คํานํา
ตามที่กรมประมงไดมอบหมายใหกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าจืด ดําเนินโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ภายใต
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน
78 แปลง ในพื้นที่ 50 จังหวัด
เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุผลสัมฤทธิข์ องโครงการดังกลาว กรมประมง
โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติ
งานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตกรอบ
การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานของกรมประมง และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของ

กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

สารบัญ
หนา
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
4. เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
5. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
5.2 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. ตัวชี้วัด
7. งบประมาณ
8. การรายงานผล
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
11. ภาคผนวก

1
2
2
2
6
6
12
19
20
20
20
21
22
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โครงการระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย
เพือ่ พัฒนาแหลงผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตรใหมคี วามสมบูรณและครบวงจร
เพื่อแกปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาตกตํ่า และใหผลผลิตที่ไดมีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกร
รวมกันผลิตเปนแปลงใหญ จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปจจัยการผลิต การลดตนทุน
การผลิตใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิม่ มูลคาผลผลิต และการเชือ่ มโยงสินคา
สูตลาด โดยมีผูจัดการโครงการ (Project manager) เปนผูใหคําแนะนํา ติดตาม และประสานงาน
กับเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการในดานตางๆ ดังกลาว
ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตวนาํ้ จืด 381,600 ตัน มูลคาประมาณ 33,993 ลานบาท
(กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง, 2561) ชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ คือ
ปลานิล ปลาดุก กุงกามกราม ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เปนตน
ซึ่งปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาดานตนทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมไดมาตรฐาน และราคา
ตกตํา่ ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาเกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืดใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นเชิงประจักษ กรมประมง
จึงดําเนินการโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ภายใตแผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและ
ลดต น ทุ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตลาด ด ว ยการเลี้ ย งตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี โดยมีการรวมกลุมกันของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองในการ
ซื้อปจจัยการผลิตและจําหนายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชวยใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน

2

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. วัตถุประสงค
2.1 เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเกษตรกร
2.2 ลดตนทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเกษตรกร
2.3 ยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ เขาสูม าตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้าที่ดี (GAP)
2.4 พัฒนากลุม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณผเู พาะเลีย้ งสัตวนาํ้ เพือ่ เปนตัวกลางในการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสูตลาดใหแกสมาชิก
2.5 มีตลาดจําหนายผลผลิตสัตวนํ้า

3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ป (เริ่มตน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)

4. เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
ดังนี้

พื้นที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 50 จังหวัด 78 แปลง
1) แปลงใหญ ป 2560 จํานวน 13 แปลง
2) แปลงใหญ ป 2561 จํานวน 41 แปลง
3) แปลงใหญ ป 2562 จํานวน 24 แปลง
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4.1 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 13 แปลง
พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
อําเภอ
ชนิดสัตวนํ้า
เกษตรกร (ราย)
1. นครศรีธรรมราช
เมือง
ปลานิล
60
2. พะเยา
เมือง
ปลานิล
153
3. เพชรบูรณ
เมือง
ปลานิล
50
4. พิษณุโลก
เมือง, บางกระทุม, วัดโบสถ
ปลานิล
50
5. ขอนแกน
บานไผ
ปลานิล
30
6. สุรินทร
เมือง
ปลานิล
50
7. นครนายก
เมือง
ปลานิล
55
8. ฉะเชิงเทรา
บานโพธิ์
ปลานิล
50
ปลานิล
30
9. สระแกว
เมือง
10. ยโสธร
คําเขื่อนแกว
ปลาตะเพียนและปลานิล
50
11. สมุทรปราการ
บางบอ
ปลานิลและกุงขาว
63
12. สมุทรสาคร
เมือง
ปลานิลและปลายีส่ กเทศ
19
13. กาฬสินธุ
หนองกุงศรี
กุงกามกราม
30
รวม
690

4.2 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 41 แปลง
พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
อําเภอ
1. เชียงใหม
สันทราย, แมแตง, แมริม
2. เชียงราย
เทิง, พาน
3. เชียงราย
พาน
4. นาน
ทาวังผา
4. พิจิตร
บางมูลนาก
6. เพชรบูรณ
เมือง
7. สุโขทัย
กงไกรลาศ, เมือง, สวรรคโลก

ชนิดสัตวนํ้า
ปลานิล
กบนา
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาสวาย
ปลาตะเพียนขาว
ปลาหมอ

เกษตรกร (ราย)
30
30
120
34
69
35
41

4

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
อําเภอ
ชนิดสัตวนํ้า
เกษตรกร (ราย)
8. กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี, คลองขลุง
ปลาชอน
51
9. อุดรธานี
วังสามหมอ
ปลานิล
30
10. หนองคาย
เมือง, ทาบอ
ปลานิล
79
11. นครพนม
เรณูนคร
ลูกออด
32
12. สกลนคร
เมือง, พรรณนานิคม ปลานิลและตะเพียนขาว
87
13. ศรีสะเกษ
เมืองจันทร
กบ
52
14. อํานาจเจริญ
หัวตะพาน, ลืออํานาจ,
ปลาหมอไทย
36
ปทุมราชวงศา, เมือง
ดงหลวง
ปลานิล
31
15. มุกดาหาร
16. กาฬสินธุ
ยางตลาด
กุงกามกราม
50
17. กาฬสินธุ
หนองกุงศรี
ปลานิลในกระชัง
155
18. รอยเอ็ด
อาจสามารถ
กุงกามกราม
70
19. มหาสารคาม
ยางสีสุราช
ปลาตะเพียน
35
20. นครราชสีมา
โนนสูง
ปลานิล
49
21. ชลบุรี
พนัสนิคม
ปลานิล
31
22. ชลบุรี
พานทอง
ปลานิล
50
23. ปราจีนบุรี
บานสราง
ปลานิลและกุงขาว
27
ปลาชอน
44
24. อางทอง
วิเศษชัยชาญ
25. ปทุมธานี
ลาดหลุมแกว
ปลาดุก
52
26. สมุทรปราการ
บางพลี
ปลานิลและกุงขาว
20
27. สมุทรปราการ
บางบอ
ปลาสลิด
30
28. นครปฐม
เมือง
กุงกามกราม
41
29. นครศรีธรรมราช
ปากพนัง
ปลานิล
37
30. สงขลา
ระโนด
ปลานิล
33
31. ชัยภูมิ
แจงครอ
ปลาตะเพียนขาว
35
32. อุตรดิตถ
พิชัย
ปลานิล
54
33. อุตรดิตถ
ตรอน
ปลานิล
77
แมลานอย
ปลาดุก
48
34. แมฮองสอน
35. ยโสธร
เลิงนกทา
ปลาตะเพียน
30
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พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
36. สุพรรณบุรี
37. นครนายก
38. สระบุรี
39. สมุทรสาคร
40. สุราษฎรธานี
41. นราธิวาส
รวม

อําเภอ
อูทอง
องครักษ
พระพุทธบาท
เมืองสมุทรสาคร
พุนพิน
สุคิริน

ชนิดสัตวนํ้า
ปลาดุก
ปลานิล
ปลาดุก
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิล

เกษตรกร (ราย)
45
25
50
27
30
36
1,938

4.3 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 24 แปลง
พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
1. ลําปาง
2. นาน
3. พิจิตร
4. เพชรบูรณ
5. สุโขทัย
6. อุดรธานี
7. หนองคาย
8. เลย
9. ศรีสะเกษ
10. มุกดาหาร
11. ขอนแกน
12. รอยเอ็ด
13. บุรีรัมย
14. ชลบุรี
15. ปทุมธานี
16. นนทบุรี
17. สุพรรณบุรี

อําเภอ
เมือง
เวียงสา
วังทรายพูน
ศรีเทพ
ศรีนคร
เมือง
เมือง
เมือง, เชียงคาน
อุทุมพรพิสัย
นิคมคําสรอย
ชุมแพ
เกษตรวิสัย
หนองหงษ
พนัสนิคม
ลําลูกกา
บางกรวย
บางปลามา

ชนิดสัตวนํ้า
ปลานิล
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
ปลาดุก
ปลาดุก
ปลาดุก
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลาสรอย
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
กุงกามกราม
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
กุงกามกราม

เกษตรกร (ราย)
30
37
34
41
30
37
41
35
50
40
30
35
50
18
40
34
37

6

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พื้นที่ดําเนินการ (จังหวัด)
18. อุทัยธานี
19. สระบุรี
20. สิงหบุรี
21. นครปฐม
22. สุราษฎรธานี
23. สตูล
24. พัทลุง
รวม

อําเภอ
เมือง
วังมวง
บางระจัน
บางเลน
พุนพิน
ทาแพ
บางแกว

ชนิดสัตวนํ้า
ปลาสวาย
ปลาดุก
ปลาชอน
กุงกามกราม
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาดุก

เกษตรกร (ราย)
31
53
43
56
35
30
30
897

5. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 โครงการระบบส ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ (สั ต ว นํ้ า จื ด ) ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ
1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
1.1.1 กลุม เศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพฒ
ั นาการประมง
ออกแบบสอบถามสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ หลังการ
ดําเนินงาน
1.1.2 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรผูเ ขารวมโครงการฯ หลังการดําเนินงาน โดยคิดแยกรายฟารมและรายแปลงตามแบบฟอรม
ของกลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง (ตามแบบฟอรม 1)
1.1.3 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) วิเคราะหขอ มูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ
1.1.4 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) สงขอมูลในรูปแบบเอกสารและไฟล excel
และผลการวิเคราะหใหกลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
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1.1.5 กลุม เศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพฒ
ั นาการประมง
ตรวจสอบผลการวิเคราะหฯ และประมวลผลสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการฯ แตละแปลงทั่วประเทศใหกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนพัฒนารายแปลง
2.1 จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคา และจําหนายผลผลิต
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร)
การดําเนินงาน :
2.1.1 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ทีมผูจัดการแปลง และเกษตรกร
ในกลุมแปลงใหญรวมประชุม เพื่อวิเคราะหสถานการณรายแปลง สําหรับกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาแปลงทั้ง 5 ดาน คือ การเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินคา
การตลาด และการบริหารจัดการ
2.2.2 ผูจัดการแปลงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลพื้นฐานของกลุมมา
วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จัดหาแหลงนํ้า
การจัดทําระบบ logistic การหาวิธกี ารลดตนทุน/การเพิม่ ผลผลิต หรือเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย
เปนตน
2.2.3 สํานักงานประมงจังหวัดในพืน้ ที่ ทีมผูจ ดั การแปลง และเกษตรกรในกลุม
แปลงใหญ ร  ว มประชุ ม วางแผนการผลิ ต สั ต ว นํ้ า เพื่ อ ให มี ผ ลผลิ ต สั ต ว นํ้ า ออกจํ า หน า ยตาม
ความตองการของตลาด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาองคความรู
3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ/ภาคเกษตรกร)/ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
3.1.1 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) เขาไปสงเสริม ใหความรู
กลุมเกษตรกรในแตละแปลง
- ด า นการลดต น ทุ น การผลิ ต เช น ศึ ก ษาจากศู น ย เ รี ย นรู  ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)/แปลงสาธิต ระดมความคิดเห็น แลกเปลีย่ นองคความรู
แนวทางการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตของสมาชิกโครงการ
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ด า นการรวมกลุ  ม เช น ให ค วามรู  ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี
การตั้งกลุมผูเลี้ยงสัตวนํ้า/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/แปรรูปสัตวนํ้า
- ดานการตลาด ประชุมและประสานงานกับแหลงจําหนายสินคา
เพื่อเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
3.1.2 กองวิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า จื ด จั ด ประชุ ม ให ค วามรู 
ดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหแกเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
- เจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดใหความรู
ดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหแกเกษตรกร
- เจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดใหความรู
ในการใชและขยายเชื้อจุลินทรีย ปม.1
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปจจัยการผลิต
4.1 สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
4.1.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จัดหาจุลินทรีย ปม.1
ใหแกผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
4.1.2 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) แจกปจจัยการผลิต จุลินทรีย ปม.1
แกเกษตรกร รายละ 20 ซอง เพื่อใชในการปรับปรุงสภาพดินและนํ้า และชวยลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 5 สงเสริมการตลาด
5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร)
การดําเนินงาน :
5.1.1 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประชุมและประสานงาน
กับแหลงจําหนายสินคาเพื่อเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
5.1.2 ผู  จั ด การแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประสานงานกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาดานการตลาด หาชองทางตลาดเพิ่มใหแกเกษตรกร และ
ชวยประชาสัมพันธผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน
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แปรรูปสินคา
ของตลาด

- สนับสนุนการแปรรูปสินคา เพือ่ เพิม่ มูลคาสินคา โดยการจัดอบรมการ
- สนับสนุนใหเกษตรกรวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ

- การสนับสนุนจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิต
เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบ ภายใตความเห็นชอบของสมาชิกในแปลง
- สนับสนุนใหรวมตัวกันขายสินคา/ผลผลิตสัตวนาํ้ โดยการหาคนกลาง
มารวบรวมสินคา และพัฒนาเกษตรกรในกลุมใหสามารถวางแผนการผลิตและการจับผลผลิต
จําหนายได จนกระทั่งเปนผูติดตอประสานงานกับผูซื้อไดโดยตรง
- สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให มี ก ารผลิ ต สิ น ค า ไปขายในตลาดชุ ม ชน
ตลาดเกษตรกร ตลาดตาง ๆ หรือจําหนายในหางโมเดิรนเทรด
- เพิ่มชองทางการตลาด เชน การขายสินคาออนไลน
- การประสานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อมารับซื้อสินคา
โดยตรง และมีปริมาณการรับซื้อที่แนนอน เพื่อสะดวกในการวางแผนการผลิตสินคาของเกษตรกร
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา (GAP กรมประมง)
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานประมงจังหวัด
การดําเนินงาน :
6.1.1 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ใหความรู และสงเสริมแนะนําให
เกษตรกรรับรูเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินคา (GAP กรมประมง) เพื่อเตรียมความพรอม
ในการขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง
6.1.2 สํานักงานประมงจังหวัดในพืน้ ที่ รับใบคําขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP
จากเกษตรกรในโครงการฯ และสงใบคําขอขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2561
- กรณี ป ลานิ ล สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ส ง ใบคํ า ขอรั บ การรั บ รอง
เขาระบบของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพือ่ การสืบคน (กมป.)
- กรณี สั ต ว นํ้ า ชนิ ด อื่ น ๆ สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ส ง ใบคํ า ขอรั บ
การรับรองไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดที่รับผิดชอบ
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.2 ตรวจประเมินฟารม
ผูรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
6.2.1 หนวยงานรับผิดชอบ เขาตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ที่ยื่นคําขอรับการรับรอง
ทุกราย
6.3 ตรวจตัวอยางเนื้อสัตวนํ้าจืด
ผูรับผิดชอบ :
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
6.3.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด วางแผนการเก็บตัวอยาง
เนื้อสัตวนํ้าแลวแจงใหหองปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด และ
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด ทราบ
6.3.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ดําเนินการเก็บตัวอยาง
เนื้อสัตวนํ้าจากฟารมในขอ 6.2 แลวสงหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจตัวอยางเนื้อสัตวนํ้าตามแผน
ในขอ 6.3.1
6.4 ใหการรับรองมาตรฐานฟารมของฟารมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
หนวยงานรับผิดชอบ :
1. กองพั ฒ นาระบบการรั บ รองมาตรฐานสิ น ค า ประมงและหลั ก ฐาน
เพื่อการสืบคน (กมป.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
6.4.1 สําหรับกรณีปลานิล กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง
และหลักฐานเพือ่ การสืบคน (กมป.) ดําเนินการใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกฟารมที่เขารวมโครงการฯ
6.4.2 สํ า หรั บ สั ต ว นํ้ า อื่ น ๆ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า จื ด
ดําเนินการใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกฟารม
ที่เขารวมโครงการฯ
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หมายเหตุ
1. รอยละผลการตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แปลงป 60) ตองผาน
การรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) รอยละ 100
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แปลงป 61) ตองผาน
การรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) อยางนอยรอยละ 80
2. การตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัตทิ างการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) เพิ่มเติม
- แปลงป 2560 จํานวน 2 แปลง ไดแก
1) พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดพะเยา ชนิดสัตวนํ้าปลานิล เกษตรกร จํานวน 84 ราย
2) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดกาฬสินธุ ชนิดสัตวนาํ้ กุง กามกราม เกษตรกร จํานวน 30 ราย
- แปลงป 2561 จํานวน 9 แปลง ไดแก
1) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดแมฮอ งสอน ชนิดสัตวนาํ้ ปลาดุก เกษตรกร จํานวน 48 ราย
2) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดยโสธร ชนิดสัตวนาํ้ ปลาตะเพียน เกษตรกร จํานวน 30 ราย
3) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดสมุทรปราการ ชนิดสัตวนาํ้ ปลาสลิด เกษตรกร จํานวน 30 ราย
4) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดสมุทรสาคร ชนิดสัตวนาํ้ ปลานิล เกษตรกร จํานวน 27 ราย
5) พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดสุพรรณบุรี ชนิดสัตวนํ้าปลาดุก เกษตรกร จํานวน 45 ราย
6) พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดนครนายก ชนิดสัตวนํ้าปลานิล เกษตรกร จํานวน 25 ราย
7) พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดสระบุรี ชนิดสัตวนํ้าปลาดุก เกษตรกร จํานวน 50 ราย
8) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานจังหวัดสุราษฎรธานี ชนิดสัตวนาํ้ ปลานิล เกษตรกร จํานวน 30 ราย
9) พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดนราธิวาส ชนิดสัตวนํ้าปลานิล เกษตรกร จํานวน 36 ราย
กิจกรรมที่ 7 ติดตามและประเมินผล
7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค)
หนวยงานรับผิดชอบ :
1. สํานักงานประมงจังหวัด
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
7.1.1 สํานักงานประมงจังหวัด/ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
ในพื้นที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.2 โครงการระบบส ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ (สั ต ว นํ้ า จื ด ) ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562
5.2.1 การคัดเลือกเกษตรกร
1) คั ด เลื อ กเกษตรกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ มี ท ะเบี ย นฟาร ม หรื อ มี ค วามพร อ ม
ในการขึ้นทะเบียนฟารม
2) เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐาน หรือมีความพรอมในการขอรับการ
รับรองมาตรฐาน (GAP)
3) เกษตรกรไมเคยเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล
แบบครบวงจร/โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกรมประมงป 2558-2561
4) มี ก ารรวมกลุ  ม แปลงเพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า จื ด โดยพื้ น ที่ แ ปลงไม จํ า เป น
ตองติดกัน แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงพื้นที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ในเชิงเศรษฐกิจ
5) ขนาดพื้นที่รวมในการดําเนินการตอจังหวัด ตั้งแต 300 ไร หรือจํานวน
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา 30 ราย
5.2.2 การแตงตั้งผูจัดการแปลง (ภาคเกษตรกร) และเตรียมความพรอม
1) สํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการจัดตั้งผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
โดยการคัดเลือกผานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator; FC)
รวมกับกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
2) ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) และกลุม เกษตรกรรวมกันคัดเลือกเกษตรกร
มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถพัฒนาเปนผูจัดการแปลง โดยมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
- มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
- มีความเปนผูนําสามารถบริหารจัดการโครงการใหบรรลุเปาหมาย
ของโครงการฯ
- มีความสามารถพัฒนาความรวมมือกับภาคี กลุม และเครือขาย
เพื่อขยายความรวมมือ
3) ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) รายงานชื่อผูจัดการแปลง (ภาคเกษตรกร)
ตอประมงจังหวัดเพื่อทราบ และรายงานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
และการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด CoO (Chief of Operation) เพื่อทราบ
4) ผู  จั ด การแปลง (ภาคราชการ) ส ง เสริ ม ให ค วามรู  แ ก ผู  จั ด การแปลง
(ภาคเกษตรกร) ที่ไดรับการคัดเลือก
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ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
ปงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ
1.1 ทําขอมูลรายบุคคล/รายแปลง
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานประมงจังหวัด
การดําเนินงาน :
สํานักงานประมงจังหวัด/ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด คัดเลือก
เกษตรกรเขารวมโครงการภายใน เดือนสิงหาคม 2561
1.1.1 สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด /ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า จื ด
ดําเนินการสงรายชื่อแปลงใหม (จํานวน 24 แปลง) เพื่อบรรจุเปนแปลงใหญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเสนอขอมูลผานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลือ่ น
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation; CoO) เมือ่ ผาน
การพิจารณาจาก CoO เรียบรอยแลว ดําเนินการแจงใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณของจังหวัดทราบ และแจงมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
1.1.2 สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การสํ า รวจข อ มู ล รายแปลง/รายบุ ค คล
ตามแบบฟอรมกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับบันทึกขอมูลรายแปลงและรายบุคคลลงในระบบ
ออนไลน http://bigfarm60.doae.go.th ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
สําหรับ แปลงป 2560 และ 2561 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ รวมกับ
ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) ดําเนินการปรับปรุง/แกไข ขอมูลรายแปลง/รายบุคคล ในระบบ
ออนไลน http://bigfarm60.doae.go.th ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยใหดาํ เนินการเก็บขอมูล
พรอมกับการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการฯ
1.1.3 สํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการแปลง
ประจําของกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ผานการมีสวนรวมของสมาชิกในแปลง โดยแตงตั้ง
เกษตรกรผูน าํ และเกษตรกรทีเ่ กีย่ วของเขาเปนทีมผูช ว ยผูจ ดั การแปลงเพิม่ เติม เพือ่ มาชวยงานการ
ขับเคลื่อนแปลงใหญ โดยองคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของทีมผูจัดการแปลงและ
ทีมสนับสนุน 3 ทีม รายละเอียดในภาคผนวก
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (แปลงป พ.ศ. 2562)
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
1.2.1 กลุม เศรษฐกิจการประมงออกแบบสอบถามสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ กอน-หลังการดําเนินงาน
1.2.2 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการฯ กอน-หลังการดําเนินงาน โดยคิดแยกรายฟารมและรายแปลง ตามแบบฟอรม
ของกลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง (ตามแบบฟอรม 1)
1.2.3 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) วิเคราะหขอมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ
1.2.4 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) สงขอมูลในรูปแบบเอกสารและไฟล excel และ
ผลการวิเคราะหใหกลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าจืด
1.2.5 กลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ตรวจสอบผลการวิเคราะหฯ และประมวลผลสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการฯ แตละแปลง ทั่วประเทศใหกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนพัฒนารายแปลง
2.1 จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคา และจําหนายผลผลิต
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
2.1.1 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ทีมผูจัดการแปลง และเกษตรกรในกลุม
แปลงใหญรว มประชุม เพือ่ วิเคราะหสถานการณรายแปลง สําหรับกําหนดเปาหมายการพัฒนาแปลง
ทั้ง 5 ดาน คือ การเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินคา การตลาด
และการบริหารจัดการ
2.2.2 ผูจัดการแปลงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลพื้นฐานของกลุมมา
วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จัดหาแหลงนํ้า การจัด
ทําระบบ logistic การหาวิธีการลดตนทุน/การเพิ่มผลผลิต หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
เปนตน
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2.2.3 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ทีมผูจัดการแปลง และเกษตรกรในกลุม
แปลงใหญ ร  ว มประชุ ม วางแผนการผลิ ต สั ต ว นํ้ า เพื่ อ ให มี ผ ลผลิ ต สั ต ว นํ้ า ออกจํ า หน า ยตาม
ความตองการของตลาด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาองคความรู
3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
3.1.1 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) ดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะเลีย้ ง การลดตนทุน
และมาตรฐานฟารม และหลักสูตรดานการรวมกลุมและการแปรรูปสัตวนํ้า
3.1.2 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) เขาไปสงเสริม ใหความรู กลุมเกษตรกร
ในแตละแปลง
- ดานการลดตนทุนการผลิต เชน ศึกษาจากศูนยเรียนรูก ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) /แปลงสาธิต ระดมความคิดเห็น แลกเปลีย่ นองคความรู แนวทางการ
ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตของสมาชิกโครงการ
- ดานการรวมกลุม เชน ใหความรู สงเสริม และสนับสนุนใหมีการตั้งกลุม
ผูเลี้ยงสัตวนํ้า/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/แปรรูปสัตวนํ้า
- ด า นการตลาด ประชุ ม และประสานงานกั บ แหล ง จํ า หน า ยสิ น ค า
เพื่อเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
3.1.3 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดจัดประชุมใหความรูดานระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหแกเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าจืดและผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
- เจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดใหความรู
ดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหแกเกษตรกร
- เจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดใหความรู
ในการใชและขยายเชื้อจุลินทรีย ปม.1
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กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปจจัยการผลิต
4.1 สนับสนุนสัตวนํ้าพันธุดี
ผูรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
4.1.1 สํานักงานประมงจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาความเหมาะสมของ
เกษตรกรที่จะรับพันธุสัตวนํ้า โดยคณะทํางานประกอบดวย
- ประมงจังหวัด
ประธานคณะทํางาน
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
รองประธานคณะทํางาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
- เกษตรกรในโครงการ ไมนอยกวา 3 ราย
คณะทํางาน
- ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
คณะทํางานและเลขานุการ
4.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกรใหสัมพันธกับจํานวนพันธุสัตวนํ้า ดังนี้
- ความพรอมของเกษตรกร
- ขนาดบอ
- ปริมาณนํ้า
4.1.3 เมือ่ คณะทํางานมีมติเห็นชอบในชนิดและจํานวนพันธุส ตั วนาํ้ แลว ใหผจู ดั การแปลง
(ภาคราชการ) ดําเนินการมอบพันธุสัตวนํ้าใหแกเกษตรกร
หมายเหตุ : กรณีไมมีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดอยูในจังหวัด
ดําเนินงาน ใหศนู ยวจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืดเขต แตงตัง้ ขาราชการทีไ่ ดรบั มอบหมาย
เปนรองประธานคณะทํางาน
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
4.2.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จัดหาจุลินทรีย ปม.1 ใหแก
ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
4.2.2 ผูจ ดั การแปลง (ภาคราชการ) แจกปจจัยการผลิต จุลนิ ทรีย ปม.1 แกเกษตรกร
รายละ 20 ซอง เพื่อใชในการปรับปรุงสภาพดินและนํ้า และชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค
ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
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กิจกรรมที่ 5 สงเสริมการตลาด
5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ)
การดําเนินงาน :
5.1.1 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประชุมและประสานงาน
กับแหลงจําหนายสินคาเพื่อเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
5.1.2 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการและภาคเกษตรกร) ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาดานการตลาด หาชองทางตลาดเพิ่มใหแกเกษตรกร และชวยประชาสัมพันธ
ผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน
- สนับสนุนการแปรรูปสินคา เพือ่ เพิม่ มูลคาสินคา โดยการจัดอบรมการแปรรูป
สินคา
- สนับสนุนใหเกษตรกรวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
- การสนับสนุนจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยี
ในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบ ภายใตความเห็นชอบของสมาชิกในแปลง
- สนับสนุนใหรวมตัวกันขายสินคา/ผลผลิตสัตวนํ้า โดยการหาคนกลางมา
รวบรวมสินคา และพัฒนาเกษตรกรในกลุมใหสามารถวางแผนการผลิตและการจับผลผลิต
จําหนายได จนกระทั่งเปนผูติดตอประสานงานกับผูซื้อไดโดยตรง
- สนับสนุนและผลักดันใหมกี ารผลิตสินคาไปขายในตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกร
ตลาดตางๆ หรือจําหนายในหางโมเดิรนเทรด
- เพิ่มชองทางการตลาด เชน การขายสินคาออนไลน
- การประสานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อมารับซื้อสินคาโดยตรง
และมีปริมาณการรับซื้อที่แนนอน เพื่อสะดวกในการวางแผนการผลิตสินคาของเกษตรกร
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา (GAP กรมประมง)
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานประมงจังหวัด
การดําเนินงาน :
6.1.1 สํานักงานประมงจังหวัดในพืน้ ที่ ใหความรู และสงเสริมแนะนําใหเกษตรกรรับรู
เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินคา (GAP กรมประมง) เพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับการ
รับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง
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6.1.2 สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ รับใบคําขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP
จากเกษตรกรในโครงการฯ และสงใบคําขอขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2561
- กรณีปลานิล สํานักงานประมงจังหวัดสงใบคําขอรับการรับรองเขาระบบ
ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.)
- กรณีสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ สํานักงานประมงจังหวัดสงใบคําขอรับการรับรอง
ไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดที่รับผิดชอบ
6.2 ตรวจประเมินฟารม
หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
หนวยงานรับผิดชอบ เขาตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ที่ยื่นคําขอรับการรับรองทุกราย
6.3 ตรวจตัวอยางเนื้อสัตวนํ้าจืด
หนวยงานรับผิดชอบ :
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
6.3.1 กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืด วางแผนการเก็บตัวอยางเนือ้ สัตวนาํ้
แลวแจงใหหอ งปฏิบตั กิ ารของกองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืด และกองวิจยั และพัฒนา
ประมงนํ้าจืด ทราบ
6.3.2 ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืด ดําเนินการเก็บตัวอยางเนือ้ สัตวนาํ้
จากฟารมในขอ 6.2 แลวสงหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจตัวอยางเนื้อสัตวน้าํ ตามแผนในขอ 6.3.1
6.4 ใหการรับรองมาตรฐานฟารมของฟารมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
หนวยงานรับผิดชอบ :
1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพือ่ การสืบคน (กมป.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
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การดําเนินงาน :
6.4.1 สําหรับกรณีปลานิล กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง
และหลักฐานเพือ่ การสืบคน (กมป.) ดําเนินการใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกฟารมที่เขารวมโครงการฯ
6.4.2 สําหรับสัตวนํ้าอื่นๆ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ดําเนินการ
ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) ใหแกฟารมที่เขารวม
โครงการฯ
หมายเหตุ : เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองผาน
การรับรองมาตรฐานปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) อยางนอยรอยละ 60
กิจกรรมที่ 7 ติดตามและประเมินผล
7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค)
หนวยงานรับผิดชอบ :
1. สํานักงานประมงจังหวัด
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
การดําเนินงาน :
- สํานักงานประมงจังหวัด/ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดในพื้นที่
รับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง

6. ตัวชี้วัด
6.1 เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดของเกษตรกร
6.2 ยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
6.3 พัฒนากลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
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7. งบประมาณ
งบประมาณ 35,825,000 บาท (สามสิบหาลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)

8. การรายงานผล
- หนวยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ (แบบ กปม.1)
ตามแบบฟอรม 2 เดือนละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดขอมูล ณ วันสิ้นเดือนจัดสงมายัง กลุมวิจัยเทคโนโลยี
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ใหทันกําหนดภายใน
วันที่ 2 ของเดือนถัดไป และกลุมวิจัยเทคโนโลยีพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืด สรุปผลการงานรายงานตอกองนโยบายและยุทธศาสตรพฒ
ั นาการ
ประมง ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน ซึ่งทางกรมประมงจะนําผลการปฏิบัติงานรายงานตอสํานักงาน
ติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2562 ผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) สรุปรายงานรูปเลมประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงมายังกองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ จืด ภายในเดือนตุลาคม
2562
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
1. บทนํา
2. รายละเอียดโครงการ
3. ผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
4. บทเรียนและประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
6. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการในปตอไป

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ปลงใหญมกี ารรวมกลุม ผลิตสินคาเกษตรดานการประมง สามารถบริหาร
จัดการแปลงของตนเองเพือ่ ใหสอดรับกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง สามารถสืบหาขอมูล นํามาวิเคราะห
เพือ่ ปรับปรุงวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสมตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 21

โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ มีตลาดรองรับ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร และพัฒนาจนสูการเปน Smart Farmer ตอไป

10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลักกรมประมง โดย
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
ประกอบดวย กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่
3) กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ประกอบดวย กลุมเศรษฐกิจการประมง
กลุมแผนและติดตามยุทธศาสตรการประมง
4) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
หนวยงานสนับสนุน โดย
1) กรมสงเสริมการเกษตร
2) กรมสงเสริมสหกรณ
3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาคผนวก
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ทีมผูจัดการและทีมสนับสนุน 3 ทีม
องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของทีมผูจัดการแปลง
และทีมสนับสนุน 3 ทีม
1. ทีมผูจัดการแปลง
ผูจ ดั การแปลงทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากการคัดเลือกผานคณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย
กรมประมง (FC) ในจังหวัด อาทิ ประมงจังหวัด ประมงอําเภอ ผูอํานวยการศูนยฯ หรือเจาหนาที่
ของกรมประมงในพื้นที่ เปนตน ซึ่งทีมผูจัดการแปลง นอกจากมีผูจัดการแปลงตามที่กลาวมาจะมี
ผูช ว ยผูจ ดั การแปลงทีป่ ระกอบดวย เจาหนาทีแ่ ละผูน าํ เกษตรกรแปลงใหญ หรือเกษตรกรทีเ่ กีย่ วของ
รวมกันคัดเลือกมามีบทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) จัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ โดยผูจัดการแปลง ผูชวยผูจัดการแปลง เกษตรกร
ทั้งหมดของแปลง ทีมสนับสนุนการดําเนินงานดานการประมง และภาคีทสี่ นับสนุนการดําเนินงาน
ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ รวมกันจัดเก็บและวิเคราะหขอ มูล กําหนดเปาหมายและแนวทาง
การพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั งิ านในแปลงใหญ ทัง้ นีแ้ ผนพัฒนาและแผนปฏิบตั งิ าน
จะตองประกอบดวยแผน 5 ดาน ไดแก แผนเพิ่มผลผลิต แผนลดตนทุนการผลิต แผนการยกระดับ
มาตรฐานสินคา แผนการตลาด และแผนการบริหารจัดการ
2) ประชาสัมพันธและชี้แจงแผนการพัฒนาแปลงใหญใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
ทราบตามแผน ขอ 1) โดยบูรณาการทํางานกับทีมงานทัง้ หมด และภาคีทเี่ กีย่ วของตลอดหวงโซอปุ ทาน
ของสินคาประมงในแปลงใหญ
3) ปฏิบตั ิ ติดตาม และควบคุม ใหมกี ารดําเนินงานระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ตามแผนในขอ 1) โดยบูรณาการทํางานกับทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวของตลอดจนหวงโซ
อุปทานของสินคาประมงในแปลงใหญ
4) แกไขปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน
5) เสนอแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั งิ านแปลงใหญตอ คณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย
กรมประมง (Fisheries Co-ordinator; FC) เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป
6) พิจารณาคัดเลือกทีมสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวยทีมตลาด ทีมลดตนทุน
การผลิต และทีมบริหารจัดการ
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries
Co-ordinator; FC)
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ทีมสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ทีม ดังนี้
2.1 ทีมตลาด ระดับจังหวัดมาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
แตงตั้งบทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการทํางานรวมกัน
ของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานของสินคาประมงในแปลงใหญ
2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านของแปลงใหญ โดยเฉพาะอยางยิง่
ในดานการตลาด เพื่อใหการผลิตในแปลงใหญสามารถเชื่อมโยงถึงการตลาด เชน การสํารวจความ
ตองการของตลาด ขอมูลภาพรวมของสินคาทีผ่ ลิต รวมจัดทําแผนการตลาด/การซือ้ ขาย การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การเพิ่มมูลคาของสินคา เปนตน
3) สนับสนุนองคความรูดานการตลาดใหแกสมาชิกแปลงใหญ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
ในจังหวัด
2.2 ทีมลดตนทุนการผลิต ระดับจังหวัดมาจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กรมประมง (FC) แตงตั้ง บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการทํางานรวมกัน
ของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานสินคาประมงในแปลงใหญ
2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ ในดานลดตนทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหการดําเนินงานของแปลงใหญบรรลุ
เปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในดาน
พันธุสัตวนํ้า การจัดการบอ เครื่องจักรกล แหลงนํ้า การพัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหไดคุณภาพ
และมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานลดคาใชจา ยดานปจจัยการผลิต (คาเชาทีด่ นิ คาพันธุส ตั วนาํ้
คาอาหาร คาสารเคมี) เปนตน
3) สนับสนุนองคความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ) ใหแกสมาชิกแปลงใหญ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
ในจังหวัด
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2.3 ทีมบริหารจัดการ (ระดับจังหวัดมาจาก FC แตงตัง้ ) บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการทํางานรวมกัน
ของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานของสินคาประมงในแปลงใหญ
2) จัดทําแผนที่รายแปลง
3) สนับสนุนองคความรูดานการบริหารจัดการใหแกสมาชิก สรางและพัฒนา
เกษตรกรใหเปนผูจ ดั การแปลงและผูช ว ยผูจ ดั การแปลง รวมถึงการรวมกลุม และสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกร
4) ประสานและสงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน การประสานแหลงทุน การจัดหา
แหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าการใหความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพรายแปลง เปนตน
5) ติดตามการดําเนินงาน ประสานการแกไขปญหา ทบทวนแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ
6) ประเมินผลสําเร็จของโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญระดับ
แปลง/จังหวัด
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
ในจังหวัด

แบบฟอรมการดําเนินงาน

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ใบสมัครเขารวม
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ 2562
ชื่อเจาของฟารม/ผูประกอบการ........................................................................ อายุ.........................................ป
บานเลขที่ ......................หมูที่...............ถนน..................................................... ตําบล.........................................
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย..............................
เบอรโทรติดตอ......................................................................................................................................................
สหกรณ/กลุมเกษตรกร..........................................................................................................................................
ชื่อฟารม (ถามี)............................................................ เลขทะเบียนฟารม............................................................
การรับรองมาตรฐาน  มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) เลขที่.................................
 มาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) เลขที่………….............................................…………………
ที่ตั้งฟารม..............................................................................................................................................................
พิกัดฟารม ละติจูด....................................................... ลองจิจูด...........................................................................
ชนิดสัตวนํ้า (ระบุ) ..............................…….................. พื้นที่ฟารม....................................................................ไร
พื้นที่เลี้ยง.................................ไร จํานวนบอเลี้ยง.......................บอ ขนาด ...............................ไร/บอ
พื้นที่บอพักนํ้า............................ไร จํานวนบอพัก..........................บอ ขนาด ...............................ไร/บอ

ลงชื่อ ................................................เจาของฟารม
(..............................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ................
ลงชื่อ ................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(..............................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ................

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบฟอรม 1
แบบสอบถามเลขที่.........................

แบบสอบถาม : โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวน้ําจืด) ป 2562

ชื่อเจาหนาที่สัมภาษณ
............................................
1) กอนเขารวมโครงการฯ
2) หลังเขารวมโครงการฯ
ชนิดสัตวน้ําที่เขารวมโครงการฯ : ................................................................................................................. เบอรโทรศัพท.........................
รูปแบบการเลี้ยง :
1) แบบเดี่ยว 2) แบบผสมผสาน (เลี้ยงสัตวน้ํารวมกันหลายชนิดในแหลงเลี้ยงเดียวกัน) วันที่........................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเจาของฟารม (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน เพียง 1 ชองเทานั้น )
1.1 ชื่อ-สกุล ......................................................................อายุ..................ป เพศ.......................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
1.2 บานเลขที่............หมูที่...........ชื่อหมูบาน...............................ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด...................................
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนตน
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
1.3 วุฒิการศึกษา
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
6) อื่นๆ (ระบุ)................................................................
1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...................................คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา………………………..…..……..คน
(จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูในบานเดียวกันในปจจุบัน ไมใชจํานวนสมาชิกตามทะเบียนบาน)

1.5 ความคาดหวังของเกษตรกรตอการเขารวมเปนสมาชิกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
1) รวมกันจัดซื้อปจจัยการผลิต (อาหาร ลูกพันธุ ยา)
2) รวมกันวางแผนการผลิต
3) รวมกันแปรรูปสัตวน้ํา
4) รวมกันออม และมีการปลอยกูเงินแกสมาชิก
5) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................
สวนที่ 2 ขอมูลการเลี้ยง และผลผลิต (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน )
2.1 ประสบการณการเลีย้ งสัตวน้ํา (นับปที่เริ่มทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจนถึงปปจจุบัน)................................ป
2.2 พื้นที่ฟารมทั้งหมด........ไร 1) ทํานา.......ไร 2) ทําสวน.......ไร 3) ทําไร......ไร 4) ทําปศุสัตว.......ไร 5) ที่อยูอาศัย......ไร
(พื้นที่ทําการเกษตรทุกกิจกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสราง ที่อยูอาศัย อาคารบานเรือน โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต)

2.3 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ (เนื้อที่ผิวน้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไมรวมขอบบอ)......................ไร
2.4 วัตถุประสงคการเลี้ยงสัตวน้ํา
1) เลี้ยงแบบยังชีพ (เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก) 2) เลีย้ งแบบพาณิชย (เลี้ยงเพื่อจําหนายเปนหลัก)
2.5 ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน (พื้นที่ฟารมทั้งหมด) 1) ตนเอง................ไร 2) พื้นที่เชา.................ไร คาเชาไรละ.....................บาทตอป
คาเชาที่ดินเฉพาะพื้นที่ที่เขารวมแปลงใหญ...............บาทตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง
(กรณีคาเชาที่ดิน คิดเฉพาะบอที่เขารวมโครงการแปลงใหญ เชน บอปลาน้าํ จืด+กุงขาว 1 บอ มี เนื้อที่ 10 ไร คิดคาเชา 1,500 บาท/ไร x 10 ไร/บอ =15,000 บาท/บอ
คาเชาที่ดินตอรุนตอบอ/แปลง/กระชัง = คาเชาตอบอ x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน)
EX 15,000 x 10 = 12,500 บาท/รุน/บอ
12
12

2.6 ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงในปจจุบัน (ภาพรวมของฟารม)
ชนิดสัตวน้ํา

บอดิน

ประเภทการเลีย้ ง (ใหทําเครื่องหมาย 9)
บอซีเมนต บอพลาสติก
นา กระชัง

จํานวนหนวยเลี้ยง
(บอ/แปลง/กระชัง)

เนื้อที่รวม*
(ไร)

กําลังการผลิต
(กก./ป)

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/กก.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
* คือ เนื้อที่รวมกรณีที่เปนกระชัง/บอซีเมนต/บอพลาสติก (กวางxยาว) คํานวณหนวยเปนไร สูตร คือ กวางxยาว (เมตร) x จํานวนกระชัง
1,600

EX 5x5 x 2 = 0.03 ไร
1,600

2.7 ขอมูลการเลีย้ ง และผลผลิต เฉพาะชนิดสัตวน้ําที่เขารวมโครงการฯ (รอบลาสุดที่จับผลผลิตไปแลวตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
ชนิดสัตวน้ําหลัก*............................................ จํานวนรุนที่เลีย้ งตอป.........................รุน ระยะเวลาที่เลีย้ งตอรุน.........................เดือน
ประเภทการเลีย้ ง

บอดิน

เนื้อที่รวม (ไร)
ขนาดของหนวยเลี้ยง (กxยxล) (เมตร)
จํานวนหนวยเลีย้ ง (บอ/แปลง/กระชัง)
* คือ ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนา้ํ นั้นๆ

บอซีเมนต

บอพลาสติก

นา

กระชัง
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ชนิดสัตวน้ํา

อัตราการปลอย
(ตัวตอบอ/แปลง/กระชัง)

ลูกพันธุ
ราคา
(บาท/ตัว)

มูลคาลูกพันธุ
(บาท/บอ)

อัตรารอด
(รอยละ)

ขนาด
ผลผลิต
(ตัว/กก.)

ผลผลิตa
(กก./บอ)

ราคาขายb
เฉลี่ย
(บาท/กก.)

รายไดc=axb
(บาท/บอ)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
รวม / เฉลี่ย
* คือ ราคาขายเฉลี่ย = รายไดรวมสัตวน้ําทั้งหมด
ผลผลิตรวมสัตวน้ําทั้งหมด

สวนที่ 3 ขอมูลตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่เขารวมโครงการฯ
3.1 คาอาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตวน้ํา (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
อายุสัตวน้ํา
(วัน)

ชนิดอาหาร
(อาหารเม็ด/ รํา/ ขนมปง/ ผัก)

ระบุหนวย
(กก., กระสอบ)

จํานวนa
(หนวย)

ปริมาณ
(กก./หนวย)

ราคาb
(บาท/หนวย

คาใชจายc=axb
(บาท/รุน)

1)
2)
3)
4)
รวมคาอาหาร
- กรณีเลี้ยงสัตวน้ําดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดรอบการเลี้ยง คํานวณหาคา FCR = ปริมาณอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ใช (กก.) FCR =
ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่จับได (กก.)

=

3.2 คายาและสารเคมี (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
รายการ

จํานวนa (หนวย)

ราคาb (บาท/หนวย)

คาใชจายc=axb (บาท/รุน)

1) ปูนขาว
2) ปุยคอก
2) น้ําหมักชีวภาพ / EM / จุลินทรีย
3) เกลือ
4) วิตามินซี
5) ยาปฏิชีวนะ/ ยารักษาโรค
รวมคายาและสารเคมี
3.3 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
รายการ
จํานวนa (หนวย) ราคาb (บาท/หนวย) คาใชจายc=axb (บาท/รุน)
1) คาซอมแซมบอ/กระชัง (บาท)
2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง1 : จํานวนลิตร x ราคา (บาท/ลิตร)
3) คาน้ํามันหลอลื่น : จํานวนลิตร x ราคา (บาท/ลิตร)
4) คาไฟฟา2 : (คาไฟฟา................บาท/เดือน x สัดสวนที่ใช...................%
5) คาใชน้ํา/คาธรรมเนียม/คาภาษี 3 (ถามี จายให อบต.) : ....................บาท/ป/ไร
6) คาเชาอวนตอนจับผลผลิต (บาท/ครั้ง) : ……………………….บาท/ครั้ง
7) คาจางแรงงานในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา4 : ………………………บาท/เดือน
สัดสวนที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา : ............................%
8) คาจางในการจับผลผลิตสัตวน้ํา5 :
จํานวนแรงงานจับ..................คน/วัน คาจางรายวัน....................บาท/วัน
จํานวนวันจับผลผลิตสัตวน้ําจนหมดบอ/แปลง/กระชัง.........................วัน
9) คาขนสงผลผลิตสัตวน้ําไปยังแพปลาหรือตลาด6 :
คาน้ํามันรถไป-กลับ...........(บาท/วัน)+ คาแรงคนขับรถ..............บาท/วันจํานวน
วันจับผลผลิตสัตวน้ําจนหมดบอ/แปลง/กระชัง.........................วัน
รวมคาใชจายเบ็ดเตล็ด

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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หมายเหตุ :
1
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งสูบน้ําเขาบอครั้งแรก เติมน้ําระหวางเลี้ยงสัตวน้ํา และสูบออกเพื่อจับผลผลิตขาย และใชสําหรับตีน้ํา
เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนแกสัตวน้ํา
2
คาไฟฟา คิดเฉพาะที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้น ไมรวมใชในบาน โดยประเมินจากคาไฟฟารายเดือน และคิดสัดสวนที่ใชเฉพาะกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สูตร คือ คาไฟฟารายเดือน (บาท/เดือน) x สัดสวนที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (%) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ทั้งหมด
3
คาใชน้ํา/คาธรรมเนียม/คาภาษี (ถามี จายให อบต.) (บาท/ป)
สูตร คือ คาธรรมเนียมรายป (บาท/ไร/ป) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
12
4

คาจางแรงงานในการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ คิดเฉพาะที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้น
สูตร คือ คาจางแรงงานประจํารายเดือน x สัดสวนที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (%) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด

5

คาจางในการจับผลผลิตสัตวน้ํา
สูตร คือ จํานวนแรงงานจับผลผลิตสัตวน้ํา (คน) x คาจางรายวัน (บาท/วัน) x จํานวนวันจับผลผลิตสัตวน้ําจนหมดบอ (วัน)

6

คาขนสงผลผลิตสัตวน้ําไปยังแพปลาหรือตลาด เชน คาน้ํามันรถไป-กลับ คาแรงงานคนขับรถ
สูตร คือ คาน้ํามันรถไป-กลับ (บาท/วัน) + คาแรงงานคนขับรถ (บาท/วัน) x จํานวนวันจับผลผลิตสัตวน้ําจนหมดบอ (วัน)

สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ไมมีปญหา หรือ มีปญหา และเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาในความคิดเห็นของทาน
ประเด็นปญหา

ไมมีปญหา

มีปญหา

แนวทางแกไขปญหา

4.1. ดานการผลิต
1) ลูกพันธุห รือพอแมพันธุสัตวน้ําไมมีคณ
ุ ภาพ
2) ตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ําสูง / ราคาอาหารสัตวน้ําแพง
3) การบริหารจัดการฟารมไมดี / ฟารมไมไดมาตรฐาน
4) สัตวน้ําเปนโรค
5) ขาดแหลงน้ําที่ใชเลี้ยง / คุณภาพน้ําไมดี
4.2 ดานการตลาด
1) ราคาผลผลิตตกต่ํา
2) ตลาดหรือศูนยซื้อขายสัตวน้ําจืดในพื้นที่มีนอย
3) ขนาดของผลผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด
4) ขาดการประชาสัมพันธการบริโภคสัตวนา้ํ จืด
5) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
4.3 ดานอื่นๆ
1) ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแลง / น้ําทวม / ลมพายุ)
2) ขาดการรวมกลุมหรือสรางเครือขาย
3) การเขาถึงขอมูลขาวสารดานราคา ตลาด สภาพอากาศ และน้ํา
หมายเหตุ : 1 คือ ไมมีปญหา ใช code = 0
2

คือ มีปญหา ใช code = 1

กลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
โทรศัพท 02-5613353 Email: kewalin999@gmail.com
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แบบตัวอยางการเลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิดในบอเดียวกัน : โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวน้ําจืด)
แบบสอบถาม : โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวน้ําจืด) ป 2562
5 1) กอนเขารวมโครงการฯ
2) หลังเขารวมโครงการฯ
ชนิดสัตวน้ําที่เขารวมโครงการฯ : ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก และกุงขาว
รูปแบบการเลี้ยง : 1) แบบเดีย่ ว 5 2) แบบผสมผสาน (เลี้ยงสัตวน้ํารวมกันหลายชนิดในแหลงเลี้ยงเดียวกัน)

ชื่อเจาหนาที่สัมภาษณ
.................................................
เบอรโทร...................................
วันที่..........................................

สวนที่ 1 : ตัวอยางและคําอธิบายขอมูลทั่วไปของเจาของฟารม (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน เพียง 1 ชองเทานั้น)
1.1 ชื่อ-สกุล : นายแดง สวางดิน อายุ : 54 ป เพศ : ชาย เบอรโทรศัพทมือถือ : 08 5551 4678
1.2 บานเลขที่ : 78/5 หมูที่ : 11 ชื่อหมูบาน : ......................... ตําบล : เกาะลอย อําเภอ : พานทอง จังหวัด : ชลบุรี
1.3 วุฒิการศึกษา 5 1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนตน
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
6) อื่นๆ (ระบุ).........................................................
1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.................4..................คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา………………2………..…..……..คน
(จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูในบานเดียวกันในปจจุบัน ไมใชจํานวนสมาชิกตามทะเบียนบาน)

1.5 ความคาดหวังของเกษตรกรตอการเขารวมเปนสมาชิกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
5 1) รวมกันจัดซื้อปจจัยการผลิต (อาหาร ลูกพันธุ ยา)
2) รวมกันวางแผนการผลิต
3) รวมกันแปรรูปสัตวน้ํา
4) รวมกันออม และมีการปลอยกูเงินแกสมาชิก
5) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................
สวนที่ 2 : ตัวอยางและคําอธิบายขอมูลการเลี้ยง และผลผลิต (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน )
2.1 ประสบการณการเลีย้ งสัตวน้ํา (นับปที่เริ่มทําการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ จนถึงปปจจุบัน) : 15 ป
2.2 พื้นที่ฟารมทั้งหมด : 30 ไร 5 1) ทํานา : 3 ไร 2) ทําสวน : - ไร 5 3) ทําไร : 1 ไร 5 4) ทําปศุสัตว : 1 ไร 5 5) ที่อยูอาศัย : 1 ไร
(พื้นที่ทําการเกษตรทุกกิจกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสราง ที่อยูอาศัย อาคารบานเรือน โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต)

2.3 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ (เนื้อที่ผิวน้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไมรวมขอบบอ) : 24 ไร
2.4 วัตถุประสงคการเลี้ยงสัตวน้ํา
1) เลี้ยงแบบยังชีพ (เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก) 5 2) เลี้ยงแบบพาณิชย (เลี้ยงเพื่อจําหนายเปนหลัก)
2.5 ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน (พื้นที่ฟารมทั้งหมด) 5 1) ตนเอง : 10 ไร 5 2) พื้นที่เชา 20 ไร คาเชาไรละ : 1,500 บาทตอป
คาเชาที่ดินเฉพาะพื้นที่ที่เขารวมแปลงใหญ : 12,500 บาท/รุน/บอ
(กรณีคาเชาที่ดิน คิดเฉพาะพื้นที่ที่เขารวมโครงการแปลงใหญ เชน บอปลาน้ําจืด+กุงขาว 1 บอ มี เนื้อที่ 10 ไร คิดคาเชา 1,500 บาท/ไร x 10 ไร/บอ =15,000 บาท
คาเชาที่ดินตอรุนตอบอ/แปลง/กระชัง = คาเชาตอบอ x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน)
EX 15,000 x 10 = 12,500 บาท/รุน/บอ
12
12

2.6 ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงในปจจุบัน (ภาพรวมของฟารม)
ชนิดสัตวน้ํา

1) ปลานิล
2) ปลาน้ําจืด+กุงขาว
3) กุงกามกราม
4) ปลาดุก
5) ปลาแรด (5x5ม.)
6) กบ (5x5ม.)

ประเภทการเลี้ยง (ใหทําเครื่องหมาย 9)

บอดิน

บอซีเมนต

บอพลาสติก นา

กระชัง

3
3
3
3
3
3

จํานวนหนวยเลี้ยง
(บอ/แปลง/กระชัง)

เนื้อที่รวม*
(ไร)

กําลังการผลิต
(กก./ป)

ราคาขาย
เฉลี่ย
(บาท/กก.)

5
1
1
2
2
10

10.00
10.00
2.00
1.00
0.03
0.16

7,000
3,883
8,000
2,000
400
200

25.00
31.67
180.00
50.00
90.00
80.00

* คือ เนื้อที่รวมกรณีที่เปนกระชัง/บอซีเมนต/บอพลาสติก (กวางxยาว) คํานวณหนวยเปนไร สูตร คือ กวางxยาว (เมตร) x จํานวนกระชัง
1,600

EX 5x5 x 2 = 0.03 ไร
1,600

2.7 ขอมูลการเลีย้ ง และผลผลิต เฉพาะชนิดสัตวน้ําที่เขารวมโครงการฯ (รอบลาสุดที่จับผลผลิตไปแลวตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
ชนิดสัตวน้ําหลัก* : ปลานิล จํานวนรุนที่เลี้ยงตอป : 1 รุน ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน : 10 เดือน
ประเภทการเลี้ยง
บอดิน
บอซีเมนต
บอพลาสติก
นา
กระชัง
เนื้อที่รวม/รุน (ไร)
10
ขนาดของหนวยเลี้ยง (กxยxล) (เมตร)
จํานวนหนวยเลีย้ ง (บอ/แปลง/กระชัง)
1
* คือ ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงเปนสวนใหญในหนวยเลี้ยงสัตวนา้ํ นั้นๆ
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชนิดสัตวน้ํา

1) ปลานิล
2) ปลาตะเพียน
3) ปลายีส่ ก
4) กุงขาว

ลูกพันธุ / พอแมพันธุ
อัตราการปลอย
ราคา
(ตัวตอบอ/แปลง/กระชัง) (บาท/ตัว)

30,000
3,000
2,000
100,000

0.43
0.20
0.25
0.04

อัตรารอด
มูลคาลูกพันธุ (รอยละ)

(บาท/บอ)
12,900
600
500
4,000

รวม/เฉลี่ย
* คือ ราคาขายเฉลี่ย = รายไดรวมสัตวน้ําทั้งหมด
ผลผลิตรวมสัตวน้ําทั้งหมด

30%
40%
25%
10%

18,000

ขนาด
ผลผลิต
(ตัว/กก.)

3
4
1
120

ผลผลิตa ราคาขายb
(กก./บอ) เฉลี่ย
(บาท/กก.)

รายได c=axb

3,000
300
500
83

30
35
20
150

90,000
10,500
10,000
12,450

3,883

31.66*

122,950

(บาท/บอ)

EX 122,950 = 31.66 บาท/กก.

3,883

สวนที่ 3 ขอมูลตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่เขารวมโครงการฯ
3.1 คาอาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตวน้ํา (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
อายุสัตวน้ํา
ประเภทอาหาร
ระบุหนวย
ปริมาณ
จํานวนa
ราคาb
(วัน)
(อาหารเม็ด/ รํา/ ขนมปง/ ผัก) (ก.ก., กระสอบ) (หนวย)
(กก./หนวย) (บาท/หนวย)
25 กก./กระสอบ
รําขาว
กระสอบ
15
300
20 กก./กระสอบ
1-300
อาหารเม็ดสําเร็จรูป
กระสอบ
60
390
ขนมปง
กิโลกรัม
1,000
7.50
รวมคาอาหาร
- กรณีเลี้ยงสัตวน้ําดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดรอบการเลี้ยง คํานวณหาคา FCR = ปริมาณอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ใช (กก.) FCR =

คาใชจาย c=axb
(บาท/รุน)
4,500
23,400
7,500
35,400
=

ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่จับได (กก.)

3.2 คายาและสารเคมี (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
รายการ
จํานวนa (หนวย)
1) ปูนขาว
20 ถุง
2) น้ําหมักชีวภาพ / EM / จุลินทรีย
1 ถัง
3) เกลือ
10 ถุง
4) วิตามินซี
5) ยาปฏิชีวนะ/ ยารักษาโรค
รวมคายาและสารเคมี

ราคาb (บาท/หนวย)
270
400
180

3.3 คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ภาพรวมตอรุน : บอ/แปลง/กระชัง)
รายการ
จํานวนa
(หนวย)
1) คาน้ํามันเชื้อเพลิง1
380 ลิตร
2) คาน้ํามันหลอลื่น
10 ลิตร
3) คาไฟฟา2
10 เดือน
4) คาใชน้ํา/คาธรรมเนียม/คาภาษี3
10 ไร
5) คาเชาอวนตอนจับผลผลิต
1 ครั้ง
6) คาจางแรงงานในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา4
1 คน
7) คาจางในการจับผลผลิตสัตวน้ํา5
20 คน
8) คาขนสงผลผลิตสัตวน้ําไปยังแพปลาหรือตลาด6
2 ครั้ง
รวมคาใชจายเบ็ดเตล็ด

คาใชจาย c=axb (บาท/รุน)
5,400
400
1,800
7,600

ราคาb
(บาท/หนวย)
26
100
20.8
83.3
200
6,250
300
2,000

คาใชจาย c=axb
(บาท/รุน)
9,880
1,000
208
833
200
6,250
6,000
4,000
28,371

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 33
หมายเหตุ :
1

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งสูบน้ําเขาบอครั้งแรก เติมน้ําระหวางเลี้ยงสัตวน้ํา และสูบออกเพื่อจับผลผลิตขาย และใชสําหรับตีน้ํา
เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนแกสัตวน้ํา

2

คาไฟฟา คิดเฉพาะที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้น ไมรวมใชในบาน โดยประเมินจากคาไฟฟารายเดือน และคิดสัดสวนที่ใชเฉพาะกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สูตร คือ คาไฟฟารายเดือน (บาท/เดือน) x สัดสวนที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (%) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด
EX
500 บาท/เดือน x 10% x 10 เดือน/รุน x 10 ไร/บอ = 208 บาท/รุน/บอ
24 ไร
3
คาใชน้ํา/คาธรรมเนียม/คาภาษี (ถามี จายให อบต.) (บาท/ป)
สูตร คือ คาธรรมเนียมรายป (บาท/ไร/ป) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
12
EX

100 บาท/ไร/ป x 10 เดือน/รุน x 10 ไร/บอ = 833 บาท/รุน/บอ
12

4

คาจางแรงงานในการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ คิดเฉพาะที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้น
สูตร คือ คาจางแรงงานประจํารายเดือน x สัดสวนที่ใชกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (%) x ระยะเวลาที่เลี้ยงตอรุน (เดือน) x จํานวนไรของบอที่เขารวมแปลงใหญ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด
EX
5,000 บาท/เดือน x 30% x 10 เดือน/รุน x 10 ไร/บอ = 6,250 บาท/รุน/บอ
24 ไร

5

คาจางในการจับผลผลิตสัตวน้ํา
สูตร คือ จํานวนแรงงานจับผลผลิตสัตวน้ํา (คน) x คาจางรายวัน (บาท/วัน) x จํานวนวันจับผลผลิตสัตวนา้ํ จนหมดบอ (วัน)
EX
10 คน x 300 บาท/วัน x 2 วัน/บอ = 6,000 บาท/รุน/บอ

6

คาขนสงผลผลิตสัตวน้ําไปยังแพปลาหรือตลาด เชน คาน้ํามันรถไป-กลับ คาแรงงานคนขับรถ
EX คาน้าํ มันรถไป-กลับ 1,500 บาท/วัน + คาแรงงานคนขับรถ 500 บาท/วัน รวมเปน 2,000 บาท/วัน
ใชจาํ นวนวันจับผลผลิตสัตวน้ําจนหมดบอ 2 วัน ดังนั้น คาขนสง = 2 วัน/บอ x 2,000 บาท/วัน = 4,000 บาท/รุน/บอ

สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชอง ไมมีปญหา หรือ มีปญหา ในความคิดเห็นของทาน)
ประเด็นปญหา
ไมมีปญ
 หา1
มีปญหา2
แนวทางแกไขปญหา : ตัวอยาง
4.1. ดานการผลิต
1) ลูกพันธุหรือพอแมพันธุสัตวน้ําไมมีคณ
ุ ภาพ
9
ซื้อจากแหลงโรงเพาะฟกที่ไดมาตรฐาน
2) ตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ําสูง / ราคาอาหารสัตวน้ําแพง
9
รวมกลุม กันซื้อจะไดราคาถูกกวา
3) การบริหารจัดการฟารมไมดี / ฟารมไมไดมาตรฐาน
9
อบรมเกษตรกรในเรื่องมาตรฐานฟารม
4) สัตวน้ําเปนโรค
9
เจาหนาที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่
5) ขาดแหลงน้ําที่ใชเลี้ยง / คุณภาพน้ําไมดี
9
4.2 ดานการตลาด
1) ราคาผลผลิตตกต่ํา
9
อบรมใหมีการแปรรูปผลผลิตสัตวน้ํา
2) ตลาดหรือศูนยซื้อขายสัตวน้ําจืดในพื้นที่มีนอย
9
ภาครัฐหาแหลงจําหนาย/ตลาด ให
3) ขนาดของผลผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด
9
อบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงใหไดขนาด
4) ขาดการประชาสัมพันธการบริโภคสัตวนา้ํ จืด
9
5) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
9
ภาครัฐประสานงานกับ ธกส. ให
4.3 ดานอื่นๆ
1) ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแลง / น้ําทวม / ลมพายุ)
9
2) ขาดการรวมกลุมหรือสรางเครือขาย
9
3) การเขาถึงขอมูลขาวสารดานราคา สภาพอากาศ และ
9
การสรางเครือขายของกลุม เกษตรกร
คุณภาพแหลงน้ํา
เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล
1
หมายเหตุ : คือ ไมมีปญหา ใช code = 0
2

คือ มีปญหา ใช code = 1
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวอยางสรุปเปรียบเทียบกอนและหลังโครงการ : บอเลี้ยงปลาน้าํ จืด+กุงขาว จํานวน 1 บอ (เนื้อที่รวม 10 ไร)
รายการ
ขนาดบอ (ไร)
ระยะเวลาการเลี้ยง (เดือน)
อัตราการปลอย (ตัวตอบอ)
ขนาดผลผลิตที่จบั (กก./ตัว)
อัตรารอด (รอยละ)
อัตราแลกเนือ้ (FCR)
ผลผลิตตอบอ (กก.)
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)
รายไดตอบอ (บาท)
ตนทุนตอบอ (บาท)
กําไรตอบอ (บาท)
ผลผลิตตอไร (กก.)
รายไดตอไร (บาท)
ตนทุนตอไร (บาท)
กําไรตอไร (บาท)
ตนทุนตอกิโลกรัม (บาท)
กําไรตอกิโลกรัม (บาท)

กอนโครงการ
ปลาน้าํ จืด

กุงขาว

35,000.00
0.36
30.00

100,000.00
120.00
10.00

3,800.00
29.08
110,500.00

83.00
150.00
12,450.00

หลังโครงการ (สมมุติขนึ้ )
รวม
10.00
10.00

3,883.00
31.66
122,950.00
101,871.00
21,079.00
388.30
12,295.00
10,187.10
2,107.90
26.24
5.43

ปลาน้าํ จืด

กุงขาว

35,000.00
0.36
35.00

100,000.00
120.00
15.00

4,410.00
30.00
132,300.00

รวม
10.00
10.00

125.00
4,535.00
150.00
32.25
18,750.00 151,050.00
110,000.00
41,050.00
453.50
15,105.00
11,000.00
4,105.00
24.26
9.05

อัตราการเปลี่ยน* (%)

16.79
1.86
22.85
7.98
94.74
16.79
22.85
7.98
94.74
-7.54
66.75

* คือ การหาอัตราการเปลีย่ นแปลง (รอยละ) = คาปจจุบัน – คาตั้งตน x 100
คาตั้งตน
ตัวอยาง
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตตอไร (กก./ไร) = 453.50-388.30 x 100 = 16.79%
388.30
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอกิโลกรัม (บาท/กก.) = 24.26-26.24 x 100 = -7.54%
26.24

กลุมเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
โทรศัพท 0 2561 3353 โทรสาร 0 2561 3354
Email: kewalin999@gmail.com

(กปม.1)

สนง.ปจ.

แปลง
แปลง

แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
ราย
ราย

แผน
ผล

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรกร
1.2.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมเกษตรกร กอน ดําเนินการ สนง.ปจ./ศพจ.
(แปลงป 62)
1.2.2 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและ
สนง.ปจ./ศพจ.
สังคมเกษตรกร หลัง ดําเนินการ
2. จัดทําแผนพัฒนารายแปลง
2.1 จัดทําแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สนง.ปจ./ศพจ.
เพิ่มมูลคา และจําหนายผลผลิต
3. พัฒนาองคความรู
3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร
สนง.ปจ./ศพจ.

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
1. เตรียมการ
1.1 ทําขอมูลรายบุคคล/รายแปลง

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2562)

แบบฟอรม 2
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(กปม.1)

สนง.ปจ./ศพจ.

ราย
ราย
ราย
ราย
แปลง
แปลง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง
ครั้ง

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. สงเสริมการตลาด
5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/
สนง.ปจ./ศพจ.
เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
6. ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา
สนง.ปจ.
(GAP กรมประมง)
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ศพจ.
(GAP กรมประมง)
6.3 ใหการรับรองมาตรฐานฟารม
ศพจ./กมป.
(GAP กรมประมง)
7. ติดตามและประเมินผล
7.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
สนง.ปจ/ศพจ.
(ภูมิภาค)

4.2 สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
4. สนับสนุนปจจัยการผลิต
4.1 สนับสนุนสัตวนํ้าพันธุดี

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2562)

แบบฟอรม 2
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กปม.1)

สนง.ปจ./ศพจ.

สนง.ปจ./ศพจ.

สนง.ปจ./ศพจ.

5. สงเสริมการตลาด
5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยง
สนง.ปจ./ศพจ.
ตลาด/กระจายสินคา

4. สนับสนุนปจจัยการผลิต
4.1 สนับสนุนจุลินทรีย ปม.1

3. พัฒนาองคความรู
3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

-

-

-

-

-

แปลง

ราย

ราย

แปลง

แปลง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. จัดทําแผนพัฒนารายแปลง
2.1 จัดทําแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สนง.ปจ./ศพจ.
เพิ่มมูลคา และจําหนายผลผลิต

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
1. เตรียมการ
1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมเกษตรกร หลัง ดําเนินการ

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2561)

แบบฟอรม 2
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(กปม.1)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา
แผน
ราย
สนง.ปจ.
(GAP กรมประมง)
ผล
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
แผน
ราย
ศพจ.
(GAP กรมประมง)
ผล
6.3 ใหการรับรองมาตรฐานฟารม
แผน
ราย
ศพจ./กมป.
(GAP กรมประมง)
ผล
7. ติดตามและประเมินผล
7.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
แผน
12
ครัง้
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
สนง.ปจ/ศพจ.
(ภูมิภาค)
ผล

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2561)

แบบฟอรม 2

38

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กปม.1)

สนง.ปจ./ศพจ.

แผน
ผล
แปลง

ราย

ราย

แปลง

-

-

-

แปลง

-

-

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. จัดทําแผนพัฒนารายแปลง
2.1 จัดทําแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
แผน
สนง.ปจ./ศพจ.
เพิ่มมูลคา และจําหนายผลผลิต
ผล
3. พัฒนาองคความรู
3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร
แผน
สนง.ปจ./ศพจ.
ผล
4. สนับสนุนปจจัยการผลิต
4.1 สนับสนุนจุลนิ ทรีย ปม.1
แผน
สนง.ปจ./ศพจ.
ผล
5. สงเสริมการตลาด
5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/
แผน
สนง.ปจ./ศพจ.
เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินคา
ผล

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
1. เตรียมการ
1.1 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรกร หลัง ดําเนินการ

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2560)

แบบฟอรม 2
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(กปม.1)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยงาน/
แผน/ผล จํานวน หนวยนับ
หนวยงานยอย
กิจกรรมยอย หรืองานที่จะทํา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา
แผน
ราย
สนง.ปจ.
(GAP กรมประมง)
ผล
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
แผน
ราย
ศพจ.
(GAP กรมประมง)
ผล
6.3 ใหการรับรองมาตรฐานฟารม
แผน
ราย
ศพจ./กมป.
(GAP กรมระมง)
ผล
7. ติดตามและประเมินผล
7.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
แผน
12
ครัง้
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
สนง.ปจ/ศพจ.
(ภูมิภาค)
ผล

หนวยงาน.............................................................................ผูสงรายงาน................................................โทรศัพท.........................................

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญสัตวนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ (แปลงป 2560)

แบบฟอรม 2
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งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พื้นที่ดําเนินการ หนวยงานที่เปน สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
เกษตรกร
อําเภอ
ชนิดสัตวนํ้า
(จังหวัด)
ผูจดั การแปลง
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
(ราย)
1. นครศรีธรรมราช
สนง.ปจ. สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช
ศพจ.นครศรีธรรมราช
เมือง
ปลานิล
60
2. พะเยา
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.พะเยา
ศพจ.เขต 2 (เชียงราย)
เมือง
ปลานิล
153
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.เพชรบูรณ
ศพจ.เพชรบูรณ
เมือง
ปลานิล
50
3. เพชรบูรณ
4. พิษณุโลก
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.พิษณุโลก
ศพจ.เขต 3 (พิจิตร)
เมือง, บางกระทุม, วัดโบสถ
ปลานิล
50
5. ขอนแกน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ขอนแกน
ศพจ.เขต 6 (ขอนแกน)
บานไผ
ปลานิล
30
6. สุรินทร
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุรินทร
ศพจ.ศรีสะเกษ
เมือง
ปลานิล
50
7. นครนายก
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นครนายก
ศพจ.ปทุมธานี
เมือง
ปลานิล
55
8. ฉะเชิงเทรา
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา
ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)
บานโพธิ์
ปลานิล
50
9. สระแกว
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สระแกว
ศพจ.สระแกว
เมือง
ปลานิล
30
10. ยโสธร
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ยโสธร
ศพจ.ยโสธร
คําเขื่อนแกว
ปลาตะเพียนและปลานิล
50
11. สมุทรปราการ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สมุทรปราการ
ศพจ.สมุทรปราการ
บางบอ
ปลานิลและกุงขาว
63
12. สมุทรสาคร
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สมุทรสาคร
ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)
เมือง
ปลานิลและปลายีส่ ก
19
13. กาฬสินธุ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.กาฬสินธุ
ศพจ.กาฬสินธุ
หนองกุงศรี
กุงกามกราม
30

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 13 แปลง

หนวยงานรับผิดชอบ
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15. มุกดาหาร
16. กาฬสินธุ
17. กาฬสินธุ

14. อํานาจเจริญ

1. เชียงใหม
2. เชียงราย
3. เชียงราย
4. นาน
4. พิจิตร
6. เพชรบูรณ
7. สุโขทัย
8. กําแพงเพชร
9. อุดรธานี
10. หนองคาย
11. นครพนม
12. สกลนคร
13. ศรีสะเกษ

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานที่เปน สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
อําเภอ
ชนิดสัตวนํ้า
ผูจัดการแปลง
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
ศพจ.
สนง.ปจ.เชียงใหม
ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม)
สันทราย, แมแตง, แมริม
ปลานิล
กบนา
ศพจ.
สนง.ปจ.เชียงราย
ศพจ.เขต 2 (เชียงราย)
เทิง, พาน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.เชียงราย
ศพจ.เขต 2 (เชียงราย)
พาน
ปลานิล
ศพจ.
สนง.ปจ.นาน
ศพจ. นาน
ทาวังผา
ปลาดุก
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.พิจิตร
ศพจ. เขต 3 (พิจิตร)
บางมูลนาก
ปลาสวาย
ศพจ.
สนง.ปจ.เพชรบูรณ
ศพจ. เพชรบูรณ
เมือง
ปลาตะเพียน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุโขทัย
ศพจ. สุโขทัย
กงไกรลาศ,เมือง, สวรรคโลก
ปลาหมอ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.กําแพงเพชร
ศพจ. กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี, คลองขลุง
ปลาชอน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.อุดรธานี
ศพจ. อุดรธานี
วังสามหมอ
ปลานิล
ศพจ.
สนง.ปจ.หนองคาย
ศพจ. หนองคาย
เมือง, ทาบอ
ปลานิล
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นครพนม
ศพจ. นครพนม
เรณูนคร
ลูกออด
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สกลนคร
ศพจ. นครพนม
เมือง, พรรณนานิคม
ปลานิลและตะเพียน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ศรีสะเกษ
ศพจ. ศรีสะเกษ
เมืองจันทร
กบ
หัวตะพาน, ลืออํานาจ,
ศพจ.
สนง.ปจ.อํานาจเจริญ
ศพจ. อํานาจเจริญ
ปลาหมอไทย
ปทุมราชวงศา, เมือง
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.มุกดาหาร
ศพจ. มุกดาหาร
ดงหลวง
ปลานิล
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.กาฬสินธุ
ศพจ. กาฬสินธุ
ยางตลาด
กุงกามกราม
ศพจ.
สนง.ปจ.กาฬสินธุ
ศพจ. กาฬสินธุ
หนองกุงศรี
ปลานิลในกระชัง

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 41 แปลง

หนวยงานรับผิดชอบ

31
50
155

36

เกษตรกร
(ราย)
30
30
120
34
69
35
41
51
30
79
32
87
52

42

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานที่เปน
ผูจัดการแปลง
18. รอยเอ็ด
สนง.ปจ.
19. มหาสารคาม
สนง.ปจ.
20. นครราชสีมา
สนง.ปจ.
21. ชลบุรี
สนง.ปจ.
22. ชลบุรี
สนง.ปจ.
23. ปราจีนบุรี
สนง.ปจ.
24. อางทอง
สนง.ปจ.
25. ปทุมธานี
สนง.ปจ.
26. สมุทรปราการ
สนง.ปจ.
27. สมุทรปราการ
สนง.ปจ.
28. นครปฐม
สนง.ปจ.
29. นครศรีธรรมราช
ศพจ.
30. สงขลา
สนง.ปจ.
31. ชัยภูมิ
สนง.ปจ.
32. อุตรดิตถ
สนง.ปจ.
33. อุตรดิตถ
สนง.ปจ.
34. แมฮองสอน
สนง.ปจ.
35. ยโสธร
สนง.ปจ.

สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
สนง.ปจ.รอยเอ็ด
ศพจ.รอยเอ็ด
สนง.ปจ.มหาสารคาม
ศพจ.มหาสารคาม
สนง.ปจ.นครราชสีมา
ศพจ.เขต 6 (ขอนแกน)
สนง.ปจ.ชลบุรี
ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)
สนง.ปจ.ชลบุรี
ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)
สนง.ปจ.ปราจีนบุรี
ศพจ.ปราจีนบุรี
สนง.ปจ.อางทอง
ศพจ.อางทอง
สนง.ปจ.ปทุมธานี
ศพจ.ปทุมธานี
สนง.ปจ.สมุทรปราการ
ศพจ.สมุทรปราการ
สนง.ปจ.สมุทรปราการ
ศพจ.สมุทรปราการ
สนง.ปจ.นครปฐม
ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)
สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช
ศพจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ปจ.สงขลา
ศพจ.สงขลา
สนง.ปจ.ชัยภูมิ
ศพจ.รอยเอ็ด
สนง.ปจ.อุตรดิตถ
ศพจ.สุโขทัย
สนง.ปจ.อุตรดิตถ
ศพจ.สุโขทัย
สนง.ปจ.แมฮองสอน
ศพจ.แมฮองสอน
สนง.ปจ.ยโสธร
ศพจ.ยโสธร
ชนิดสัตวนํ้า
กุงกามกราม
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลและกุงขาว
ปลาชอน
ปลาดุก
ปลานิลและกุงขาว
ปลาสลิด
กุงกามกราม
ปลานิล
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาตะเพียน

อําเภอ
อาจสามารถ
ยางสีสุราช
โนนสูง
พนัสนิคม
พานทอง
บานสราง
วิเศษชัยชาญ
ลาดหลุมแกว
บางพลี
บางบอ
เมือง
ปากพนัง
ระโนด
แจงครอ
พิชัย
ตรอน
แมลานอย
เลิงนกทา

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 41 แปลง (ตอ)

หนวยงานรับผิดชอบ
เกษตรกร
(ราย)
70
35
49
31
50
27
44
52
20
30
41
37
33
35
54
77
48
30
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36. สุพรรณบุรี
37. นครนายก
38. สระบุรี
39. สมุทรสาคร
40. สุราษฎรธานี
41. นราธิวาส

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานที่เปน สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ผูจัดการแปลง
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุพรรณบุรี ศพจ. เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นครนายก
ศพจ.ปทุมธานี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สระบุรี
ศพจ.สระบุรี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สมุทรสาคร
ศพจ. สมุทรปราการ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุราษฎรธานี
ศพจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นราธิวาส
ศพจ.นราธิวาส
อูทอง
องครักษ
พระพุทธบาท
เมือง
พุนพิน
สุคิริน

อําเภอ
ปลาดุก
ปลานิล
ปลาดุก
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิล

ชนิดสัตวนํ้า

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 41 แปลง (ตอ)

หนวยงานรับผิดชอบ
เกษตรกร
(ราย)
45
25
50
27
30
36

44

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ลําปาง
2. นาน
3. พิจิตร
4. เพชรบูรณ
5. สุโขทัย
6. อุดรธานี
7. หนองคาย
8. เลย
9. ศรีสะเกษ
10. มุกดาหาร
11. ขอนแกน
12. รอยเอ็ด
13. บุรีรัมย
14. ชลบุรี
15. ปทุมธานี
16. นนทบุรี
17. สุพรรณบุรี

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานที่เปน สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ผูจัดการแปลง
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ลําปาง
ศพจ.ลําพูน
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นาน
ศพจ.นาน
ศพจ.เขต 3 (พิจิตร)
ศพจ.
สนง.ปจ.พิจิตร
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.เพชรบูรณ
ศพจ.เพชรบูรณ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุโขทัย
ศพจ.สุโขทัย
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.อุดรธานี
ศพจ.เขต 4 (อุดรธานี)
ศพจ.
สนง.ปจ.หนองคาย
ศพจ.หนองคาย
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.เลย
ศพจ.เลย
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ศรีสะเกษ
ศพจ.ศรีสะเกษ
สนง.ปจ.
สนง.ปจ. มุกดาหาร
ศพจ. มุกดาหาร
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ขอนแกน
ศพจ.เขต 6 (ขอนแกน)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.รอยเอ็ด
ศพจ.รอยเอ็ด
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.บุรีรัมย
ศพจ.มหาสารคาม
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ชลบุรี
ศพจ.เขต 7 (ชลบุรี)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.ปทุมธานี
ศพจ.ปทุมธานี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นนทบุรี
ศพจ.อางทอง
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุพรรณบุรี
ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
เมือง
เวียงสา
วังทรายพูน
ศรีเทพ
ศรีนคร
เมือง
เมือง
เมือง, เชียงคาน
อุทุมพรพิสัย
นิคมคําสรอย
ชุมแพ
เกษตรวิสัย
หนองหงษ
พนัสนิคม
ลําลูกกา
บางกรวย
บางปลามา

อําเภอ
ปลานิล
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
ปลาดุก
ปลาดุก
ปลาดุก
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลาสรอย
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
กุงกามกราม
ปลาดุก
ปลาตะเพียน
กุงกามกราม

ชนิดสัตวนํ้า

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 24 แปลง

หนวยงานรับผิดชอบ
เกษตรกร
(ราย)
30
37
34
41
30
37
41
35
50
40
30
35
50
18
40
34
37
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18. อุทัยธานี
19. สระบุรี
20. สิงหบุรี
21. นครปฐม
22. สุราษฎรธานี
23. สตูล
24. พัทลุง

พื้นที่ดําเนินการ

หนวยงานที่เปน สํานักงานประมงจังหวัด
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ผูจัดการแปลง
(สนง.ปจ.)
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ศพจ.)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.อุทัยธานี
ศพจ.อุทัยธานี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สระบุรี
ศพจ.สระบุรี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สิงหบุรี
ศพจ.สิงหบุรี
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.นครปฐม
ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สุราษฎรธานี
ศพจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.สตูล
ศพจ.สตูล
สนง.ปจ.
สนง.ปจ.พัทลุง
ศพจ.เขต 12 (สงขลา)
เมือง
วังมวง
บางระจัน
บางเลน
พุนพิน
ทาแพ
บางแกว

อําเภอ
ปลาสวาย
ปลาดุก
ปลาชอน
กุงกามกราม
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาดุก

ชนิดสัตวนํ้า

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 24 แปลง (ตอ)

หนวยงานรับผิดชอบ
เกษตรกร
(ราย)
31
53
43
56
35
30
30

46

งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด)
คูมือการปฏิบัติงาน โครงการระบบส
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

