โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย
1. กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง (ทบ.1) จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง
เป็น Smart Farmer
พื้นที่ด้าเนินงาน
ด้าเนินงานในพื้นที่ 17 อ้าเภอ โดยประสานประมงอ้าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขของโครงการ จ้านวน 200 ราย รายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พื้นที่ด้าเนินงานและจ้านวนเกษตรกรจ้าแนกรายอ้าเภอ
ล้าดับที่

อ้าเภอ

จ้านวน (ราย)

ล้าดับที่

อ้าเภอ

จ้านวน (ราย)

1

เมือง

15

9

ท่าศาลา

10

2

ชะอวด

10

10

สิชล

10

3

ฉวาง

10

11

นาบอน

10

4

ทุ่งสง

15

12

ร่อนพิบูลย์

15

5

ปากพนัง

10

13

ช้างกลาง

10

6

เฉลิมพระเกียรติ

10

14

ขนอม

10

7

เชียรใหญ่

15

15

พระพรหม

10

8

หัวไทร

15

16

ลานสกา

15

17

ทุ่งใหญ่

10

ผลการด้าเนินงาน
1. เกษตรกรที่เ ข้า ร่ว มโครงการจ้า นวน 200 ราย ได้รับ การอบรม/ถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ
พัฒ นาตนเองเข้ าสู่ S mart Farmer โดยในการอบรมให้ ค วามรู้ ครั้ง ที่ 1 มีเกษตรกร ที่ผ่ านการประเมิ น
คุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ์ แยกเป็ น กลุ่ ม Existing Smart Farmer จ้านวน 200 ราย
2. การติดตามและประเมินผล โดยด้าเนินการถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ
จ้านวน 3 ราย ดังนี้
2.1 รายที่หนึ่ง ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ : นางจิระเพ็ญ พลไชย อายุ 54 ปี ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน 13/1 หมู่ที่ 3 ต้าบลดอนตรอ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์
084 - 848 1335
- Smart Farmer ต้นแบบ สาขา การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน
- ค้าจ้ากัดความ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเชิงพาณิชย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมผลิต
อาหารปลอดภัย”
- ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี

1. เชี่ยวชาญการเลี้ยงปลาน้้าจืดแบบผสมผสาน กึ่งธรรมชาติ มีการบริหารจัดการภายใน
ฟาร์มเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร ทุกอย่างล้วนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใน
ฟาร์ม ปลูกพืชผักสวนครัว มะพร้าว และปาล์มน้้ามัน
2. การจัดการปัจจัยการผลิ ต น้าวัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์มมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุน
การผลิต
3. การผลิต สามารถเพาะและขยายพันธุ์ปลานิล ปลาช่อน

2.2 รายที่สอง ชือ่ Smart Farmer ต้นแบบ : นายสง แก้วสนั่น บ้านเลขที่ ๑๓o/๑ หมู่ที่ ๕
ต้าบลแก้วแสน อ้าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘o๒๔0 โทรศัพท์ - Smart Farmer ต้นแบบ สาขาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ปลานิลในบ่อดิน)
- “ค้าจ้ากัดความ” “เดินตามรอยเท้าพ่อ แบบอย่างที่ดี”
- ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี
1. ความรู้เฉพาะสาขามีประสบการณ์ในการเลี้ยง ๕ ปี การจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคือจุดเด่น ในพื้นที่แปลงเดียวกันเลี้ยงทั้งปลากินพืช และปลากินเนื้อ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น
กล้วย ทุเรียน มังคุด ฝรั่ง มะพร้าว สับปะรด พริก มะเขือและมีการปลูกข้าว มีการเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่โดย
เน้น เกษตรอินทรี มีการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา ท้าให้ต้นทุนต่้ารายได้จากการเลี้ยงปลา ปีละ
20,000 บาท รายได้ในครัวเรือนประมาณ 230,000 บาท/ปี ทุกอย่างมุ่งเน้นอาหารปลอดภัย

2. การจัดการปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตอาหารเลี้ยงปลา อนุบาลปลาขนาดเล็ก
ในกระชังก่อนปล่อยลงบ่อ หาอาหารสมทบเพื่อเลี้ยงปลากินพืช เช่นสาหร่าย หญ้าที่ตัดในสวน

3. การผลิต/การเลี้ยง มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงการจัดการ ตามแบบที่ได้รับการฝึกการ
อบรมเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเลี้ยง กรมประมง GAPกรมประมง
4. การตลาด สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายโดยน้าผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง
2.3 รายที่ ส าม ชื่ อ Smart Farmer ต้ น แบบ : นายพิ จิ ต ร เรื อ งฤทธิ์ อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 66/2 หมู่ 9 ต.ฉลอง อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 063-0580338
- Smart Farmer ต้นแบบ สาขาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์)
- “ค้าจ้ากัดความ” “ฟาร์มกบพอเพียง เลี้ยงขายต่างประเทศ”
- ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี
1. เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ คัดขนาด แยกบ่อ และคัดตัวไม่สมบูรณ์ทิ้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรค
2. การผลิต/การเลี้ยง มีระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานการเลี้ยง GAP กรมประมง
3. การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า จ้าหน่ายทั้งกบเป็น และกบช้าแหละ เพื่อเพิ่มมูลค่า ขายกบเป็นไป
ต่างประเทศ
4. การตลาด มีการส่งขายต่างประเทศ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ
การฝึกอบรมประเมินความรู้และคุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย

