
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

เมืองยะลา - 15 5 8 28
รามัน - 15 5 8 28
บันนังสตา 35 - 10 8 53
เบตง - 20 - 5 25
ยะหา 30 - 13 5 48
กาบัง 20 - 7 5 32
กรงปินัง - - 5 6 11
ธารโต 15 - 5 5 25

รวม 100 50 50 50 250

รวม

ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

จ านวนเกษตรกร (ราย)
อ าเภอ

สรุปจ านวนเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2563



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
๑ นายธีระพงษ์  รัตนญาติ 301/1 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๒ นายวิโรจน์  โนนะบุตร 407 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๓ นายกิตติ  นิโรธ 13 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๔ นางบุญเทือง  สมโลก 329 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๕ นายอนันต์  พงษ์พรหม 152 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๖ นายอดุลย์  ผลาสิงห์ 158/2 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
๗ นายซ้าย  ธรรมจิตต์ 16/21 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๘ นายชม  เรืองสง่า 38/2 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๙ นางหนูสิน  ศรีรอด 57 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา

๑๐ นายชูศักด์ิ  โคมแก้ว 13 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๑ นายณัฐวุธ  สุภาพ 36 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๒ น.ส.อัญชลีย์  สุภาพ 36/1 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๓ นายสุทธิพงศ์  กล่ินสุวรรณ 27 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๔ นายสมเกียรติ  สุภาพ 36 2 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๕ ร.ต.ต.สมนึก  จันทพันธ์ 225/1 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๖ น.ส.ประกอบ  ขาวสอาด 179 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๗ นางวรรณี  ไชยขวัญแก้ว 116/2 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๘ นายณรงค์  ปานทอง 4 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๑๙ นางช่อผกา  วิเชียร 9 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๐ นายประทม  แซ่โง้ว 110 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๑ นายสมถวิล  เพ็ชรคูหา 114 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๒ นายณรงค์  ศิริรัตน์ 137 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๓ นายธวัช  นุ่นสวีสด์ิ 332 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๔ นายชูเกียรติ  คงถาวร 115/1 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๕ นายสมกฤกษ์  ทรัพยประเสริฐ 41 5 ถ้ าทะลุ บันนังสตา ยะลา
๒๖ นายมะยูนุ  เตาะสาตู 375 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
๒๗ นายฟูรากอน สะแลแม 116/1 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
๒๘ นายมะสุกรี  มะแตหะ 106 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
๒๙ นายอับดุลอาซิ  โต๊ะอิ 283 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
๓๐ นายมะแอ สอมะลี 19 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
๓๑ นายอับดุลลาเต๊ะ  สามะ 130 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา

สรุปรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2560
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

สรุปรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2560
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

๓๒ นายมะรูดิง  ตาหยงมัส 79/2 2 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
๓๓ นายมะสาแซ  อิสแม 36 3 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
๓๔ นายอาลีบวน  มะระนะ 38/1 3 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
๓๕ นายสะรี  อภิบาลแบ 94/1 3 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
๓๖ นางสิริรัตน์  ธูปวิเชียร 45 1 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๓๗ นางสุบรรณ  รักศิลป์ 61 1 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๓๘ นายจรูญ  ไกรด า 70/1 2 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๓๙ นายมนตรี  ณ นคร 166 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๐ น.ส.ไอลดา  มโนวรณ์ 36/9 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๑ นายสมพร  ศรีระวรณ์ 150 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๒ นายปพังกร  แก้วราช 17/40 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๓ นางพรเทพ  พูลสวัสด์ิ 30/8 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๔ นางสร้อย  กาญจนเทพ 79 4 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๕ นายเล่ือม  นาวาทอง 7/1 4 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๖ นายสมพงค์  เพชรรัตน์ 22/1 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๗ นางปทัยทิพย์  มาศจร 1/1 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
๔๘ นายกอยา  หยีสาและ 28/2 3 ธารโต ธารโต ยะลา
๔๙ นายจรัส  ชุมชนมณี 36/1 5 ธารโต ธารโต ยะลา
๕๐ นายสาซิ  ซิเดะ 84/1 6 บ้านแหร ธารโต ยะลา
๕๑ นายเซ็ง เตะ 42 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๒ นายตอเละ สุหลง 73/3 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๓ นายปรีชา มูหามะสาเร๊ะ 45/1 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๔ นายมะกาแม โดยหะ 124 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๕ นายมะยากี สะอะ 73/5 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๖ นายมูหามะ บูงอปีแน 29/1 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๗ นายอับดุลเลาะ มูตามะสาเร๊ะ 45/3 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๘ นายอัสมาน บูงอปีแน 176 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๕๙ นายอาซิ ดารามิ 149 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๐ นายมะดารี ดารามิ 322 2 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๑ นายบือราเฮง สาแม 142 3 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๒ นางพาตีเม๊าะ แยนา 44 3 กาบัง กาบัง ยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
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๖๓ นายอิสมาแอล รอฮีม 51/1 3 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๔ นายดุลเลาะ เจะหลง 210 3 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๕ นางสาวอัสนะห์ อาแว 44 3 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๖ นายสุกรี รอยา 94/1 5 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๗ นายอับดุลรอนิง มะอีซอ 91 6 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๘ นายมะดาโหะ เจะแตร 75/3 6 กาบัง กาบัง ยะลา
๖๙ นายมะกีซี มะ 116 6 กาบัง กาบัง ยะลา
๗๐ นายพินิจ ศรีเศวต 65 9 บาละ กาบัง ยะลา
๗๑ นางสาวซาลูมา ดือราแม 74 3 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๒ บอืราเฮง ดาเฮ 95/5 3 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๓ นายอิบรอเฮง มะรอดิง 27/4 3 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๔ นายอุสมาน เย็ง 401 3 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๕ นางฮามีหด๊ะ มูดิง 41/2 6 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๖ นางสาวสีตีรอกีเยาะ แซแก 166/15 6 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๗ นางสาวสุนิสา รอยิง 19 6 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๘ นางบหีม๊ะ มูดิง 41/1 6 ปะแต ยะหา ยะลา
๗๙ นายมะแซ สะแปอิง 6 6 ปะแต ยะหา ยะลา
๘๐ นายดาโอ๊ะ กมาเงิน 112/1 1 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๑ นายดอรอยะ หะมะ 32/1 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๒ นายมะสัยดี สะตือบา 24/1 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๓ นายอับดุลมานะ สะตือบา 36 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๔ นายอับดุลกอเดร์ ยาลอ 1/4 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๕ นายมะยีดิง สุหลง 47/3 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๖ นางซีตีแลคอ สุหลง 2 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๗ นายซูไฮมี สะตาปอ 127 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๘ นายอีบอรอเฮง สุหลง 69 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๘๙ นายอัยหห์มัด สุหลง 2/2 3 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๙๐ นายอาหะมะ อาแวกาจิ 37/1 5 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๙๑ นายเซ็ง มณีหยิา 12 5 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
๙๒ นางอาซีซะ นิตา 94/3 1 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๓ นางอาบบีะ๊ คาเร็ง 94 1 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
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๙๔ นายมูฮัมมัดรุสซี รงโซ๊ะ 5 1 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๕ นางรอบยี๊ะ ดอยอ 43/1 2 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๖ นางนิเปาะ ดือเร๊ะ 13/1 2 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๗ นายมูฮัมมัดมุขตาร์ คาเร็ง 21/7 4 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๘ นางวนันิสา เบญ็หาวนั 17/1 4 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
๙๙ นายอับดุลเลาะ คาเร็ง 5/1 4 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา

๑๐๐ นายอับดุลเลาะ บายา 105/2 6 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นางมือแย  เจ๊ะเลาะ 12 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
2 นางสาวมะสุนะ  ลาเมาะ 28/1 4 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
3 นางสาวแวเน๊าะ   แซโซะ 115/1 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
4 นางสาวสุไวดะห์  ขาเร็ง 115/9 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
5 นางสาวฮาบีเบาะห์  โต๊ะปิ 10/1 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
6 นายกอเดร์  ฮารี 110/5 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
7 นายเจ๊ะโส๊ะ  บาดง 29/3 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
8 นายมาหะมะ  ดอเลาะ 2/4 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
9 นายอาแซ  มะลี 17/2 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา

10 นางสาวฟาตีเมาะ  กะลูแป 83/7 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
11 นายสะแปอิง  เจ๊ะเล๊าะ 79/1 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
12 นายดอแม  ลางา 97 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
13 นายอายูดิง  สุหลง 38/4 2 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
14 นายอุสมาน  กะลูแป 96 2 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
15 นางลดาวัลย์  คงศรีจันทร์ 128/1 1 ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
16 นางพิกุล  จารุสิน 28/6 5 ท่าธง รามัน ยะลา
17 นายใกล้  สุทธิโภชน์ 110 5 ท่าธง รามัน ยะลา
18 นางเรียม  ทองศรี 29/2 5 ท่าธง รามัน ยะลา
19 นายบุศย์  สุวรรณศรี 14/6 5 ท่าธง รามัน ยะลา
20 นางสว่าง  ทองศรี 14/3 5 ท่าธง รามัน ยะลา
21 นางปราณีย์  ช่วยมณี 114/1 5 ท่าธง รามัน ยะลา
22 นางหนูพวง  แสงมณี 4 5 ท่าธง รามัน ยะลา
23 นางสุดา  บุญสนอง 15/3 5 ท่าธง รามัน ยะลา
24 นายสุดใจ  มีปิด 86/3 5 ท่าธง รามัน ยะลา
25 นายชม  ทองหนัก 6 5 ท่าธง รามัน ยะลา
26 นายพงค์  อินโท 107/2 5 ท่าธง รามัน ยะลา
27 นายรุ่ง  ทองหนัก 27/2 5 ท่าธง รามัน ยะลา
28 นายสุวรรณ  สมบูรณ์มี 102/2 5 ท่าธง รามัน ยะลา
29 นายเหินณรงค์  สมบูรณ์มี 102 5 ท่าธง รามัน ยะลา
30 นายอุดม  สมบูรณ์มี 27/1 5 ท่าธง รามัน ยะลา
31 นายทวี จันทร์แดง 41/5 - เบตง เบตง ยะลา
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32 นายกิตติ  โศภาทรัพย์ 43/1 1 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
33 นายส าราญ  แซ่ซิว 11/1 1 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
34 นายศักด์ิศรี  สง่าราศรี 113/2 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ต้นแบบ
35 นายสุนทร  ศรีสง่าพงศ์ 114/1 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
36 นางสุนี  แก้วนพรัตน์ 39/8 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
37 นายกาจ  สิริธนะวัฒน์  14/6 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
38 นายชนธัญ  นฤเศวตานนท์ 115 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ต้นแบบ
39 นายประเทือง เหรียญชลานุสาร 65/6 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
40 นายสันติชัย  จงเกียรติจร 138 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ต้นแบบ
41 นางขนิษฐา  เรืองสม 109/2 3 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
42 นายวีระศักด์ิ จันหอม 388 3 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
43 นายจาตุรงค์  นิลพันธ์ 409 3 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
44 นายสมชาย  แซ่เล่ียง ๙๕ ๖ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
45 นายปัญญา  รุ่งเรืองใบหยก 112 6 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
46 นายสมพงศ์  แซ่ล่ี 89 6 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
47 นายฮาใจ  ศรีไกรลาศ 93/1 6 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
48 นายปัญญา  ต้ังศิริเสถียร ๑๒๐ ๑ ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
49 นายสมชัย  เรืองจรัสพัฒน์ 85/27 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
50 นายพรชัย  มงคลรัตนมณี 85/37 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นายอาบีดีน  มนูญทวี 40 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา ต้นแบบ
2 นายสะมะแอ  ดาราแม 43/2 2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
3 นายยะโกะ  กามา 37/8 2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
4 นายสะแปอิง  เจะมูซอ 68 3 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
5 นายสะมะแอ  ดอเล๊าะ 43/1 6 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
6 นายมะรอซี ซามะ 14/2 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
7 นายลาเต๊ะ  โกะโซะ 50/5 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
8 นายสมาน  อาเร๊ะ 25 2 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
9 นายอารีซู  ตาและ 44 2 ปุโรง กรงปินัง ยะลา

10 นางสีตีฮาวอ  มะลี 32 4 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
11 นายมะรอพี  ยูโซะ 55/1 7 บาลอ รามัน ยะลา
12 นายมาหามะซู  การีอูมา 56 7 บาลอ รามัน ยะลา
13 นายมะสอและ  ดอแต 15/1 7 บาลอ รามัน ยะลา
14 นางนิตยา  ลาเต๊ะ 28 5 บาลอ รามัน ยะลา
15 นายสุกรี  เจะแซ 107 3 บาลอ รามัน ยะลา
16 นายอิสมะแอ  มะยิ 83/2 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
17 นายอับดุลราเซะ สะเตงกูแว 69/1 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
18 นายมูฮัมหมัดซูฟี เฮงดาดา 66 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
19 นายยูโซ๊ะ แม 194 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
20 นายอับดุลย์  แม 16 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
21 นายมะยากี  มะสะ ๒๐๐ 5 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
22 นายมาโซ  ดอเลาะ 97/2 5 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
23 นายซูกิพลี  เจ๊ะสามะ 275 5 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
24 นายมะแอ  ซาลอ 26/1 5 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
25 นายมะรูดิง  มามะ 5/2 9 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
26 นางสาวเพ็ญแข  พรกรุณาธิกุล 32/1 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา ต้นแบบ
27 นางน้อย  พรหมรังษี 42 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
28 นางญาดา  ไชยเอียด 13 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
29 นางสาวอุไร  ศรีทอง 1/2 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
30 นางรัตนา  แก้วนิมิตร 8 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
31 นายมะเซ็ง ยะมะลี 1 2 ยะหา ยะหา ยะลา

หมายเหตุ

สรุปรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา    

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หมายเหตุ

สรุปรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา    

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่

32 นายกอเซง  สาแมหาดี 3 2 ยะหา ยะหา ยะลา
33 นางปลิดา  สุทธิสน 140 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
34 นายเภาซัน  ยามินมาม๊ะ 69/4 2 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา ต้นแบบ
35 นายอับดุลเลาะ  ยะผา 17/10 1 ปะแต ยะหา ยะลา
36 นายมามะนุ  ดอเลาะ 27/4 1 ปะแต ยะหา ยะลา
37 นายอับดุลรอมาน  หะรงค์ 132 2 ปะแต ยะหา ยะลา
38 นางสาวซาวาตี มะลี 39/1 3 กาตอง ยะหา ยะลา
39 นางสาวคอรีเยาะ บารา 46 3 กาตอง ยะหา ยะลา
40 นายอูมา  มาแยปีแน 77/2 3 กาตอง ยะหา ยะลา
41 นายสุลกิพลี แวกาจิ 77/2 3 กาตอง ยะหา ยะลา
42 นายอับดุลวาซิ ลาเต๊ะ 25 4 ละแอ ยะหา ยะลา
43 นายอาสือแม  สาและ 52 4 ละแอ ยะหา ยะลา
44 นายมะแอล์ มะดีเยาะ 9 5 บาละ กาบัง ยะลา
45 นายมูหามัด  บากา 1 5 บาละ กาบัง ยะลา
46 นางแอเสาะ  มะตีเยาะ 49 5 บาละ กาบัง ยะลา
47 นายมูหามะกาแม  มะเส็ง 260 3 กาบัง กาบัง ยะลา
48 นายดอเลาะ  ใบหมัด 185 3 กาบัง กาบัง ยะลา
49 นางสาวคอรีเยาะ  แยนา 289 3 กาบัง กาบัง ยะลา
50 นายหามะ  ลาเตะ 364 3 กาบัง กาบัง ยะลา



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นายอับดุลรอซิค  สาแม 109/2 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา
2 นายมะรอมี  หะยียะปาร์ 16/2 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
3 นายบาสรี  มะโซะ 34/1 2 บุดี เมืองยะลา ยะลา
4 นายเติม  ศรีแก้วอินทร์ 35/3 4 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
5 นายอับดุลย์เล๊าะ  เจ๊ะแต 86/1 2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
6 นายบูราฮัน  วาเซะ 49 2 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
7 นายมะลีเพ็ง  อารี 46 2 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
8 นางสาวสรีพะห์  นันแน 3/2 3 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
9 นายดอแม็ง  หาโล๊ะ 38/6 1 ท่าธง รามัน ยะลา

10 นายอับดุลรอฮิม  สะมะ 67/4 2 ท่าธง รามัน ยะลา
11 นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ 106/3 2 ท่าธง รามัน ยะลา
12 นายยัพรี  ยูโซะ 106/3 2 ท่าธง รามัน ยะลา
13 นางสาวแยนะ  อูมา 76/6 2 ท่าธง รามัน ยะลา
14 นายอูมา  สามะ 67/2 2 ท่าธง รามัน ยะลา
15 นายอาดือนัน  ดอแต 103/8 2 ท่าธง รามัน ยะลา
16 นางสาวนุรอาซีกีน  สะมะ 111/3 2 ท่าธง รามัน ยะลา
17 นายอดุลย์  ติงกูแว 455 3 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
18 นายกัมปนาท  แก้วพลู 72/1 6 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
19 นายลาเต๊ะ  อภิบาลแบ 68/2 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
20 นางสาวรอปีอ๊ะ  อภิบาลแบ 68/1 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
21 นายดาโอ๊ะ  ลาโฮยา 107/1 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
22 นายสตอปา  ดอเลาะ 107/3 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
23 นายมะสุกรี  อภิบาลแบ 65/1 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
24 นายนูรดีน  อาแว 71/3 1 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
25 นายสันต์  จันทร์โกมุท 9/126 1 ยะรม เบตง ยะลา
26 นายเฉลียว  แซ่เฉ่า 115/2 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
27 นายวุฒิพงษ์  แซ่ชั่น 85/10 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
28 นายพิชัย  โศจิศิริกุล 160 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
29 นายสิทธิชัย  แซ่เยื่อง 92 1 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
30 นางจินดารัตน์  เพ็ขรนิล 4/2 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
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31 นายเฉลิม  ยอดศรี 38 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
32 นายธวัช  ทองอินเล็ก 20 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
33 นายร่วม  น้ าแพร่ 26 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
34 นายอภิชาติ  เหมวิเชียร 39 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา
35 นายมาหะมะ  การี 44/2 4 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
36 นายนิรวิทย์  นิอาแว 3 5 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
37 นายต่วนปา  ปาแซ 55/1 6 ละแอ ยะหา ยะลา
38 นายมะสาตี  มาแยปิแน 1/6 3 กาตอง ยะหา ยะลา
39 นางสาวยาวาเฮ  ลือแบลูวง 13 8 ยะหา ยะหา ยะลา
40 นายดอเลาะ  สะแปะอิง 63 5 กาบัง กาบัง ยะลา
41 นายสะมะแอ  สะแปงอิง 60/1 5 กาบัง กาบัง ยะลา
42 นางสาวซูรีนา  ดอเลาะ 65/1 5 กาบัง กาบัง ยะลา
43 นายอาดือนัน  เสนียว 53 5 กาบัง กาบัง ยะลา
44 นายรอซะ  ยามา 91 5 กาบัง กาบัง ยะลา
45 นายอนันต์  ดือราแม 8/9 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
46 นายนิเล๊าะ  ปุโรง 48/8 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
47 นายฆอรอเฮง  ดอฆอ 12/1 3 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
48 นายมะสักรี  สาเลง 22/2 3 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
49 นายมัสกือรี  มานิ 18 3 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
50 นางสาวปารีด๊ะ  คาเดร์ 238 3 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นายชนธัญ  นฤเศวตานนต์   
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ” 

 “เลี้ยงแบบพัฒนา สินค้าคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลิตแบบลดต้นทุน” 
 
 

 
 
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อยก็ได้) สื่อประกอบ (ถ้ามี) 
1) ความรู้เฉพาะสาขา  เชี่ยวชาญการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าจืด 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงโดยมีการเตมิ
อากาศแบบ VENTURI ซึ่งพัฒนารูปแบบมาจากการเลีย้งปลาสวยงาม ซึ่งท้า
ให้สามารถปล่อยลูกพันธุ์ปลาต่อรอบการผลิตได้มากขึ้น และได้ผลผลิตปลา
ขนาด 800 – 1,000 กรัม/ตัว ระยะเวลาการเลี้ยงเท่าเดิม ปัจจุบันมีบ่อเลี้ยง
ทั้งหมด 11 บ่อ โดยเน้นการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
เลี้ยงประมาณ 6 เดือนต่อรุ่น มผีลผลิต 50,000 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายส่ง 
กิโลกรมัละ 90-95 บาท 

2) การจัดการปัจจัยการผลิต  “มีการรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน” 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ มีการรวมกลุม่ผู้เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ เพื่อ
ผลิตปลาให้มคีุณภาพแล้วทางกลุม่เป็นตัวก้าหนดราคาขาย (ปลานิล ขนาด 
800 – 1,000 กรัม/ตัว ราคา 100 บาท ) ปลาจีน 200 บาท และมีการปลูก
หญ้าเนเปยีร์  หญ้าขน และมันส้าปะหลัง ท่ีใช้เลี้ยงปลาจีน แจกจ่ายให้กับ
เพื่อนเกษตรกร 

3) การผลิต/การเลี้ยง “สามารถผลิตปลานลิและปลาจีน ตามระบบ
มาตรฐานฟาร์ม และมาตราฐาน  GAP” 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบข้อบังคับ
ของแต่ละมาตรฐาน จนสามารถผลิตปลานิล และปลาจีนที่มี
คุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (GAP) 
 
4) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง   

 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การแปรรูปโดยน้าปลาที่ไม่ได้ขนาดตาม
ความต้องการตลาด มาแปรรูปเป็นปลานิลแห้งแดดเดียวสามารถ
จ้าหน่ายได้กิโลกรัมละ 200 บาท โดยจ้าหน่ายภายในชุมชนและมี
แนวคิดจะน้าปลาของเครือข่ายที่เลี้ยงปลานิลในระบบน้้าไหลน้า
ผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดของตลาดมาท้าการแปรรูปโดยการท้าปลาส้ม 
หรือขลุ่ยปลา เพื่อจ้าหน่ายในอ้าเภอเบตงให้พ้ืนใกล้เคียง 
5) อื่นๆ (การจับและการขนส่ง)  

 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิค เฉพาะ การจับจะมีลักษณะทยอยจับ
จ าหน่ายตามปริมาณที่ตลาดต้องการ  โดยใช้บ่อซีเมนต์ส าหรับพัก
ปลา 1 วันก่อนจัดส่ง ซึ่งการขนส่งผลผลิตจะขนส่งปลาแบบมีชีวิต
ให้แก่ผู้สั่งซื้อในพ้ืนที่อ าเภอเบตง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
 



5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อื่นๆ.....(ระบุ)....  ช่ือ.........ชนธัญ....................นามสกลุ...........นฤเศวตานนท์................................. 
อายุ .........43.........ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน บ้านเลขท่ี.......155/10.......หมู่ที่......2.........ชือ่บ้าน.......บ่อน้้าร้อน.........ต้าบล........ตาเนาะแมเราะ..................... 
อ้าเภอ................เบตง......................................จังหวัด....................ยะลา..............................รหัสไปรษณีย์..........95110........................... 
โทรศัพท์................ 08-9732-6555.............................. อื่นๆ.......... (ถ้ามี).................................................................................................  

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
1) ชื่อ นายศุภโชค นามสกุล เกื้ออรุณ ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน หน่วยงาน ส้านักงานประมง 
จังหวัดยะลา   การติดต่อ (โทรศัพท์ 085-3357605) 
2) ชื่อ นายปรัชญา นามสกุล ปลอดทอง ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง หน่วยงาน ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา     
การติดต่อ (โทรศัพท์ 093-6528396) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นายสันติชัย  จงเกียรติขจร 
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ”   

“ผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ  ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด” 
 

 
 
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อย
ก็ได้) 

       สื่อประกอบ (ถ้ามี) 

1) ความรู้เฉพาะสาขา “เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืด” 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การเลี้ยงปลาแบบขั้นบันได 
โดยใช้การเดินท่อจากแหล่งน้้าธรรมชาติ ที่มีคุณภาพดี 
สะอาดไหลผ่านลงสู่บ่อเลี้ยงเพ่ือเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าไหล 
ซ่ึงน้้าที่ผ่านบ่อเลี้ยงปลาแล้วจะถูกส่งไปยังคูระบายน้้า เพ่ือ
ส่งไปยังภาคการเกษตรต่อไป ปัจจุบัน  มีบ่อเลี้ยงทั้งหมด  8  
บ่อ มีขนาดตั้งแต่ 100 ตร.ม. – 600 ตร.ม. มีการใช้เทคนิค
การอนุบาลลูกปลาในบ่ออนุบาลก่อนปล่อยบ่อเลี้ยงท้าให้
สามารถควบคุม ดูแล  จัดการได้ง่าย และยังลดรอบ
ระยะเวลา การเลี้ยงได้อีกโดยเน้นการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
โดยไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตประมาณ  25,000  กิโลกรัมต่อปี   
ราคาขายส่ง กิโลกรัมละ  90—95  บาท ประกอบกับท้า
อาชีพสวนยาง สวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ฯลฯ และการ
ปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ของตนเอง      เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้้า 
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2) การจัดการปัจจัยการผลิต “การลดต้นทุนการผลิต”  
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การลดต้นทุนการผลิตใน

การเลี้ยงปลา ได้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใช้เป็นอาหาร
ของปลา เช่น ใบมันล้าปะหลัง ใบกล้วย หญ้าเนเปียร์ หญ้า
ขน ฯลฯ ร่วมกับการให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป 

3) การผลิต/การเลี้ยง “สามารถผลิตปลานิลและปลาจีน 
ตามระบบมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐาน  GAP” 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบ
ข้อบังคับของแต่ละมาตรฐาน จนสามารถผลิตปลานิล และ
ปลาจีนที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า (GAP) 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 4) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้าน
ประมง  

 
 
 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  การแปรรูปโดยน้าปลาที่

ไม่ได้ขนาดตามความต้องการตลาด มาแปรรูปเป็นปลานิล
แห้งแดดเดียวสามารถจ้าหน่ายได้กิโลกรัมละ 200 บาท โดย
จ้าหน่ายภายในชุมชนและมีแนวคิดจะน้าปลาของเครือข่ายที่
เลี้ยงปลานิลในระบบน้้าไหลน้าผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดของตลาด
มาท้าการแปรรูปโดยการท้าปลาส้ม เพื่อจ้าหน่ายในอ้าเภอ 
เบตงให้พ้ืนใกล้เคียง 

5) การตลาด ศึกษาความต้องการของตลาดและวาง
แผนการผลิต  

 
 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ รวมกลุ่มเกษตรกรบริ เวณ
ใกล้เคียงศึกษาความต้องการของตลาดในอ้าเภอเบตง และ
วางแผนการผลิตก่อนการเลี้ยง รวมถึงการแปรรูปเป็นปลานิล
แห้งแดดเดียว เพ่ือจ้าหน่ายในอ้าเภอเบตงให้พ้ืนใกล้เคียงเป็น
การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 
6) อ่ืนๆ (การจับและการขนส่ง)   

 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  การจับจะมีลักษณะทยอย
จับจ าหน่ายตามปริมาณที่ตลาดต้องการ  โดยใช้บ่อซีเมนต์
ส าหรับพักปลา 1 วันก่อนจัดส่ง ซึ่งการขนส่งผลผลิตจะขนส่ง
ปลาแบบมีชีวิตให้แก่ผู้สั่งซื้อในพ้ืนที่อ าเภอเบตง และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อ่ืนๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ........สันติชัย.......นามสกุล......จงเกียรติขจร.........................
อายุ .........63.........ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.....138.....หมู่ที่....2....ชื่อบ้าน....บ่อน้้าร้อน.....ต้าบล....ตาเนาะแมเราะ....................... 
อ้าเภอ............เบตง..............จงัหวัด...............ยะลา...........รหัสไปรษณีย์.........95110.............................. 
โทรศัพท์...... 091-1676379.................... อ่ืนๆ.......... (ถ้ามี).................................................  

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
1) ชื่อ นายศุภโชค นามสกุล เกื้ออรุณ ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน หน่วยงาน ส้านักงานประมง

จังหวัดยะลา   การติดต่อ (โทรศัพท์ 085-3357605) 
2) ชื่อ นายปรัชญา นามสกุล ปลอดทอง ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง หน่วยงาน ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา    

การติดต่อ (โทรศัพท์ 093-6528396) 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นายศักดิ์ศร ี สง่าราศรี 
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ”   

“ผลผลิตที่มีขนาดหลากหลาย ย่อมเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค” 
 

 
 
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อย
ก็ได้) 

สื่อประกอบ (ถ้ามี) 

1) ความรู้เฉพาะสาขา “เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืด” 

 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การเลี้ยงปลาแบบขั้นบันได 
โดยใช้การเดินท่อจากแหล่งน้้าธรรมชาติ ที่มีคุณภาพดี 
สะอาดไหลผ่านลงสู่บ่อเลี้ยงเพ่ือเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าไหล 
มีการเลี้ยงปลาให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งปัจจุบัน
ตลาดมีความต้องการขนาดปลาตั้งแต่ขนาด 500 – 1,000 
กรัม/ตัว เ พ่ือเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้บริ โภคได้
หลากหลายขึ้น ปัจจุบันมีบ่อเลี้ยงทั้งหมด 6 บ่อ โดยเน้นการ
เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 
6 เดือนต่อรุ่น มีผลผลิต 15,000 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายส่ง 
กิโลกรัมละ 90-95 บาท 

2) การจัดการปัจจัยการผลิต “การลดต้นทุนการผลิต”  
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การลดต้นทุนการผลิตใน

การเลี้ยงปลา ได้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใช้เป็นอาหาร
ของปลา เช่น ใบมันล้าปะหลัง ใบกล้วย หญ้าเนเปียร์ หญ้า
ขน ฯลฯ ร่วมกับการให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป 

3) การผลิต/การเลี้ยง “สามารถผลิตปลานิลและปลาจีน 
ตามระบบมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐาน  GAP” 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบ
ข้อบังคับของแต่ละมาตรฐาน จนสามารถผลิตปลานิล และ
ปลาจีนที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า (GAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
4) การตลาด ศึกษาความต้องการของตลาดและวาง

แผนการผลิต 
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  ศึกษาความต้องการของตลาดในอ้าเภอเบ
ตง และวางแผนการผลิตก่อนการเลี้ยง รวมถึงการเลี้ยงปลาให้มี
ผลผลิตที่มีขนาดคละกัน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค
อ้าเภอเบตงให้พ้ืนใกล้เคียงให้มีความหลากหลายขึ้น 

5) อ่ืนๆ (การจับและการขนส่ง)   
 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การจับจะมีลักษณะทยอย
จับจ้าหน่ายตามออร์เดอร์ที่สั่ง  ซึ่งการขนส่งผลผลิตจะขนส่ง
ปลาแบบมีชีวิตให้แก่ผู้สั่งซื้อในพื้นที่อ้าเภอเบตง และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อ่ืนๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ........ศักดิ์ศรี....นามสกุล......สง่าราศรี.............................. 
อายุ .........39.........ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.....113/2......หมู่ที่.....2....ชื่อบ้าน.....บ่อน้้าร้อน.....ต้าบล....ตาเนาะแมเราะ.......... 
อ้าเภอ............เบตง.........จังหวัด.........ยะลา..... รหัสไปรษณีย์.........95110............ ...................... 
โทรศัพท์............. 08-9732-6555................................. อ่ืนๆ.......... (ถ้ามี)................................................................  

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
1) ชื่อ นายศุภโชค นามสกุล เกื้ออรุณ ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน หน่วยงาน ส้านักงานประมง

จังหวัดยะลา   การติดต่อ (โทรศัพท์ 085-3357605) 
2) ชื่อ นายปรัชญา นามสกุล ปลอดทอง ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมง หน่วยงาน ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา    

การติดต่อ (โทรศัพท์ 093-6528396) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นางนิตยา  ลาเต๊ะ 
2. Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ”   

“คุณภาพของลูกพันธุ์ท่ีดี ย่อมลดปัจจัยความเสี่ยงในการเลี้ยง” 
 
 
 

 
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อย
ก็ได้) 

สื่อประกอบ (ถ้ามี) 

1) ความรู้เฉพาะสาขา “ศึกษาข้อมูลทุกด้านก่อนการ
เลี้ยง” 

รูปภาพประกอบ 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  
นางนิตยา ลาเต๊ะ อายุ 64 ปี และสามี นายสมพงศ์ ลาเต๊ะ 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูเกษียน และหันมาท้าการเกษตร
แบบผสมผสาน เลี้ยงโค และเลี้ยงปลา  เริ่มศึกษาวิธีการเลี้ยง
ปลาจากอินเตอร์เน็ต หนังสือ และเพ่ือนๆที่เลี้ยงปลาน้้าจืด 
จากนั้นได้น้าความรู้ที่ได้มาเริ่มทดลองเลี้ยงครั้งแรก 1 กระชัง
บริเวณแม่น้้าสายบุรี ลักษณะกระชังจะแบบกระชังลอย เพ่ือ
รองรับการขึ้นลงของน้้าในแม่น้้าสายบุรี ครั้งแรกใช้ลูกพันธุ์
ปลานิลจากการติดต่อแหล่งลูกพันธุ์ของเพ่ือนบ้านมาท้าการ
เลี้ยง ซึ่งเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งพบว่าการเจริญเติบโตของ
ปลาที่เลี้ยงช้ามากไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากปลานิลที่ได้มา
นั้นไม่ได้มีการแปลงเพศ จึงมีการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาทับทิมแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
และเพ่ิมจ้านวนเป็น 4 กระชัง ขนาดกระชัง 5x5 เมตร โดย
ปล่อยลูกพันธุ์ปลาในอัตรา 2,200 ตัวต่อกระชัง ในระหว่าง
การเลี้ยงมีการท้าความสะอาดกระชังที่เลี้ยงอย่างสม่้าเสมอ 
เพ่ือให้น้้าสามารถถ่ายเทได้สะดวก โดยน้าเครื่องฉีดน้้าแรงดัด
สูงมาใช้แทนการขัดด้วยแปรง เพ่ือลดการสึกหรอของกระชัง 
และประหยัดเวลาอีกด้วย ระยะเวลาในการเลี้ยงจนจับ
จ้าหน่ายใช้เวลาประมาณ 96 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 
กิโลกรัมต่อกระชัง จ้าหน่ายกิโลกรัมละ 66 บาท รายได้ต่อ
กระชัง 79,000 บาทต่อกระชัง รายได้รวมทั้งหมดหักต้นทุน
การเลี้ยงแล้วได้ก้าไรประมาณ 146,000 บาทต่อรอบการผลิต 

 
2) การจัดการปัจจัยการผลิต “รวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาใน

พ้ืนที่ เพื่อความเข้มแข็ง ยั่งยืน” 
รูปภาพประกอบ 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ เนื่องจากเป็นผู้เลี้ยงปลา
ทับทิมในกระชังเป็นรายแรกในพื้นที่หมู่ท่ี 5 บ้านละแอ ต้าบล
บาลอ อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ประสบความส้าเร็จและ
ได้รับความสนใจจากเพ่ือนบ้าน จึงท้าให้มีผู้สนใจเลี้ยงเพ่ิมขึ้น 



แต่ปัญหาที่เจอคือ ปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงใน
พ้ืนที่ทัง้ด้านลูกพันธุ์ อาหารสัตว์น้้า ไม่เพียงพอ และมีราคาสูง 
ท้าให้เหลือเกษตรกรที่ยังเลี้ยงอยู่ จ้านวน 7 ราย จึงคิดว่า
จ้าเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือสั่งซื้อลูกพันธุ์ อาหารส้าเร็จรูป 
จากแหล่งจ้าหน่ายในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
มีราคาท่ีถูก และมีคุณภาพ สามารถจัดส่งได้ถึงในพ้ืนที่ อีกทั้ง
มีการจัดระบบในการจ้าหน่ายผลผลิตของแต่ละรายเพ่ือให้มี
ผลผลิตจ้าหน่ายอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่เคย
ประสบมาสามารถแก้ไข้ได้ด้วยการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความรู้ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

3) การผลิต/การเลี้ยง “การเลือกลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพมา
ใช้ในการเลี้ยง” 

รูปภาพประกอบ 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การเลือกลูกพันธุ์ที่มี
คุณภาพเป็นปัจจัยส้าคัญในการเลี้ยงปลา จึงจ้าเป็นต้องศึกษา
หาแหล่งจ้าหน่ายลูกพันธุ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และต้องเดินทาง
ไปเลือกลูกพันธุ์ด้วยตนเองทุกครั้ง มั่นใจว่าได้ลูกพันธุ์ปลาที่มี
คุณภาพ เพราะหากได้ลูกพันธุ์ปลาที่ไม่มีคุณภาพมาเลี้ยงจะ
ท้าให้ขาดทุน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน 
เนื่องจากลูกพันธุ์ปลามีการเจริญเติบโตช้า เมื่อมีระยะเวลา
การเลี้ยงนานขึ้น ท้าให้ต้นทุนด้านอาหารเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
ขนาดลูกพันธุ์ปลาที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไปจะ
ท้าให้อัตราการรอดดีข้ึน ผลผลิตที่ได้ก็จะเพ่ิมขึ้น ช่วงแรกของ
การเลี้ยงจะให้อาหารวันละ 4 มื้อ และค่อยปรับลดเป็นสาม
มื้อต่อวันเมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 1 เดือน และมีการท้าความ
สะอาดกระชังเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้น้้าสามารถถ่ายเทได้
สะดวก 

 
4) การเพิ่มมูลค่า “จ าหน่ายเอง ช่วงเทศกาล” 

 
 

 
รูปภาพประกอบ 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  มีการจ้าน่ายผลผลิตด้วย
ตนเองในช่วงเทศกาลต่างๆเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เนื่องจาก
พ่อค้าคนกลางจะเป็นคนก้าหนดราคารับซื้อผลผลิต ท้าให้
ผู้ผลิตไม่สามารถจัดการกับราคาผลผลิตที่ขึ้นๆลงๆได้ด้วย
ตนเอง จึงมีการน้าผลผลิตไปจ้าหน่ายเองที่ตลาดต่างๆในพ้ืนที่
ท้าให้ได้ราคาดีกว่า ยิ่งในช่วงเทศกาลถือศรีอดสามารถ
จ้าหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลางถึง 20 บาทต่อ
กิโลกรัม  

5) การตลาด “ผลิตตามความต้องการของตลาด”  รูปภาพประกอบ 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ   มีการผลิตปลาทับทิมให้
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีการติดตามราคา และ
ขนาดของปลาทับทิมที่ตลาดในพ้ืนที่รับซื้อ โดยเฉพาะในช่วง
เดือนถือศีลอด (รอมฏอม) ราคาปลาทับทิมจะสูงกว่าปกติ จึง
มีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้รอบการจับจ้าหน่ายตรงกับช่วง
ถือศีลอด โดยผลผลิตจะจับจ้าหน่ายเองในตลาดจึงราคากว่า
จ้าหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง 



6) การจับและการขนส่ง  รูปภาพประกอบ 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การจับและการขนส่งในช่วง
ปกติจะมีพ่อค้ารับซื้อปลามาจับและขนส่งเองถึงในพ้ืนที่ แต่
ในช่วงเทศกาลต่างๆจะจับและน้าไปจ้าหน่ายยังตลาดในพ้ืนที่
ด้วยตนเอง 

 
 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อ่ืนๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ................นิตยา...........นามสกุล..........ลาเต๊ะ...................... 
อายุ ............64......ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี..........28........หมู่ที่.......5.......ชื่อบ้าน...........ละแอ...........ต้าบล........บาลอ............... 
อ้าเภอ............รามัน.................จังหวัด....................ยะลา.....................รหัสไปรษณีย์.........95110........ ....................... 
โทรศัพท์.........089-8762078............................................. อ่ืนๆ............................ (ถ้ามี)...............................................  

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
1) ชื่อ.......นายโชติภณ........................นามสกุล........ทองวิเศษ...................ต้าแหน่ง......ประมงอ้าเภอรามัน......

หน่วยงาน..........ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา.......การติดต่อ……………………………-…………………………………………. 
2) ชื่อ...........................................นามสกุล....................................ต้าแหน่ง................................................หน่วยงาน

.................................................การติดต่อ(โทรศัพท์/e-mail/อ่ืนๆ)………………………………………………………………………. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นายเภาซัน  ยามินมาม๊ะ 
2. Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ”   

“ผลิตสัตว์น้้าแบบลดต้นทุน บนพื้นฐานความพอเพียง” 
 

  
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อย
ก็ได้) 

สื่อประกอบ (ถ้ามี) 

1) ความรู้เฉพาะสาขา “เลี้ยงปลาดุกในร่องสวนเกษตร
แบบผสมผสาน” 

รูปภาพประกอบ 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  
นายเภาซัน ยามินมาม๊ะ อายุ 47 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพ
รับซื้อน้้ายางพารา และท้าเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงโค 
และเลี้ยงปลาน้้าจืดเป็นอาชีพเสริม  โดยศึกษาวิธีการเลี้ยง
ปลาจากเพ่ือนๆ และเจ้าหน้าที่ส้านักงานประมงอ้าเภอยะหา 
จากนั้นได้น้าความรู้ที่ได้มาทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
เพ่ือศึกษาช่องทางของตลาด และต้นทุนในการเลี้ยง พบว่า
หากใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวจะท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงไม่คุ้มทุน จึงศึกษาหาวิธีการผลิตอาหารปลาดุกแบบ
ลดต้นทุนจากเจ้าหน้าที่ส้านักงานประมงอ้าเภอยะหา โดยใช้
วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นท่ีมาผลิตอาหาร โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ที่
ปลูกไว้ในพ้ืนที่เมื่อน้าอาหารที่ผลิตเองมาใช้ร่วมกับอาหาร
ส้าเร็จรูป พบว่าต้นทุนด้านอาหารลดลงประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจขุดร่องสวนเพ่ือเลี้ยงปลาดุกอย่าง
จริงจัง ปัจจุบันมีบ่อเลี้ยงปลาทั้งหมด 9 บ่อ เลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุย 3 บ่อ ปลาดุกอุย 1 บ่อ และปลากินพืช ได้แก่ปลานิล 2 
บ่อ ปลานิลแดง 1 บ่อ ปลาตะเพียน 1 บ่อ และก้าลังทดลอง
เลี้ยงปลาช่อน อีก 1 บ่อ โดยใช้ลูกพันธุ์ปลาช่อนที่ได้จาก
ธรรมชาติมาอนุบาลในกระชัง และใช้ลูกพันธุ์ปลานิลฝึกให้ลูก
ปลาช่อนกินอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ปัจจุบันได้รับการคัดเลือก
เป็นศูนย์ เครือข่ายด้านการประมงประจ้าอ้า เภอยะหา 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562  

2) การจัดการปัจจัยการผลิต “ผลผลิตสัตว์น้้าที่
หลากหลาย เพ่ิมช่องทางตลาด” 

รูปภาพประกอบ 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่
สนใจและชอบทดลองอะไรใหม่ๆ จึงเริ่มหันมาเลี้ยงปลากิน
พืชเพ่ือจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภคในพ้ืนที่ที่นิยมบริโภคปลากินพืช
เป็นหลัก อาทิเช่น ปลานิลด้า และปลานิลแดง โดยเน้นใช้
อาหารแบบลดต้นทุนที่ตนเองผลิตขึ้นโดยใช้ร้าละเอียด 
กากน้้าตาล และหญ้าเนเปียร์ เป็นหลัก ในการเลี้ยงปลากิน
พืช ปัจจุบันได้มีการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพ่ือน้าไปแปรรูป
เป็นปลาส้มไว้บริโภคและจ้าหน่ายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 



3) การผลิต/การเลี้ยง “การลดต้นทุนในการเลี้ยง” รูปภาพประกอบ 
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การเลือกลูกพันธุ์ปลาดุกที่มี

คุณภาพคือสิ่ งส้าคัญในการเลี้ยงปลาดุก ต้องหาแหล่ง
จ้าหน่ายลูกพันธุ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมั่นใจว่าลูกพันธุ์ปลา
ที่มีคุณภาพ ขนาดลูกพันธุ์ปลาดุกที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดตั้งแต่ 
3 นิ้วขึ้นไปจะท้าให้อัตราการรอดดี ปล่อยปลาดุกในอัตรา 
100 ตัวต่อตารางเมตร ช่วงแรกของการเลี้ยงจะให้อาหารวัน
ละ 3 มื้อ และค่อยปรับลดเป็น 2 มื้อต่อวัน  เมื่อเลี้ยงได้
ประมาณ 1 เดือน จะให้อาหารที่ตนเองผลิตขึ้นควบคู่กับการ
ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และมีถ่ายน้้า
เดือนละ 1 ครั้ง โดยน้าน้้าไปรดผักที่ปลูกไว้ แทนการปล่อย
น้าทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
4) การเพิ่มมูลค่า “จ าหน่ายเอง ช่วงเทศกาล” รูปภาพประกอบ 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  มีการจ้าน่ายผลผลิตด้วย
ตนเองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต มีการน้าผลผลิตไปจ้าหน่ายเองที่
ตลาดต่างๆในพ้ืนราคากิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งได้ราคาดีกว่า
ขายแก่พ่อค้าคนกลาง ช่วงเทศกาลถือศรีอดสามารถจ้าหน่าย
ผลผลิตได้ราคาสูงกว่าถึงกิโลกรัมละ60 บาท สามารถสร้าง
รายได้เสริมแก่ครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง  

5) การตลาด “ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค”  รูปภาพประกอบ 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ   เนื่องจากผู้บริโภคในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคปลาที่มีขนาดใหญ่ จึงผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ขนาดประมาณ 400-500 กรัม 
และยังมีการเลี้ยงปลานิลด้า และปลานิลแดง เพ่ือเป็น
ทางเลือกส้าหรับผู้บริโภคในพ้ืนที่ ปัจจุบันจ้าหน่ายปลานิลด้า 
กิโลกรัมละ 50 บาท และปลานิลแดง กิโลกรัมละ 65 บาท 
6) การจับและการขนส่ง  รูปภาพประกอบ 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การจับและการขนส่งในช่วง
ปกติจะมีชาวบ้านในพื้นที่มาซื้อปลาเพ่ือไปประกอบอาหารอยู่
เป็นประจ้าจึงใช้แหในจับผลผลิตมาเตรียมไว้ในกระชังเพ่ือรอ
จ้าหน่าย และน้าไปจ้าหน่ายยังตลาดนัดในพ้ืนที่ต่างๆด้วย
ตนเอง 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อ่ืนๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ................เภาซัน...........นามสกุล..........ยามินมาม๊ะ.............. 
อายุ ............47......ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี..........69/4........หมู่ที่.......2.......ชื่อบ้าน...........ละแอ...........ต้าบล...บาโงยซิแน.......... 
อ้าเภอ............ยะหา.................จังหวัด....................ยะลา.....................รหัสไปรษณีย์.........95110......... ...................... 
โทรศัพท์.........086-2917579............................................. อ่ืนๆ............................ (ถ้ามี)...............................................  

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
1) ชื่อ..นายอาหามะ......นามสกุล............กายุ.............ต้าแหน่ง..........เจ้าพนักงานประมง..........หนว่ยงาน....

ส้านักงานประมงอ้าเภอยะหา..............การติดต่อ………087-3942131………………………………………………………………. 
2) ชื่อ......นายปรัชญา.............นามสกุล.....ปลอดทอง..........ต้าแหน่ง..........เจ้าพนักงานประมง.....หน่วยงาน...........

ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา...............การติดต่อ………093-6528396………………………………………………………………. 



แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ชื่อ นายอาบีดีน  มนญูทว ี
2. Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. “ค าจ ากัดความ”   

“เรียนรู้สร้างภูมิปัญญา พึ่งพาวัตถุดิบในพื้นที่” 

  
 
 
 

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อย
ก็ได้) 

สื่อประกอบ (ถ้ามี) 

1) ความรู้เฉพาะสาขา “ลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้้า” รูปภาพประกอบ 

 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  
นายอาบีดีน มนูญทวี อายุ 55 ปี ปัจจุบันท้าเกษตรแบบ
ผสมผสาน และเลี้ยงปลาน้้าจืดเป็นอาชีพเสริม อีกทั้งยังเป็น
สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดยะลา  โดยศึกษาวิธีการเลี้ยงปลา
จากเจ้าหน้าที่ประมง และค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมจาก
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ร ว ม ถึ ง จ า ก ศึ ก ษ า จ า ก อ า จ า ร ย์ ใ น
สถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดยะลา จากนั้นได้น้าความรู้ที่
ได้มาทดลองเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่ 3 ไร่
ระหว่างการเลี้ยงได้ศึกษาช่องทางของตลาด และต้นทุนใน
การเลี้ยง โดยเน้นการเลี้ยงปลานิลเป็นหลัก เพ่ือให้สามารถ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้จึงด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
ปลาต้าบลพร่อน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และ
รวมกลุ่มกันศึกษาหาวิธีการผลิตอาหารปลากินพืชแบบลด
ต้นทุนจากเจ้าหน้าที่ประมง โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่มา
ผลิตอาหาร โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกไว้ในพ้ืนที่ และ
สร้างอาหารธรรมชาติภายในบ่อ เมื่อน้าอาหารที่ผลิตเองมาใช้
ร่วมกับอาหารส้าเร็จรูป พบว่าต้นทุนด้านอาหารลดลง จึง
ด้าเนินการปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงปลานิลเพียงชนิดเดียวมา
เป็นการเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให้มีผลผลิตที่
หลากหลายขึ้น เพ่ือรองรับโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่ตนเองได้วางแผนไว้ในอนาคต เพ่ือสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้
เลี้ยงปลาและชาวบ้านในพ้ืนที่ และมีความตั้งใจจะยกระดับ
การท้าการเกษตรของต้นเองให้เป็นเกษตรแบบปลอดภัยอีก
ด้วย 
 
 

2) การจัดการปัจจัยการผลิต “จัดตั้งกลุ่ม เพ่ือสร้าง
ตลาด” 

รูปภาพประกอบ 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ เนื่องจากตนเองได้เป็น
สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดยะลา และได้ทราบถึงปัญหาในด้าน
ต่างๆของเกษตรกร จึงอยากแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเริ่ม
จากพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่จึงด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา



ต้าบลพร่อน และเกษตรกรที่สนใจให้เริ่มหันมาพัฒนาบ่อปลา
ของตนเองเพ่ือเลี้ยงปลาอีกครั้งหนึ่ง โดยตนเองร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้
ร่วมจัดท้าหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดขึ้น เพ่ือให้สมาชิก
และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เลี้ยงปลากินพืช โดยเน้นใช้
อาหารแบบลดต้นทุนที่ผลิตเอง ท้าให้เกษตรกรมีความรู้และมี
ความตั้งใจเพ่ิมขึ้นที่จะผลิตสัตว์น้้าให้มีคุณภาพ เพ่ือจ้าหน่าย
เป็นรายได้แก่ครอบครัว และตนเองสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่เกษตรกรที่เลิกเลี้ยงปลาให้กลับมาสนใจเลี้ยงปลาและ
เข้าร่วมกลุ่มได้อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการแปรรูปปลา
ตะเพียนขาว และปลานิลที่ได้จากการเลี้ยงเป็นปลาส้มไว้
บริโภคและจ้าหน่ายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

3) การผลิต/การเลี้ยง “การลดต้นทุนในการเลี้ยง” รูปภาพประกอบ 
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ เลือกเลี้ยงปลากินพืช

เนื่องจากสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาผลิตอาหารปลา
แบบลดต้นทุนได้ เตรียมบ่อโดยการใช้ปุ๋ยคอกในการสร้าง
อาหารธรรมชาติ และปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในอัตรา 4 ตัวต่อ
ตารางเมตร ขนาดลูกพันธุ์ปลาที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดตั้งแต่ 2 
ถึง 3 นิ้วขึ้นไปจะท้าให้อัตราการรอดดี ช่วงแรกของการเลี้ยง
จะเสริมด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปวันละ 2 มื้อ และค่อยปรับ
เป็น 1 มื้อต่อวัน  เลี้ยงได้ประมาณ 3 เดือน จะให้อาหารที่
ตนเองผลิตจากวัตถุดิบในพ้ืนที่ควบคู่กับการให้อาหารเม็ด
ส้า เร็จรูปจนได้ขนาดปลาที่ต้องการ และใช้จุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงในการบ้าบัดน้้าเสีย ในช่วงระหว่างการเลี้ยงจะ
สังเกตุสีของน้้าเพ่ือเติมปุ๋ยคอกส้าหรับสร้างอาหารธรรมชาติ
จ้าพวกแพลงก์ตอนพืชอย่างสม่้าเสมอท้าให้ปลาที่เลี้ยงมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ดี และช่วยลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์น้้าได้
อีกด้วย 
4) การเพิ่มมูลค่า “ทดลองแปรรูปลิตภัณฑ์ปลาส้ม” รูปภาพประกอบ 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ  มีการจ้าน่ายผลผลิตด้วย
ตนเองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 50 บาท และ
น้าผลผลิตบางส่วนมาทดลองแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว ปลา
ส้ม และปลานิลไร้ก้าง ไว้ส้าหรับบริโภคในครัวเรือนและ
จ้าหน่ายแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป สามารถ
สร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง  

5) การตลาด “รวมกลุ่มกันจ าหน่ายผลผลิต”  รูปภาพประกอบ 
 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ   เนื่องจากผู้บริโภคในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคปลาน้้าจืด จึงมีการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยจะผลิตปลานิลให้ได้ขนาดประมาณ 
500 กรัม และยังมีการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว และปลานิล
แดง เพ่ือเป็นทางเลือกส้าหรับผู้บริโภค และใช้ส้าหรับแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จ้าน่ายในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ช่วยบริหารจัดการในด้านต่างๆ ท้าให้สามารถต่อรองราคา



ผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางได้ราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งผลผลิต
บางส่วนน้าไปแปรรูปและจ้าหน่ายเองในงานเทศการต่างๆ 
อีกด้วย  
6) การจับและการขนส่ง  รูปภาพประกอบ 

 
 

เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ การจับและการขนส่งในช่วง
ปกติจะมีสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาต้าบลพร่อนมาช่วยกันลง
แขกเพ่ือจับผลผลิต จากนั้นน้ามาเตรียมไว้ในกระชังเพ่ือรอ
จ้าหน่าย  

 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  

 นาย  นาง  นางสาว   อ่ืนๆ.....(ระบุ)....  ชื่อ................อาบีดีน...........นามสกุล..........มนูญทวี.............. 
อายุ ............55......ปี....................เดือน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี..........40........หมู่ที่.......1.......ชื่อบ้าน...........ละแอ...........ต้าบล...พร่อน.......... 
อ้าเภอ............เมืองยะลา.................จังหวัด..................ยะลา.....................รหัสไปรษณีย์....95000............................... 
โทรศัพท์.........086-2917579............................................. อ่ืนๆ............................ (ถ้ามี)...............................................  

 
 

 


