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คำนำ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ ง ทรัพยากรการเกษ ต ร
ยั ่ ง ยืน” ทั ้ ง นี้ เพื ่ อนำพาเกษตรกรก้ า วไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 สอดรั บ กั บนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรั ฐบาล
ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิม สู่การผลิตที่เป็นระบบ มีการวางแผน มีมาตรฐานการผลิตและสามารถ
ยกระดับผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ระดับ GAP และพัฒนาเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร กรมประมงได้ดำเนิ นการ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิต
ล้นตลาด ราคาตกต่ำ และให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ รวมกลุม่
เกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อ รอง การจัดหาปัจจัยการผลิต จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานก ารปฏิ บั ติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิ ต
และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบแนวทาง การพั ฒ นา
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
ผลงานฉบับนี้เป็นความสำเร็จของการดำเนิ นงานโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่
(ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา ซึ่ง ผู้ศึกษาได้ด ำเนิ นการใ นปี
งบประมาณ 2561-2563 และได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้โครงการฯ ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิ ด
และทฤษฎีและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในการพัฒนาแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่
ฯ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมสามารถพัฒนาการเลี้ยงปลานิล ในรูปแบบระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี
ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและมีแนวทางในการพัฒนาการตลาด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
ผู้ศึกษา จึงได้จัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่ผ่า นมาเรื่อ งความสำเร็จของการด ำเนิ นงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานที่เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อ ย
ในพื้นที่ โดยผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ไปสู่การจั ด การ
สิ นค้ า เกษตรสู่สมดุ ลระหว่ า งอุ ปสงค์ และอุ ปทาน สร้ า งเสถียรภาพของราคาสิ นค้า เกษตรได้อ ย่างมั ่ นคง
ในอนาคตตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจั ด การ
การผลิต ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิม สู่การผลิตที่เป็นระบบ มีการวางแผน มีมาตรฐานการผลิตและ
สามารถยกระดั บผลผลิ ตให้ ได้ม าตรฐานการปฏิบ ัต ิท างการเพาะเลี้ ยงสัต ว์ น้ ำ ที ่ด ี ( Good Aquaculture
Practice; GAP) หรือ จี เอ พี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ มีความสมบู รณ์และครบวงจรให้ เ กษ ตรกร
รวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่และพัฒนาการรวมกลุ่ม มีการจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้ อ ยู่ ใ น
ระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมี ผู้ จั ด การ
โครงการภาครัฐ เป็นผู้ให้คำแนะนำติดตามและประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพิ่มขึน้ ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2560 กรมประมง ได้สนองนโยบายโดยดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ พ ั ฒ นาเกษตรก รรมยั ่ ง ยื นและเสริ ม ส ร้ า งความเข ้ ม แ ข็ ง
ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ในพื้นที่ 12 จังหวั ด
ดังนี้ จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครศรีธ รรมราช จังหวัดเพชรบู รณ์ จั ง หวั ด
พิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และจังหวั ด
พะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ให้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้าปลานิล
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย พื้นที่ 161.75 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นการเลี้ยงปลา
นิลในบ่อดินเชิงพาณิชย์ ชื่อกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
จั ง หวั ดพะเยา ซึ ่ งมี สมาชิ กในสหกรณ์ ฯ จำนวน 153 ราย พื ้ นที ่ 560.44 ไร่ และในปีง บประมาณ 2562
ได้ปรับลดยอดเกษตรกรคงเหลือ 115 ราย พื้นที่ 443.50 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรเสียชีวิต เปลี่ยนชนิดสัตว์น้ำ ที่
เลี้ยง และเลิกกิจการ
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว จังหวัดพะเยาได้ รับ ผลก ระทบ
เช่นกันเกษตรกรไม่ส ามารถจำหน่ ายผลผลิตตามรอบการผลิต ได้ เกษตรกรต้องมีการปรับกระบว นก ารข าย
การผลิตสินค้าให้หลากหลายตามความต้องการของผู้บ ริโภค มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จ ากปลานิล เพื่ อ เพิ่ ม
ช่ อ งทางการจำหน่ า ยที ่ หลากหลายเป็นทางเลื อกสำหรั บ ผู ้ บริ โ ภค ทั ้ งออฟไลน์ และออนไลน์ เฟซบุ๊ก
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แอพพลิเคชั่น เป็นการกระจายผลผลิตและสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงได้
บริโภคสินค้าปลานิลปลอดภัย
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนิ นงานระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุ่ ม
สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา เกิดจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่ ม
แปลงใหญ่ฯความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำของผู้ ศึ ก ษาใ น
ด้านต่าง ๆ เช่นการเลี้ยงปลานิล การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล การแปรรูปสัตว์น้ำ การเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
จำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาปลานิลล้นตลาด และผู้ศึกษาได้ร่วมกันทำงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ มาโดยตลอด
ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยวางแผนการผลิตปลานิลร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้
กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีความเข้มแข็ง จัดทำและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจเพื่อใช้ป ระกอบการกู้ เงิ นกั บ สถ าบั น
การเงิน จัดหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายปลานิล เพิ่มเติมและมีการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่ มมูลค่า เป็ นการ
กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้หลากหลาย ทำให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานการปฏิบั ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทีด่ ี
GAP สัตว์น้ำจืด จากกรมประมง จำนวน 115 ราย 116 ฟาร์ม จากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่าต้นทุนการผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่
ลดลงร้อยละ 13.65 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 ปัจจุบันนี้ปลานิลของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้ า นต๊ ำ เมื อ ง
พะเยา จำกัด มีผลผลิตต่อเนื่องเพื่อจำหน่ายในตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลาย มีกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยามารับซื้อผลผลิตปลานิลไปแปรรูปอย่างต่อเนื่องได้ ห ลาย
รูปแบบ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มความต้องการบริโภคปลานิลเกิดความมั่นคงทางอาหาร และสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่ผ่านมา เรื่ อ ง
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลา
บ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมประมง ต่อไป
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กรอบแนวคิด
เจ้าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้/วิชาการ

เกษตรกรแปลงใหญ่

ลดต้นทุน
มาตรฐาน
GAP

การตลาด

เพิ่มผลผลิต
การจัดการ
การรวมกลุ่ม

ความสำเร็จของแปลงใหญ่
- ต้นทุนลดลง
- ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
มีการรวมกลุ่มเพื่อ
- มาตรฐาน GAP
บริหารจัดการ
- การตลาด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนา
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของกรมประมง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อทราบปัจจัยที่ทำให้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) จังหวัดพะเยา
ประสบผลสำเร็จ
1.2.2 เพื่อมีข้อสรุปแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิ นงานโครงก าร
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้อย่างเหมาะสม
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
เกษตรกรโครงการระบบส่ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ จ ั ง หวั ด พะเยา ชื ่ อ กลุ ่ ม แปลงใหญ่
สหกรณ์เ ลี ้ยงปลาบ้า นต๊ ำ เมือ งพะเยา จำกั ด ตำบลบ้า นต๊ ำ อำเภอเมื องพะเยา จั ง หวั ดพะเยา ระยะเวลา
ดำเนินการ ตุลาคม 2560-กันยายน 2563
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการระบบส่ ง เสริ ม
เกษตรแบบแปลงใหญ่
1.4.2 กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนส่ งเสริมสามารถพัฒ นาการเลี้ยงปลานิล ในรูป แบบระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ
1.4.3 กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาการตลาด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความสำเร็ จ ของการดำเนิ นงานโครงการระบบส่ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิ ล)
ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา ได้ใช้แนวคิด ความรู้ท างวิ ช าการและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1.2 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
2.1.3 แนวคิดความสำเร็จ
2.1.4 แนวคิดการรวมกลุ่ม
2.1.5 แนวคิดการตลาด
2.1.6 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
2.1.7 การจัดการด้านอาหารสัตว์น้ำ
2.1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล
2.1.9 การใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ ง ทรัพยากรการเกษ ตร
ยั่งยืน” ขับเคลื่อนโดย 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1. ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร
3. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
4. พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ
5. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรร่วมมือระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
5. สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกระบวนการทำงาน
2. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อนำพาเกษตรกรก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
ปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ป ระกาศให้ปี “2560 ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษ ตร
สู่ความยั่งยืน” (2017 : Changing Towards Smart Agriculture) ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิ ม ๆ
สู ่ ก ารผลิต ที่ เป็นระบบ มี ก ารวางแผน มี ม าตรฐานการผลิ ต และสามารถยกระดับผลผลิต ให้ ได้ มาตรฐาน
ระดับ GAP และอินทรีย์ พัฒนาเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร ด้วยนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย คือ
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
4. บริหารจั ด การพื้ น ที่ เกษตรตามแผนที่ ก ารเกษตรเชิ งรุ ก (Zoning by Agri-map)
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
6. เกษตรอินทรีย์
7. ตลาดสินค้าเกษตร
8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
9. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
12. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
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13. ธนาคารสินค้าเกษตร
14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
15. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สรุ ป ได้ ว ่ า โครงการระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ นหนึ ่ ง ในกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนนโยบายตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยการบูรณาการของห น่ ว ยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนโยบายอื่น ๆ ทั้ง 15 นโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการศูนย์เรีย นรู้การเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตสิ นค้ าเกษตร (ศพก.) โครงการพั ฒ นา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) และโครงการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อกำหนดแนวทางในการพั ฒ นา
(Road map) โดยปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต สิ นค้ า เกษ ตร ด้ ว ยการดำเนิ นการส่ ง เสริ ม และถ่ า ยท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นของ
สินค้าเกษตร เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันการ
รวมกลุ่ มกันผลิ ต ร่ ว มกั นจัดหาปั จ จัยการผลิ ตที ่ม ีค ุณภาพดี ราคาถู ก ตลอดจนการจัดการด้า นการตลาด
โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิม สู่การผลิต
ที่เป็นระบบ ทำให้เกษตรกรรายย่อย มีอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจ จัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิ ต
สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพได้ ใ นต้ นทุ นที ่ ล ดลง ทำให้ ม ี รายได้ เ พิ ่ ม ขึ ้ น บรรลุ ต ามยุ ท ธศาสตร์
ทั ้ ง 5 ยุ ท ธศาสตร์ เพื ่ อ ให้ ภาคการเกษตรของไทยก้ า วสู ่ การยกระดับ มาตรฐานการเกษตรสู่ ค วามยั่งยืน
ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
2.1.2 การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) ได้ระบุถึงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ไว้ ว่ า
การส่ ง เสริ ม การเกษตรแปลงใหญ่ เป็ นการส่ งเสริ มการเกษตรที่ ยึด พื ้นที่ ( Area based) เป็ นหลั กในการ
ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่แต่ละด้า น เช่นการพัฒนาปรับปรุงดิ น (กรมพัฒนาที่ดิ น กรมวิ ช าการเกษต ร)
การถ่ายทอดความรู้ใ นรูปแบบการรวมกลุ่ ม (กรมส่งเสริมสหกรณ์ ) การลดต้นทุนการผลิตก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
รวมถึ ง การยกระดั บ มาตรฐานสิ นค้ า ( กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมปศุ ส ั ตว์ กรมการข้ า ว กรมประมง)
การจัดทำบัญชีและคำนวณต้นทุนผลผลิต (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) เป็นต้น โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้ บ ริ ห าร
จัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยกระบวนการเรี ย นรู้
และการมีส่วนร่วม และใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Area Based) มองเป้าหมาย พื้นที่-คน-สินค้า เข้ า
ด้วยกัน โดยกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ นั้น ๆ ซึ่งได้แนวทางและเป้าหมายการพั ฒ นาที่
ชัดเจนโดยมีการจัดตั้งศู นย์เ รียนรู้ก ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ า เกษตรเป็ นแหล่ งเรีย นรู้ ก ารผลิ ต ท าง
การเกษตรที่ตอบสนองต่อชุมชน ในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสนับสนุนการส่งเสริมให้เกษตรกร มีการ
รวมกลุ่ม และรวมพื้นที่ดำเนินการในลัก ษณะแปลงขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงสมควรให้มีการดำเนิ นง านส่ ง เสริ ม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตสินค้าเกษตร การบริหาร
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จัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมทั้งมีการบูรณาการของทุกภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย มีอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจ จัยการผลิต และการจำหน่ า ย
ผลผลิต เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนที่ ต่ำลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบของการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
1. ผู้จัดการพื้นที่ คือ ประมงอำเภอในพื้ นที่หรือเจ้ าหน้ าที่ที่ได้รับแต่ งตั้ง ทำหน้าที่ ผู้จัดการแปลงใหญ่
จัดทำแผนพัฒนารายแปลง ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ
1.1 การลดต้นทุนการผลิต
1.2 การเพิ่มผลผลิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพ/พัฒนามาตรฐาน ให้ได้มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทีด่ ี
(GAP) โดยกรมประมงกำหนดเป้าหมายดังนี้
- ปีที่ 1 ของการดำเนินการแปลงใหญ่ ร้อยละ 50 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด
- ปีที่ 2 ของการดำเนินการแปลงใหญ่ ร้อยละ 80 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด
- ปีที่ 3 ของการดำเนินการแปลงใหญ่ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ร้อยละ 100
ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
1.4 การพัฒนากลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน
1.5 การจัดการด้านการตลาด มีการทำข้อตกลงในการซื้อขาย การจำหน่ายผลผลิต
2. พื้นที่แปลงใหญ่ เป็นการรวมแปลงเล็กของเกษตรกร ให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 300 ไร่
โดยพื้นที่ไม่จำเป็นต้องติดกัน รวมกันผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน หรือเกษตรกรรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 30 คน
ขึ้นไป เพื่อให้มีการร่วมกั นศึ กษาวิเคราะห์และกำหนดเป้ าหมายการผลิตการตลาด จัดทำแผนปฏิ บั ติ ก าร
มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง ร่วมกันกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และดำเนิ นการ
ตามแผน
3. การบริหารจัดการแปลง โดยผู้จัดการพื้นที่จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการแปลงทุกกิจกรรมตลอด
ห่ ว งโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain) เช่ น เชื ่ อ มโยงการตลาด การจั ด การปัจ จั ยการผลิ ต เครื ่ อ งจัก รกลและ
เทคโนโลยี การจัดการกระบวนการผลิตและการตลาด ฯลฯ เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายได้อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
การทำงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
1. ผู้จัดการพื้นที่ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุม
ร่วมกัน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางพัฒนาในทุกขั้นตอน ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการสนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่ เพื่อให้มีการดำเนินงานร่วมกันตามแผน
2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการพื้นที่ประสานกับเกษตรกรเจ้าของ
แปลงในพื้ นที่ เป้ า หมาย เพื ่ อรวมกลุ่ มในการดำเนิ นงานแปลงขนาดใหญ่ วิ เ คราะห์ สถานการณ์ ของพื้นที่
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นที่/แปลง ให้สอดคล้อ ง
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กั บ ศั กยภาพของพื ้นที ่ (Zoning) สภาพปัญ หา และความต้อ งการของเกษตรกรในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตร การตลาด และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เป้าหมายของการพัฒนาแปลงใหญ่
ร่วมกัน จากนั้นผู้จัดการพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติในพื้นที่ โดยประสานศูนย์เรียนรู้ฯ และแหล่ ง
เรียนรู้อื่น ๆ ในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาตามเป้าหมายแปลงใหญ่ของกลุ่ม
3. การบริหารแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการพื้นที่ดำเนินการจั ด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กั บ เกษตรกร
เจ้าของแปลงในเรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินงานกับเกษตรกร รวมทั้งกำหนดแนวทางการพั ฒ นา
วางแผนการผลิต และการตลาดตลอดฤดูการผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินงานจัดทำแปลงใหญ่ ตามแผน
ปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ จากนั้นผู้จัดการพื้นที่และกลุ่มเกษต รก รบริ ห าร
จั ด การผลิ ต และการตลาด โดยดำเนิ นการส่ งเสริ ม ให้ม ี การใช้ ปั จ จั ยการผลิ ต ทรั พยากรและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมร่วมกัน การรวมผลผลิตเพื่อร่วมกันจำหน่าย การประสานกับภาคีเครือข่ายในการเชื่อมโยงตลาดโดย
ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตร หรือภาคเอกชนในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบพันธะสัญญา(Contract
Farming) หรื อ ระบบตลาดสมาชิ กในชุ ม ชน ( Community Supported Agriculture : CSA) หรื อ รู ปแบบ
แบ่งปัน ผลประโยชน์ (Benefit Sharing) ฯลฯ ตามความเหมาะสม และผู้จัดการพื้นที่
4. การสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการพื้นที่ประสานงานกั บ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ ผู้ จั ด การ
พื้นที่และเกษตรกรในการดำเนินงาน แปลงใหญ่ รวมถึงประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการสนับ สนุ น
การดำเนินงานแปลงใหญ่
5. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน มีการติดตามและนิ เทศงานโดยส่ว นกลาง เขต แล ะ
จังหวัดการสรุปบทเรียนการดำเนิ นงานโครงการ โดยถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเพื่อพัฒ นารู ป แบบการ
บริหารจัดการแปลงใหญ่ และนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
ทีมผู้จัดการและทีมสนับสนุน 3 ทีม
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ จืด (2562) กล่าวว่าองค์ประกอบและบทบาทคว าม
รับผิดชอบของผู้จัดการแปลงและทีมสนับสนุน 3 ทีม มีดังนี้
1. ที ม ผู ้ จ ั ด การแปลง ได้ รั บ การแต่ ง ตั ้ งจากคณะกรรมการขั บเคลื ่ อนนโยบายกรมประมง
(Fisheries Co-ordinator หรือ FC) ในจังหวัด อาทิ ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทีมผู้จัดการแปลง นอกจากมีผู้จัดการแปลงแล้วยังมีผู้ช่วยผูจ้ ัดการ
แปลงที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องร่ว มกั นคั ด เลื อ กมา
มีบทบาทความรับผิดชอบ ได้แก่
1.1 จัดทำแผนพัฒนาแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการแปลง ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง เกษตรกรทั้ ง หมด
ทีมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประมง และภาคีที่สนับสนุนการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ร่วมกันจัดเก็บและวิ เคราะห์ข้อ มูล กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒ นา จัดทำแผนพั ฒ นาและ
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แผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ่ ทั้งนี้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติง านจะต้องประกอบด้วยแผน 5 ด้ า น ได้ แ ก่
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ
1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ท ราบ
ตามแผนข้อ 1.1 โดยบูรณาการทำงานกับทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของสิ นค้ า
ประมงในแปลงใหญ่
1.3 ปฏิบัติ ติดตาม และควบคุม ให้มีการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ต าม
แผนโดยบูรณาการกับทีมงานทั้งหมด
1.4 แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
1.5 เสนอแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรม
ประมง (FC) เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
1.6 พิจารณาคัดเลือกทีมสนับสนุนการดำเนิ นงาน ประกอบด้วยทีมตลาด ทีมลดต้นทุ นการ
ผลิต และทีมบริหารจัดการ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
2. ทีมสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ทีม ดังนี้
2.1 ทีมตลาด ระดับจังหวัด มาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) แต่งตั้ง
โดยมีบทบาทความรับผิดชอบ ได้แก่
2.1.1 ร่วมกับทีมงานอื่นในการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒ นา
จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบั ติง านในแปลงใหญ่ บูรณาการทำงานร่ว มกั นของที มงานทั้งหมด และภาคี
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประมงในแปลงใหญ่
2.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ใน
ด้านการตลาด เพื่อให้การผลิตในแปลงใหญ่สามารถเชื่อมโยงถึงการตลาด เช่น การสำรวจความต้องการของ
ตลาด ข้อมูลภาพรวมของสินค้าที่ผลิต ร่วมกันจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขาย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นต้น
2.1.3. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
2.1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ในจังหวัด
2.2 ทีมลดต้นทุนการผลิต ระดับจังหวัดมาจาก คณะกรรมการขับ เคลื่อนนโยบายกรมประมง
(FC) แต่งตั้ง โดยมีบทบาทความรับผิดชอบ ได้แก่
2.2.1 ร่วมกับทีมงานอื่นในการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒ นา
จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ งานในแปลงใหญ่ บูรณาการทำงานร่วมกันของทีม งานทั้ งหมด และภาคี
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประมงในแปลงใหญ่
2.2.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติง านของแปลงใหญ่ ในด้านลดต้ นทุ นการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้การดำเนินงานของแปลงใหญ่บรรลุเป้าหมายในก าร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การสนับ สนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านพันธุ์สัตว์น้ำ การจัด การบ่ อ
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เครื่องจักรกล แหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานลด
ค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต (ค่าเช่าที่ดิน ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าอาหาร และค่าสารเคมี) เป็นต้น
2.2.3 สนั บ สนุ นองค์ค วามรู ้ด ้า นการเพิ ่ม ประสิทธิภ าพการผลิ ต (ลดต้ นทุ นการผลิต
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ) ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
2.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ในจังหวัด
2.3 ทีมบริหารจัดการ ระดับจังหวัดมาจาก คณะกรรมการขั บเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
แต่งตั้ง โดยมีบทบาทความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 ร่วมกับทีมงานอื่นในการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒ นา
จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ งานในแปลงใหญ่ บูรณาการทำงานร่วมกันของทีม งานทั้ งหมด และภาคี
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประมงในแปลงใหญ่
2.3.2 จัดทำแผนพัฒนารายแปลง
2.3.3 สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้แก่สมาชิก สร้างและพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็นผู้จัดการแปลง และผู้ช่วยผู้จัดการแปลง รวมถึงการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
2.3.4 ประสานและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประสานแหล่งทุน การจัดหาแหล่ ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการให้ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพรายแปลง เป็นต้น
2.3.5 ติ ด ตามการดำเนิ นงาน ประสานการแก้ไ ขปั ญ หา ทบทวนแนวทางการพั ฒนา
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ่
2.3.6 ประเมินผลสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับแปลง/
จังหวัด
2.3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ในจังหวัด
สรุปได้ว่าการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก มอง
เป้าหมาย พื้นที่ คน สินค้า เข้าด้วยกัน ในการดำเนินการลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้จัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้มีอำนาจในการต่อรองในการหา
ปัจจัยการผลิต การจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรมีสินค้าคุณภาพในต้นทุนที่ต่ ำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.1.3 แนวคิดความสำเร็จ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเป็ นเป้าหมายหลักของการบริห ารงาน เพื่อให้ผู้บริหารได้ ก ำหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานแล้ว สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจึงจะสามารถนำนโยบาย
และ กลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์สู่การปฏิบัติ เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จ
พิมพรรณ (2542 อ้างถึงใน ธรารินทร์, 2561) กล่าวเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินตนเองในแง่ของความสำเร็จในการปฏิบัติงานความก้าวหน้าในการปฏิบั ติ ง าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการรับรู้ถึงการประเมินในเชิงบวกจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน
บรรยงค์ (2543) ได้ ก ล่ า วถึ ง การประเมินความสำเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานไว้ ว่ า การประเมิน
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเป็น กระบวนการของการตัดสินใจการวินิจฉัยการตีความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ า ง
เป็ นระบบและมี ห ลั ก เกณฑ์ โดยอาศั ย ความยุ ต ิ ธรรม ( Value Judgment) ความไม่ ล ำเอี ย งหรื อ อคติ
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ของผู้ประเมิน บุคคลทุกคนต้องให้ความสำคัญของการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานเนื่องจากบุ ค คลที่
จัดตั้งขึ้นมาหวังที่ประสบความเจริญก้ าวหน้ า องค์กรทั้งหลายปรารถนาที่จะทำให้เงิ นทุกบาทที่ ต นลงทุ นไป
ถู ก ใช้ อ ย่ า งคุ ้ม ค่า และจากความหมายความสำเร็ จ ของการทำงานที ่ สรุ ปไว้ แล้ว นั ้น กรอบการประเมิน
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานจึงสามารถจำแนกได้ ดังนี้
1. การบรรลุเป้าหมายขององค์ก ร (Goal Accomplishment) การพิจารณาผลผลิต (Output)
ขององค์กรว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด เช่น ต้องการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณตาม เป้าหมาย การขาย
และการบริการได้ครบถ้วน คือความสำเร็จ
1.1 ความรับผิดชอบ (Accountability) มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรง
อยู่ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์ก ร ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ สามารถสร้างค วามมั่ นใ จไ ด้ ว่ า
โครงการภายใต้ ความรั บผิด ชอบจะสำเร็ จ ตามเวลาและงบประมาณที่ กำหนด มี ก ารกำกั บ ติ ดตามและ
ประเมินผล แผนงาน โดยเน้นที่ผลลัพธ์และวัดผลทีผ่ ลสัมฤทธิ์
1.2 การให้บริการลูก ค้ า (Customer Service) สนองความต้องการของลูกค้ า ที่ แ ตก ต่ า งกั น
พร้อมที่จะปรับปรุงการจั ดลำดับก่อ นหลังเพื่อสนองตอบต่อแรงกดดันและการเปลี่ย นแปลงคว ามต้ อ งก าร
ของลูกค้า สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและสนองความต้องการลูกค้า ช่วยให้เกิดผลสำเร็จ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และถือว่าเป็นสิ่งผูกพันที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
1.3 การตั ด สิ นใจ (Decisiveness) มี การตั ดสิ นใจที ่ดี รั บ รู ้ผลกระทบและการนำเอาผลการ
ตัดสินใจไปใช้ มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แม้ว่าข้อมูลจะมีจำกัดหรือผลที่ได้รับอาจไม่พึงพอใจ
ก็ตาม เป็นการวางแผนดำเนินการและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
1.4 ความเป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) รู ้ จ ั ก ใช้ โอกาสในการพั ฒนาการตลาด
จากผลผลิตใหม่ และการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัดสินใจที่จะเสี่ยงและริเริ่มการทำงานที่เสี่ยง
เพื่อผลสำเร็จ ซึ่งมีคุณประโยชน์ หรือเกิดความก้าวหน้า
1.5 การแก้ ไ ขปัญ หา (Problem Solving) กำหนดและวิเ คราะห์ปั ญ หาแยกความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน เพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ให้วิธี การแก้ไขปัญหาแก่บคุ คล
และองค์กร
1.6 มีเทคนิคที่เชื่อถือได้ (Technical Credibility) มีความเข้าใจและรู้จักประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก าร
ที่เหมาะสม กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายที่สัมพันธ์กับที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด มีความสามารถใช้ ก ารตั ด สิ นใจ
ที่สำคัญ การให้การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถภาพ
ทางการบริหารและภารกิจที่ต้องการ
2. ความสำเร็จในการจัดหาและใช้ทรัพยากรที่เป็นระบบ (System Resource) การจัดหาและการ
ใช้ทรัพยากร (Procurement and Resource Using) พิจารณาว่าการทำงานจะได้ตามเป้าหมายความสำเร็ จ
นั้นจำเป็นจะต้องจัดหาและใช้ปั จจัยทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณได้ครบถ้ว นเพียงใด เป็ นการพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่มีเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ และเงินนั้ น
ถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานความถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดการสูญเปล่า
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3. ความสำเร็จในการจัด กระบวนการปฏิบัติ ง านภายใน (Internal Process and Operations)
พิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติ ง าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้ าที่ ตามบทบาทของแต่ ล ะกลุ่ ม ง าน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การไหลเลื่อนส่งต่อ (Flow) ของงานการมีประสิทธิภาพของการทำงานที่ ไ ด้ ง าน
ครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงาน บุคคลทำงานเต็มศักยภาพ
ไม่ ม ี ส ภาพคนล้ นงานหรื องานล้ นคน ความสั ม พั นธ์ระหว่ า งบุ คคลและระหว่ า งกลุ่ ม งานมี ค วามราบรื่น
ไม่มีข้อขัดแย้ง สิ่งสำคัญของการปฏิบัติงานนั้นต้องมุ่งไปสู่ความสำเร็ จตามเป้าหมาย
4. ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่ าผลงาน ความสำเร็ จ
ของการทำงาน และกระบวนการปฏิบัติที่ใช้ นำมาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพียงใด กลุ่มคนที่สมควร
พิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์กร พนักงานและลูกจ้ างทุกระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ
2.1.4 แนวคิดการรวมกลุ่ม
ณัฏฐพันธ์ (2551 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ, 2563) กล่าวว่าการรวมกลุ่ ม
ต้องมีคนสองคนหรือมากกว่ามามีปฏิสัมพันธ์กัน มีโครงสร้างกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประเภทของกลุ่มในแต่
ละองค์กรได้ 2 ประเภท
1. กลุ่มแบบเป็นทางการ (Formal Group) หมายถึง กลุ่มที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยอำนาจหน้ า ที่
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของ องค์การ เพื่อจะทำกิจกรรมสนองความต้องการขององค์การ โดยกลุ่มที่เป็น
ทางการจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 กลุ่มตามสายบังคับบัญชา (Command Group) หมายถึง กลุ่มที่ ถู ก ตั้ ง ขึ้ นมาตาม
โครงสร้างขององค์การที่มีอยู่แล้ว เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
1.2 กลุ่มทำงานเฉพาะ (Task Group) หมายถึง กลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเฉพาะ
อย่าง ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
2. กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) หมายถึง กลุ่มที่สมาชิกจัดตั้งหรือรวมตัวขึ้นมาเอง
โดยไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือโครงสร้างขององค์การ ซึ่งมักจะก่อตั้งจากความสัมพันธ์ทางสั งคมของสมาชิก และ
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการได้ใ นระยะเวลาหรือสถานการณ์ที่ เหมาะสม กลุ่มแบบไม่ เ ป็ น
ทางการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะต่อไปนี้
2.1 กลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน (Interest Group) หมายถึง กลุ่มที่รวมตัวเนื่องจากมีความ
สนใจหรือมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย
2.2 กลุ่มมิตรภาพ (Friendship Group) หมายถึงกลุ่มที่รวมตัวกันจากบุคคลที่มีลัก ษณะ
บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน โดยมากจะเป็นลักษณะร่วมบางประการที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ลักษณะงาน อายุ
พื ้ นฐานการศึ ก ษา ลั ก ษณะทางกายภาพ การรวมตั ว ของเกษตรกรอาจเกิ ดขึ ้ นได้ ห ลายรู ปแบบ อาทิ
กลุ่มธรรมชาติ การรวมตัวแบบนี้อาจเกิดขึ้ นจากการที่เกษตรกรรวมตัวกั นเองโดยไม่ตั้งใจ คือ เมื่ อ มี ปั ญ หา
เกิดขึ้นก็มีการรวมตัวกัน ปรึกษาหารือกันในหมู่คณะที่มีความรู้จักคุ้ นเคยกัน โดยการประชุมเป็นแบบไม่ เ ป็ น
ทางการ
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กลุ่มที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ มีอยู่ทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน และกลุ่มอีกรูปแบบหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างเป็นทางการซึ่งมีการรวมตัวกั นจัดตั้งกลุ่ม มีคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม มี ระเบียบข้อบังคับต่ า ง ๆ
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่แน่นอน อาจมีการจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือไม่เป็นนิติบุคคล
ก็ได้ กลุ่มเกี่ยวข้องกับเกษตรกร นับเป็นองค์กรของเกษตรกรที่มีป ระโยชน์ต่ออาชีพ เกษตรกรรม ชีวิ ต ความ
เป็นอยู่และการพัฒนาการเกษตรของ เกษตรกรและประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรเกษตรกร การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตั ว
กัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังนำมาซึ่งความ
ร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งตนเองได้ และนำไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ, 2563) ได้กล่าว
ว่า การรวมตัวของเกษตรกรในรูปขององค์กรเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่มี ประสิทธิภาพ
อย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ คือ
1. เมื่อรวมตัวแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง ตัวอย่างเช่น เกษตรกร
100คน ต้องการซื้อปุ๋ยคนละ 500 กิโลกรัม ถ้าเกษตรกรต่างคนต่างซื้อคนละ 500 กิโลกรัม พ่อค้าจะคิ ด ราคา
ขายปลีก แต่ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันซื้อเป็นกลุ่ม พ่อค้าก็จะคิดราคาขายส่ง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงอย่ า งแน่ นอน
ทั้งนี้เพราะพ่อค้าไม่ต้องเก็บสต็อกปุ๋ยไว้นาน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณี ที่พ่อค้ากู้เงินจากธนาคารไปซื้อ
ไม่ต้องเสียค่าจ้างคนงานเฝ้าโกดัง และไม่ต้องหักน้ำหนักปุ๋ยทีอ่ าจสูญหายไป เป็นต้น
2. เมื่อรวมตัวกันแล้วเกษตรกรสามารถจำหน่ ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น เช่น เกษตรกรทำนา
ถ้าต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขายข้าวของตนเอง พ่อค้าย่อมชอบที่จะเลือกซื้อและต่อรองราคา ซื้อที่ถูกที่สุ ด
โดยที่เราไม่สามารถจะไปกล่าวหาว่าพ่อค้าขูดรีดหรือเอาเปรียบเกษตรกรได้ ตราบใดที่เขาไม่ได้ โกงตาชั่งหรือใช้
เล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ ที่ทำให้เกษตรกรเสียเปรียบได้ วิธีที่ต่างคนต่างขายเกษตรกรจะไม่มีอำนาจต่อรอง ในที่สุด ก็
ต้องขายข้าวในราคาที่ถูกเป็นธรรมดาอย่างที่เป็นมาในอดีต ตรงกันข้ามถ้าเกษตรกรรวมตัวกัน เรียกร้องราคาที่
สูงอย่างมีเหตุผล เกษตรกรจะสามารถจำหน่ ายหรือขายข้าวได้ใ นราคาที่สูงเหมือ น ๆ กัน โดยเฉพาะถ้ า เป็ น
สินค้าเกษตรที่ไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดโลก เกษตรกรยิ่งสามารถจะกำหนดราคาของ ตัวเองขึ้นมาได้
3. ในแง่ของการรับเทคโนโลยีหรือความรู้ จ ากเจ้าหน้ าที่ ถ้าเกษตรกรรวมตัวกัน การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดได้รวดเร็ ว กว่ า
การถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซึ่งทำได้ช้าไม่ทั่วถึง และตามหลักของการเรียนรู้แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จ ากเพื่ อ น
สมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จากบุคคลภายนอก หรือจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
4. การรวมกลุ่มกันจะทำให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่ าที่จะเรี ยกร้ อ ง
โดยคนใดคนหนึ่งนอกกลุ่ม เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งหมดได้
5. การรวมกลุ่มกัน สามารถผลิตสินค้าหรือผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษัทเอกชนได้ในจำนวน
และคุณภาพตามที่บริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นต้องการภายใต้การตกลงราคากันล่วงหน้า
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6. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรสามารถจะแปรรูป ผลผลิต เป็นผลิตภัณ ฑ์อย่ างอื่ นได้ ในกรณี ที่
ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการลงทุนร่วมกัน
7. การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกษตรกรสามารถรับเอาสิ นค้า เครื่องอุปโภคบริโภคจากบ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
มาจำหน่ายให้กับสมาชิกได้ ในราคาที่ถูกกว่าที่ต่างคนต่างไปซื้อมาจากตลาดโดยตรง
8. การรวมกลุ ่ม กั น เกษตรกรจะสามารถร่วมกั นควบคุม พื ้ นที่ และปริม าณผลผลิตให้ อยู ่ใน
ปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของตลาด โอกาสที่ผลผลิตจะล้นตลาดทำให้ราคาถูกจะมีน้อย
9. การรวมกลุ่มกัน จะทำให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือรัฐในการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่ อ รั ฐ จะได้
นำไปแก้ไขให้กับเกษตรกร เช่น กรณีฝนแล้ง น้ำท่วม โรคแมลงระบาดทำลายพืชผลของเกษตรกร
10. การรวมกลุ่มกันโดยถู กต้องตามกฎหมาย ทำให้เกษตรกรสามารถทำนิ ติก รรมต่ าง ๆ กั บ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ ได้
11.การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกษตรกรสามารถมีพลังต่อ รองกับกลุ่มต่ าง ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุม่ ได้
12. การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกษตรกรสามารถระดมทุน ดำเนินการค้า เช่น ทำโรงสี จัดตั้งตลาดกลาง
เพื่อจำหน่ายผลผลิตของตนเองได้ ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังมีอีกมากมายถ้าเราได้ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม ฝึกอบรมผู้นำกลุ่มและเกษตรกรให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรวมตั ว กั น
เข้าใจถึงการบริหารงาน และเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกั น ความสำเร็จในการรวมกลุ่ม เกษต รก รจะต้ อ ง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มประสบผลสำเร็จ
พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2551 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด อำนาจเจริ ญ , 2563) ได้ ส รุ ป
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่ม หรือองค์กรเกษตรกรประสบความสำเร็จ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ในการจัดตั้งกลุ่ม ถ้าสมาชิกของกลุ่มที่มารวมตัวกั นเป็นกลุ่ มบุคคลที่ป ระสบปั ญ หาในการ
ประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน เมื่อมารวมกลุ่มกันและมีก ารกำหนดวัตถุประสงค์ใ นการจัด ตั้งกลุ่ม เพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาที่ประสบอยู่ไปในแนวทางเดียวกัน โอกาสที่การดำเนินงานของกลุ่มจะประสบความสำเร็จก็มีสูง
2. โครงสร้างในการดำเนินงานขององค์กรควรมีความชัดเจนมีองค์ประกอบที่พอเหมาะ มีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน มีการกำหนดหน้ าที่และบทบาทของแต่ล ะฝ่ าย แต่ละตำแหน่งไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ไม่ซ้ำซ้อนกัน
3. การเข้ามารวมกลุ่ม กันของสมาชิกที่ริเ ริ่มก่อตั้ งและผู้ที่ จะเข้า มาสมัค รเป็ นสมาชิ ก ใหม่ ค วร
เป็นไปโดยสมัครใจ ไม่เป็นการชักจูงหรือบังคับโดยหน่วยงานของทางราชการที่มุ่งหวังเพื่อให้มีการจัดตั้งขึ้ นมา
เท่านั้นโดยไม่ได้อธิบายหรือสร้างความเข้าใจอย่า งแท้จริง ให้ผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง
4. ในการบริหารงานกลุ่ม สิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับกลุ่มในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาชิก ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
เจ้ า หน้ า ที ่ที่ด ูแลกลุ่ ม ถ้ า ทุกฝ่า ยมี ความซื ่อสัตย์ สุ จริ ตตามภาระหน้ า ที่ ที ่ตนเองมี ต่อ กลุ ่ม แล้ว กลุ่ มนั ้น ๆ
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จะประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ก ำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
กลุ่ม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบ จัดการ ตลอดจนดูแลสมาชิกทั้งมวล จึงต้องเป็นบุ คคลที่มีความซื่ อ สั ต ย์
เสียสละ และมีอุดมการณ์อย่างแท้จริง
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานกลุ่มเป็นปัจ จัยสำคัญอย่ า งห นึ่ ง
ที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็ จ การมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเลือกคณ ะก รรมก าร
การออกความคิดเห็นในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่ม การรับรู้สถานการณ์ด้านสินทรัพย์และงบบัญชี
กำไร-ขาดทุน ความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม การมีส่วนร่ ว ม
ในการรับผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเป็ นธรรม มีการประชุมพบปะระหว่างกรรมการและสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
6. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกของกลุม่ เช่น
การช่วยเหลือและสนับสนุนด้ านปั จ จัยการผลิตแก่ส มาชิก การช่วยเหลือด้านการตลาดผลผลิ ต ของสมาชิ ก
การให้บริการด้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก ถ้ากลุ่มสามารถทำกำไรและสมาชิกได้รับเงิ นปั น
ผลและเฉลี่ยคืนอย่างยุติธรรมแล้ว จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับกลุม่ มากขึ้น
7. เงินทุนของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของกลุ่ม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่ น การ
พัฒนากลุ่ม การช่วยเหลือสังคมของกลุ่ม การช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้ อ ง
ใช้เงินทุนทั้งสิ้น ดังนั้นความสามารถในการหาเงินทุนให้กลุ่ม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มดำเนินการได้อย่า ง
ต่อเนื่อง แหล่งเงินทุนที่กลุ่มสามารถหาได้ เช่น การสะสมทุนจากการถือหุ้นของสมาชิก การสร้างผลกำไรจาก
การดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนจากทางราชการและองค์กรเอกชน เป็นต้น ถ้ากลุ่มมีเงินทุนที่ใช้ดำเนินการอย่าง
พอเพียงก็จะทำให้กลุ่มดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
8. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลการทำงานของกลุ่ม มีส่วนสำคัญอย่ า ง
ยิ่งที่จะนำพาให้กลุ่มดำเนินงานไปสู่ความสำเร็ จได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเอาใจใส่แ ละติ ด ต ามการ
ดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
9. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เนื้อหาหรือเรื่องที่จะนำมาฝึกอบรมให้กับสมาชิ ก
ของกลุ่ม ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จ ริ ง
หรือเป็นเรื่องที่สมาชิกกำลังประสบปัญหาอยู่ และต้องการแก้ไขโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติไ ด้
จริง เช่น เรื่องเกี่ยวกับการผลิตพืชหรือสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเลือกอบรมใ นป ระเด็ นที่
สมาชิกนำไปใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง
10. การทำธุรกิจแบบครบวงจรของกลุ่มเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ
ได้ คือ การให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิต การให้การสนับสนุนในเรื่องเงิ นทุ น การช่วยเหลื อ สนั บ สนุ น
ด้านปัจจัยการผลิต การจัดการด้า นการตลาดเพื่อ ให้สมาชิกได้ข ายสิ นค้ าในราคาที่ยุติธ รรม การสนั บ สนุ น
ด้านการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอเวลาขายในช่วงที่ราคามีความเหมาะสม เป็นต้น ถ้ากลุ่มสามารถให้บริการแก่
สมาชิกได้อย่างครบวงจรแบบนี้ สมาชิกจะเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของการ
เข้ามารวมกลุ่ม
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2.1.5 แนวคิดการตลาด
ศิ ริ ว รรณ และคณะ (2541 อ้ า งถึ งใน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ ดรธานี , 2555) ส่ ว นประสม
ทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) คือองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานการตลาด เป็นเครื่องมื อ ทาง
การตลาดที่ใช้ในการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจ และเป็นเครื่องมือที่ ใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส่ ว นประสมการตลาด ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product) การจั ด จำหน่ า ย (Place)
การกำหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่ว นประสมทางการต ลาด
ได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสำคัญเท่าเที ย ม
กัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ำหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริโภค
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทำธุรกิจได้ กิจการนั้น จะต้องมี
สิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความต้อง การ ได้ การศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณ ฑ์เบ็ด เสร็ จ (Total Product)
ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้ รับ จากการซื้อสินค้ านั้ น ผู้ บ ริ ห าร
การตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้า หมาย
โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคและสนองความต้ องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมาจำหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่ า ใด
ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรผลิตภัณฑ์นั้น นักบริหารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่ อ
ต้องการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดได้อย่างไร
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้า บ่อยครั้งที่ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้ า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจำหน่ายในตลาดจะต้องมี
การกำหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้ า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ผลิตรายใด
รายหนึ่งอย่างชัดเจน ตราสินค้าเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิ ด นั้ นเป็ นของ
ผู้ผลิตรายใด ผู้บริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยมิต้องสอบถาม
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
2. การจัดจำหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึง แม้ ว่ า จะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่ส ามารถจะจัดหามาได้ เมื่อ เกิ ด ความต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บ ริโภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึ ง จำเป็ นต้ อ ง
พิ จ ารณาว่า ที ่ไ หน เมื ่ อไร และโดยใครที ่จ ะเสนอขายสินค้ า การจั ดจำหน่า ยเป็นเรื่ องที ่ซั บซ้อ น แต่ ก็ เป็น
สิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษา
การจั ด จำหน่ า ยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็น 2 ส่ ว น คื อ ช่ อ งทางจำหน่ า ยสิ นค้ า ( Channel of
Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจำหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้ าให้กับผู้บริโภคโดยตรง
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หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers)
พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
จัดจำหน่ายสินค้ า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical Distribution) การกระจายสินค้ าเข้ า สู่ ตั ว ผู้ บ ริ โ ภค
การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า คือ ขั้นตอนของการจัดเก็ บ
รักษาสินค้า (Storage) เพื่อรอการจำหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ
3. การกำหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ขึ้ นมา รวมทั้งหาช่ อ งทางการ
จัดจำหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดราคา
ที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปเสนอขาย ก่อนที่จะกำหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา
เพื่อต้องการกำไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมี
การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทำให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ ในการแข่ ง ขั น
ตลาดกลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คู่แข่งขันนำมาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น การลดราคา หรื อ อาจ
ตั ้ ง ราคาสิ นค้ า ให้ สู งสำหรับ สินค้ า ที่ ม ีล ัก ษณะพิเ ศษในตั วของมันเอง เพื ่ อ แสดงภาพพจน์ ที ่ด ี อาจใช้ ผล
ทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรือนโยบายการให้ส่วนลด
เงินสดส่วนลดการค้า หรือส่วนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะต้อ งคำนึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมาย
ที ่ จ ะมี ผ ลกระทบต่อ ราคาด้ว ย ราคามู ล ค่า ผลิต ภั ณฑ์ ในรู ปตัว เงิ น ราคาเป็ นต้นทุนของลูก ค้ า ผู ้ บริ โภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัด สิ นใจซื้ อ
ดังนั้น ผู้กำหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 คุณค่าที่รับรู้ ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์นั้น
3.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3 การแข่งขัน
3.4 ปัจจัยอื่น ๆ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อส ารไปยั ง
ตลาดเป้ า หมาย การส่ งเสริม การตลาดเป็ นวิธ ีการที ่จ ะบอกให้ล ูกค้า ทราบเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ์ท ี่ เสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในตลาดพยายาม
ชั ก ชวนให้ ลูก ค้ า ซื้ อและเพื่ อเตื อนความทรงจำกับ ตั วผู ้บริ โภค การส่ งเสริ มการตลาดจะต้ องมี การศึ กษา
ถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับกับผูส้ ่ง
การส่งเสริมการตลาดมี เครื่องมื อสำคั ญที่ จะใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่าส่ ว นผสมของการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่
4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้ า กั น
(Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม การตลาดโดยวิธี
นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง
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4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมก ารตล าด
โดยมิ ได้อาศัยตัวบุค คลในการนำเสนอหรื อช่ วยในการขาย แต่ เป็ นการใช้สื ่อ โฆษณาประเภทต่ า ง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) สื่อโฆษณาเหล่านี้จะสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการกระจายตลาดกว้าง
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทำหน้าที่ช่วยพนักงานขาย
และการโฆษณาในการขายสินค้า การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัว สิ นค้ า
การส่งเสริมการขายจัดทำในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของแถม การใช้แสตมป์
เพื่อแลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ
4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบันธุรกิจ มั ก
สนใจภาพพจน์ของกิจการธุรกิจได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของกิจการ ปัจจุบันองค์ก ร
ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหากำไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ต้องเน้นที่วัตถุประสงค์ ข อง
การให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective)
กลยุ ทธ์ ที่ สำคั ญสำหรั บการบริ การที่ สำคัญ คื อ เวลาและประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ ดั งนั้น
กระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีป ระสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัตกิ าร
เพื่อที่พนักงานจะได้ไ ม่เกิดความสับสน ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกั นและง านที่ ไ ด้ ต้ อ งดี มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.1.6 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
มาตรฐานการปฏิ บัต ิท างการเพาะเลี ้ยงสั ตว์ น้ ำ ที่ ดี (GAP) เป็ นส่ วนหนึ ่ งของมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์สำหรับกระบวนการผลิต ต้องควบคุมมาตรฐาน มีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์ม ที่ ดี เพื่ อ ให้
กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการประมงเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ผลิตผลจาก
การเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล (กองพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น, 2553) หรือกมป. ได้เปิดให้การรับรองในมาต รฐ านก าร
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือ GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล (GAP) ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อ นไข
ที่กรมประมงประกาศ ทั้งนี้การตรวจประเมินดำเนิ นการตามขั้นตอนในเอกสารรายการการตรวจประเมิ นและ
เกณฑ์ประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดินตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ซึ่งมีข้อกำหนดดังรายการต่อไปนี้
1. สถานที่
สถานที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรต้องพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อให้การจัดการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีสิทธิให้ประกอบกิจกรรมเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำในบ่อดิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง
1.2 ใกล้แหล่งน้ำสะอาด ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีระบบการถ่ายเทน้ำที่ดี
1.3 มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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2. การจัดการทั่วไป
การจั ด การฟาร์ ม ที่ ดี จะช่ วยลดปัญ หาการจั ดการเลี ้ยงรายวันให้น้ อยลง และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2 มีแผนที่แสดงแหล่งทีต่ ั้งและแผนผังฟาร์มเลี้ยง
2.3 น้ำทิ้งจากบ่อเลีย้ งต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำของกรมประมง
2.4 การเลี้ยงต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ
3. ปัจจัยการผลิต
3.1 ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ
(ในกรณีที่กำหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ
3.2 ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเปื้อนของยาและสารต้องห้ามในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตามประกาศทางราชการ
3.3 การผลิ ตอาหารสำหรับสั ตว์น้ ำต้ องมี กระบวนการที ่ ถูกสุ ขลั กษณะและปลอดภั ยต่อสั ตว์ น้ำ
และผู้บริโภค
3.4 มีการจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ
4. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ
เมื่อเกิดปัญหาการติดเชื้อในสัตว์น้ำ เกษตรกรควรเข้าใจวิธีการแพร่ระบาด และพยายามตัดวงจร
หรือจัดการเพื่อลดความรุนแรงของโรค
4.1. มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้ำ
4.2 เมื่อสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น
การเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพิ่มอากาศ ก่อนใช้ยาและสารเคมี
4.3 ในกรณีที่สัตว์น้ำป่วย จำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมี ที่ ขึ้ นท ะเบี ย น
ถูกต้องและปฏิบัตติ ามฉลากอย่างเคร่งครัด
4.4 ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ
4.5 เมื่อสัตว์น้ำป่วยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีวิธีการจั ด การ
ซากและน้ำทิ้งที่เหมาะสม
5. สุขลักษณะฟาร์ม
เกษตรกรต้ องให้ ความสำคัญ ในการจัด การสุ ขอนามัยฟาร์ม ด้ า นการปนเปื้ อนเชื ้อ จากขยะ
สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งขับถ่าย ที่อาจปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยงได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนด ดังนี้
5.1 มีการจัดการระบบน้ำทิ้งที่เหมาะสมน้ำทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง
5.2 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ
5.3 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด
ถูกสุขลักษณะเสมอ
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5.4 มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี เช่น ถังขยะทีฝาปิดที่มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ
และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลีย้ ง
6. การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
การจับและการขนส่งที่ดีจะช่วยทำให้สัตว์น้ำอยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
6.1 วางแผนเก็บเกี ่ยวผลผลิต ถูก ต้ องตามความต้ องการของตลาดและมี หนัง สือ กำกั บการ
จำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
6.2 มีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเกี่ยวและการขนส่ ง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
6.3 ผลผลิตสัตว์น้ำที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียา หรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานกำหนด
7. การเก็บข้อมูล
มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมีอย่างสม่ ำ เสมอ
และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ดังนั้นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดินจะต้องปฏิ บัติตามข้อกำหนดให้ได้ ทั้ง 7 ข้อ เพื่ อ ที่ จ ะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำที่ดี (GAP) เมื่อผ่านการรับรอง จะเกิ ด ค วาม
เชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
วิลาสินี (2562) กล่าวว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องสุขลักษณะฟาร์ม การเก็ บ
เกี่ยวและขนส่ง โดยผลผลิตสัตว์น้ำต้องไม่พบยาและสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานที่กำหนด เกษตรกรมีความรู้
และใส่ใจการผลิตเนื่องจากมีการนำเกณฑ์มาตรฐานฯ (GAP) มาใช้เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกษตรกรมีความรู้
มีแรงจูงใจที่ให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานฯ (GAP) คือผลผลิตปลานิลในกระชังมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค
และเป็นการรักษาสิง่ แวดล้อม เห็นได้ว่าเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ตระหนัก
ถึงความต้องการของผู้บริโภคในปั จจุบั นที่ต้อ งการผลิตภั ณฑ์ที่ มีคุณภาพปลอดภัย และตื่ นตั ว ในการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมที่สูงขึ้น ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมีความสนใจและพร้อมเข้ าสู่กระบวนการรั บ รอง
มาตรฐานฯ มีความสำคัญ เช่นการรณรงค์ในการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค สร้างการมีส่วนร่วมในการ
รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งเลีย้ งปลาในกระชังให้มีคณุ ภาพน้ำที่ดีเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยัง่ ยืน
2.1.7 การจัดการด้านอาหารสัตว์น้ำ
พิสมัย (2562) ได้กล่าวว่าอาหารสัตว์ น้ำ เป็นปั จ จัยหลักของต้ นทุ นการเลี้ย งสั ต ว์ น้ ำ มากกว่ า
ร้อยละ 60 ยังส่งผลต่อผลผลิตและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจึงควรมีการจัดการด้านอาหารสั ต ว์ น้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ การเลือกใช้อาหารที่เหมาะสมยังสมารถทำให้สัตว์น้ำมีคุณภาพดี มีมูลค่า
สูงขึ้นได้ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ปริมาณอาหารที่ให้ เกษตรกรจะต้องควบคุมปริมาณอาหารที่ให้อ ย่างเหมาะสม ลดการสูญเสีย
จากการไม่ได้กิน หรือละลายน้ำ
2. คุณภาพอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เช่นวัตถุดิบ หรือส่วนผสมบดไม่ละเอียด
ทำให้สัตว์น้ำย่อยได้ไม่ดีหรือเก่าเก็บ ไม่สดหรือมีสารอาหารคุณภาพไม่ดีและมีประมาณไม่เพียงพอทำให้ปลาโตช้า
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3. ระยะเวลาในการเลี้ยงจะยาวนานขึ้นถ้าคุณภาพและปริมาณอาหารไม่ เหมาะสม เช่นการเลี้ย ง
ปลาให้ได้ขนาด 600 กรัม ถ้าใช้อาหารคุณภาพดี ไม่เกิน 6 ดือนจะได้ผลผลิต แต่ถ้ามีการใช้อาหารโปรตี นต่ ำ
หรือคุณภาพไม่ดีอาจใช้ระยะเวลา 12 เดือน หรือมากกว่านั้น
4. อัตรารอด เป็นผลจากการขาดสารอาหารหรือได้ รับปริ มาณอาหารไม่เพียงพอทำให้ อ่ อ นแอ
ติดโรคง่าย หรือกินกันเอง
5. คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการให้อาหารมากเกิ นความต้องการ หรือปล่อยสั ต ว์ น้ำ
หนาแน่นเกินไป ส่งผลให้ค่าแอมโมเนียและค่าความเป็นกรด -ด่ างไม่ เหมาะสม ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้ อ ย
อ่อนแอ ติอเชื้อโรคง่าย
6. ต้นทุนค่าอาหารและราคาสัตว์น้ำ หากมีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือมีการจัดการอาหารที่ดีมี ก าร
วางแผนการปล่อยการจับจะลดต้นทุนได้ มีผลผลิตที่แน่นอน และช่วยให้สามารถต่อรองราคาปลาที่เหมาะสมได้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ได้แก่ การเพิ่มอัตรารอดและผลผลิตของปลา การลด
อัตราการปล่อยปลา ต้องมีการควบคุมการให้อาหารที่เหมาะสม มีการตรวจสอบการเจริ ญเติบโตของสั ต ว์ น้ำ
และการจัดการบ่อที่ดี เพื่อป้องกันการสูญเสียของอาหารและสัตว์น้ำ มีหลักการดังนี้
1. ลดต้นทุน เพื่อลดการใช้ปัจจัยภายนอก อาหารยา สารเคมี
ลดอัตราความหนาแน่นของสัตว์น้ำที่ปล่อยในบ่อ เพื่อลดต้นทุนค่าพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถช่ว ย
ลดค่าอาหารทางอ้อมได้ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการที่ ดี เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
แบบไม่หนาแน่น เช่น ปลานิล อัตราการปล่อยจาก 5,000-10,000 ตัวต่อไร่ ลดลงเหลือ 2,000-3,000 ตัวต่อไร่
2. การจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
การเตรียมบ่อเลี้ยง ควรจับปลาเดิมออกให้หมดหรือมากสุด ป้องกันโดยการกำจัดศัตรู ป ลาเป็ น
การเพิ่มอัตรารอดของสัตว์น้ำ เพื่อให้มีอาหารธรรมชาติสม่ำเสมอตลอดการเลี้ยง ควรตากบ่อเลี้ยงปลาให้แห้ง
ดูแลไม่ให้มีพืชน้ำโดยกำจัดวัชพืชในบ่อและตัดหญ้ารอบบ่อสม่ำเสมอเพื่อป้องกันศัตรูปลา เช่น งู ตะพาบน้ำ
พิสมัย (2560) กล่าวว่าการจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริ ญ เติ บ โต
ของสัตว์น้ำและต้นทุนการเลี้ยง หากเกษตรกรเลือกใช้อาหารโปรตีนต่ำ ไม่เหมาะสมกับชนิดหรืออายุ สั ต ว์ น้ำ
ที่เลี้ยงจะทำให้การเจริญ เติบโตของสัตว์ น้ำไม่ดี เช่น ใช้อาหารโปรตีนต่ำเกินไปสำหรับลูก ปลาที่ มี ข นาดเล็ ก
ซึ่งส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตต่ำ เนื่องจากได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ หรือใช้อาหารโปรตีนสูงเกิ นไป
เลี้ยงปลาในขนาดใกล้จับขายไม่ทำให้ปลาเจริญเติบโตมากเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนค่าอาหาร
สำหรับการให้อาหารแก่สัต ว์น้ำต้อ งอาศัยการสัง เกต ตรวจสอบพฤติกรรมการกิ นของสั ต ว์ น้ำ
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนปริมาณและความถี่ในการให้อาหารอย่างเหมาะสม อาหารต้องหมดภายใน
15-20 นาที ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นอาจเกิดความผิดปกติขึ้นกับปลา หรือคุณภาพอาหาร คุณภาพน้ำต่อไป
ความถี ่ใ นการให้ อาหาร โดยทั ่ว ไปปลาขนาดเล็ กต้ อ งการอาหารต่อ น้ำ หนั กตั วมากกว่ าปลา
ขนาดใหญ่ ปริมาณในการให้อาหารต้องแบ่งให้ในปริมาณน้อย ๆ หลาย ๆ ครั้งต่อวัน ปลากินพืชเช่นปลานิลจะ
กินอาหารแบบต่อเนื่องครั้งละน้อย ตลอดวัน การให้อาหารควรกระจายให้ทั่วถึงทั้งบ่อ เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ ป ลา
แย่งอาหารกันกิน การให้อาหารทำได้โดยการเดินให้รอบบ่อ สาดหรือโปรยอาหารให้ทั่วถึง ถ้าเป็นบ่อใหญ่ควร
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สาดหรือโปรยอาหารหลาย ๆ จุด เพื่อให้ปลาได้กินอาหารทั่วถึง ลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการ
เลี้ยงสูงขึ้น
2.1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (2559) มีแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตปลานิลในบ่อดิน ดังนี้
1. กรณีเป็นบ่อใหม่ กำจัดวัชพืชและพรรณไม้น้ำไปกองสุมเป็นปุ๋ยพืชสด กรณีบ่อเก่า นำเลนออก
หรื อ ใช้ ว ิธ ี ไถพรวนดิ น 2-3 ครั ้ ง ตากบ่ อ แล้ว บดพื ้ นบ่ อให้ แน่ น หว่ า นปู นขาว ให้ท ั่ ว พื ้ นบ่ อและขอบบ่อ
อัตรา 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นตากบ่อ 3-7 วัน เพื่อช่วยปรับสภาพดินพื้นบ่อให้เหมาะสมต่อการเลี้ ย ง
ปลานิล และช่วยลดอัตราการตายของปลานิลจากเชื้อโรคและก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นพิษต่อปลานิลพื้นบ่อ
2. หว่านปุ๋ยมูลสัตว์แห้งหรือผ่านการหมัก อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ กรองน้ำเข้าบ่อโดยผ่าน
ถุงกรอง เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา ป้องกันศัตรูปลาและเพิ่มอัตรารอดให้ลูก ปลานิล
3. ปล่ อ ยพั นธุ ์ ปลานิ ลขนาด 2-3 เซนติ เ มตร ลงไปในอั ตรา 2,500-4,000 ตั ว ต่ อ ไร่ อนุ บาล
ประมาณ 3 เดือน ซึ่งจากเดิมปล่อยลูกปลา 10,000 ตัวต่อไร่ ทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็ ว มีขนาดสม่ ำ เสมอ
สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 25-40 ของค่าพันธุ์ปลาที่ปล่อย 10,000 ตัวต่อไร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ในระหว่างการเลี้ยงจะมีการเติมใช้จุลินทรีย์ปม. 1 หรือ EM ในบ่อ
เลี้ยงปลา อัตรา 30–50 ลิตรต่อไร่ สาดทั่วบ่ออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
2.1.9 การใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ศู นย์ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี ้ ยงสั ต ว์ น้ ำ ชายฝั ่ ง เขต 2 (สมุ ท รสาคร) (มปป.) ได้ ผ ลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม. 1) Probiotics เป็นจุลินทรีย์พันธุ์ Bacillus spp. ผ่านการคัดเลือกโดยนักวิชาการประมง
และนักวิชาการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถนำมาขยายพัน ธุ์ เ พื่ อ ใช้
สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม มีกลไกในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ลดปริมาณเชื้อก่อโรคใน
สิ่งแวดล้อมและในระบบทางเดิ นอาหารของสัต ว์น้ำ เป็ นการลดความเสี่ยงในการเกิด โรคแล ะลดก ารใช้ ย า
ปฏิชีวนะ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและนำมาใช้กั นอย่ างกว้า งขวาง โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ แบบ
หนาแน่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ ำ จืดสุพ รรณบุ รี (มปป.) ได้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แบบน้ ำ
โดยคั ด เลื อกแบคที เ รี ยในกลุ่ ม Bacillus 3 ชนิ ด คื อ B. subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ผ่านการคัด เลือกแล้วว่ามีป ระสิทธิภาพสูงในการย่อย สลายสารอิ นทรี ย์ ที่ ต กค้ า ง
สะสมในบ่อเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเตรี ย มจุ ล ิ นทรี ย ์ข ยาย 1 ซอง (100 กรั ม ) ผสมกั บ น้ ำ สะอาด 250 ลิ ต ร อาหารสั ต ว์ น้ำ
0.5 กิโลกรัม กากน้ำตาล 0.5 ลิตร คนให้ส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาถังเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ให้อากาศเบา ๆ
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ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 36 ชั่วโมง จะได้จุลินทรีย์ขยายที่จะนำไปบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
การใช้จุลินทรีย์ขยายเพื่อเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ นำจุลินทรีย์ขยายที่ได้ในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ ไป
ฉีดหรือราดพื้นบ่อ จากนั้นไถพรวนเพื่อกลับหน้ าดิน แล้วราดจุลินทรีย์ขยายซ้ำอีกครั้งในอัตรา 100 ลิตรต่ อ ไร่
ไถพรวนจนสารอินทรีย์ถูกย่อยสลาย หรือนำน้ำเข้าในบ่อประมาณ 30-50 เซนติเมตร นำจุลินทรีย์ที่ขยายได้ใน
อัตรา 200 ลิตรต่อไร่ สาดให้ทั่ว ทำการลากโซ่หรือไถพรวน เพื่อให้สารอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การใช้จุลินทรีย์ขยายในระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำจุลินทรีย์ที่ขยายได้ในอัตรา 50-100 ลิตร
ต่อไร่ สาดให้ทั่วในเวลากลางวัน เปิดเครื่องเติมอากาศ โดยใส่ทุก ๆ 3-5 วัน หรือตามความเหมาะสม
เจริญ และคณะ (2551) ได้ใช้จุลินทรีย์ ปม. 1, 2 Bacillus spp. ที่กรมประมงผลิตขึ้นใช้ในช่ ว ง
เตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พบว่าลูกกุ้งมีอัตรารอดดีกว่า จุลินทรีย์ EM และชุดควบคุม เนื่องจากจุลินทรีย์
ปม. 1, 2 จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในดิน ทำให้ลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ และเกิดสารประกอบอินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อพื้นบ่อ มีสัตว์น้ำดินเพิ่มมากขึ้น เป็นอาหารมีชีวิตในช่วงระยะแรก การใช้จุลินทรี ย์
ปม. 1, 2 มีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยการ oxidize แอมโมเนียรวมเป็นไนไตรท์และไนเตรท
ดี ก ว่ า ชุ ดควบคุม ที ่ ไม่ ได้ใ ช้ จ ุล ินทรีย ์ใ นระหว่ า งการเลี ้ ยง นอกจากนี ้ ยั งได้ เ ปรี ยบเที ยบน้ำ หนักตั วเฉลี่ย
ของกุ้งกุลาดำพบว่าหลังจากใช้ จุลินทรีย์ปม. 1, 2 เตรียมบ่อกุ้งกุลาดำมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่าชุดที่ใช้ จุลินทรี ย์
EM และชุดควบคุม
เจริ ญ และชนินทร์ (2552) ได้ ใ ช้ จุ ลิ นทรีย์ กลุ ่ม Bacillus spp. ในการทดลองเลี้ ยงกุ ้งกุลาดำ
พบว่า มีต้นทุนในการเลี้ยงที่ต่ำกว่าชุดควบคุม และมีผลกำไรต่อกิโลกรัมสูงขึน้ เนื่องจากจุลินทรีย์ทำให้กุ้งกุลาดำ
มีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น และไม่มีผลทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งสูงขึ้นกว่าเดิม
สรุปได้ว่า การใช้จุลินทรีย์ปม. 1, 2 และจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ โดยจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในดิน เกิดอาหารธรรมชาติขึ้น ทำให้อัตรารอดของลูกกุ้งกุลาดำสูงขึ้น
อัตราการเจริญเติบโตดี ต้นทุนในการเลี้ยงลดลง ทำให้ปริมาณผลผลิตและกำไรต่อรุ่นสูงขึ้น
2.2 ข้อมูลผลงานที่ดำเนินการ
ผลงานวิชาการเรื่อง ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมือ งพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา เป็นความสำเร็ จ ที่ ผู้ ศึ ก ษ าได้
ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 ซึ่งดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งกรมประมง
ที ่ 883/2559 เรื ่ อ งการกำหนดโครงสร้า งการแบ่ง งานภายในและหน้ า ที ่ค วามรับ ผิ ดชอบของหน่ วยงาน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 (กรมประมง, 2559)
ปฏิบัติงานโครงการระบบส่ง เสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามหน้าที่ ความรับผิด ชอบขอ งกลุ่ ม
พั ฒ นาและส่ง เสริ มอาชีพ การประมง และในฐานะผู ้ จ ัด การแปลงใหญ่ภาคราชการ ตั ้ ง แต่ ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ครอบคลุมเนื้องานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ การประเมินผลทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชี พ และ
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แก้ไขปัญหาภายในจังหวัด และส่งเสริม ติดตามประเมินผล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒ นา
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ย งสัตว์ น้ำที่ เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ ย งให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป
สัตว์น้ำ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้การดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ผลงานที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2561
คัดเลือก/แต่งตั้งผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร

ให้คำแนะนำ/คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนการตลาด
ถ่ายทำสารคดีแปลงใหญ่
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยชีวภาพ/รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่หัวขบวน

จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแผนพัฒนารายแปลง
ประสานเพิ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก 50 ราย เป็น 153 ราย
นำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย (ปลานิลแดดเดียว ข้าวเกรียบปลานิล)
เชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา
สนับสนุนชุดวิเคราะห์น้ำให้กับกลุ่มแปลงใหญ่

ศึกษาดูงานเพื่อเชื่อมโยงตลาด และลดต้นทุนการผลิต
รายงานผลการดำเนินงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ Bigfarm
ภาพที่ 2 ผังการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
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มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผู้ศึกษา ได้ร่วมประชุมคัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติให้มาดำรงตำแหน่งผู้จัด การ
แปลงใหญ่ (ภาคเกษตรกร) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำและมีความ
เสียสละ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกร คือ นายมนัส นามบ้าน ประธานสหกรณ์กลุ่ม
สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด และได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กับผู้จัดการแปลงใหญ่ภาค
เกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลสร้ างความเข้ ม แข็ ง
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ฯได้
2. ดำเนิ นการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ จ ัด การโครงการระบบส่ งเสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั ต ว์ น้ ำจื ด)
ปีงบประมาณ 2561 ตามคำสั่งสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ 2561 ผู้จัดการแปลงภาคราชการ และผู้จัดการแปลง
ภาคเอกชน ดำเนินงานร่วมกับทีมสนับสนุนการดำเนิ นงานโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข อง
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา และผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายประเมินผลผลิตและนำผลผลิ ต มา
วางแผนการตลาด ศึกษาการลดต้นทุนการผลิ ตและเพิ่มผลผลิต ให้กับ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ที่เข้า ร่ ว มโครงการ
พัฒนาต่อยอดการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และบริหารจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร
3. ผู้ศึกษาได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลานิลเพื่อลดต้นทุนการเพาะเลี้ย งปลานิลกับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ
รายบุคคล เพื่อให้ลดปริมาณการปล่อยปลานิลคงเหลือ 3,000-3,500 ตัวต่อไร่ และหว่านอาหารสำเร็จรูปให้ทั่ว
บ่อ เพื่อให้ปลานิลได้รับอาหารอย่างทั่วถึง เพื่อปลานิลที่เลีย้ งในบ่อดินจะได้มีขนาดสม่ำเสมอกัน
4. ผู้ศึกษา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อลูกพันธุ์ปลานิลร่วมกับ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2561 เป็ นการวางแนวทางการลดปริ ม าณการปล่อ ยปลานิล ลงเลี ้ย งในปริม าณที ่ห นาแน่น โดยจำหน่ าย
ลูกปลานิลและกำหนดให้เกษตรกรซื้อปลานิลจากกลุ่มแปลงใหญ่ฯ โดยตรง เพื่อที่จะควบคุมปริมาณการเลี้ ย ง
ปลานิลของเกษตรกร สามารถคาดการณ์ผลผลิตปลานิลล่วงหน้า และแนะนำให้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จัดซื้ออาหาร
จากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา
5. ผู้ศึกษา ได้ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงปลานิล ตามแผนการเลี้ยงปลานิลที่กำหนดไว้ แ ละ
ให้คำแนะนำใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อดินและลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
6. ได้รับคัดเลือกจากกรมประมงให้ ถ่ายทำสารคดีแปลงใหญ่ปลานิล เรื่อง ประมงมิติใหม่ แปลง
ใหญ่ 4.0 ตอนที่ 1 เรื่องรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาปลานิลล้นตลาด ผู้ศึกษาได้ให้คำแนะนำการรวมกลุ่ม ในการ
บริ ห ารจั ด การร่ วมกัน ให้ ม ีอ ำนาจในการต่อรองผลผลิ ตกั บพ่อค้า คนกลาง สิ นค้า ประมงได้ รับใบรั บรอง
มีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) โดยได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการถ่ า ยทำกั บ
กลุ่มแปลงใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อวางแนวทางการการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาปลานิลล้นตลาด
7. ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้า นความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจัดประชุมโดยกองวิ จั ย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง นำมาพัฒนาถ่ายทอดเกษตรกรที่เข้ า ร่วมโครงการ และร่ ว ม
จัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อให้เกษตรกรนำมาพัฒนาปรั บ ปรุ ง
ฟาร์มตนเองให้ มีความปลอดภัยทางชีวภาพ และคัดเลือกเกษตรกรเข้ าร่วมโครงการประกวดเกษตรกรดี เ ด่ น
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โครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่หัวขบวน (สัตว์น้ำจืด) มีเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ ได้รับรางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่หัวขบวน (นายคำอ้าย เขียวสีมา)
8. ผู้ศึกษา ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ปลานิล โดยเก็บข้อมูลผลผลิตเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผลผลิตปลานิล) ในรอบการผลิต ปี 2560-2561 เพื่อกำหนดการ
ดำเนินงานในแต่ละด้าน และใช้เป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรายแปลง
9. เนื่องจากกลุ่มสหกรณ์บ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด มีสมาชิกจำนวน 153 ราย แต่เป็น การเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย ผู้ศึกษา จึงได้ประสานกับกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อ ขอเพิ่มจำนวนเกษตรกรในแปลงใหญ่และ ขอรับการสนับสนุนประมาณเพิ่มเติมในการ
ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
10. ผู้ศึกษา ได้นำความรู้จากการแปรรูปสัตว์น้ำของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์น้ำ กรมประมง มาถ่ายทอดให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ให้นำผลผลิตปลานิลมาแปรรูป เมนูปลานิล แดดเดี ย ว
ข้าวเกรียบปลานิล เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพะเยา
11. ผู้ศึกษา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการตลาด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
พะเยา เป็นการกระจายสินค้าปลานิลในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมประชุมเจรจาการค้ า
กับห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาพะเยา และจำหน่ายปลานิลให้กับห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา
(บริษัทเซนทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด สาขาพะเยา)
12. ผู ้ ศ ึ ก ษา ได้ ต ิ ด ตามให้ ค ำแนะนำการเลี ้ยงสั ตว์น้ ำ เฝ้ า ระวัง การระบาดของโรคปลานิล
ให้ความรู้กับเกษตรกรรายแปลง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อ มในการป้องกันการระบาดของโ รคปรสิ ต
ปลานิล
13. สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ให้กับกลุ่มแปลง
ใหญ่ จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ชุดทดสอบออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนีย กระดาษ
สำหรับทดสอบความเป็นกรดด่าง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบ่อเลีย้ งปลานิล และชุดทดสอบสารตกค้างในอาหาร
สัตว์น้ำ โดยผู้ศึกษาได้สาธิตการใช้งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล ของเกษตรกร และการแปรผลการ
ทดสอบคุณภาพน้ำ
14. ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูง านแปลงต้ นแบบด้ า น
ประมงเพื่อเชื่อมโยงการตลาด ให้กับเกษตรกรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย ในวันที่ 18 กันยายน
2561 ณ โชคอนันต์ฟาร์ม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอมรฟีด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อ ให้
เกษตรกรแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนงาน สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ๆ รวมถึ ง
สามารถเชื่อมโยงตลาดและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลได้
15. ผู้ศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการต่อกรมประมงเป็นรายเดือน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนสิ้นปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) และบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของแปลงให ญ่
ในระบบ Bigfarm ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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2.2.2 ผลงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ได้รับการจัดสรรเป้าหมายเพิ่มเติมจาก 50 ราย เป็น 153 ราย
สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมฯก่อนเข้าร่วมโครงการและ
เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบั ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

เป้าหมายเกษตรกรคงเหลือ 115 ราย
แต่งตั้งผู้จัดการแปลงภาคราชการใหม่
จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลวางแผนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต
ประสานนำวิทยากร จากกรมประมงมาถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ
สนับสนุนวัสดุสำหรับขยายหัวเชือ้ ปม.1
วางแผนการจำหน่ายปลานิล /จัดกิจกรรมงานกินปลานิล/จัดหาสถานที่จำหน่ายปลานิล
ประสานกลุ่มแปรรูปเพื่อรับซื้อปลานิลสดจากกลุ่มแปลงใหญ่ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

เป็นแหล่งศึกษาดูงานการค้าการลงทุนผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา
กับแขวงไชยบุรีและแขวงอุดมไชย สปป.ลาว
สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมฯหลังเข้าร่วมโครงการ 115 ราย

ภาพที่ 3 ผังการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562

29
มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
1. ได้รับจัดสรรเป้าหมายเกษตรกรแปลงใหญ่จาก 50 ราย เป็น 153 ราย ผู้ศึกษา จึงได้ดำเนินการ
สำรวจสภาวะเศรษฐกิ จสั งคมของเกษตรกรผู้ เข้ า ร่วมโครงการก่อ นการดำเนิ นงานให้ กับกลุ่ ม แปลงให ญ่ ฯ
เพิ่มเติม 65 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่ลงชื่อสมัครขอเข้าร่ว มโครงการฯ ตั้งแต่ปงี บประมาณ 2560 ได้เสียชีวติ และ
เลิกกิจการ เกษตรกรบางรายไม่ได้เลี้ยงปลานิล ไม่ตรงกับคุณสมบัติกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล ทำให้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการคงเหลือ 115 ราย
2. ผู้ศึกษา ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดี GAP สัตว์น้ำจืด (ปลานิล) แก่เกษตรกรจำนวน 65 ราย เพิ่มเติมและ
ส่งใบคำขอรับการรับรองเข้า ระบบกองพัฒ นาระบบการรับ รองมาตรฐานสิ นค้าประมงและหลักฐานเพื่ อ การ
สืบค้น (กมป.) ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืดที่ดี GAP (ปลานิล) และผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
จำนวน 115 ราย 116 ฟาร์ม
3. ในการประชุมประจำเดื อน คณะกรรมการขับเคลื่อ นนโยบายของกรมประมงแล ะป ระชุ ม
ประจำเดื อ นพฤศจิก ายน สำนั ก งานประมงจั งหวัด พะเยา ครั ้ ง ที่ 1/2562 วั นที ่ 29 พฤศจิ ก ายน 2562
ผู้ศึกษาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำ จืด) ปีงบประมาณ
2562 (เนื่องจากผู้จัดการแปลงภาคราชการได้ลาออกจากราชการ) โดยผู้ศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการประเมิ นผล
ผลิต ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลานิล การลดต้นทุนการผลิตปลานิล และร่วมกั บหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
4. ผู้ศึกษา ได้จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ ในการวางแผนการ
ผลิตปลานิล การปล่อยปลาลงเลี้ยง เพื่อให้มีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้นตลาด
5. ผู ้ ศ ึ ก ษา ได้ ป ระสานงานกั บกองวิ จ ัย และพั ฒนาเทคโนโลยี พั ฒนาอุ ตสาหกรรมสั ตว์ น้ำ
กรมประมง นำวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เมนูสาคูไส้ปลานิล ปลานิลแดดเดียว เพื่อให้
กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ได้นำไปผลิตไปจำหน่ายแก่ผบู้ ริโภคต่อไป
6. สำนั ก งานประมงจั ง หวั ด พะเยาสนั บ สนุ นถั ง สำหรั บ เพาะขยายเชื ้ อจุ ล ิ นทรี ย์ ปม. 1
พร้อมอุปกรณ์เพิ่มอากาศ ผู้ศึกษา ได้ให้คำแนะนำโดยสาธิตการใช้ง านเพื่อให้ เกษตรกรในกลุ่ ม แปลงให ญ่ ฯ
ได้นำไปขยายจุลินทรีย์ ปม. 1 ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
7. ผู้ศึกษา ได้ร่วมวางแผนการจำหน่ายสินค้าปลานิลสด และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ากับ สำนัก งาน
พาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นต้น เพื่อ เป็นทางเลือกในการจำห น่ า ยผลผลิ ต
ปลานิลและจัดกิจกรรมงานกิ นปลานิลแปลงใหญ่ ใ นงานอนุส รณ์ผู้ เสียสละ อำเภอเชียงคำ จั ง หวั ด พะเยา
ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการส่งเสริมการบริโภคปลานิล มีกิจกรรมนิทรรศการการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริม การบริโภคปลานิลแปลงใหญ่ กิจกรรมระดมความคิดผู้ผลิต พบผู้ ป ระก อบก าร
เพื่อกำหนดทิศทางการตลาด กิจกรรมแข่งขันทำอาหารเมนูสร้างสรรค์จากปลานิลแปลงใหญ่ ให้ผู้ร่วมงานได้รับ
ประทานเมนูสร้างสรรค์จากปลานิล จัดกิจกรรมแข่งขันกินปลานิลแปลงใหญ่ (เผาเกลือ) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
บริโภคปลานิลและจำหน่ายปลานิลสด ปลานิลเผาเกลือ ให้กับผู้เยีย่ มชมงาน
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8. ผู้ศึกษา ได้จัดหาสถานที่จำหน่ ายปลานิลแปลงใหญ่ ในบริเวณหน้าห้างสรรพสิ นค้ า ได้ แ ก่
แม็คโคร สาขาพะเยา และจำหน่ายในตลาดเกษตรกรบริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา
9. ผู้ศึกษา ได้ประสานกับกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัด พะเยา (วิสาหกิจชุมชนบ้า นโป่ ง เกลื อ )
ให้รับซื้อผลผลิตปลานิลสดที่กลุ่มแปลงใหญ่ฯ เดิมจะรับซื้อปลานิลสดผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ในปัจจุบันรั บ ซื้ อ
จากจุดจำหน่ายของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ อย่างต่อเนื่อง ครั้งละ 30-50 กิโลกรัม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์
แบรนด์นิลลาพะเยา (Nilla Phayao) เช่น กรอบเค็มผสมเนื้อปลานิล ผงโรยข้าว เป็นต้น สร้างมูลค่าเพิ่ม ของ
สินค้า เพราะนำเนื้อปลานิลจากฟาร์ม เลี้ยงปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มาแปรรูปและได้รับ รอง
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน OTOP 3 ดาว
(Rising Star) ในปี พ.ศ. 2562 จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่ม เกษตรกร
ดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์ น้ำ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 และได้รับเครื่อ งหมาย รั บ รอง
คุณภาพสินค้าประมงที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop ระดับคุณภาพชั้นที่ 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม (ตะเพียนทอง)
10. ผู้ศึกษา ได้ร่วมจัดทำแผนและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของแปลงใหญ่ปลานิล กลุ่มสหกรณ์
เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ในการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา วงเงิน 10,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต
11. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุรี และแขวงอุดมไชย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และให้คำแนะนำการเลี้ ยงปลานิลในบ่อดิ นในระหว่างการศึกษาดูงานเป็ นก าร
ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงการค้าการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาตลาดระหว่างประเทศ
12. กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เป็นแหล่งศึกษาดูงานการเลี้ย งปลานิ ล ใน
ภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลในจังหวัดพะเยา
13. ผู้ศึกษา ได้ติดตามเฝ้าระวังและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อแจ้งเตือนให้เ กษตรกรผู้
เลี้ยงปลาเตรียมรับมือกับโรคระบาดสัตว์น้ำ ในภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง เป็นต้น
14. ผู้ศึกษา ได้สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการหลังการดำเนิ นงาน
เกษตรกรจำนวน 115 ราย พบว่ า ต้ นทุ นการผลิ ต ของเกษตรกรที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแปลงใหญ่ ลดลง
ร้อยละ 13.65 และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อกรมประมงเป็นรายเดือน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนสิ้ น
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ดำเนินการบันทึกข้อมูล ความก้าวหน้ าของแปลงให ญ่
ในระบบ Bigfarm ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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2.2.3 ผลงานที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563
จัดหาสถานที่จำหน่ายปลานิลของกลุ่มแปลงใหญ่

ส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ Fisheries Shop
ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปปลานิล
มีผลผลิตจำหน่ายทั้งออนไลน์ ออฟไลน์
ภาพที่ 4 ผังการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563
มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
1. ผู้ศึกษา ได้ร่วมจัดหาสถานที่จำหน่ ายผลผลิตปลานิล กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ได้เปิ ด จุ ด จำหน่ า ย
ปลานิลสดและผลผลิตการแปรรูปปลานิลของกลุ่ มสหกรณ์ เลี้ยงปลาบ้ านต๊ำ เมืองพะเยา จำกัด บริ เ วณหน้ า
สหกรณ์อำเภอเมืองพะเยา ทางหลวงเชียงราย- ลำปาง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. ผู ้ ศ ึ ก ษา ได้ ใ ห้ คำแนะนำส่ง เสริม การขายปลานิล ผ่า นช่อ งทางออนไลน์ เฟซบุ ๊กของกลุ่ม
แปลงใหญ่ฯ ในชื่อกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาเมืองพะเยา จำกัด และแอปพลิเคชัน ไออิ่ม พะเยา Fisheries Shop
ของกรมประมง และมีบริการจัดส่งในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
3. ผู้ศึกษา นำความรู้จากการแปรรูปสัตว์ น้ำของกองวิ จัยและพัฒ นาเทคโนโลยี อุ ต ส าหกรรม
สัตว์น้ำ กรมประมง มาถ่ายทอดความรู้หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ การทำไส้อั่วปลานิล การทำปลานิลแดดเดี ย ว
เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการผลิตและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง
4. ผู ้ ศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค ำแนะนำให้กลุ่ ม แปลงใหญ่ ฯ นำผลผลิต ปลานิ ล สด และปลานิลแปรรูป
ออกจำหน่าย ในตลาดออฟไลน์ (จำหน่ายหน้าร้านและห้างสรรพสิ นค้าฯ) และตลาดออนไลน์ ในพื้นที่จังหวั ด
พะเยา
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2.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
จากการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่า ปัญหาที่สำคัญคือผลผลิตปลานิ ล
ล้นตลาด ราคาผลผลิตปลานิลตกต่ำ พ่อค้าคนกลางกดราคา และการระบาดของโรคสัตว์ น้ำ ผู้ศึกษา จึ ง ได้
วางแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
2.3.1. ปัญหาผลผลิตปลานิลออกมาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ล้นตลาด ดำเนินการแก้ไขโดยควบคุ ม
ปริมาณผลผลิต โดยผู้ศึกษาและเกษตรกรมีการวางแผนการผลิต (แผนการจัดซื้อลูกพันธุ์) ร่วมกัน เพื่อให้กลุ่ม
แปลงใหญ่ฯ นำไปใช้ ลดปริมาณการปล่อยปลานิลลงเลี้ยงในปริม าณที่ เหมาะสม และกำหนดให้ เ กษตรกร
ซื้อปลาจากกลุ่มแปลงใหญ่ฯฯโดยตรง เพื่อที่จะควบคุมปริมาณการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร เป็ นการวาง
แผนการผลิตเพื่อคาดการณ์ผลผลิตปลานิลล่วงหน้า หลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการผลิตปลานิล พบว่ า
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ผลผลิตปลานิลที่ออกจำหน่ายมีปริ มาณเพียงพอต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
พบว่าไม่มีปลานิลล้นตลาดแต่อย่างใด
2.3.2 ปัญหาราคาผลผลิตปลานิลตกต่ำ ความต้องการบริโภคปลานิลสดลดลง ดำเนินการแก้ไขปัญ หา
โดยผู้ ศึ กษาได้ ถ่า ยทอดความรู ้ก ารแปรรูปปลานิ ลให้ก ับเกษตรกรเพื ่อ นำไปผลิ ตเป็นผลิต ภัณฑ์ แปรรู ปที่
หลากหลาย เช่น ปลานิลแดดเดียว ข้าวเกรียบปลานิล ไส้อั่วปลานิล สาคูไส้ปลานิล เป็นต้น เพื่อสร้างทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปปลานิล
2.3.3 ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิตปลานิล มีวิธีการแก้ไขโดยกลุ่มแปลงใหญ่ฯต้องมีทางเลือก
ในการจำหน่ายผลผลิตหลากหลายช่องทาง ผู้ศึกษา ได้ประสานงานเพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยจัดหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตปลานิลและมีจุดจำหน่ายสินค้าผลผลิตของกลุ่ม แปลง
ใหญ่ฯ มีการเสนอขายสินค้าผ่ า นทางตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นการปรับการจำหน่ ายผลผลิตปล านิ ล ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3.4 ผลผลิตไม่สามารถจำหน่ายตามรอบการผลิตได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่ า
2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน มีแนวทางแก้ไขคือ เกษตรกรต้ อ งปรั บ
กระบวนการขายและผลิตสินค้าให้หลากหลายตามความต้องการของผูบ้ ริโภค มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคให้สามารถบริโภคได้ทกุ เพศทุกวัย จำหน่าย
ในตลาดแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เป็นการกระจายผลผลิตและสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทำให้กลุ่ม แปลง
ใหญ่ฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
2.3.5 โรคระบาดสัตว์น้ำ เกิดจากปรสิตกลุ่มเห็บระฆัง เกาะตามส่วนต่าง ๆ ของปลาทำให้ปลาว่ายน้ำ
เชื่องช้า มีบาดแผลตามตัว กินอาหารน้อยลง ทำให้ปลาตายจำนวนมาก พบในช่วงฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูฝน ตั้งแต่
เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
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มีแนวทางการป้องกัน คือ ลดอัตราการปล่อยปลานิลลงเลี้ยงเพื่อสามารถการจัดการบ่อเลี้ยงปลา
ได้ง่าย ติดตั้งเครื่องให้อากาศเพื่อเติมอากาศในน้ำอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของปลา และเติ ม
เกลือแกงลงไปในบ่อเลี้ยงเพื่อลดความเครียดของปลา ไม่ควรใช้ยาหรื อสารเคมีเมื่อเกิดโรคแล้วอาจส่งผลให้การ
ใช้ยาและสารเคมีไม่สามารถควบคุมการระบาดโรคได้
แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดโรค คือ ลดหรืองดให้อาหารปลา เพื่อป้องกันการสูญเสียอาหารและ
การเน่าเสียอาหารบนพื้นบ่อ หากปลามีขนาดโตแล้วให้ทยอยจับออกมาเพื่อจำหน่ายเพื่อลดความหนาแน่ นใ น
บ่ อ เลี ้ ยงปลา ใช้ ยาหรื อ สารเคมี ตามความจำเป็ น ผู ้ ศ ึ กษาแนะนำให้ เกษตรกรใช้ ฟอร์ม าลี น 30 -50 ซี ซี
ต่ อ น้ ำ 1,000 ลิ ต ร (คำนวณปริ ม าตรของน้ ำ ในบ่ อ เลี ้ ย งปลาจาก ความกว้ า งxความยาวxความลึ ก)
แช่นาน 24 ชั่วโมง ตามคู่มือการป้องกันและกำจัดโรคปลา (สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด, 2553) และเปลี่ยน
ถ่ายน้ำเพื่อให้เห็บระฆังหลุดออกจากตัวปลา สำหรับปลาที่ป่วยและตายให้นำออกจากพื้นที่บ่อเลี้ยง โดยการ
นำไปฝังหรือเผาทำลาย ลดหรือตัดวงจรด้วยการโรยปูนขาวป้องกันแมลงวันและสัตว์อื่น ๆ จะเข้ามาทำให้เ ชื้ อ
โรคแพร่กระจาย จะสามารถรักษาและลดอัตราการตายของปลาและตัดวงจรการระบาดของโรคเห็บระฆั ง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคสัตว์น้ำ (เห็บระฆัง) ที่ผู้ศึกษาได้ถ่ายทอด
ความรู้ตนเองได้

บทที่ 3
บทวิเคราะห์
ผลสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติง านของผู้ ศึ ก ษา
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานที่ก ำหนดไว้ มีการนำนโยบายมาประยุ ก ต์ สู่ ก าร
ปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้ง 5 ด้าน ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ดังนี้
3.1 ด้านการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต
3.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP
3.4 ด้านการบริหารจัดการ
3.5 ด้านการตลาด
บรรยงค์ (2543) กล่าวว่าการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติง านเป็นกระบวนการตั ด สิ นใ จ
ตีความหมายสิ่งใดอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยอาศัยความยุติธรรมบุคคลทุกคนต้องให้ความสำคัญของ
การประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร การพิจารณาผลผลิต (Output) ของ
องค์ ก รว่ า ตรงตามเป้า หมายที ่ กำหนดไว้ นั ่ นคื อ ความสำเร็จ โดยมั ่นใจว่ า มีก ารควบคุ มการผลิ ตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และยึดมั่นในกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ สร้างความมั่นใจว่าโครงการภายใต้ความรับผิดชอบ
จะสำเร็จตามเวลาและงบประมาณที่ก ำหนด มีการกำกับติดตามและประเมินผล เน้นที่ผลลัพธ์ และวัด ผลที่
ผลสั มฤทธิ์ สามารถคาดการณ์ ล่ว งหน้า และสนองความต้ องการลู กค้ า ช่ว ยให้เ กิ ดผลสำเร็จ ได้ ผลผลิตที่ดี
มีคุณภาพ ผลสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่
(ปลานิล) กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน จากผลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมก่ อ นและ
หลังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
รายการ
จำนวนบ่อเลี้ยงเฉลี่ยต่อราย (บ่อ)
ขนาดบ่อ (ไร่)
ระยะเวลาการเลี้ยง (เดือน)
อัตราการปล่อย (ตัวต่อรุ่น)
ขนาดผลผลิตที่จับ (กก.ต่อตัว)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

หลังเข้าร่วมโครงการ

2
1.93
7
15,655
0.79

2
1.93
7
13,883
0.82
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ
อัตรารอด (ร้อยละ)
อัตราแลกเนื้อ (FCR)*
ผลผลิตต่อรุ่น (กก.)
ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกก.)
รายได้ต่อรุ่น (บาท)
ต้นทุนต่อรุ่น (บาท)
กำไรต่อรุ่น (บาท)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
รายได้ต่อไร่ (บาท)
ต้นทุนต่อไร่ (บาท)
กำไรต่อไร่ (บาท)
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)
กำไรต่อกิโลกรัม (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
72.30
1.45
8,990.43
47.50
428,570.12
353,046.04
75,524.08
2,055.47
97,983.23
89,484.58
8,498.65
43.53
4.13

หลังเข้าร่วมโครงการ
79.96
1.40
9,097.30
48.11
437,699.00
333,067.64
104,631.36
2,079.90
100,070.35
78,178.50
21,891.85
37.59
10.53

ตารางที่ 2 โครงสร้างต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากผลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมก่อนและหลั ง
เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
รายการ
ค่าลูกพันธุ์
ค่าอาหาร
ค่ายา ปุ๋ย และสารเคมี
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
บาท/รุ่น
บาท/ไร่ ร้อยละ

หลังเข้าร่วมโครงการ
บาท/รุ่น
บาท/ไร่ ร้อยละ

9,469.39
4,896.79
2.68 8,259.13
4,270.95
328,066.61 169,649.20 92.92 309,535.65 160,066.50
1,477.83
764.21
0.42 1,471.91
761.15
14,032.21
7,256.32
3.98 13,800.95 7,136.72
353,046.04 182,566.52 100 333,067.64 172,235.32

2.48
92.93
0.44
4.15
100
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3.1 ด้านการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลบ่อดิน
จากตารางที่ 1 ข้อมูลต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ผลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิ จ และ
สังคมของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ เลี้ยงปลา
บ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เกษตรกรจำนวน 115 ราย พบว่า ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงใหญ่จากเดิม มีต้นทุนต่อกิโลกรัม 43.53 บาท และหลังจากเข้าร่วมโครงการ มีต้นทุนต่อกิโลกรัม 37.59
บาท ต้นทุนต่อกิโลกรัมลดลงร้อยละ 13.65 ต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์น้ำคือ ค่าอาหารสัตว์น้ำ โดยต้ นทุ น
ค่าอาหารก่อนเข้าร่ว มโครงการ 169,649.20 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าอาหารหลังเข้า ร่วมโครงการ 160,066.50
บาทต่อไร่ ลดลง 9,582.70 คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาคือต้นทุนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
(ค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้า ในการสูบ น้ำ) ค่าลูกพันธุ์ และค่ายา ปุ๋ย และสารเคมี เป็นลำดับต่อมา ความสำเร็ จ
ของต้นทุนการผลิตปลานิลในบ่อดิ นลดลง เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ ให้ค ำแนะนำของผู้ ศึ ก ษ าแล ะ กลุ่ ม
แปลงใหญ่ฯ มีการวางแผนการทำงานและปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลานิ ล
ต้นทุนด้านอาหารสำเร็จรูป และต้นทุนโดยใช้จุลินทรีย์ ปม.1
การคำนวณร้อยละของต้นทุนที่ลดลงในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ต้นทุนก่อน-ต้นทุนหลัง x100 = ร้อยละของต้นทุนที่ลดลง
ต้นทุนก่อน
3.1.1 การลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลานิล
ก่อนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) เกษตรกรปล่ อ ยปลานิ ล
ลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 6,000–8,000 ตัวต่อไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ศึกษาได้ให้คำแนะนำการ
เลี้ยงปลานิลเพื่อลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนความคิดในการเลี้ยงปลานิล มีการอนุบ าล
ลูกปลาในบ่ออนุบาล แล้วจึงแยกลูกปลาออกมาเลี้ยงในบ่อ เลี้ยง กำหนดให้ปล่อยปลานิลลงเลี้ ย งใ นอั ต รา
ความหนาแน่นประมาณ 3,000 ตัวต่อไร่ จากตารางที่ 2 พบว่า ต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลานิลลดลง โดยต้ นทุ น
ค่ า ลู ก พั นธุ ์ ก ่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการ 4,896.79 บาทต่ อ ไร่ ต้ นทุ นค่ า ลู ก พั นธุ ์ หลั งเข้ า ร่ วมโครงการลดลง
เหลือ 4,270.95 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของต้นทุนค้าลูกพันธุ์ปลานิล สอดคล้องกับ พิสมัย (2562)
กล่าวว่าการลดความหนาแน่นของสัตว์น้ำที่ปล่อยในบ่อเลี้ยงเป็นการลดต้นทุนค่าพันธุ์สัตว์น้ำ เหมาะสำหรับการ
เลี้ยงสัตว์น้ำแบบไม่หนาแน่น เช่น ปลานิล กำหนดอัตราการปล่อยปลานิลจาก 5,000-10,000 ตัวต่อไร่ ลดลง
เหลือ 2,000-3,000 ตัวต่อไร่ เช่นเดียวกับ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (2559) แนะนำให้ปล่อย
พันธุ์ปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร ลงไปในอัตรา 2,500-4,000 ตัวต่อไร่ ทำให้ปลาเจริญเติบโตรวดเร็ว มี ขนาด
สม่ำเสมอ สามารถลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลานิลได้ร้อยละ 25-40 ของค่าพันธุ์ปลาทีป่ ล่อย 10,000 ตัวต่อไร่
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ความสำเร็ จ ในการจั ด ทำแผนและกำหนดป ริ ม าณการปล่ อ ยปลานิ ล ลงเลี ้ ย งในอ ั ต รา
ความหนาแน่นต่ำ ทำให้ปลาเจริญเติบโตถึงขนาดที่ตลาดต้องการเร็ว ขนาดปลาใกล้เคียงกัน ใช้ระยะเวลาการ
เลี้ยงสั้น คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงไม่เน่าเสียเหมือนการเลี้ยงปลานิลในอัตราความหนาแน่ นสูง ลดความเสี่ย งต่ อ
การเกิดโรคสัตว์น้ำ ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าพันธุ์ปลา
3.1.2 การลดต้นทุนด้านอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงปลา
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯเกษตรกรซื้ออาหารเลี้ยงปลานิลจากร้ านค้ าที่เป็นตัวแทนจำหน่า ยอาห าร
สัตว์น้ำภายในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีราคาสูง จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร ผู้ศึกษาจึงได้ให้คำแนะนำให้ ก ลุ่ ม
แปลงใหญ่ฯ จัดซื้ออาหารรวมกันจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ประมง เพื่อลงค่าใช้จ่ายด้ า น
อาหารสัตว์น้ำ จากตารางที่ 2 พบว่า ต้นทุนค่าอาหารปลานิลลดลงโดยต้นทุนอาหารปลาก่อนเข้าร่วมโครงการ
169,649.20 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าอาหารปลาหลังเข้าร่วมโครงการลดลงเหลือ 160,066.50 บาทต่อไร่ ลดลง
9,582.70 คิดเป็นร้อยละ 5.65 สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอำนาจเจริญ, 2563) กล่าวว่า การรวมกลุ่มกันทำให้เกษตรกรสามารถรับเอาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
จากบริษัทผู้ผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิกได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ต่างคนต่างไปซื้อมาจากตลาดโดยตรง
วิธีการให้อาหารปลา ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะให้อ าหารปลาแค่ จุด เดียว ทำให้ ป ลา
บางตัวกินอาหารไม่ทั น จากการจับปลาเพื่อจำหน่ายจะพบว่ าปลามีขนาดไม่สม่ ำเสมอกั น ผู้ศึ ก ษา จึ ง ได้ ใ ห้
คำแนะนำในการให้อ าหารปลา ให้เกษตรกรหว่านอาหารให้ทั่วทั้งบ่อ และสังเกตการณ์กินอาห ารของปลา
เพื่อให้ปลานิลได้กินอาหารอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ พิสมัย (2560) กล่าวว่า ปริมาณในการให้อาหารปลากินพืช
เช่น ปลานิล ควรให้อาหารกระจายให้ทั่วถึงทั้งบ่อ เพื่อป้องกั นไม่ให้ปลาแย่งอาหารกันกิน การให้อาหารทำได้
โดยการเดินให้รอบบ่อ สาดหรือโปรยอาหารให้ทั่วถึง ถ้าเป็นบ่อใหญ่ควรสาดหรือโปรยอาหารหลาย ๆ จุ ด
เพื่อให้ปลาได้กินอาหารทั่วถึง ลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้น การให้อาหารปลานิ ล
แบบหว่านทั่วทั้งบ่อ จะทำให้ปลาในบ่อได้กินอาหารทั่วถึง ปลาที่เลี้ยงจะมีขนาดสม่ำเสมอกัน เป็นการลดต้นทุน
ค่าอาหารลดการสู ญเสียอาหารเนื่อ งจากปลาไม่กิ นอาหาร สามารถคาดการผลผลิตได้เ นื่องจากอั ต ราก าร
เจริญเติบโตของปลานิลจะมีขนาดเฉลี่ยไล่เลี่ยกัน สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้ น ซึ่งความส ำเร็ จ ในการ
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำเกิดจากการที่ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ เปิดใจ ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงและมอง
หาแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารปลานิล ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
3.1.3 การลดต้นทุนโดยใช้จุลินทรีย์ ปม. 1
หลังจากที่ได้เข้าร่ว มโครงการฯ ผู้ศึกษาได้ส่งเสริมและสาธิ ตการใช้จุ ลินทรีย์ ปม. 1 ให้ ก ลุ่ ม
แปลงใหญ่ ฯ โดยสำนั ก งานประมงจั ง หวั ด พะเยาสนั บสนุ น วั สดุ และเครื ่ องเพิ ่ มออกซิ เ จนสำหรั บขยาย
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ลดต้นทุนในการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำและลดอัตราการตายของปลานิล ในบ่อ เลี้ยง จากตารางที่ 2 พบว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ ด อื่ น ๆ
(ค่ า น้ ำ มั นและไฟฟ้า ในการสูบ น้ ำ ) ก่ อ นเข้า ร่ วมโครงการมี ค่ า ใช้ จ ่า ยฯ 7,256.32 บาทต่ อไร่ หลั งเข้าร่ วม
โครงการฯ มีค่าใช้จ่ายฯ ลดลงเหลือ 7,136.72 บาทต่อไร่ ลดลง 119.60 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.65
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ของค่าใช้จ่ายฯ (ค่าน้ำมันและไฟฟ้ าในการสูบน้ ำ) สอดคล้องกับ เจริญ และคณะ (2551) กล่าวว่ า การใช้
จุลินทรีย์ ปม. 1, 2 ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินทำให้ลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ และเกิดสารประกอบ
อินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อพื้นบ่อ มีสัตว์น้ำดินเพิ่มมากขึ้น ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ และ เจริญ และ
ชนินทร์ (2552) ได้ใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำพบว่า มีต้นทุนในการเลี้ ย งที่ ล ดลง
และมีผลกำไรต่อกิโลกรัมสูงขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ทำให้กุ้งกุลาดำมีอัตรารอดและอัตราการเจริญ เติบ โตสู ง ขึ้ น
และไม่มีผลทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งสูงขึน้ กว่าเดิม
ผลสำเร็จของการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในบ่อเลี้ยงปลานิลทำให้ต้นทุนในการเปลี่ย นถ่ า ย น้ ำ ลดลง
คุณภาพน้ำดีขึ้น เพิ่มปริมาณสัตว์หน้าดิ น ที่เป็นอาหารสำหรับลูกปลาวัยอ่อ น ทำให้ลู ก ปลานิ ล มี อ าหารที่
เหมาะสม มีอัตรารอดสูงขึ้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลา
สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ศึกษา
กับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ทำให้ต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลานิลลดลง ร้อยละ 12.78 ต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงปลา
ลดลงร้อ ยละ 5.65 และการใช้จ ุล ินทรี ย์ ปม.1 ในการเลี้ ยงปลานิ ล ทำให้ ต้ นทุนการเปลี่ ยนถ่า ยน้ ำลดลง
ร้อยละ 1.65 ต้นทุนรวมของการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินลดลง ร้อยละ 13.65
3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต
จากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรก่อ นและหลังเข้ า ร่วมโครงก ารระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เกษตรกรจำนวน 115 ราย
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,055.47 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 2,079.90 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.18 เกิดจาก ผู้ศึกษาได้ให้คำแนะนำให้ลดอัต ราการ
ปล่อยปลาลงเลี้ยง โดยจัดทำแผนการจัดซื้อลูกพันธุ์ปลานิลเพื่อจำหน่ายให้กับ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ และกำหนดให้
เกษตรกรต้องซื้อปลาจากกลุ่มแปลงใหญ่ฯ โดยตรงเพื่อที่จะควบคุมปริม าณการเลี้ยงปลานิลขอ งเกษต รก ร
ทำให้ปริมาณการปล่อยปลานิลลงเลี้ยงจากเดิม จำนวน 15,377 ตัวต่อรุ่น หลังเข้าร่วมโครงการ ปล่อยปลานิล
ลดลงเหลือ 13,883 ตัวต่อรุ่น (ปริ ม าณการปล่อ ยปลานิลลงเลี้ ยงลดลง 1,494 ตั ว ต่ อรุ ่น) ตามการคำนวณ
ดังต่อไปนี้
อัตราการปล่อยปลานิล (ตัวต่อรุ่น) / ขนาดบ่อ (ไร่)
จำนวนบ่อเลี้ยงเฉลี่ยต่อราย
ผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่ x 100
อัตราการปล่อยปลานิล (ตัวต่อไร่)

= อัตราการปล่อยปลานิล (ตัวต่อไร่)

= ร้อยละของผลผลิต

ร้อยละของผลผลิต(หลังร่วมโครงการ) - ร้อยละของผลผลิต(ก่อนร่วมโครงการ) = ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึน้
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ตารางที่ 3 ข้อมูลอัตราการปล่อยปลานิล ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
รายการ
อัตราการปล่อย (ตัวต่อไร่)
ผลผลิตที่ได้ (ร้อยละ)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

หลังเข้าร่วมโครงการ

4,055.70
50.68

3,596.63
57.82

จากการผลการคำนวณ สรุปได้เป็นตารางที่ 3 แสดงอัตราการปล่อยปลานิลก่อนเข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ย 4,055.70 ตัวต่อไร่หลังเข้าร่วมโครงการ มีอัตราการปล่อยปลานิล 3,596.63 ตัวต่อไร่ ผลการปล่ อ ย
ปลานิลลงเลี้ยงลดลงเฉลี่ย 459.07 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.31 ผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
50.68 ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 57.82 สรุปว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 ความสำเร็จด้า น
ผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นเกิดจากการถ่ ายทอดความรู้ให้ค ำแนะนำของผู้ศึกษาและกลุ่ มแปลงใหญ่ ฯ ให้ ค วาม
ร่วมมือในการปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงปลาและมีการนำจุลินทรีย์ ปม. 1 มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำระหว่างการ
เลี้ยงปลา สามารถเพิ่มผลผลิตปลานิลได้ ดังนี้
3.2.1 การเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงปลา
ผู้ศึกษา ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลานิลกับเกษตรกร และถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกรแกนนำ
แปลงใหญ่ฯ ในระหว่างการศึกษาดูงาน เพื่อให้นำมาถ่ายทอดความรู้กับเกษตรในกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ให้ มี ก าร
เตรียมบ่อ ก่อนปล่อยปลานิลลงเลี้ย ง โดยการตากบ่อให้แห้งและโรยปู นขาวในอัต รา 100 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
เพื่อปรับสภาพบ่อมีตะแกรงปิดที่ปากท่อ ก่อนเติมน้ำ เพื่อกรองและป้องกันสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่อาจปะปนเข้ามาทำ
อันตรายต่อปลานิลที่เลี้ยงไว้ และให้คำแนะนำการเลี้ย งโดยให้เกษตรกรมีการอนุบ าลลูกปลานิ ล ก่ อ นเลี้ ย ง
สอดคล้องกับ พิสมัย (2562) กล่าวว่า เพื่อให้มีอาหารธรรมชาติสม่ำเสมอตลอดการเลี้ยง ควรตากบ่อเลี้ยงปลา
ให้แห้ง โดยใส่ปูนขาว ดูแลไม่ให้มีพืชน้ำ กำจัดวัชพืชในบ่อและตัดหญ้ารอบบ่อ สม่ำเสมอเพื่อป้องกันศัตรู ป ลา
เช่นเดียวกับ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (2559) กล่าวว่า ก่อนเลี้ยงปลาในรอบต่อไปให้นำเลน
เก่าออกหรือใช้วิธีไถพรวนดิน 2-3 ครั้ง ตากบ่อแล้วบดพื้นบ่อให้แน่น หว่านปูนขาวให้ทั่วพื้นบ่อและขอบบ่ อ
อัตรา 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วยปรับสภาพดินพื้นบ่อให้เหมาะสมต่ อการเลี้ยงปลานิล และช่วยลดอัตรา
การตายของปลานิลจากเชื้อโรคและก๊ าซไข่เ น่ าซึ่งเป็ นพิษต่อปลานิล พื้นบ่อ และกำจัดวัชพืชในบ่ อ และรอบ
บริเวณบ่อเลี้ยงปลาเพื่อกำจัดศัตรู มีตะแกรงปิดที่ปากเพื่อกรองและป้องกันสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่อาจปะปนเข้ามาทำ
อันตรายต่อปลาที่เลี้ยงไว้
3.2.2 การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1
ผู้ศึกษา ได้ให้คำแนะนำการใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 ในบ่อเลี้ยงปลานิลกับกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ย งปลานิล โดยเกษตรได้นำจุลิ นทรีย์ ปม. 1 ไปใช้ในระหว่างการเลี้ ย งปล านิ ล
ในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ เดือนละ 2 ครั้ง ทำให้ปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดินมีอัตราการรอดสูง ตามที่เจริญ และคณะ
(2551) กล่าวว่า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1, 2 และจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ ำ
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โดยจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยูใ่ นดิน เกิดอาหารธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นในการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มอัตรารอดให้
ลูกกุ้งวัยอ่อน ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึน้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความสำเร็จของผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้ น เกิดจากการถ่ า ยทอด
ความรู้ให้คำแนะนำของผู้ศึกษาและกลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการเตรียมบ่อที่ดีก่อนการเลี้ยงปลาและนำจุ ลิ นท รี ย์
ปม. 1 มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลา ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตปลานิลได้ ร้อยละ 7.14
3.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP
ในปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่ดี (GAP) ปลานิล จากกรมประมง จำนวน 50 ราย จำนวน 50 ฟาร์ม ในปี 2562 ได้ดำเนินการเตรี ย ม
ความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฯ (GAP) เพิ่มเติม จำนวน 65 ราย จำนวน 66 ฟาร์ม รวมได้รับรองมาตรฐานฯ
(GAP) ปลานิล จำนวน 115 ราย จำนวน 116 ฟาร์ม จากเป้าหมายเกษตรกรเข้ า ร่วมโครงการ 115 ราย รวม
ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ร้อยละ 100.86 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาและการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ จืด เขต 2
(เชี ยงราย) เป็ นผู้ ตรวจประเมินฟาร์ม ความสำเร็จ ในการพัฒนาให้เ กษตรกรได้ รับการรั บรองมาตรฐานฯ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ศึกษาและทีมสนับสนุนฯ ได้เข้าไปถ่ายทอดหลักการปฏิบัติทางการประมงเพื่ อ ให้ ไ ด้
รับรองมาตรฐานฯ ให้เกษตรกรนำไปพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพื่อให้ได้รับมาตรฐานฯ โดยให้เกษตรกร
คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และต้องการที่
จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ย งแบบเดิ มให้ได้ รับ รองมาตรฐานฯ เป็นการดำเนิ นกิ จกรรมการเพ าะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ
ที่ใส่ใจความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ฯ ให้ประสบความสำเร็จได้รับ รองมาตรฐานฯ เกิดขึ้นจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์มานาน และบางรายได้รับรองมาตรฐานระดับ Safety Level ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ ดี (GAP) สอดคล้องกับ วิลาสินี (2562) กล่าวว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่มีความรู้ใ นเรื่อ งสุขลักษณะฟาร์มและการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมี ก ารนำเกณ ฑ์
มาตรฐานฯ (GAP) มาใช้เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกษตรกรมีความรู้ เกิดแรงจูงใจที่ให้เกษตรกรปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) โดยเกษตรกรตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และมีความตื่นตัวในการรักษาสภาพแวดล้อมที่สูงขึน้
ความสำเร็จจากการพัฒนามาตรฐานฯ (GAP) ทำให้ผลผลิตปลานิลของกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ ร้อยละ 100.86 เกิดจากผู้ศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มและเกษตรกร
ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถจำหน่ายปลานิลให้กับผู้บ ริ โ ภค
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นกับผูบ้ ริโภคทัง้ ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง
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3.4 ด้านการบริหารจัดการ
จากที่เกษตรกรแปลงใหญ่ฯ มีการรวมกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว จึงทำให้มีการบริหารจัดการงานร่ ว มกั น
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เกิดเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปความสำเร็จได้ ดังนี้
3.4.1 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต
ผู้ศึกษา ได้ให้คำแนะนำ โดยให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จัดซื้ออาหารรวมกันจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงใน
รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ประมงเพื่อลงค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีหน้าที่จัดหาปัจ จั ย การ
ผลิตมาจำหน่ายให้กับเกษตรกร เช่น พันธุ์ปลา อาหารปลา เครื่องเพิ่มออกซิเจน เกลือแกง ปูนขาว จุลินทรี ย์
วิตามิน และยารักษาโรค ฯลฯ และร่วมวางแผนการผลิตปลานิลเพื่อควบคุมปริมาณการเลี้ยงและป้องกันปัญหา
ปลานิลล้นตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด อำนาจเจริ ญ, 2563)
กล่าวว่า ประโยชน์ของรวมกลุ่มกัน เกษตรกรสามารถร่วมกันควบคุมพื้นที่และปริมาณผลผลิตให้อยู่ในปริมาณที่
พอเหมาะกับความต้องการของตลาด ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม เป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร
เพราะการรวมตัวกันนอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ ว
ยังนำมาซึ่งความร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
3.4.2 ด้านการพัฒนาความรู้
ความสำเร็จในการการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการงานร่ว มกั น ทำให้การถ่ายทอดความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ผู้ศึกษาได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้า ร่ว มโค รงการ
อย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรได้นำไปพัฒ นาอย่ างต่อเนื่องทั้งด้ า นการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ การลดต้ นทุ นการผลิ ต
การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 การเฝ้าระวังป้องกันและการรักษาโรคปลานิล การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่มีความเสี่ยงต่อการเลี้ยงปลานิล เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยหนาว โรคระบาดสัตว์น้ำ และถ่ายทอดความรู้
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น การทำข้าวเกรียบปลา การทำไส้อั่วปลา การทำปลานิลแดดเดียว การทำปลาเส้ น
ปรุงรส สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริ ญ, 2563)
กล่าวว่า การรับเทคโนโลยีหรือ ความรู้ จากเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าเกษตรกรรวมตั วกั น การถ่ายทอดเทคโนโลยี ข อง
เจ้าหน้าที่ก็สามารถจะทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดได้รวดเร็วกว่า การถ่ายทอด
เป็นรายบุคคล ซึ่งทำได้ช้าและไม่ทั่วถึง ตามหลักของการเรียนรู้ เกษตรกรจะเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกได้ง่ายกว่ า
เรียนรู้จากบุคคลภายนอก ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบ
อาชีพด้านประมง ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพสิ นค้ า
สัตว์น้ำให้มีคุณภาพ สามารถหาตลาดและเชื่อมโยงการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าปลานิลแปลงใหญ่
ผลสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดี เกิดจากการดำเนินงานของผู้ศึกษาและการดำเนินง านอย่ า ง
เป็นระบบของกลุ่ม ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลและการพัฒนาในด้ า น
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ผลผลิตมีมาตรฐาน (GAP) มีตลาดรองรับ ต้นทุนการผลิ ต
ลดลง เกษตรกรมีผลกำไรมากขึ้น
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3.5 ด้านการตลาด
ความสำเร็จด้านการตลาด เกิดจากผู้ศึกษามีการดำเนินการร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ ในการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตปลานิ ล
และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด มีการกำหนดกรอบการปฏิบัติง านที่ชัดเจน กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ให้ ค วาม
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 การจัดสรรลูกปลานิลให้กับสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ปี 2561
เนื้อที่บ่อ จำนวนลูกปลานิลที่ปล่อยเลี้ยง ระยะเวลา น้ำหนักเฉลี่ย
เดือน

เลี้ยงปลา ประมาณการ

เลี้ยงจริง

การเลี้ยง

เมื่อจับขาย

ผลผลิตที่ได้
ประมาณการ ผลผลิตจริง

(ไร่)

(ตัว)

(ตัว)

(เดือน)

(กก.)

(กก.)

(กก.)

ต.ค.-60

60

180,000

183,000

6-6.5

0.75

67,500

68,625

พ.ย.-60

60

180,000

180,000

6-6.5

0.75

67,500

67,500

ธ.ค.-60

60

180,000

178,000

6-6.5

0.75

67,500

66,750

ม.ค.-61

60

180,000

160,000

6-6.5

0.75

67,500

60,000

ก.พ.-61

60

180,000

175,000

6-6.5

0.75

67,500

65,625

มี.ค.-61

60

180,000

189,000

6-6.5

0.75

67,500

70,875

เม.ย.-61

60

180,000

180,000

6-6.5

0.75

67,500

67,500

พ.ค.-61

60

180,000

192,000

6-6.5

0.75

67,500

72,000

มิ.ย.-61

60

180,000

183,000

6-6.5

0.75

67,500

68,625

ก.ค.-61

60

180,000

178,000

6-6.5

0.75

67,500

66,750

ส.ค.-61

60

180,000

190,000

6-6.5

0.75

67,500

71,250

ก.ย.-61

60

180,000

183,000

6-6.5

0.75

67,500

68,625

2,160,000

2,171,000

810,000

814,125

รวม
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ตารางที่ 5 การจัดสรรลูกปลานิลให้กับสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ปี 2562
เนื้อที่บ่อ

จำนวนลูกปลานิลที่ปล่อยเลี้ยง ระยะเวลา น้ำหนักเฉลี่ย

เลี้ยงปลา

ประมาณการ

เลี้ยงจริง

(ไร่)

(ตัว)

(ตัว)

(เดือน)

(กก.)

(กก.)

(กก.)

ต.ค.-61

60

180,000

189,000

6-6.5

0.75

67,500

70,875

พ.ย.-61

60

180,000

192,000

6-6.5

0.75

67,500

72,000

ธ.ค.-61

60

180,000

183,000

6-6.5

0.75

67,500

68,625

ม.ค.-62

60

180,000

180,000

6-6.5

0.75

67,500

67,500

ก.พ.-62

60

180,000

178,000

6-6.5

0.75

67,500

66,750

มี.ค.-62

60

180,000

168,000

6-6.5

0.75

67,500

63,000

เม.ย.-62

50

150,000

150,000

6-6.5

0.75

56,250

56,250

พ.ค.-62

50

150,000

165,000

6-6.5

0.75

56,250

61,875

มิ.ย.-62

60

180,000

168,000

6-6.5

0.75

67,500

63,000

ก.ค.-62

60

180,000

175,000

6-6.5

0.75

67,500

65,625

ส.ค.-62

60

180,000

172,000

6-6.5

0.75

67,500

64,500

ก.ย.-62

60

180,000

185,000

6-6.5

0.75

67,500

69,375

2,100,000

2,105,000

787,500

789,375

เดือน

รวม

ผลผลิตที่ได้

การเลี้ยง เมื่อจับขาย ประมาณการ

ผลผลิตจริง

3.5.1 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
ผู้ศึกษา ได้จัดทำแผนการจัดสรรลูก พันธุ์ปลานิล ร่วมกับ กลุ่ มแปลงใหญ่ฯ เพื่อ จำหน่ า ยให้ กั บ
เกษตรกรและกำหนดให้เกษตรกรต้องซื้อปลาจากสหกรณ์โดยตรงเพื่อควบคุมปริม าณการเลี้ยง และวางแผน
การปล่อยปลานิลลงเลี้ยงให้เกษตรกรมีผลผลิตทยอยออกมา โดยกำหนดเป้าหมายไว้ในแต่ละเดือนให้เกษตรกร
ซื้อลูกปลาไปปล่อยลงเลี้ยงตามทีก่ ำหนด เช่น ตารางที่ 3 เดือนเมษายน 2561 กำหนดให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จัดซื้อลูก
ปลานิล เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร จำนวน 180,000 ตัว คำนวนอัตรารอดที่ร้อยละ 50 จะมีผลผลิต 67,500
กิโลกรัม เฉลี่ยมีผลผลิต 2,250 กิโลกรัมต่อวัน และจากตารางที่ 4 เดือนเมษายน 2562 ให้ กลุ่มแปลงใหญ่ ฯ
จัดซื้อลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย จำนวน 150,000 ตัว อัตรารอดร้อยละ 50 จะมีผลผลิต 56,250 กิโลกรัม เฉลี่ยมี
ผลผลิต 1,875 กิโลกรัมต่อวัน จากการวางแผนการปล่อยปลานิลและได้ดำเนิ นการตามแผนเป็ นการควบคุ ม
ปริ ม าณการเลี ้ ยงปลานิ ลให้ อยู่ ใ นระดับ เหมาะสม ลดปริ ม าณผลผลิ ต ป้ อ งกั นปั ญ หาปลานิ ล ล้ นตลาด
จากสรุปผลการประชุมสถานการณ์การผลิตและการตลาดปลานิลของจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพั นธ์
2560 พบว่าสถานการณ์การเลี้ยงปลานิลเชิง พาณิชย์ใ นจั งหวัดพะเยามีผลผลิตออกสู่ตลาดในป ริ ม าณที่ ม าก
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จนเกิดภาวะปลานิลล้นตลาด ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลานิลตกต่ำเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากช่ ว ง
ปลายปี พ.ศ.2559 มีผลผลิตปลานิลจำนวนมาก ไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้ในช่วงต้นปี งบประมาณ 2560
มีผลผลิตปลานิลล้นตลาด มีแนวทางการแก้ไขคือ วางแผนให้เกษตรกรแต่ละรายปล่อยป ลาลงเลี้ ย งใ นเวลา
ที่เหลื่อมกัน ป้องกันไม่ให้ผลผลิตปลาออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน ผลผลิตปลานิล จะอยู่ในระดับเหมาะสม
ไม่ล้นตลาด ผลสำเร็จของการจัดทำแผนฯ ที่ดีและดำเนินงานตามแผน ทำให้ผลผลิตปลานิลที่ออกจำหน่ า ย
มีปริมาณเพียงพอ ไม่เกิดภาวะสินค้าปลานิลล้นตลาด และสอดคล้องปริมาณที่ตลาดต้องการ (สำนักงานประมง
จังหวัดพะเยา, 2560)
3.5.2 การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผู้ศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของตลาด จัดทำแผนการตลาดพัฒนาปรับปรุงผลผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันส่วนราชการและเอกชนในจังหวัด พะเยา
อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตปลานิล ผลสำเร็จของการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตปลานิล
เกิดจากการร่วมลงมือปฏิบัติของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ในการหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม จากเดิมเกษตรกรจะ
ขายผลผลิตปลานิลให้กับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาได้ ปัจจุบันนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ
สามารถจำหน่ายผลผลิ ตปลานิล ในห้างสรรพสิ นค้ าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา เพราะผลผลิตปลานิลที่ได้มีคุ ณ ภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (GAP) จำหน่ายผลผลิตเฉลี่ยจำนวน 350 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ สอดคล้ อ งกั บ
กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริ ญ, 2563) ว่าการรวมกลุ่ ม กั น
สามารถผลิตสินค้าหรือผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษัทเอกชนได้คุณภาพตามที่บริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นต้องการ
ภายใต้การตกลงราคากันล่วงหน้า เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ าย เกษตรกรมีพลังต่อรองกับกลุ่มต่าง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผูใ้ ดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุ่ม ฯ ได้
นอกจากกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะจำหน่ายผ่านร้ า นค้าแล้ว ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีจุด จำหน่ า ย
ปลานิลสดและผลผลิตการแปรรูปปลานิลของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด บริเวณด้านหน้า
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ทางหลวงพหลโยธินเชียงราย-ลำปาง ตำบลเวีย ง อำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา จำหน่ายผลผลิต 80 กิโลกรัมต่อวัน จำหน่ายผลผลิตผ่า นช่องทางออนไลน์ รวมทั้ ง
มีบริการจัดส่งในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เป็นการเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ ายสินค้าและเพิ่มทางเลื อ กให้ กั บ
ผู ้ บ ริ โ ภค และบรรยงค์ (2543) กล่ า วว่ า การให้ บริ การลู กค้ า (Customer Service) ต้ อ งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและสนองความต้องการลูกค้าช่วยให้เกิดผลสำเร็ จ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และถือว่าเป็นสิ่งผูกพั นจะต้ องปรับปรุงการให้บ ริ การอย่ า งต่อ เนื่ อง สอดคล้ อ งกั บ
ศิริวรรณ และคณะ (2541 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดต้ อ ง
เน้นการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคและสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
และช่องทางการจำหน่ายต้อ งตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภค โดยการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ ส ามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้ องการกระจายตลาดให้ครอบคลุมผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว
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ผู้ศึกษา ยังได้ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำให้ รับซื้อผลผลิตปลานิลที่ เ กษตรกร
จำหน่ายนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณ ฑ์ข นมผสมเนื้อปลานิล ภายใต้แบรนด์ นิลลาพะเยา (Nilla Phayao) เช่ น
กรอบเค็มผสมเนื้อปลานิล ผงโรยข้าว เป็นต้น สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า เพราะนำเนื้อปลานิลจากฟาร์ ม เลี้ ย ง
ปลานิลที่ได้รับการรับ รองมาตรฐาน GAP มาแปรรูปและได้รับ รองมาตรฐานของสำนักงานคณ ะก รรมก าร
อาหารและยา (อย.) ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน OTOP 3 ดาว (Rising Star) ในปี พ.ศ. 2562 จากกรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์ น้ำ
จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 และได้รับเครื่องหมายรับ รองคุณภาพสิ นค้ าประมงที่ จ ำหน่ า ยผ่ า นเว็ บไซต์
Fisheries Shop ระดับคุณภาพชั้นที่ 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ย ม (ตะเพียนทอง) สอดคล้องกับ ศิริวรรณ
และคณะ (2541 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555) กล่าวว่า ต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริก าร
ที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผบู้ ริโภคและ
สนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
3.5.3 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผู้ศึกษา ได้ถ่ายทอดวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำตลอดจนทักษะการแปรรูปและประสานงานกับกองวิจยั
และพั ฒนาเทคโนโลยี พั ฒนาอุ ตสาหกรรมสัต ว์น้ ำ นำวิ ทยากรมาถ่า ยทอดความรู้ ด้ านการแปรรู ปสั ตว์ น้ำ
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเก็บ รักษาเนื้อปลาเพื่อรัก ษาคุ ณภาพของเนื้อปลา กับ กลุ่มแปลงใหญ่ ฯ
อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีผลผลิตออกมาจำหน่าย เช่น ปลานิลแดดเดียว ข้าวเกรียบปลานิล ไส้อั่ว
ปลานิล เป็นต้น มีทางเลือกในการผลิตและจำหน่ ายได้ อย่า งหลากหลาย ตอบสนองกับความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคสอดคล้องกับ บรรยงค์ (2543) กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องรู้จักใช้โอกาสในการพัฒนาการตลาดจาก
ผลผลิตใหม่ มีการตัดสินใจที่จะเสี่ยงและริ เ ริ่มการทำงานที่ เสี่ยงเพื่อผลสำเร็ จ ซึ่งมีคุ ณ ประโยชน์ ห รื อ เกิ ด
ความก้าวหน้าและ กรมส่งเสริมการเกษตร (2540 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ , 2563)
กล่าวว่า การรวมกลุ่มกันเกษตรกรสามารถจะแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภั ณฑ์อย่างอื่นได้ ในกรณีที่ผลผลิตล้นตลาด
หรือราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีการลงทุนร่วมกันเช่นเดียวกับ พงษ์ศักดิ์ (2542 อ้างถึงใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
อำนาจเจริญ , 2563) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในขั้ นตอนต่ าง ๆ ในการดำเนินงานในรู ป แบบกลุ่ ม
เป็ นปั จ จั ย ที ่ ทำให้ ประสบความสำเร็ จ ซึ ่ ง การมีส ่ วนร่ วมของสมาชิ กได้ แก่ การมี ส ่ วนร่ ว มในการเลื อก
คณะกรรมการ การออกความคิด เห็ นในการกำหนดกิ จ กรรม การดำเนิ นงานกลุ ่ม การรั บ รู ้ สถานการณ์
ความก้าวหน้าในการดำเนินธุ รกิ จของกลุ่มเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการลงมื อ
ปฏิบัติในการรับผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีการประชุมพบปะระหว่างกรรมการและสมาชิ ก อย่ า ง
สม่ำเสมอ สรุปได้ว่าผลสำเร็จที่เกิดจากการแปรรูปสัตว์น้ำ จะต้องประกอบด้วยความร่วมมือร่วมใจการมี ส่ ว น
ร่วมในการปฏิบัติและต้องมีการพัฒนาการผลิตอย่างสม่ำเสมอ มีการรักษาคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความ
พอใจและสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
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ผลงานความสำเร็จในด้านการตลาด เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้ศึ กษาและกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ
ที่ร่วมกันดำเนินงานร่วมคิดเพื่อแก้ไขปัญหาปลานิลล้นตลาด และดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยวาง
แผนการผลิตปลานิลให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งในปัจจุบันผลผลิตปลานิ ล สามารถ
จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา และมีร้านจำหน่ายปลานิลของกลุ่ม แปลงใหญ่ฯ จำหน่าย
ผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาเมืองพะเยา และแอปพลิเคชัน ไออิ่ม พะเยา
Fisheries Shop ของกรมประมง และยั งมี การนำผลผลิ ตปลานิ ลต่ อ ยอดนำไปแปรรู ป เพื ่อ เพิ ่ มมู ลค่า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
จากการวิ เ คราะห์ผ ลสำเร็ จ ในการดำเนินงาน พบว่า ผลสำเร็ จของการดำเนิ นงานเกิ ดจาก
การปฏิบัติงานของผู้ศึกษาและเกษตรกรที่เข้ า ร่วมโครงการฯ มีการวางแผนการดำเนินงาน การบริ ห ารงาน
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมานาน มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี และรั บ
ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ผู้ศึกษาได้ถ่ายทอดให้ โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ทำให้การดำเนินงานส่งเสริมเป็นไปโดยง่าย ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้ จากผู้ศึกษาที่ได้ให้ความรู้ ค วาม
เข้าใจในกระบวนงานของแปลงใหญ่ และผู้รับการถ่ายทอดมีความพร้อมที่จะรับข้อมูลสิ่งใหม่ๆ มาใช้ ใ นการ
ดำเนิ นงาน และร่ ว มกั นดำเนิ นงานทุ ก ขั ้ นตอนตามแผนงานที ่ ก ำหนดไว้ สามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านสำเร็ จ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ทั้ง 5 ด้าน คือ การลดต้ นทุ น
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนามาตรฐาน GAP การบริหารจัดการ และการตลาด ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปบทเรี ย น
ได้เป็น Model การขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด
ดังนี้
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ภาพที่ 5 Model การขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุม่ สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด

บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป
จากการดำเนิ นงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สิ นค้าปลานิล กลุ ่ มสหกรณ์
เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 ของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาและ
หน่ ว ยงานที ่เ กี่ ยวข้ อง เป็ นการดำเนิ นงานร่ว มกั นของผู้ ศึ กษา กลุ ่ม แปลงใหญ่ฯ ในการพั ฒนาแปลงใหญ่
ทั้ง 5 ด้าน การพัฒนาการผลิต การพัฒนามาตรฐาน การบริหารจัดการร่วมกัน และการจัดหาตลาด มี ก าร
ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแต่ละภาคส่วนได้ใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง
มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ทั นต่ อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุม่ สหกรณ์
เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา เกิดจากผู้ศึกษาได้ร่วมกันทำงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ มีก าร
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และการถ่ า ยทอด
ความรู้และให้คำแนะนำของผู้ศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิตปลานิลร่วมกับเกษตรกร จัดทำและให้
ความเห็นชอบแผนธุรกิจหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายปลานิล มีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เกษตรกร
ได้รับรองมาตรฐาน (GAP) ทุกราย และต้นทุนการผลิตรวมลดลงร้อยละ 13.65 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว จากปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ต้องปรับกระบวนการขาย
โดยมี การทบทวนและวางแผนการผลิ ตและแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ จากปลานิลที ่หลากหลาย จำหน่ า ยในตลาด
ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหลากหลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค และสร้างรายได้ให้กบั
เกษตรกรอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นดังภาพที่ 5 และสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้
4.1.1 ความสำเร็จของโครงการฯ เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ศึกษา กลุ่มแปลงใหญ่ฯ และ
การบูรณาการร่วมกันระหว่า งหน่วยงาน และที่สำคัญ คือ ผู้นำกลุ่มมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นในการแก้ ไ ขปั ญ หา
มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จึงประสบผลสำเร็จในการพัฒนาทั้ง 5 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) การลดต้นทุนการผลิต มีอัตราการปล่อยปลานิลเฉลี่ย 3,596.93 ตัวต่อไร่ มีการรวมกลุ่ ม กั น
ซื้อปัจจัยการผลิต วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และนำจุลินทรีย์ ปม. 1 มาใช้บำบัดน้ำระหว่างการเลี้ยงปลา
เพื่อลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตรวมลดลง ร้อยละ 13.65 2) การเพิ่มผลผลิตปลานิ ล มี ก าร
เตรียมบ่อดินก่อนเลี้ยง การอนุบาลลูกปลานิล การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 ในระหว่างการเลี้ยง เกิดอาหารธรรมชาติ
ผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 7.14 3) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำที่ดี ( GAP)
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภค ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ
จำนวน 115 ราย 116 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.86 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4) การบริหารจั ด การ
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ร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิตและ
การจำหน่าย ทำให้มีกลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานเกิ ดเป็ นความสำเร็ จของโครงการ และ
5) การตลาด มีการบูรณาการร่วมกับและส่วนราชการและเอกชน วางแผนการพัฒนาให้มีตลาดรองรับผลผลิ ต
ปลานิล และมีการแปรรูปสัตว์น้ำ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มแปรรู ป เพื่ อ นำไป
ต่ อ ยอดผลิ ตภั ณฑ์ส ร้า งมูล ค่ าเพิ ่ มของผลผลิตปลานิล และทำตลาด ทั้ งออนไลน์ และออฟไลน์ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ผู้จัดการแปลง/เจ้าหน้าที่ประมง
- ถ่ายทอดความรู/้ พัฒนาเกษตรกร
- ให้คำแนะนำ/วางแผน/ติดตามงาน
ความร่วมมือ/มีการบูรณาการ
ของหน่วยงาน
ผู้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/

ผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้น
- ต้นทุนลดลง ร้อยละ 13.65
- ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.14
มีการรวมกลุ่มเพื่อ
- มาตรฐาน GAP 100 %
บริหารจัดการร่วมกัน
- มีตลาดรองรับผลผลิต/แปรรูป
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
1. ประสบการณ์และการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่
2. การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
3. ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนา
1. มีการวางแผนและทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเอกชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ภาพที่ 6 ผังแสดงปัจจัยที่ทำให้โครงการฯประสบผลสำเร็จและแนวทางการพัฒนา
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4.1.2 ผลการศึกษา ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อ ที่ 1 เพื่อทราบปัจจัยที่ทำให้โครงการระบบส่ ง เส ริ ม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) จังหวัดพะเยา ประสบผลสำเร็จ สรุปได้ดังนี้
การนำนโยบายมาประยุก ต์ สู ่ก ารปฏิบ ัติ ให้ สามารถปฏิ บั ติ งานสำเร็ จ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ที่
กำหนดไว้ ทั้ง 5 ด้าน ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้การดำเนิ นงาน
ประสบผลสำเร็จ มีดังนี้
1. ผู้ศึกษา มีประสบการณ์และมีองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการ
พัฒนาการเพาะเลี้ย งสัตว์ น้ำ กระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน GAP การบริหารจัดการ การแปรรู ป
สัตว์น้ำ การเชื่อมโยงการตลาด และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาให้กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จนประสบ
ผลสำเร็จ
2. ผู้ศึกษา ร่วมวางแผนกับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างเป็นระบบ
กลุ่มแปลงใหญ่ฯ มีการปฏิบัติตามมีระเบียบแบบแผนชัดเจน มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อเรีย นรู้
เทคโนโลยีและรับข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการปรับแผนและวิธีการดำเนิ นงานให้สอดคล้องกั บ สถ านการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การดำเนินงานส่งเสริมเป็นไปโดยง่าย สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต
3. กลุ่มเกษตรกร มีการพัฒนาตนเองและให้ความร่วมมือ ผู้นำกลุ่มมีความเข้มแข็งมีส่วนร่ ว มใน
ทุ ก กระบวนการทั ้ง วางแผนการผลิ ต การแปรรู ปสั ตว์ น้ำ และการเชื ่ อมโยงตลาด ทำให้ผลการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพ การบูรณาการร่ วมกั นระหว่ างหน่ วยงาน สามารถผลิต ผลผลิตปลานิล และจำหน่ า ยได้ ต าม
เป้าหมาย
4.1.3 ผลการศึกษาตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 เพื่อมีข้อสรุปแนวทางสำหรับเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
ประมงนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการระบบส่ง เสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้อย่ างเหมาะสม มี
แนวทางสรุปได้ดังนี้
1. เจ้ า หน้ า ที ่ ควรมี การวางแผนและทบทวนแผนอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดย กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาแปลงใหญ่ ทั้ง 5 ด้าน
2. เจ้าหน้าที่ควรมีการบู รณาการร่วมกัน ระหว่ างหน่วยงานภาคราชการและเอกชน เพื่อแก้ ไ ข
ปั ญ หา และพั ฒ นาให้ มี ผลผลิ ตที ่ ดี มี คุ ณ ภาพตรงกับความต้ องการของผู ้ บริ โภค การบริ หารจั ดการกลุ่ม
แปลงใหญ่ฯ มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้ชัด เจน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ครบกระบวนงาน
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เช่น ด้านความสำเร็จ การรวมกลุ่ม การตลาด
การลดต้นทุน การจัดการด้านอาหารและการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตปลานิล เป็นต้น
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4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษา พบว่า การแก้ไขการดำเนินงานทำได้ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) การล็อคดาวน์ในแต่ละพื้ นที่ และภัยพิบัติ ต่ า ง ๆ
จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.2.2 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อ ใช้ ใ น
การบริ ห ารจั ดการให้ เข้ า กั บยุ คสมัย และทันกับสถานการณ์ ปั จ จุบั น ในการติ ดตามและประเมิ นผลการ
ดำเนินงานของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา โดยใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์ แบบ New Normal
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