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คํานํา 
 
 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ
บริหารจัดการ รวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทํา
ใหเกษตรกรสามารถ ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและ
บูรณาการของหนวยงาน ภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพได มาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหาร
จัดการกิจกรรมตาง ๆ  
 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชลบุรี สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี  และสํานักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี ไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณีแปลงใหญประชารัฐเกษตรสมัยใหมปลานิล 
อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุร ีเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญ
ใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงาน
ทุกอยางเปนอยางดี นายบัญชา สุขแกว ประมงจังหวัดชลบุรี  นายสามารถ ช่ืนวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  นายธนิต ภิญญากรณ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
นางสาวจินตนา นิธรรม เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  นายพรชัย บัวประดิษฐ ประธานสหกรณผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ําจังหวัดชลบุรี นายตะวัน  มีสะอาด เกษตรกรเจาของฟารมสาธิตการเล้ียงปลานิลรวมกับสัตวน้ําชนิดอื่น 
(polyculture )นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ท่ีรวมถอดบทเรียนเปนอยาง
ดี ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรทุกทานท่ีชวยอาน ตรวจทาน ใหขอเสนอแนะใน
การถอดบทเรียนจนเสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญประชารัฐเกษตรสมัยใหมปลานิล 
อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคมครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป  
 
 
         สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
                สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การถอดบทเรียนแปลงใหญประชารัฐเกษตรสมัยใหมปลานิล อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนคิม  
จังหวัดชลบุรี 
  
ความเปนมา เมื่อประมาณ ป 2537 เกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม ไดทําการเล้ียงกุงมา
ยาวนาน นายพรชัย บัวประดิษฐ ประธานสหกรณผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําชลบุรี จํากัด จึงไดทดลองเล้ียงกุงในครั้ง
แรกประสบปญหาขาดทุน เงินทุนหมด จึงศึกษาขอมูลและทดลองเล้ียงกุงใหมอีกครั้งในครั้งท่ี 2 ซึ่งก็ประสบ
ความสําเร็จมาเปนอยางดี ซึ่งสรางรายไดดีในอดีต  แตขาดประสบการณในการเล้ียงทําใหในป 2543 เกิด
ปญหาโรคระบาดในกุงอยางรุนแรง เกิดภาวะกุงตายแทบทุกบอ ติดตอกัน 2 – 3 ครั้ง ขาดทุนยอยยับ จากท่ี
เคยมีกลายเปนตองติดหนี้สิน จนรานคาไมใหเครดิต เปนจุดท่ีตกตํ่าท่ีสุดในชีวิต เปนจุดท่ีทําใหเราคิดวา
เกษตรกรเราตองทําอยางไรเพื่อใหรอดจากสถานการณอยางนี้ จึงเริ่มใหมคอยๆทํา จะบริหารความเส่ียง
อยางไรใหอยูไดและครอบครัวไมเดือดรอน  
 ในป 2544- 45 ไดมีหนวยงานเอกชนมาสงเสริมใหมีการเล้ียงปลาทับทิม ทํากระชังบนบอปลา
เพราะสนใจ เพราะเห็นวาปลาทับทิมมีโอกาสท่ีดี แตมีขอแมวาตองซื้อลูกพันธุ และอาหารจากบริษัท ในชวง
นั้นก็มีเกษตรกรไดทํากันหลายคน ท้ังญาติและเพื่อน เมื่อเล้ียงสักระยะ พอถึงเวลาจับปลา เกิดปญหาไมมีผูซื้อ
ปลา ขายไมได สุดทายขายท่ีสะพานปลา ราคาก็ถูก ชีวิตคอนขางลําบาก สุดทายก็ไดมีการรวมกลุมผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ํา และคิดวาปลานิลเปนปลาท่ีเล้ียงงาย นาจะเปนทางออกท่ีดีของเกษตรกรในพื้นท่ี  
 จึงกลับมาคิดใหม คนควาการเล้ียงดวยตนเอง และปรึกษาหนวยงานราชการ จนไดมีการเล้ียงปลานิล
รวมกับกุงขาวเปนเทคนิคการเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน เพราะเห็นวามันเปนสัตวท่ีเล้ียงดวยกันได ไดทดลอง
และปฏิบัติมา “มันทอไมได เหนื่อยก็ตองสู ตองยอมรับวามันมีโอกาสสําหรับคนท่ีสูเสมอ ใชกําลังใจและความ
อดทน” จนไดรับการยกยองวาเปนปราชญทางดานการเพาะเล้ียงปลานิล  
  
สถานการณปจจุบัน 
 ปจจุบันไดมีการรวมกลุมผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ท่ีเขารวม ในป 2559 มีเกษตรกรเขารวม
โครงการ จํานวน 300 ราย พื้นท่ี 3,235 ไร ในอําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม  
 

 



เปาหมาย 
 เปาหมายในการรวมกันผลิตปลานิลแปลงใหญ  
 1. เพิ่มผลิตรอยละ 10 จากเดิมผลผลิตเฉล่ีย 566 กก./ไร เพิ่มเปน 623 กก./ไร ผลผลิตรวมท้ัง
แปลง จํานวน 2,015 ตัน 
  -  ปลอยปลาขนาดใหญข้ึน เพื่อเพิ่มอัตรารอดใหสูงข้ึน  
  -  ปลอยในอัตราท่ีไมหนาแนน ทําใหปลาโตเร็ว ผลผลิตปลามีขนาดใหญและไมแตกไซส  
  -  มีรายไดเสริม โดยปลอยกุงขาวรวมกับปลานิล ในอัตราไรละ 20,000 ตัว/ไร ผลผลิต
เฉล่ีย 100 กก./ไร  (กุงขาว ขนาด 100 ตัว/กก.ๆ ละ 130 บาท   มีรายไดเฉล่ีย 26,000 บาท/ไร  
ปลอยกุงขาว 2 รุน/ ปลานิล 1 รุน) 
 2. ลดตนทุนการผลิตรอยละ 10 จากเดิมตนทุนเฉล่ีย 34.86 บาท/กก. ลดเหลือ 31.37 บาท/กก. 
  - ปลอยปลาขนาดใหญข้ึน  
  - การกําหนดจุดใหอาหารเพื่อลดความสูญเสีย  
  - สงเสริมศักยภาพฟารมเพาะพันธุเพื่อใหผลิตลูกพันธคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
กับฟารมเอกชนขนาดใหญ ใหเกษตรกรรายยอยเขาถึงแหลงลูกพันธุท่ีมีคุณภาพ 
 3. เพิ่มมูลคาผลผลิต   
  - สงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามมาตรฐาน GAP 
  - พัฒนาแปรรูปสินคาปลานิล เชน ปลานิลแดดเดียว ฯลฯ 
 4. การตลาด  
  - การเจรจาธุรกิจระหวางสมาชิกในแปลงใหญกับหางสรรพสินคาในพื้นท่ี  

 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายเรงดวนในการพัฒนาแหลงผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตดานการเกษตรใหมีความสมบูรณและครบวงจรเพื่อแกไขปญหาผลลิตลนตลาด ราคาตกตํ่า และใหผลผลิต
ท่ีไดมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันผลิตเปนแปลงใหญและพัฒนาการรวมกลุมจัดต้ังเปนสหกรณ 
เพื่อรวมกันพฒันาวิธีการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน การจัดการการเล้ียงตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) การจัดหาปจจัยการผลิต การลดตนทุนการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม การ
จัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิต และการเช่ือมโยงสินคาสูตลาด การบริหารจัดการน้ําและส่ิงแวดลอม 
โดยมีผูจัดการโครงการเปนผูใหคําแนะนํา ติดตาม ประสานงานกับเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
จังหวัดชลบุรีไดดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงปลานิลแบบครบวงจรข้ึน เพื่อเปนการ
พัฒนาเกษตรกรผูเพาะเล้ียงปลานิลเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ โดยคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการ คือ อําเภอ 
พานทอง (ต.โคกข้ีหนอน, ต.เกาะลอย, ต.หนาประดู, ต.บางหัก) และอําเภอพนัสนิคม (ต.โคกเพลาะ, ต.ทาขาม
,วัดหลวง, วัดโบสถ) ซึ่งมีพื้นท่ีเพาะเล้ียงปลานิลจํานวน 20,350 ไร โดยดําเนินโครงการ ฯ มาต้ังแตป 2558  
มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 180 ราย พื้นท่ี 1,797 ไร ในป 2559 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 
300 ราย พื้นท่ี 3,235 ไร และมีการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) ซึ่งประกอบดวยคณะทํางาน จํานวน 4 ทีม ไดแก ทีมผูจัดการ ทีมลดตนทุน ทีม
การตลาด และทีมบริหารจัดการ 

ทีมผูจัดการแปลง ดําเนินการจัดเก็บขอมูลเกษตรกรรายแปลง ทําแผนท่ีรายแปลง จํานวน 
300 แปลง จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกในแปลงใหญกับผูจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิต



รวมกันโดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิตรอยละ 10 จากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 566 กก./ไร เพิ่มเปน 623 กก./ไร 
ผลผลิตรวมท้ังแปลง จํานวน 2,015 ตัน โดยสงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปลอยปลาขนาดใหญข้ึน เพื่อเพิ่มอัตรารอดใหสูงข้ึน  
2. ปลอยในอัตราท่ีไมหนาแนน ทําใหปลาโตเร็ว ผลผลิตปลามีขนาดใหญและไมแตกไซส  
3. มีรายไดเสริม โดยปลอยกุงขาวรวมกับปลานิล ในอัตราไรละ 10,000 ตัว/ไร ผลผลิตเฉล่ีย 

100 กก./ไร  (กุงขาว ขนาด 100 ตัว/กก.ๆ ละ 130 บาท   มีรายไดเฉล่ีย 26,000 บาท/ไร  
ปลอยกุงขาว 2 รุน/ ปลานิล 1 รุน)  

 

  

จัดเก็บขอมูลเกษตรกรรายแปลง 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก 

กับผูจัดการแปลง 
 

ทีมลดตนทุน ดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตรวมกัน การบริหารจัดการ
การเล้ียงตามหลักวิชาการ เชน ปลอยปลาขนาดใหญข้ึน การกําหนดจุดใหอาหารเพื่อลดความสูญเสีย การ
จัดทําคูมือการลดตนทุน สนับสนุนปลานิลพันธุดีใหเกษตรกรผูนํา สงเสริมศักยภาพฟารมเพาะพันธุเพื่อใหผลิต
ลูกพันธคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันกับฟารมเอกชนขนาดใหญ ใหเกษตรกรรายยอยเขาถึงแหลงลูก
พันธุท่ีมีคุณภาพ สงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามมาตรฐาน GAP และสามารถลดตนทุนการผลิตรอยละ 10 
จากเดิมตนทุนเฉลี่ย 34.86 บาท/กก. ลดเหลือ 31.37 บาท/กก.  

 



 
 

การกําหนดจุดใหอาหารเพื่อลดความสูญเสีย 
คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

การลดตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล 
 

ทีมการตลาด ดําเนินการสงเสริมกระบวนการรวมกลุมเกษตรกร (กลุมผูเล้ียง 1 กลุม, กลุมแปรรูป 1 กลุม
,และวิสาหกิจชุมชน 1 กลุม) สํารวจความตองการของตลาด/ผูบริโภค เพิ่มมูลคาสินคา (พัฒนา
ผลิตภัณฑ) ปลานิลแดดเดียว น้ําพริกปลานิลยาง ค่ัวกล้ิงปลานิล แกงไตปลานิล ปลานิลจ๊ีดจาด ปลานิล
ราค่ัวกล้ิง ปลานิลรากรอบฟู การเจรจาธุรกิจระหวางสมาชิกในแปลงใหญกับหางสรรพสินคาในพื้นท่ี 
จํานวน 3 หาง คือ บ๊ิกซี หางโลตัส และทอป ซุปเปอรมาเก็ต และสมาคมแชเยือกแข็งแหงประเทศไทย  

 

  
  

เวทีเจรจาธุรกิจระหวางสมาชิกกับหางสรรพสินคา 

 
 



  
 

  
 

ผลิตภณัฑแปรรปูปลานิล 
 
 
ทีมบริหารจัดการ ดําเนินการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของแปลงใหญ บูรณาการตลอดหวงโซ

อุปทาน การบริหารจัดการน้ํา การหาแหลงเงินทุน และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานท้ัง 4 ทีม
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  
 1. ดานการผลิต (Supply side)  

พื้นท่ีอําเภอพนัสนิคม และอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีบอเล้ียงสัตวน้ําจืด ในป 2558 จํานวน 

3,094 บอ มีปริมาณผลผลิต จํานวน 20,890 ตัน และบอเล้ียงปลานิล จํานวน 2,248 บอ มีปริมาณ

ผลผลิต จํานวน 9,032 ตัน 

 2. ดานความตองการสินคา (Demand side) 

แหลงรับซื้อผลผลิตสัตวน้ําจืดในจังหวัดชลบุรี มีจํานวน 25 - 30 ราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปลานิลของจังหวัดชลบุรี 
 

จุดแข็ง ( S ) 

1. ปจจัยการผลิตบางชนิดหาไดในพ้ืนท่ีทําให
ตนทุนการผลิตลดลง 

2. มีฟารมท่ีไดมาตรฐานการผลิต  
3. สามารถผลิตไดทุกฤดูกาล 
4. สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ 
5. มีแหลงผลิตลูกพันธุปลานิลจํานวนมาก 
6. มีผูบริโภคจํานวนมากท้ังในและนอกจังหวัด 
7. มีระบบชลประทานท่ัวถึง 

จุดออน ( W ) 

1. นํ้าทวมฟารมบางแหง 
2. นํ้าไมเพียงพอบางฟารม 
3. ปลาเปนโรคระบาดตายบางฟารม  
4. ใชระยะเวลาในการเลี้ยงนาน 

โอกาส ( O ) 

๑. รัฐมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงปลาเพ่ือ การ
สงออก 

 

อุปสรรค ( T ) 

1. มลภาวะเปนพิษ เน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน นํ้าทวม เปนตน 
3. ไมสามารถกําหนดราคาไดเอง เพราะเปนสินคาท่ีมีคา

ความยืดหยุนของอุปทานตํ่า (Inelastic Supply) แตไม
รุนแรง หมายความวา ตอใหราคาเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน 
ผูผลิตก็ไมสามารถเพ่ิมผลผลิตใหมากข้ึนไดในระยะเวลา
อันรวดเร็วเพ่ือนําออกขาย เน่ืองจากใชระยะเวลาในการ
ผลิตยาวนาน ในทางตรงกันขาม หากราคาสินคาลดลง 
เกษตรกรก็ไมสามารถเก็บสินคาเกษตรไวเพ่ือรอขายใน
ระยะเวลาท่ีราคาเพ่ิมสูงข้ึนไดเน่ืองจากกวาจะถึงเวลา
น้ัน สินคาเกษตรมีความยืดหยุนตํ่า หากสามารถผลิต
เพ่ิมข้ึนไดมากๆ โดยท่ีอุปสงคหรือพฤติกรรมของคนซื้อ
ไมไดเปลี่ยนแปลง ภาวะสินคาลนตลาดและราคาของ
สินคาท่ีตํ่าลง 

จุดขาย 
1. มีผูขายมารับถึงบอ 
2. การตกลงราคาข้ึนอยูกับผูซื้อและผูขาย 

 
การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวย

งาน เชน สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรีไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน ตามคําส่ังคณะทํางานฯเพื่อสรางความ             
เขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 

๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 
๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด  
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 
นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานใหพอคามาเขารวมพูดคุยในเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหความรูแกเกษตรกรในการปรับเปล่ียนการผลิต การพัฒนาการแปรรูปสินคาเพื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑใหม 

 



 
คณะผูจัดทํา  
 
 

ท่ีปรึกษา  
นายบัญชา  สุขแกว ประมงจังหวัดชลบุรี 
นายสามารถ  ช่ืนวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี  
นายธนิต  ภิญญากรณ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 
 
ผูจัดทํา 
1. นางสาวจินตนา นิธรรม เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 



2. นางสุวิสาส  กันตอนันตพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 


