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คํานํา 

 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตองมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เพ่ือใหศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลย ี

การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ังการใหบริการทางการเกษตร เผยแพรขอมูลขาวสาร 

ในพ้ืนท่ี และท่ีสําคัญเพ่ือเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนา 

การเกษตรในพ้ืนท่ี 

  การจัดทํารายงานผลการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เปนกิจกรรมยอยในการดําเนินโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป

งบประมาณ 2564 ของกรมสงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการ (KM/R2R/งานวิจัย/นวัตกรรม) เพ่ือรวมกันคัดเลือกเกษตรกรตนแบบ  

และดําเนินการถอดองคความรู ซ่ึงไดคัดเลือกนายประหยัด จันดา เกษตรกรตนแบบ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองสมุทรปราการ หมูท่ี 3 ซอยเทศบาล 119 ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ เปนเปาหมายในการถอดบทเรียนครั้งนี้คณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการ (KM/R2R/งานวิจัย/

นวัตกรรม) สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการถอดบทเรียน ศพก. เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการพัฒนาดานการเกษตรใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

 

 

      คณะกรรมการและคณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการ 

(KM/R2R/งานวิจัย/นวัตกรรม) 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

       สิงหาคม 2564 
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การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

“การเล้ียงปลานิลและกุงขาวปลอดภัย” 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

1. ประวัติความเปนมา 

  

นายประหยัด  จันดา  ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรอําเภอเมืองสมุทรปราการ  เกษตรกรตนแบบอําเภอเมืองสมุทรปราการ  

อายุ 60 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงินการธนาคาร  ประกอบอาชีพเกษตรกร (ประมง) ซ่ึงเปนอาชีพท่ีสืบตอ

จากรุนพอ-แม ซ่ึงเลี้ยงปลาสลิด ปลาดุก กุงกุลา แตไดผลผลิตไมดี จึงทําบอ 

และเลี้ยงปลานิล/กุงขาว ในท่ีสุด ประกอบกับเกษตรกรตนแบบมีความรูดานการเพาะพันธุ

ลูกปลา เชน ปลาหมอสี ปลาดุก จึงนําความรูท่ีมีอยูมาใชประกอบอาชีพ จนประสบ

ความสําเร็จทุกวันนี้ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จัดตั้งข้ึนเม่ือ ป 2560 

โดยการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับคน พ้ืนท่ี สินคาและบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเปนการปลูกผักสวนครัว

เปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลานิลปนกุงขาว โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน

โดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู รวมถึงการแกไขปญหาดานการเกษตรแกเกษตรกรและชุมชน  ตลอดจนการพัฒนา

ชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

และสถานการณในพ้ืนท่ี โดยมี ศพก. เปนหลักในการดําเนินงาน 

 

2. แรงจูงใจในการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย 

 เนื่องจากเปนอาชีพท่ีสืบทอดตอกันมาจากรุนพอ-แม มีการบริหารจัดการ

โดยใชธรรมชาติ ไมมีการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี เชน การตากบอดวยแสงแดด

เพ่ือใหดินกนบอแข็งตัว และทําลายเชื้อโรคท่ีสะสมอยูในดิน อัตราการปลอย

ปลานิลและกุงขาวไมใหแนนจนเกิดปญหาสัตวน้ําตาย อาหารท่ีใชเลี้ยงปลา

เปนอาหารตามธรรมชาติคือรําขาว เพ่ือใหเหมาะสมกับธรรมชาติของปลานิล

ซ่ึงเปนปลากินพืช ทําใหปลานิลมีคุณภาพดี 
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3. วิธีการดําเนินงานการเล้ียงปลานิลและกุงขาวปลอดภัย 

 3.1 การเตรียมบอเล้ียงปลานิลและกุงขาว 

การขุดบอเลี้ยงปลานิลและกุงขาว ควรมีความลึกของบอประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร มีความลาดเอียง

เทไปอยูดานใดดานหนึ่ง ท่ีจะวิดน้ําออก เพ่ือใหสะดวกและงายในการจับปลา หลังจากการวิดปลา เพ่ือเก็บเก่ียว

ผลผลิตแลว ใหดําเนินการเพ่ือเตรียมการเลี้ยงรุนถัดไป ดังนี้ 

  - การเตรียมบอ 

ตากบอดวยแสงแดด ใหแหงจนดินแตกระแหง อยางนอยประมาณ 1 เดือน ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือฆาเชื้อโรค หรือเชื้อแบคทีเรียท่ีสะสมอยูในดิน 

ภาพ บอท่ีผานการตากแดดจนดินแหงแตกระแหง 

 

- การดันบอ  

ในกรณีท่ีถึงกําหนดการดันบอเลี้ยงปลา คือ 2 ป/ครั้ง ใหทําการดันบอโดยใชรถแทรกเตอร ดันข้ี

ปลา ข้ีกุง ท่ีติดอยูบริเวณผิวหนาดินออกข้ึนไปบนคันบอ เพ่ือเปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรค  ปรับพ้ืนบอโดยยึด

พ้ืนบอเดิมเปนหลัก 

ภาพ การใชรถแทรกเตอรดันบอ 
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- การวิดน้ําเขาบอ 

น้ําท่ีวิดเขาบอ ตองดูสภาพของน้ําในแหลงน้ําเปนหลัก โดยการสังเกตลักษณะของน้ํา, สี, กลิ่น  

รวมถึงสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํา วามีการตายหรือไม  หากใชไดก็ใหวิดน้ําเขาบอ โดยใหระดับน้ําสูงจากพ้ืนบอ

ดานท่ีตื้นประมาณ 1 เมตร (ข้ึนกับสภาพของบอ) ใชอวนตาถ่ี เบอร 40 กรองสิ่งท่ีติดมากับน้ําไมใหเขาไปในบอเลี้ยง  

ภาพ การวิดน้ําเขาบอ 

 

  - การใสจุลินทรียสาเหลา 

หลังจากวิดน้ําเขาบอแลวประมาณ 1 สัปดาห ใหใสน้ําจุลินทรีย สาเหลา ในอัตราสวน 100 ลิตร 

ตอ พ้ืนท่ี 1 ไร ท้ิงไวประมาณ 1 สัปดาห จึงปลอยลูกปลานิล 

 

 3.2 พันธุและการคัดเลือกพันธุปลานิลและกุงขาว 

 ปลานิลเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง  มีชื่อวิทยาศาสตรวา Oreochromis niloticus มีถ่ินกําเนิดเดิมอยูใน

ทวีปแอฟริกา  พบท่ัวไปตามหนอง  บึง  และทะเลสาบ  ในประเทศซูดาน ยูกันดา แทนแกนยิกา    เนื่องจากปลาชนิด

นี้เลี้ยงงายและเติบโตเร็ว  จึงมีผูสนใจเลี้ยงกันอยางแพรหลาย  ปลานิลมีรูปรางลักษณะคลายปลาหมอเทศ  ลักษณะ

พิเศษของปลานิลมีดังนี้ คือ ริมฝปากบนและลางเสมอกัน  ท่ีบริเวณแกมมีเกล็ด  4  แถวตรง และมีลายพาดขวางลําตัว

ประมาณ  9-10  แถบ  มีนิสัยชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูงตามแมน้ํา  ลําคลอง  หนอง  บึง  และทะเลสาบ  เปนปลาท่ี

อยูไดท้ังน้ําจืดและน้ํากรอย  มีความอดทน  และสามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย  เหมาะสมท่ีจะนํามา

เพาะเลี้ยงในบอไดเปนอยางดี 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 1  (ป พ.ศ.2528) ปรับปรุงพันธุ แบบคัดเลือกภายในครอบคัว 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 2 มีลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง เนื้อหนาและแนน รสชาติดี 
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ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3  มีลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง สีเหลืองนวลเนื้อหนาและแนน 

รสชาติดี 

 ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 4  มีลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง สันหนา ใหผลผลิตสูง 

 

กุงขาว ชื่อวิทยาศาสตร: Litopenaeus vannamei  มีลําตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะ

บริเวณปลายหางจะมีสีแดงเขม กรีจะ มีแนวตรงปลายงุมลงเล็กนอย เม่ือโตข้ึนฟนกรีดานบนจะมี 8 ฟน และดานลาง 

2 ฟน ความยาวของกรี จะยาวกวาลูกตาไมมาก ท่ีสังเกตเห็นเดนชัดท่ีสุดคือลําไสของกุงชนิดนี้จะโตเห็นไดชัด และตัว

เมียจะใหญกวาตัวผู น้ําหนักตัวเฉลี่ย 120 กรัม หากินทุกระดับความลึกของน้ํา  ลอกคราบเร็วทุก ๆ สัปดาห ไมหมก

ตัว มีนิสัยท่ีไวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ําในบอเพาะเลี้ยง ตื่นตกใจงาย เปนกุงท่ีเลี้ยงไดท้ังในระบบธรรมชาติ

และระบบก่ึงหนาแนน โดยมีระดับน้ํา ประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร 

โดยท่ัวไปเกษตรกรจะเลือกซ้ือพันธุปลานิล และกุงขาว จากฟารมผลิตท่ีนาเชื่อถือ หรือจากการบอกเลา

ของเกษตรกรดวยกันเอง  

- ลูกปลานิล ใชปลานิลหมัน ขนาดประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 - 45 สตางค อัตราการ

ปลอย 1,000 - 1,500 ตัว/ไร 

- ลูกกุงขาวท่ีเหมาะสมในการปลอยคือขนาดมากกวา P12 เนื่องจากเปนระยะท่ีลูกกุงมีการพัฒนา

เพียงพอ ท่ีจะทนและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในบอเลี้ยงไดดี ราคาตัวละ 3 - 4 สตางค อัตราการปลอย 

10,000 - 15,000 ตัว/ไร 

 3.3 การจัดการระบบการเล้ียง 

 การเลือกพ้ืนท่ี ใหเหมาะกับการเลี้ยงปลานิลผสมกุงขาว ควรเปนพ้ืนท่ีโปรง อากาศถายเทไดดี  ขนาด

ของบอไมควรต่ํากวา 10 ไร เนื่องจากกุงขาว ไมชอบสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การเติมน้ําในบอ  

อุณหภูมิ  ในบอควรจะมีไมปกเพ่ือวัดระดับของน้ํา หากต่ํากวาระดับท่ีกําหนดใหวิดน้ําเขาบอ  

หลังจากการเตรียมบอพรอมแลว  จะนําลูกปลานิลขนาดประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร มาปลอยในบอ 

อัตราการปลอย 1,000 - 1,500 ตัว/ไร  

ปลานิล อายุ 1 - 2 สัปดาห เริ่มใหอาหาร อาหารสําหรับลูกปลา คือรําละเอียด  โดยใชวิธีการหวาน

เหนือลม กระจายท่ัวท้ังบอ วันละ 1 ครั้งตอนเชา อัตราสวน 300 - 500 กรัม/ไร 

ปลานิล อายุ 3 - 4 สัปดาห ปลอยลูกกุง ขนาด P12 อัตราการปลอย 10,000 - 15,000 ตัว/ไร/ครั้ง  

(ปลอยทุกๆ 1½ เดือน และจับกุงเม่ือมีอายุประมาณ 2 - 3 เดือน) 

ปลานิล อายุ 1 เดือน ใหรําละเอียด วันละ 1 ครั้งตอนเชา โดยวิธีใสในกระชัง (เนื้อท่ี ประมาณ 10 ไร 

วางกระชังท่ีตนบอเหนือลมจํานวน 2 จุด)  ปริมาณอาหารจะข้ึนอยูกับปริมาณการกินของปลา โดยสังเกตจาก 

ระยะเวลาท่ีปลากินอาหารในกระชังหมด ใหอยูประมาณ 3 ชั่วโมง หากหมดกอน ใหเพ่ิมปริมาณอาหาร 

ปลานิล อายุ 3 เดือน ใหรําละเอียดตามปกติ พรอมอาหารเสริม คือหนังหมูตม ประมาณวันละ 700 - 

800 กรัม/ไร และคอยๆเพ่ิมปริมาณ  หนังหมูตมจะทําใหปลานิลอวน น้ําหนักดี และมีไขมันท่ีทอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ปลานิล อายุ 12 เดือนข้ึนไป สามารถจับขายได 

 เทคนิคการเล้ียง  :  อาหารปลาจะใหทุกวันๆละ  1 ครั้ง ในชวงเชาและตรงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  การใหอาหารปลา 

 3.4 โรคและปญหาการเล้ียงปลานิลและกุงขาว 

เทคนิคในการเลี้ยงปลานิลปนกุงขาว เพ่ือไมใหเกิดโรคคือ  

1) ไมปลอยลูกปลา/ลูกกุง ในจํานวนท่ีหนาแนนจนเกินไป โดยการปลอยลูกปลา 1,000-1,500    ตัว/ไร 

และปลอยลูกกุงทําเปนรุนๆ เพ่ือปองกันการเปนโรค อีกท้ังปลาและกุงยังเจริญเติบโตไดดี  

2) การใหอาหารจะเปนการใหเฉพาะจุด ใหรําอยางเดียว วิธีการใหอาหารจะใหอาหารในกระชัง ซ่ึงเรา

สามารถท่ีจะเช็คไดวาอาหารท่ีเราใหหมดหรือไมหมด เพ่ือปองการน้ําเนาเสีย  

3) มีการดันบอทุก ๆ 2 ปลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร  

4) ไมใชสารเคมีท้ังบนคันบอและในน้ํา 

 3.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจําหนาย 

ปลานิล เปนปลาท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว เม่ือไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตอง จะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ  1 

กิโลกรัม/ตัว  ในระยะเวลา 1 ป  ระยะเวลาการจับจําหนายไมแนนอน ข้ึนอยูกับขนาดของปลาและ      ความตองการ

ของตลาด แตโดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 1 ป การจับปลามี 2 วิธี ดังนี้ 

1. จับปลาแบบไมวิดบอแหง  

 ในกรณีปลาโตดี ประมาณ 8 - 10 เดือน ก็จะตีอวนโดยใชอวนตาหางจับปลา เพราะจะไดปลาท่ีมี

ขนาดใหญตามท่ีตองการ การตีอวนจับปลากระทํา โดยผูจับจําหนายและยืนเรียงแถวหนากระดาน โดยอยูทางดาน

หนึ่งของบอแลวลากอวนไป ยังอีกดานหนึ่งของบอตามความยาวแลวยกอวนข้ึน หลังจากนั้นก็นําสวิงตักปลาใสภาชนะ

เพ่ือชั่งขาย ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดปริมาณตามท่ีตองการ สวนปลาเล็กก็ปลอยเลี้ยงในบอตอไป การลากอวนแตละครั้ง

จะมีปลาเบญจพรรณเปนผลพลอยไดเสมอ เชน ปลาดุก ปลาหลด ปลาตะเพียน       ปลาหมอ เปนตน 

2. จับปลาแบบวิดบอแหง  
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กอนทําการจับปลาจะตองสูบน้ําออกจากบอให เหลือนอยแลวจึงตีอวนจับปลาเชนเดียวกับวิธีแรก 

จนกระท่ังปลาเหลือจํานวนนอยจึงสูบน้ําออกจากบออีกครั้งหนึ่ง และขณะเดียวกันก็ตีน้ําไลปลาใหไปรวมกันอยูในรอง

บอซ่ึงบอนี้จะเปนสวนท่ีลึกอยูดานหนึ่งของบอเม่ือน้ําในบอแหง ปลาก็จะมารวมกันอยูท่ีกนบอแลวจับปลาข้ึนจําหนาย

ตอไป การจับปลาลักษณะนี้สวนใหญจะทําทุกป ในฤดูแลงเพ่ือตากบอใหแหงและเริ่มตนเลี้ยงปลาในฤดูการตอไป  

ตลาดท่ีขายก็ จะเปนแพปลา 

หรือ สะพาน ป ล า  ห รื อ ส ง

ต ล าดสด ใน ทองถ่ิน (ตลาด

ปากน้ํา) 

 

ภาพ การจับปลาแบบวิดบอแหง 

 

การดักกุงขาว เม่ือกุงมีอายุประมาณ 2 - 3 เดือน จะใชอุปกรณในการดักกุง เปนกรงแบบตาขาย ท่ี

เรียกวา “ไอโง” วางในบอตอนเย็นแลวเปดไฟประมาณ 5 แรงเทียน เพ่ือใหกุงมาเลนไฟ จากนั้นจะกูไอโงตอนเชามืด 

แลวนํ า กุ ง

ใ ส น้ํ า แ ข็ ง

ไ ว เ พ่ื อ ร อ

จํ า ห น า ย

ตอไป 
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4. ภาคีเครือขายท่ีสนับสนุนการทํางาน 

- สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการถายทอดความรูและการพัฒนา ศพก.  

- สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรูดานประมง  

- เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก.  

- สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ สนับสนุนปูนมารลเพ่ือใชในการปรับสภาพดิน 

- สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสมุทรปราการ สนับสนุนใบยาสูบ เพ่ือใชผลิตน้ําหมักไลแมลง 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการทําการเกษตร 

 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับ  

5.1 ประโยชนตอเกษตรกร 

- สุขภาพกายดี และสุขภาพจิตดี  

- สามารถจัดการเวลาของตนเองได 

- มีรายไดเพ่ิมข้ึน สินคามีคุณภาพสามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงข้ึน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลภายนอก  

- มีความภาคภูมิใจ 

 5.2 ประโยชนตอชุมชน 

- เปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน  

- มีองคความรูและมีนวัตกรรมในดานการผลิตสินคาเกษตรท่ีสามารถถายทอดใหแกเกษตรกรในชุมชน 

 5.3 ประโยชนตอสิ่งแวดลอม  

- ลดการใชสารเคมีทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน มีความอุดมสมบูรณ 

 

6. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 การนําเครื่องตีน้ําเขามาเพ่ิมประสิทธิในการเลี้ยงปลานิลและกุงขาวมากข้ึน เพ่ือเติมอากาศเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา 

เพ่ิมอัตราการรอดของปลานิลและกุงขาว เนื่องจากปลานิลชวงอายุ 6 - 7 เดือน ปลานิลมีขนาดใหญข้ึน กินอาหารมาก

ข้ึน สภาพน้ําแยลงจากข้ีปลา และชวงท่ีอากาศปดไมมีลดพัดเหนือผิวน้ําจึงไมมีการเติมออกซิเจนในน้ํา ทําใหเกิด

ปญหาปลานิล และกุงขาวตายไปสวนหนึ่ง 
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7. ปจจัยความสําเร็จ 

7.1 เกษตรกรตนแบบมีท่ีดินเปนของตนเองและเงินทุน 

7.2 เกษตรกรตนแบบเปนบุคคลท่ีมีความมุงม่ัน ตั้งใจ ศึกษาหาความรู ท่ีจะพัฒนาตนเอง  

7.3 มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยกําหนดเปาหมายทํางานรวมกันเปนทีม 

7.4 มีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน โดยบูรณาการของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

8. ส่ิงดีดีท่ีคาดไมถึง 

8.1 เกษตรกรตนแบบมีรายไดตลอดท้ังปจากการวางแผนการผลิต เลี้ยงกุงเปนรุนๆ และปลานิลไดขนาดมาตรฐาน 

ทําใหจําหนายไดราคาดี 

8.2 ไมเกิดโรคในปลานิลและกุงขาว เนื่องจากการจัดการระบบการเลี้ยงท่ีดี มีการตากบอเพ่ือฆาเชื้อ  การใหปริมาณ

อาหารพอดีกับความตองการของปลา  ทําใหไมเสี่ยงตอการเกิดน้ําเนาเสีย ปลาและกุงขาวจึงแข็งแรง ไมเปนโรค 

8.3 เกิดการขยายผลสูเกษตรกรแปลงขางเคียง  

8.4 ทราบถึงผลประกอบการ เนื่องจากมีการจดบัญชี รายรับ-รายจาย 

 

9. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

สภาพน้ําในธรรมชาติ สงผลตอการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอเมืองสมุทรปราการ พ้ืนท่ีชุมชนเมือง

เริ่มขยายตัวมากข้ึน มีผลตอการเนาเสียของแหลงน้ําทางธรรมชาติ  วิธีการแกไขคือ ตองดูและสังเกตสภาพของน้ํา 

10. การขยายผลสูพ้ืนท่ีใกลเคียง 

มีการเชื่อมโยงกระบวนการทํางานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยเปนแหลง

เรียนรูการผลิตสินคาเกษตร ศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เปนแบบอยางใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการทํางานกับศูนยเครือขายเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

11. ผูถอดบทเรียน 

คณะกรรมการการและคณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการ (KM/R2R/งานวิจัย/นวัตกรรม)  ประกอบดวย 

1. นายพัฒนศักดิ์ พวงสมบัติ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

 2. นายศักดิ์ดา พรมหา   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

 3. นางทิพยมาลี มังคละสวัสดิ์  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

 4. นายพินิจ จันทรพรมดี   หัวหนากลุมอารักขาพืช 

 5. นางนงลักษณ งามแสงสิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

 6. นายวิศรุต ตุยศักดา   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ (CKO) 

 7. นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
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 8. นางสาวจิราภรณ จิรานภาพันธุ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 9. นายกิตติพงศ พูลผล   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

10. นายนพกาญจน สกลสนธิเศรษฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

11. นางสาวชมพูนุท กิจแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

12. วาท่ี ร.ต. จตุฏฐาพร เพชรพรหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

13. นางสาวเมธาพร ขจรศรีวีรวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

14. นางสาวอารยา สมภพสิริกุล  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

15. นายอภิพล ทองคํา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง 

16. นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

17. นายธนภัทร ตะพานทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอพระประแดง 

18. นายอภิชาติ สุขเจริญคณา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย 

19. นายนฤเบศ มีเหลือ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ 

20. นางสาววรรณภา สมอาษา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน ศพก. 

หัวขอเรื่อง “การเลี้ยงปลานิลและกุงขาวปลอดภัย” 

จากนายประหยัด  จันดา   

เกษตรกรตนแบบศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

ผานระบบออนไลน (LINE Meeting) 

 

  


