สัมมาชีพต้นแบบ
เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
หมอไทยแบบครบวงจร

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 9 ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เป็นบุตรนายมี ปั๋นธิวงค์ และนางเร็ว ปั๋นธิวงค์ มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดาจานวน 4 คน เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2503 ปัจจุบันอายุ 54 ปี ได้สมรสกับนางวันเพ็ญ ปั๋นธิวงค์ มีบุตรด้วยกัน 2 คน
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลาพูน
วิสัยทัศน์
ต้องมีความซื้อสัตว์ต่ออาชีพของตนเอง
แนวคิดในการทางาน
1. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ยงสัตว์น้ารวมกลุ่ มและสร้างเครือข่ายดาเนิน
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและชุ มชน
2. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชี พการเกษตรให้กับกลุ่มบุ คคลเป้าหมาย
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ เกิด การสร้างรายได้
ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้น ให้มีการออมเพิ่มขึ้น
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรแก่เ กษตรกร กลุ่มเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และกลุ่มผู้สนใจอื่น

2. บทนา
2.1 การประกอบอาชีพแต่ดั้งเดิม
นายสุ เทพ ปั๋น ธิว งค์ เดิ มทีป ระกอบอาชีพ ทานา ค้ า ขาย และทาไร่ นาสวนผสม เมื่อ ปี พ.ศ.
2550 ได้เริ่ มสนใจและเพาะเลี้ย งปลานิล ปลาไน ปลาตะเพี ยน และได้ เข้า ร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ยงสั ตว์น้ า
จังหวัดเชียงใหม่ – ลาพูน
2.2 การเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ
จากการที่เกษตรกรผู้ ประสบปัญหาจากการเลี้ยงปลาในจังหวัด เชียงใหม่และจังหวัด ลาพูน รวมทั้ ง
เกษตรกรผู้ เ ลี้ย งปลาที่ ได้ รั บผลกระทบจากระบบเกษตรพั น ธะสั ญ ญา จนเกิด ภาวะหนี้ สิ น และส่ง ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว สังคม และสิ่ง แวดล้ อมเป็ นอย่า งมาก ประกอบกับนายสุเ ทพ ปั๋นธิว งค์ สมาชิ กสภาเกษตรกรจั งหวั ด
เชียงใหม่ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ด้านประมง ได้ให้ ความสาคั ญของอาชีพเกษตรกร และเล็ง เห็นถึ งปัญหาของเกษตรกรที่เพิ่ ม
มากขึ้น ซึ่งไม่สามารถแก้ ไขปัญหาเหล่ านั้นได้อย่างยั่งยืนเพียงแต่ เป็นการแก้ไ ขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ทาให้เกิ ด
ความคิดที่จะแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน ด้วยการพึ่งตนเอง ด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึน้ ใหม่
เป็น การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ ประสบปั ญหา จากการเลี้ ยงปลาและเกษตรกรผู้ส นใจเลี้ย งปลาเพื่ อหาแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการต้นน้า กลางน้า ปลายน้า อย่า งเป็นระบบ
ดังนั้ น จึง ได้ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการรวมกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ สนใจการเลี้ย ง
ปลาหมอไทยแบบครบวงจร ร่ วมกั บสภาเกษตรกรจัง หวัด เชีย งใหม่และประมงจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เพื่ อให้ ข้อคิ ดเห็ น
และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาในการรวมกลุ่ มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ งแบบยั่งยื น เมื่ อวั นที่ 25 ธั นวาคม
2555 ณ ห้ องประชุ มส านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวัดเชี ยงใหม่ โดยที่ ประชุ มได้ มีมติให้ก่ อตั้ งกลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยง
สัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่-ล าพู น ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาเกษตรกรจังหวัด เชียงใหม่
กลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าจัง หวั ดเชี ยงใหม่ - ล าพู น จึ งได้ จัดตั้ งกลุ่ มเมื่อวั นที่ 5 มีน าคม
2556 ที่ ทางานกลุ่มตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 9 บ้านกลางพั ฒนา ตาบลแม่แ ฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวั ด
เชีย งใหม่ 50290 โดยประมงจัง หวั ดเชี ยงใหม่ เป็น ผู้ส่ งเสริมและสนับ สนุ นให้ เลี้ ยงปลาหมอไทย พั นธุ์ ชุมพร 1
ซึ่งเป็น สายพัน ธุ์ที่ศูน ย์วิจัยและพัฒนาพันธุ กรรมสั ตว์น้าชุ มพรได้ปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นและส่งเสริมให้เ กษตรกรนาไปเลี้ย ง
เนื่อ งจากพัน ธุ์นี้ มีอั ตราการเจริ ญเติบ โตเร็ วและให้ผ ลผลิต สูง กว่ าพั นธุ์ป ลาหมอภาคอื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ปลาหมอไทยครบวงจรได้ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวั ดเชียงใหม่ ด าเนิน กิจ กรรมกลุ่ มตั้ ง แต่ สารวจพื้ นที่ ของสมาชิก ที่ มี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ ยง การวางแผน การผลิตและการตลาด จั ดฝึกอบรมให้ความรู้กั บสมาชิ ก จัดหาปั จจั ย
การผลิต เช่น พันธุ์ปลา อาหาร ปูนขาว ปุ๋ยคอก ยารัก ษาโรค และวางแผนการจับ ปลาและกาหนดขนาดปลาตามที่
ตลาดต้ องการ จนกระทั่ งจ าหน่ าย ผลของ การดาเนิน งานสามารถสร้ างรายได้ให้ แก่ กลุ่ มเป็นอย่า งดี ปัจ จุบั น
ทางกลุ่ มไม่ส ามารถผลิ ต ปลาออกจ าหน่ า ยให้ เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการของผู้ บ ริโ ภคได้ ซึ่ ง ผู้ บริ โ ภคในจัง หวั ด

เชี ยงใหม่มีความต้อ งการไม่น้ อยกว่ าวั นละ 1 ตัน จึง เป็ นอนาคตที่ สดใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ย งสั ตว์ น้ า
จังหวัดเชียงใหม่ -ลาพู น โดยสามารถยึด เป็น อาชี พสร้ างงาน สร้ างรายได้ให้ แก่ค รอบครั วและกลุ่ มผู้เ ลี้ยงปลาหมอ
ไทย และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาให้เ กิดความมั่น คงยั่งยืน อย่างถาวรและพึ่ง พาต้นเองได้
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจานวน 59 คน จากอาเภอพร้าว สารภี สันทราย สันป่าตอง สันกาแพง
จังหวั ดเชี ยงใหม่ และอาเภอเมื องล าพูน จัง หวัดล าพูน ซึ่งสามารถเพาะพั นธุ์ป ลาหมอไทย และท าอาหารเลี้ย ง
ปลาหมอไทย เพื่อ เป็นอาหารสมทบได้เ อง ตลอดจนเป็ นแหล่ งเรีย นรู้และถ่า ยทอดเทคโนโลยี การเลี้ ยงปลาหมอ
ไทยแบบครบวงจรรวมทั้ งปลูก พืช สมุ นไพรพื้ นบ้ านเพื่ อเป็น อาหารให้ กับ ครอบครั วหากผลผลิต พื ชผั กสมุน ไพรมี
จานวนมาก กลุ่มสามารถนาไปจาหน่ายให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง
2.3 การพัฒนาสัมมาชีพต่อยอดหลังเรียนรู้ เพิ่มเติมจากโครงการ
จากการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒ นาศัก ยภาพสมาชิ กสภาเกษตรกรจัง หวัดเชียงใหม่และ
พนักงาน สานักงานสภาเกษตรกรจั งหวัดเชียงใหม่ ระหว่า งวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
,จังหวั ดระยอง,จัง หวัดจัน ทบุรี โดยสมาชิก สภาเกษตรกรจังหวั ดเชียงใหม่แ ละบุคลากรของสานั กงานสภาเกษตรกร
จังหวั ดเชีย งใหม่ ได้ รับการพัฒ นาสมรรถนะหลั กด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริห ารจัด การองค์ก รตามหลักธรรมาภิบาล
การวางแผนยุท ธศาสตร์อ งค์ก รและการบริห ารที่ ดี และได้นาเอาตัว อย่ างหลักการของเกษตรทฤษฎีใ หม่ และการ
ประยุก ต์ใช้ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็ นรูปธรรม นาไปสู่ ความพออยู่พอกินมีค วามมั่น คงของ
เกษตรกรมาวางแผนในการพัฒ นาการเกษตรของจั งหวัด เชี ยงใหม่ โดยเข้ ารั บฟัง การบรรยายและศึ กษาดู งาน ณ
บ้านจารุง ตั้งอยู่หมู่ ที่ 7 ตาบลเนินฆ้ อ อาเภอแกลง จังหวั ดระยอง ด้ วยสภาพความเป็นอยู่ใ นชุมชน เน้ นการพึ่งพา
ตนเอง จนเป็นที่ย อมรับและเป็ นตัวอย่างที่ ดี มีผู้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ตลอดทั้ง ปี หมู่บ้ านจารุง ส่ งเสริ ม
ให้ มีการผลิตข้าวซ้อ มมือบรรจุถุ งจาหน่ายในร้านค้า ของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีการลง
หุ้นทาโรงสีข้าวชุมชนเองสามารถผลิตข้ าวซ้อมมือได้อย่ างต่อเนื่อง และนาปลายข้าวขายให้กั บกลุ่มผู้เ ลี้ยงตะพาบน้า
มีก ารรวมกั นลงหุ้ น ทาตลาดกลางซื้อ ขายตะภาพน้ าและไข่ข องตะพาบน้ า โดยมีก ารวางแผนปล่อ ยตะพาบน้าไม่
พร้อมกั น ทาให้ไม่มีป ริมาณเกินความต้องการและสามารถกาหนดราคาได้ ทั้งนี้ก ารบริห ารจัด การชุมชน โดยมีแกน
นาที่ มีศัก ยภาพ สามารถพั ฒ นาสั ง คมชุ มชนที่พร้ อ มต่อ การเรี ย นรู้ จึ ง เป็น อี ก หนึ่ง หมู่ บ้ านเศรษฐ กิ จ พอเพี ย งที่
น่าชื่นชมอย่างยิ่ง การที่ได้เรียนรู้ และพบเจอกับผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งทาให้นายสุเทพ ปั๋นธิว งค์ สมาชิกสภาเกษตรกร
จัง หวั ด เชี ยงใหม่ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้ านประมง ได้น าข้อ มู ลและสิ่ งที่ ได้ เ รีย นรู้เ พิ่มเติมจากการศึก ษาดู งานครั้ งนี้ มา
ปรับปรุงและต่อยอดให้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจร

3. ปัจจัยที่จาเป็นต้องใช้ในการประกอบสัมมาชีพให้ ประสพผลสาเร็ จ
1. สภาพอากาศที่เหมาะสม
2. พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาหมอไทยสมบูรณ์
3. แหล่งน้าที่มีปริมาณในการเลี้ยงปลา
4. วัสดุดิบในการผสมอาหารปลา
5. การขนส่งเพื่อจาหน่าย
6. การศึกษาหาความรู้เรื่อ งข้อมูลการลดต้น ทุนการผลิต เช่ น สายพันธุ์ อาหาร การจัด การที่ถูก วิธี และ
การตลาด

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน และ กระบวนการผลิต
1. ประชุ มกลุ่มเกษตรผู้เ พาะเลี้ยงสั ตว์น้ าจังหวัดเชี ยงใหม่ – ลาพู น เรื่ องการวางแผนการผลิต เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของตลาด
2. เตรียมการเลี้ย งปลาหมอไทย โดยเลื อกลักษณะการเลี้ยงตามความเหมาะสมของพื้ นที่ ได้แก่ เลี้ยงใน
บ่อดิน บ่อคอนกรีต บ่อพลาสติก และเลี้ยงในกระชัง

อดิน บ่อคอนกรีต บ่อพลาสติก และเลี้ยงในกระชัง

3. เลือกสถานที่สร้างบ่อดิน
1. ดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย เก็บน้าได้
2. ใกล้แหล่งน้า ที่มีปริมาณน้าเพียงพอตลอดการเลี้ยง
3. มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และใกล้แหล่งพันธุ์ปลา
5. การเตรียมบ่อดิน
1. ตากบ่อให้แห้ง ตัดหญ้าคันบ่อ
2. กาจัดศัตรูปลาต่างๆ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ และสัตว์น้าอื่น
3. ใส่ปูนขาวในอัตรา 60-100 กก./ไร่
4. ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 40-80 กก./ไร่
5. กรองน้าเข้าบ่อ ทิ้งไว้ 3-5 วัน จนเป็นสีเขียว สามารถปล่อยปลาได้

6. การปล่อยพันธุ์ปลา
1. อัตราการปล่อย 30-60 ตัว/ตร.ม.
2. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาคือ ช่วงเช้า หรือเย็น เนื่องจากอากาศไม่ร้อนมาก
3. แช่ถุงลูกปลาในบ่อ 10 – 15 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิน้าในถุงและในบ่อให้ใกล้เคียงกัน
4. เปิดปากถุง และค่อยๆ เอาน้าในบ่อเข้ามาในถุงเพื่อให้ลูกปลาปรับตัวเข้ากับน้าใหม่ ได้

7. อาหาร
1. อาหารผสมเอง ได้แก่ อาหารที่ผู้เลี้ยงนาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมเอง เช่น เศษปลาทะเล รา
กากปาล์ม เศษผัก
2. อาหารสาเร็จรูป
8. การให้อาหาร
ควรให้อ าหารวัน ละ 2 ครั้ ง คือเช้า และเย็น ปริมาณ 3% ของน้าหนักตั วต่อ วัน หรื อจากการ
สังเกตปลากินอาหารจนอิ่ม
9. การเปลี่ยนถ่ายน้า
ในช่วงเดือนแรกเพิ่มระดับน้า 15 ซม. ทุกสั ปดาห์ หลังจากเดือนที่ 2 เปลี่ยน ถ่ ายน้าปริมาณ 1
ใน 3 ของน้าในบ่อเดือนละ 2 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับสภาพ คุณภาพน้าในบ่อ
10. ระยะเวลาเลี้ยง
ระยะเวลาเลี้ยงขึ้ นอยู่กับขนาดของปลาที่ตลาดต้องการ สภาวะในบ่อและสุขภาพปลา ทั่ วไปจะใช้
เวลาเลี้ยง ประมาณ 90-120 วัน ได้ปลาขนาด 5 - 15 ตัว/กก.
11. การสุ่มตรวจปลา
12. บริการจับปลาให้กับสมาชิก
13. กาหนดขนาดปลาที่จะส่งตลาด
14. ตะกร้าชั่งปลา
15. การขนส่งเพื่อจาหน่าย

6. ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุนและผลตอบแทนต่อรุ่ นของกลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้าจังหวั ดเชียงใหม่ - ลาพูน จาแนกตามรอบการผลิ ต
ต้นทุนคงทีส่ ่วนใหญ่ รวม
Running
ต้นทุน
ค่าเช่าทีด่ ิน ค่าเสื่ อมบ่อ
number
คงที่
(บาท) (บาท) (บาท)

ร้อยละ

ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่

รวมต้นทุนผันแปร ร้อยละ

ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร แรงงานครัวเรือน
(บาท)

(บาท)

(บาท)

อัตราปล่อย ระยะเลี้ ยง อัตราแลกเนื้อ
(ตัว/ตร.ม.)

(วัน)

(FCR)

(บาท)

ผลลัพธ์(outcome)จากการส่งเสริมอาชีพ
ผลผลิต

รายได้

ต้นทุน

กาไร

(กิโลกรัม)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รอบการผลิตปี : 2556
1

0 1,000

1,008

2.35

7,000 31,200

2,325

41,836

97.65

18

162

2.39

2

0 2,000

2,136

2.19

7,500 72,000

9,000

95,209

97.81

16

120

1.84

3

0

0

0

0

2,500 26,000

5,513

35,275 100.00

50

147

1.86

539

48,510 35,275 13,235

4

375

0

378

0.89

10,500 26,000

4,763

42,176

99.11

26

127

1.83

545

43,950 42,554

5

0

0

0

0 10,500 28,600

4,575

45,514 100.00

26

122

2.03

543

44,390 45,514 - 1,124

75

600

704

5,235

52,002

27

116

1.66

728

61,120 52,706

ค่าเฉลี่ย

กาลังการผลิตของกลุ่ มต่อปี

1.09

7,600 36,760

98.91

502

41,888 42,844 -

1,510 126,860 97,345 29,515

3,639 กิโลกรัม(รวบรวมเฉพาะผลผลิตทีส่ มาชิกกลุ่ มรายงาน)

ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม

956

75 บาท

7. ตลาด/การจาหน่าย
1. กลุ่มผู้ เพาะเลี้ ยงสัตว์จั งหวัดเชีย งใหม่ – ลาพูน ได้ร่วมหุ้น เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและรับซื้อผลผลิตจาก
สมาชิกกลุ่ม และมีการรับประกันราคาให้แก่สมาชิกกลุ่ม
ปลาหมอราคาซื้อ ณ ปากบ่อ
1.1 ขนาด 5-7 ตัว/กิโลกรัม ราคาซื้อกิโลกรัมละ 90 บาท
1.2 ขนาด 8-10 ตัว/กิโลกรัม ราคาซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท
2. ปลาหมอที่ ได้ จากการรั บซื้ อจะสมาชิ กกลุ่ มจะจั ดส่ง ตามยอดสั่ งซื้ อจากแม่ค้ าในตลาดจัง หวัด เชี ยงใหม่
และจังหวัดลาพูน
3. กลุ่ มผู้ เพาะเลี้ย งสั ตว์ น้าจัง หวั ดเชี ยงใหม่ – ลาพูน ได้ริ เริ่ มท าการแปรรูป ผลิ ตภั ณฑ์จ ากปลาเพื่อ เพิ่ ม
มูลค่าให้กับสมาชิกกลุ่ม
8. การถ่ายทอดความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบแก่ เกษตรกรรายอื่น

1. จัดที่ สวนให้เ ป็นแหล่ งเรียนรู้ ให้กับสมาชิกกลุ่ มฯ เกษตรกรทั่ว ไป นั กเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน
2. จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1,396

8,413

1. ประชุ มเครื อข่ ายการพั ฒนาสายพั น ธุ์ ปลาหมอที่ ตาบลขั วมุ ง อาเภอสารภี จั งหวั ด
เชียงใหม่
2. ประชุมสัมมนาเส้นทางการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรสู่อาเซียน ครั้งที่ 1
3. ประชุมสัมมนาการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสัมมนาการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรสู่อาเซียน ครั้งที่ 4

9. การบริหารจัดการระบบการเลี้ยงปลาหมอไทยครบวงจร
กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าและปลายน้า โดยแยกดาเนินการเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. การบริ ห ารต้ นน้ า คื อ การจั ดการเรื่ องแหล่ ง พัน ธุ์ แ ละการเพาะพัน ธ์ โดยหาพั นธุ์ ป ลาหมอชุ มพร 1 ใน
ระยะแรกจากแหล่งอื่ น และพัฒนาจนสามารถเพาะพันธุ์ไ ด้ และส่งให้ส มาชิกน าไปเลี้ ยง ซึ่ง ในอนาคตกาลั ง
พัฒนาให้เป็นสายพันธ์เชียงใหม่แยกการดาเนินการเป็น
1.1 การเพาะพัน ธ์ปลา เริ่มจากการคัดเลื อกพ่อแม่พันธุ์ ที่มีขนาดตั้ง แต่ 100 – 300 กรัมและมีอายุ ตั้งแต่
6 เดือนขึ้นไป น้ ามาเลี้ ยงโดยก าหนดให้แม่พันธ์ 1 ตัว ต่อพ่อพัน ธุ์ 2 ตั ว จะได้ ลูกพันธุ์ ที่มีอัตราการรอด
3,000 – 7,000 ตั วแล้ วแต่ช่ว งฤดู กาล โดยปัจ จุบั นมีแ หล่ง เพาะพัน ธุ์อยู่ 3 อาเภอ ได้ แก่อ าเภอสั น
ทราย อาเภอพร้ าว และอ าเภอสารภี ปั จ จุบั นสามารถคั ดเลือ กสายพั น ธ์ไ ด้เ ป็ นรุ่ นที่ ส ามและกาลั ง
พัฒนาสายพันธุ์เป็นปลาหมอไทยสายพันธุ์เชียงใหม่ ในเวลาอันใกล้นี้

1.2 เทคโนโลยีการปล่ อยลูก ปลา ลูก ปลาที่จะให้เกษตรกรน าไปเพาะเลี้ย งจะต้องอนุบาลอายุ 25-30 วั น

ให้ไ ด้ขนาด2-3 เซนติ เมตร ปล่อ ยในบ่อ หรื อกระชั งในอัตรา 30-50 ตัว /ตารางเมตร จะทาให้อั ตรา
รอดสูงและจะได้น้าหนักขนาด 4-5 ตัว/กิโลกรัมร้อยละ 80 ต่อบ่อ
2. การบริหารกลางน้า คือการพัฒนาการเลี้ยงและจัดหาปัจจัยการผลิต โดยแยกดาเนินการเป็น
2.1 การวางแผนให้เกษตรกรเพาะเลี้ ยงไม่ต รงกัน มีร ะยะเวลา ตารางและคิวในการเพาะเลี้ย ง เพื่อ ควบคุ ม
ปริ มาณการผลิ ตให้ต รงตามความต้อ การของตลาดและสามารถจาหน่ ายได้ต ลอดทั้ งปี และไม่ใ ห้เ กิ ด
ปัญหาปลาล้นตลาด
2.2 ควบคุมคุณภาพการเลี้ยง มีการสุ่มตรวจเพื่อ ให้ปลามีคุณภาพและป้องปรามสมาชิก นาปลาไปจ าหน่า ย
เอง
2.3 การจัด หาอาหารปลาซึ่งเป็น ปัจจั ยที่ สาคั ญในการเพาะเลี้ ยงเพื่อ ให้ ได้ร าคาและคุ ณภาพของอาหารที่
เหมาะสมให้แก่ สมาชิก ลดภาระในการเข้าถึ งแหล่งทุนในการจัดหาอาหารปลา โดยกรรมการกลุ่มเป็น ผู้
จัดหา และผลิตให้ และให้สินเชื่อในการนาอาหารไปเลี้ยงปลาก่อน
3. การบริหารปลายน้า คือการจัดการตลาดและกาหนดราคาในการซื้อขาย แยกเป็น
3.1 ก าหนดตารางการจับ เพื่อให้ สัมพัน ธ์กับตลาด การขนส่ งก่อนจ าหน่า ยสู่ตลาดทางกลุ่มฯ ได้ดาเนินการ
ดังนี้
3.1.1 งดการให้อาหารก่อนจาหน่าย 1 วัน
3.2.2 ในการล าเลี ยงเพื่ อขนส่ งไปจาหน่ าย ให้บรรจุน้าในปริ มาณน้อย ใส่น้ามันพื ชและเกลือ ลงไป
เพื่อลดการเสียดสี
3.2 การกาหนดราคา
กลุ่มฯ ได้มีการกาหนดราคาขายปลาหมอไทยไว้ 3 ระดับ คือ
- เกรด A (ขนาด 5 - 7 ตัว/กิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 90.- บาท มีปริมาณ
80%
- เกรด B (ขนาด 8 - 10 ตัว/กิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 40.- บาท มีปริมาณ
13%
- เกรด C (ตกเกรด) ราคา/กิโลกรัม
มีปริมาณ
7%
3.3 ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอไทยครบวงจร
3.3.1 สมาชิ กจะต้องเข้า หุ้นคนละ 2 หุ้นหรือมากกว่า หุ้นละ 50 บาท และต้องมีค่าธรรมเนียมแรก
เข้า 20 บาท
3.3.2 มีวิธีการระดมหุ้น โดยหักจากการขายปลา กิโลกรัมละ 1 บาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่ ม
3.3.3 มีการเปิดบัญชีของกลุ่ม โดยคณะกรรมการ และสามรถทาธุรกรรมได้ต้องมีสมาชิก2 ใน 3
3.3.4 การบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานตั้งแต่ก่ อนการผลิตจนกระทั่งจาหน่าย ตามแบบฟอร์ม ซึ่งประมง
อาเภอสารภี ได้เป็นผู้จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งสามารถนาไป
คาดการณ์ผลผลิตในอนาคตได้

การสร้างเครือข่าย/ขยายผล
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจังหวัด เชียงใหม่ -ลาพูน เล็ งเห็นว่า การเลี้ย งปลาหมอไทยจะเป็ น
การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ควรจะขยายผลเพื่ อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบ
วงจร ให้ค รบคลุ มทั้ง จังหวั ด อีกทั้ง ต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ มีศักยภาพและมั่ นใจ ที่จ ะประกอบอาชีพเลี้ย ง
ปลาหมอไทยแบบครบวงจรแทนเกษตรกรรุ่นเดิม ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในอนาคตเนื่องจากมีอายุมากขึ้น จึง ได้ตั้งเป็ น
แหล่ง เรีย นรู้ และถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรควบคู่ไ ปกั บ การปลู กพื ชสมุ นไพร
พื้นบ้ าน เพื่ อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ยุว เกษตรกร นั กเรี ยน นัก ศึก ษา หรื อผู้ ที่ให้ ความสนใจ ได้เ ข้า มาเรีย นรู้
โดยกลุ่มฯ ได้จัดกระบวนการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจร ตามแผนผังดังนี้

งบประมาณ
สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณจานวน 15,000 บาท เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ - ล าพู น ได้ด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ มและขยายผลสู่ ก ารประกอบอาชี พ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มเกษตรกรผู้เ พาะเลี้ ยงสัต ว์น้ าจัง หวั ดเชียงใหม่ - ลาพู น ได้ข อ
สนับ สนุน งบประมาณจากสานั กงานประมงจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จานวน 150,000 บาท เพื่ อจัด ซื้อเครื่ องมื อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสมทบให้กับ สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัต ว์น้าจัง หวัดเชีย งใหม่ - ลาพู น
ได้แก่ เครื่ องบดขนาดเบอร์ 42 พร้อมมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า แบบทดโซ่ จานวน 5 เครื่ อ ง อีกทั้ง เป็นการลด
ต้นทุนค่าอาหารสาเร็จรูป ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอและปรับปรุงพันธุ์

10. แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพ
1. เป็นโรงเรียนการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจร
2. สามารถขยายผลการเลี้ยงปลาหมอไทยไปสู่จังหวัดใกล้เคียง
3. สามารถขยายการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
4. เพิ่มจานวนสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรเชียงใหม่ -ลาพูน
5. พัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อ ง
6. พัฒนาระบบตลาดด้ว ยเฟรนไชด์ ปลาหมอย่ างเกลือ เพื่อเพิ่มจานวนผู้ บริ โภคและต่ อยอดการ
แปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ต้องการขายปลาหมอย่างเกลื อเป็นอาชี พเสริ ม
(เอารูปล้อเข็นปลาหมอแกใส่เน้อหยก)

ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

นายชมชวน บุญระหงษ์
363 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้
ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
0-5335-4053–4, 08-1885-6272

E-mail address : proconet@chmai.loxinfo.co.th , boonrahong@hotmail.com
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 มีนาคม 2502
ความชานาญพิเศษ/จุดเด่ นของศู นย์ฯ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture System) และการทาการตลาดโดยระบบตลาดที่เป็ น
ธรรม” (Fair Trade System) ส่งเสริมและพั ฒนาพื้นที่ รูปธรรมด้ านการผลิต การแปรรูป การตลาดที่เป็ นธรรมต่ อ
ผู้บริ โภค องค์ก รมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ท้อ งถิ่ น และการรณรงค์ ลดสารเคมี
โดยผ่า นกระบวนการกลุ่มและ
เครือข่าย
ประสบการณ์
ตั้งแต่ปี 2536 ได้ริ เริ่มและพัฒ นาด้านเกษตรอินทรีย์ ตลาดการค้ าที่ เป็น ธรรม องค์ก รมาตรฐานเกษตร
อิ น ท รี ย์ แ ล ะ ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก โ ร ง เ รี ย น ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ ภ า ค เ ห นื อ
ฝึ ก อบร มเ กษตร อิ น ท รี ย์ แ ก่ เ กษ ตร กร ใน พื้ น ที่ เ ป้ า หม า ยของสถ า บั น ฯและ ของพั น ธมิ ตร ทุ ก เดื อ น
เป็ น เวลานานกว่ า 10 ปี เป็ น วิ ท ยากรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “เกษตรอิ น ทรี ย์ ” แก่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมสหกรณ์ ที่ 5
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ใ น ปี 2544 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร “ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร
แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ” แ ก่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่
และมหาวิทยาลั ยแม่ โจ้ ปี 2546-2548 เป็น ทีมติดตามประเมิน ผลโครงการนาร่องเพื่อ พัฒนาเกษตรกร รมยั่ งยื น
และเกษตรกรรายย่อ ยภู มินิเ วศเชีย งใหม่ ลาพูน ซึ่ งได้รั บ การสนั บสนุ นโครงการจาก Novib the Netherlands,
Oxfam GB, HBF Germany, GTZ Germany, The Embassy of Japan และ สกว.

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
- ปี 2545 International institute of rural reconstruiction certificate of opperciation to ISAC
for the active participation of their staff in conducting the Internation course on Sustainable
Agriculture training of Trainers (SaToT)
- ปี 2554 เกียรติ บัตรสถาบัน ที่สนับสนุน การจัดการศึกษาของกศน. อาเภอสันทรายดีเด่น ของสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
- ปี 2551 เกี ยรติบั ตรสถาบัน ชุมชนด้า นความปลอดภั ยและความมั่ นคงของอาหารดีเ ด่น ด้ านคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจาจังหวัดเชียงใหม่ ของสานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฯ
ที่ตั้ง 363 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูน ย์ฯ
ศู น ย์ ก า ร เรี ย นรู้ นี้ เ ป็ น ศู น ย์ ข องเครื อ ข่ า ยเกษตร กรร มทา งเลื อ กโดยเริ่ มใน ปี 2534 เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ และเริ่ มดาเนินการก่อตั้ง เมื่อปี 2536 โดยจั ดตั้งขึ้ นมาเป็นองค์กรประสานงานและดาเนินการด้า น
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ต ล า ด เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ใ น ภ า ค เ ห นื อ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ขององค์ ก ร ชา วบ้ า น และองค์ ก ร พั ฒ น า เอกชน และมี แ น วคิ ด เพื่ อ ลด ละ เลิ ก กา ร ท า กา ร เกษตร
ในระบบเกษตรเคมีเ ชิง เดี่ย วมาท าเกษตรอิน ทรี ย์ผ สมผสาน ทั้ง นี้ ศูน ย์ฯได้เ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
เกษตร อิ นทรี ย์ ใน ร ะบบเกษตรกร รมยั่ งยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา เศร ษฐกิ จพ อเพี ย งซึ่ ง มี เนื้ อ ห า
เกี่ย วกับ ปัญหาและสาเหตุ เป้ าหมายและแนวทางให้บ รรลุ เป้า หมายของเกษตรกร และหลั กสูต รแนวคิด หลัก การ
เทคนิ ค วิ ธีก าร ในการบริห ารจัด การองค์ กรและสหกรณ์ เกษตรอิ นทรีย์ ให้ เข้ มแข็ง โดยเน้ น การด าเนิน กิจ กรรม
เกษตรอิ นทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งให้บรรลุความสาเร็จ การลดรายจ่ายใน
ครัว เรือ นด้ วยการผลิต ของใช้ใ นครัวเรือน ระบบตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่เป็ นธรรม และการบริ หารการจัด การกลุ่ ม
และเครือข่าย

ความพร้อมของศูนย์ฯ
ศูนย์มีความพร้อมด้านสถานที่ในการฝึกอบรมซึ่งเป็น ห้องประชุมสถาบั นชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน และสวน
เกษตรอินทรีย์ ต าบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวั ดเชียงใหม่ ตลอดจนมีที่พักให้ผู้รั บการฝึกอบรม ที่ สามารถรองรับ ผู้
ฝึกอบรม ประมาณ 100 คน มีห้อ งน้าจานวน 8 ห้อง มีส ถานที่สาหรับกิ จกรรมการเรียนรู้ และมีก ารศึ กษาดูงาน
ตลาดเกษตรอิน ทรีย์ และคลังเกษตรอินทรีย์ การแปรรู ป และการทาแปลงเกษตรอิน ทรีย์ ในพื้น ที่ชุมชน นอกจากนี้
วิทยากรภายในศูนย์เป็นบุคลากรในพื้นที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และประสบความสาเร็จในการทาเกษตรอินทรีย์
แผนที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยื น (1)

ติดต่อ

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน-ISAC
363 หมู่ 4 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร (053) 354053-4
Email : isac@isacnn.org, Website : www.isacnn.org

แผนที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยื น(2)
สามแยกไฟแดง ม.แม่
โจ้
ม.แม่โจ้

ตลาดนัดป่ าเหมือด

ร้ านซ่อมจักรยานยนต์

ทางเข้ าบ้านสันป่ าห้ า

สวนสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยื น

ที่ตั้ง

สวนสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยื น
หมู่ 3 บ้านสันป่าห้า ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-7098035, 089-9976698

