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บทคดัย่อ 
จังหวดัเชียงใหม่เป็นแหล่งเล้ียงปลานิลและปลาทับทิมท่ีส าคัญของไทย แต่เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ี

เปล่ียนแปลง ฝนตกหนัก น ้ าท่วม ฝายพงั น ้ าแห้ง อากาศร้อนจดัและหนาวจดัจนเกินไป ส่งผลให้กระชงัไดรั้บความ
เสียหายและปลาตายในท่ีสุด หลายคนตอ้งเลิกกิจการ  งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาให้สามารถรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง จากการถอดบทเรียน องค์ความรู้เร่ืองการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 กลุ่ม น าไปสู่
จดัการประชุมกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาในกระชงั อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 20 คน ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึง ธันวาคม 2559 พบว่า เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีเข้าศึกษาดูงาน 76 เปอร์เซ็นต์ขาดข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกบักฏขอ้ระเบียบ การบริหารจดัการภายในกลุ่ม ขอ้ดี ขอ้จ ากดัของการรวมกลุ่ม และจากการสังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่
ต่อการศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน และพบว่าผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดพยายามซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในช่วงการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการท า SWOT analysis 
 

ABSTRACT 
Chiang Mai is an important producer of tilapia culture in Thailand. Due to climate variability, fish farmers 

have to deal with heavy rain, floods, damaged weirs, droughts, extreme hot and cold temperatures, all of which 
impact farms and result in mass mortality events.  The objective of this thesis was to help cage-based fish farmers 
form fish farmers’  groups so to be able to adapt to climate change. In-depth interviews were conducted with 7 fish 
farmers’  groups.  Afterwards, a meeting was organized around the topic of fish farmers’  groups, whereby 20 fish 
farmers in Doi Lor district of the Ping River participated. These activities had been conducted from October, 2015 - 
December, 2016.  Prior to the meeting, 76%  of fish farmers did not know or understand the rules of fish farmers’ 
groups and how such groups were managed. They also did not know the benefits and disadvantages of forming such 
groups. Throughout the meeting, all participants showed interests in the project and gave their full cooperation . It was 
also observed that all participants asked questions or posed suggestions during the SWOT analysis. 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตปลานิลเป็นอนัดบั 6 ของโลก (FAO, 2012) ผลผลิตปลานิลประมาณ 30% ของไดม้า
จากการเล้ียงในกระชงั (Belton et al., 2009) ซ่ึงการเล้ียงปลานิลและปลาทบัทิม ในกระชงัไดรั้บความนิยมมากในแหล่ง
น ้ าสาธารณะทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เน่ืองจากให้ผลผลิตตอบแทนต่อพ้ืนท่ีสูง อตัราการ
ปล่อยพนัธ์ุปลาสูงถึง 100  ตวั/ลูกบาศก์เมตร ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนของการเล้ียงปลานิลและปลาทบัทิม ใน
กระชงั เฉล่ีย 24,713 บาท/กระชงั  ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 33.64 บาท/กิโลกรัม ส าหรับผลตอบแทน เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 
30,843 บาท/กระชงั และมีก าไร 6,130 บาท/กระชงั หรือ 8.34 บาท/กิโลกรัม ระยะเวลาการเล้ียงสั้นเพียง 4 – 5 เดือนและ
เป็นการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าทัว่ไป ทั้งช่วยผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท ากินสามารถเล้ียงปลาได ้(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2552)  
 ในปี 2554 ผลผลิตปลาน ้ าจืดในจังหวดัเชียงใหม่ มีปริมาณรวมประมาณ 11,279,877ตัน คิดเป็นมูลค่า 
451,195,080บาท ปลาท่ีนิยมเล้ียงคือปลานิลและปลาทบัทิม บริเวณท่ีมีการเล้ียงปลาในกระชงัมากท่ีสุดคือ อ าเภอดอย
หล่อ (4,021,325 ตัน/ปี) คิดเป็นมูลค่า 160,853,000 บาท (ส านักงานประมงจังหวดัเชียงใหม่, 2554) อย่างไรก็ตาม 
ผลผลิตปลานิลและปลาทบัทิม มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจาก สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและแปรปรวนซ่ึงเป็นปัจจยั
หลกัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชังในพ้ืนท่ีอ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ ผูเ้ล้ียงปลาได้รับ
ผลกระทบจากน ้ าท่วม น ้ าแห้ง อากาศร้อนจดั อากาศหนาวจดั ฝนตกหนัก และทอ้งฟ้ามืดคร้ึม ส่งผลให้กระชงัไดรั้บ
ความเสียหาย ปลาไม่กินอาหาร โตชา้ อ่อนแอ ติดโรค และตายในท่ีสุด (พิมพกานต์, 2557) ต่อมาปลายปี 2558 ผูว้่า
ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เร่ือง ให้งดเล้ียงสัตวน์ ้ าในกระชงับริเวณล าน ้ าปิง เน่ืองจากปริมาณฝนตก
นอ้ยลงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าตอนบน โดยเฉพาะแม่น ้ าปิง ประกอบกบัเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล มีน ้ ากกัเก็บอยูน่อ้ย เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงและความเสียหาย จึงไดมี้ประกาศประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ตั้งแต่เขตพ้ืนท่ี ทา้ย
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอดอยหล่อ และอ าเภอจอมทอง ให้งดเวน้การ
เล้ียงปลาในกระชังตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 (ส านักงานประมงจังหวดั
เชียงใหม่, 2558) 
 นอกจากน้ีทางราชการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะแจง้เตือนใหเ้กษตรเฝ้าระวงั
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาดและภยัแล้งเป็นประจ า เพ่ือให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาไดรั้บมือหรือปรับเปล่ียนการเล้ียง
ปลา การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา หาทางแกไ้ขและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เป็นอีกวธีิการหน่ึงของการส่งเสริมและส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียงจากสภาพอากาศต่อการเล้ียงปลากระชงักบั
เกษตรกร การมีส่วนร่วม (People Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งประชาชนหรือเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัได้
เขา้มาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัท างาน โดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมดงักล่าวจดัโดย
หน่วยวิจยัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ าปิง อ าเภอดอย
หล่อ จังหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ล้ียงปลาไดเ้ขา้ใจปัญหาท่ีตนประสบและ
ร่วมกนัหาแนวทางในการปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการประชุมสรุปไดว้า่ ผูเ้ล้ียงปลาในพ้ืนท่ี
ประสบปัญหาส าคญัทั้งหมด 4 ปัญหา โดยเรียงล าดบัตามความส าคญัของปัญหาจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหา
น ้ าแห้ง น ้ าท่วม อากาศร้อน และอากาศหนาว และแนวทางการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงท่ีผู ้
เล้ียงปลาตอ้งการคือ การรวมกลุ่มเพ่ือความเขม้แขง็และยัง่ยืนในการเล้ียงปลา ลดตน้ทุนการผลิต เพ่ือช่องทางการตลาด 
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รวมทั้งเพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเพาะเล้ียงปลา (หน่วย
วจิยัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม, 2557) 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาต่อเน่ืองจากการประชุมดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ า
ปิง อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา รวมถึงสามารถรับมือสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับการเล้ียงปลา เพ่ือความยัง่ยืนในการเล้ียงปลาในกระชังภายใต้สภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลง ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ล้ียงปลา คือ ตอ้งการรวมกลุ่มเพ่ือความเขม้แข็งและยัง่ยืนในการเล้ียงปลา 
ลดตน้ทุนการผลิต บริหารจดัการการตลาด แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
เพาะเล้ียงปลา  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อถอดบทเรียน พฒันาองคค์วามรู้และจดัการการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา รวมทั้งศึกษาการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา 
 
วธีิการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการจดัการการเรียนรู้ เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาซ่ึงไดมี้การก าหนด
วธีิการวจิยัไว ้ดงัน้ี  
 สถานทีด่ าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาในพ้ืนท่ีบริเวณแม่น ้ าปิง บา้นหัวข่วง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ  จงัหวดั
เชียงใหม่  อยูห่่างจากตวัจงัหวดัเชียงใหม่ 45  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทั้ งหมด  93 ตารางกิโลเมตร ท าการศึกษาตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึง ธนัวาคม 2559 สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดอนและมีท่ีราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศใตข้องต าบล
และมีท่ีราบลุ่มติดแม่น ้ า  สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 
28.9  องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝน  218.02  มม.  ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม  อุณหภูมิ
เฉล่ีย 24.6  องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝน  549.65  มม. ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย  22.75 องศาเซลเซียส   ปริมาณน ้ าฝน  71.07  มม. มีประชากรรวมทั้งส้ิน  12,293  คน  แยก
เป็นชาย  6,059  คน  หญิง  6,234 คน  จ านวนครัวเรือน  5,018  ครัวเรือน (จากการส ารวจ ณ  วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555) 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรและเล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ าปิงเป็นอาชีพหลกั โดยมีเกษตรกรผู ้
เล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ าปิง บา้นหวัข่วง ต าบลสองแคว และบา้นวงัขามป้อม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 20 คน เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา เพ่ือมุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียง
ปลามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกฏขอ้ระเบียบ การบริหารจัดการภายในกลุ่ม ขอ้ดี ขอ้จ ากัดของการรวมกลุ่มและ
สามารถรวมกลุ่มไดส้ าเร็จ จากนั้นจึงไปศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 23 ตุลาคม 
2558 ณ กลุ่มผูเ้ล้ียงปลานิลในบ่อดิน อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
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ภาพที ่1 Map of study area in Doi Lor District, Chiang Mai. 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ าปิง บา้นหัวข่วง ต าบลสองแคว และ
บา้นวงัขามป้อม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัทั้งหมด  65 คน โดยการ
คดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 20 คน จากเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการท างานใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะรวมกลุ่ม
และพฒันาองคค์วามรู้ เพ่ือรับมือกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเล้ียงปลา 
 วธีิการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา โดยแบ่งขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
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 1.  การถอดบทเรียน องค์ความรู้เร่ืองการรวมกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
สมาชิกของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 7 กลุ่ม โดยการเลือกกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาตวัอย่างท่ีมีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดีและน ามาเป็น
ตวัอย่างและได้สัมภาษณ์รูปแบบมีโครงสร้าง โดยการตั้งค  าถามแบบปลายเปิดครอบคลุมความรู้เก่ียวกับการรวมกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา จุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่ม การบริหารงานของกลุ่ม การบริหารเงินทุนของกลุ่ม การจดัการร่วมกัน
ภายในกลุ่ม จุดแข็งและอุปสรรคของการรวมกลุ่ม เพ่ือรวบรวมเป็นตน้แบบในการรวมกลุ่มให้กับเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา 
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนการจดัการเรียนรู้ ท าโดยการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 20 คน จากเกษตรกรผู ้
เล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้ าปิง บ้านหัวข่วง ต าบลสองแคว และบา้นวงัขามป้อม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีพ้ืนท่ีการท างานใกลเ้คียงกนัและ มีความตอ้งการท่ีจะรวมกลุ่ม โดยการพาเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาทั้งหมดน้ีไป
ศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา จากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลในบ่อดินบ้านแม่แก๊ด อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการแบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1: การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผูน้ ากลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา 
ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่ต่อการศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน ช่วงท่ี 2: การ
เรียนรู้ในเร่ืองหลกัการ กฎระเบียบและแนวทางการบริหารจดัการภายในกลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญ ช่วงท่ี 3: การเรียนรู้ในช่วง
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือวเิคราะห์ SWOT analysis ในหวัขอ้การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  การวดัและประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการศึกษาดูงานทั้ งก่อนและหลงัการศึกษาดูงาน 
เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา โดยใชแ้บบประเมินท่ีสร้างข้ึนตามเน้ือหาของการศึกษาดูงานและการบรรยาย
ของวทิยากร 
 3.  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมระหวา่งการศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตร โดยใชแ้บบสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ศึกษาความร่วมมือของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบการศึกษาดูงาน 
 4.  การสัมภาษณ์ภายหลงัการศึกษาดูงานการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการศึกษาดูงาน
เร่ืองการรวมกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสัมภาษณ์หลงัจากการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ 100% 
ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีเขา้ร่วมโครงการ (จ านวน 20 คน) ท าการสมัภาษณ์ทั้งหมด 3 คร้ัง ใชร้ะยะเวลาห่างกนัในการ
ประเมิน 30 วนัต่อการสมัภาษณ์ รวมระยะเวลา 90 วนั 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการถอดบทเรียนเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาตวัอยา่งจ านวน 7 กลุ่ม เก่ียวกบัจุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่ม การบริหารงานของกลุ่ม 
การบริหารเงินทุนของกลุ่ม การจดัการร่วมกนัภายในกลุ่ม จุดแขง็และอุปสรรคของการรวมกลุ่ม  
  5.2 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วม ระหวา่งศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่ม 
  5.3 การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรหลงัการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
ปลา จาก การวดัและประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการศึกษาดูงานทั้งก่อนและหลงัการศึกษาดูงาน โดยใช้
แบบประเมินท่ีสร้างข้ึนตามเน้ือหาของการศึกษาดูงานและการบรรยายของวทิยากรคือ จุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่ม การ
บริหารงานของกลุ่ม การบริหารเงินทุนของกลุ่ม การจดัการร่วมกนัภายในกลุ่ม จุดแขง็และอุปสรรคของการรวมกลุ่ม 
  5.4 วเิคราะห์ขอ้มูล SWOT analysis กิจกรรมกลุ่มในหวัขอ้ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.5  การวิเคราะห์ความเขา้ใจในการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มและการน ากลบัไปปฏิบติัจริง จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาทั้งหมด 3 คร้ัง การประเมิน 30 วนัต่อการสมัภาษณ์ รวมระยะเวลา 90 วนั 
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  5.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผู ้เล้ียงปลา โดยวิธีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Nvivo เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวจิยั 
 การจดัการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา กรณีศึกษา เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชังในแม่น ้ าปิง 
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การจดัตั้งกลุ่มหรือการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา สามารถสร้างความเขม้แข็ง
และยัง่ยืนในการเล้ียงปลา เพ่ิมศกัยภาพการต่อรองเร่ืองต่าง ๆ ไดดี้กวา่การเล้ียงอิสระท่ีไม่สังกดักลุ่มหรือชมรมใด ๆ เช่น 
การต่อรองด้านราคาและคุณภาพของลูกพนัธ์ุปลา ราคาและคุณภาพของอาหารปลา ราคาปลาและปริมาณการจับปลา 
นอกจากน้ีการรวมกลุ่มสามารถท าใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงปลาลดตน้ทุนการผลิต เช่น ราคาลูกพนัธ์ุปลา ราคาอาหาร ยารักษาโรค 
อุปกรณ์การเล้ียงปลาและการรวมกลุ่มยงัเพ่ิมยงัเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงของแหล่งเงินทุนและขอ้มูลความรู้ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เม่ือเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบติัแลว้ ก็ตอ้ง
เร่ิมขั้นท่ีสอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันด าเนินการในด้าน การผลิต 
การตลาด และสามารถพฒันาต่อไปถึงทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า จะท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาสามารถต่อรองราคาปลา 
รวมกลุ่มกนัเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ในราคาตน้ทุนท่ีต ่าลง ส่งผลให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาสามารถพ่ึงพาตนเองได ้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นท่ีสุด ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ คเชนทร์ (2556) ท่ีรายงานวา่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิล 
อ าเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ช่วยลดความเส่ียงด้านการตลาด ท าให้ขายปลานิลไดใ้นราคาดีข้ึน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมี
ความเห็นวา่ เขายงัไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐนอ้ย และงานวิจยัของ พชัราภรณ์ (2548) ท่ีกล่าววา่ กลุ่มผูผ้ลิตมงัคุด จ.
นครศรีธรรมราช ไดจ้ดัตั้งเพ่ือแกปั้ญหาการถูกกดราคาจากผูรั้บซ้ือ และเพ่ือร่วมกนัผลิตมงัคุดใหมี้คุณภาพ 
 จากการจดัการเรียนรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาและเร่ืองการรับมือกบัสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงท่ี
ส่งผลกระทบกบัการเล้ียงปลา เป็นการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาโดยการส่งเสริมความรู้ “การท่ีเราจะลงมือท าส่ิงใดนั้น 
จะตอ้งรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจยัทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแกปั้ญหา” จากการศึกษาดูงานและการถอดบทเรียน องคค์วามรู้
เร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 7 กลุ่ม 
น าไปสู่จดัการประชุมกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาในกระชงั อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 20 คน เพ่ือศึกษาดูงานการจดัตั้ง
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรมร้อยละ 75 
เปอร์เซ็นตเ์ป็นเพศชาย เฉล่ียอายผุูเ้ขา้ร่วม อยูท่ี่ 58.9 ปี จากการท าแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจตนเอง (ก่อน) การศึกษาดู
งานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีเขา้ศึกษาดูงาน 76 เปอร์เซ็นตข์าดขอ้มูลความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับกฏข้อระเบียบ การบริหารจัดการภายในกลุ่ม และข้อดี ข้อจ ากัดของการรวมกลุ่ม และจากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงท่ี 1: การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากผูน้ ากลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่ต่อการศึกษาดูงาน
และให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน ผูเ้ขา้ร่วม 75 เปอร์เซ็นต์ จากทั้ งหมดมีการซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่าง
การศึกษาดูงาน และมีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ช่วงท่ี 2: การเรียนรู้ในเร่ืองหลกัการ กฎระเบียบ
และแนวทางการบริหารจดัการภายในกลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมทั้ งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน แต่มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการศึกษาดูงาน และมี
การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันลดลงเหลือแค่ 35 เปอร์เซ็นต์จากผูเ้ขา้ร่วมทั้ งหมด และมีความกล้า
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แสดงออกลดลงจากช่วงท่ี 1 เหลือแค่ 20 เปอร์เซ็นต์จากผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด ในช่วงท่ี 3: การเรียนรู้ในช่วงกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือ
วิเคราะห์ SWOT analysis ในหัวขอ้การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูเ้ขา้ร่วม
พบว่า ทั้ งหมดแสดงพฤติกรรมถึงความเอาใจใส่ต่อการศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน และพบว่า
ผูเ้ขา้ร่วมทั้ งหมดพยายามซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงการวิเคราะห์ขอ้มูล และจากการวิเคราะห์ขอ้มูล SWOT 
analysis การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  
 จุดแขง็ การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เกษตรกรอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า 
มีประสบการณ์ในการเล้ียงปลา และเกษตรกรทั้งหมดมีความตอ้งการท่ีจะรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 จุดอ่อน การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลามีทุน
นอ้ย ไม่มีตลาดท่ีจะรองรับในการส่งขายปลา  ขาดผูน้ าท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัตั้งและบริหารจดัการภายในกลุ่ม 
ท่ีส าคญัคือ ผูเ้ล้ียงปลาส่วนใหญ่เล้ียงปลาแบบเกษตรพนัธะสัญญา ซ่ึงรับลูกพนัธ์ุปลา อาหารปลาและขายปลาให้กบั
บริษทัเอกชน จึงไม่สามารถรวมกลุ่มผูเ้ล้ียงปลาในพ้ืนท่ีได ้ 
 โอกาส การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน แหล่งขอ้มูลความรู้ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ิมความเขม้แข็ง
ให้กบัผูเ้ล้ียงปลา เพ่ิมศกัยภาพการต่อรองต่าง ๆ ลดตน้ทุนการผลิต เช่น ราคาลูกพนัธ์ุปลา ราคาอาหาร ยารักษาโรค 
อุปกรณ์การเล้ียงปลา เพ่ิมการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ภายในกลุ่มเพ่ิมข้ึน 
 อุปสรรค การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา 
เล้ียงปลาแบบเกษตรพนัธะสัญญากบับริษทัเอกชน ท าให้เป็นกงัวลในเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนในการเล้ียงปลา ลูกพนัธ์ุ
ปลา การตลาดและราคาปลาท่ีจ าหน่าย 
 ผลท่ีไดจ้ากวเิคราะห์ SWOT สามารถน าไปก าหนดแผนหรือยทุธศาสตร์ในการพฒันาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู ้
เล้ียงปลานิล และการบริหารจดัการธุรกิจปลานิลอยา่งย ัง่ยนื 
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 การท าแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจตนเองด้วยการท าแบบทดสอบก่อน-หลงั การศึกษาดูงานเร่ืองการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีเขา้ศึกษาดูงาน การท าแบบทดสอบก่อน-หลงั การศึกษาดูงาน
พบว่า เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีเขา้ศึกษาดูงาน 76 เปอร์เซ็นต์ขาดขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบักฏขอ้ระเบียบ การ
บริหารจดัการภายในกลุ่ม และขอ้ดี ขอ้จ ากดัของการรวมกลุ่ม หรือมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการรวมกลุ่มแค่ 24 
เปอร์เซ็นต ์การท าแบบทดสอบหลงั การศึกษาดูงานพบวา่เกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนถึง 82 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง
หมายถึงเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการรวมกลุ่ม การบริหารงานของกลุ่ม การบริหารเงินทุนของ
กลุ่ม การจดัการร่วมกนัภายในกลุ่มเพ่ิมข้ึนในระดบัท่ีดี  
 จากการวิเคราะห์ความเขา้ใจในการศึกษาดูงานเร่ืองการรวมกลุ่มและการน ากลบัไปปฏิบติัจริง จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาทั้งหมด 3 คร้ัง การประเมิน 30 วนัต่อการสัมภาษณ์ รวมระยะเวลา 90 วนั เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลามีความ
ตอ้งการท่ีจะรวมกลุ่ม เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตในการเล้ียงปลา ในระยะแรกเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลามีการพดูคุยกนัมากข้ึนในเร่ือง
การรวมกลุ่มและไดมี้การนัดประชุมกนัเพ่ือพูดคุยเร่ืองการรวมกลุ่มจากความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 
ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นการรวมกลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นสมาชิกในพ้ืนท่ีบางรายเร่ิมมีการรวมกลุ่มเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ในการ
เล้ียงปลาต่าง ๆ เพ่ือลดตน้ทุน มีการพูดคุยเร่ืองสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการเล้ียงปลา 
บางส่วนมีการรวมกลุ่มขนาดเล็กเพ่ือรับมือกบัน ้ าและการสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีท าให้ปลาบางส่วนไดรั้บ
ความเสียหาย โดยการรวมกลุ่มแปรรูปปลาเป็นปลาแดดเดียวส่งขายและมีแม่คา้มารับซ้ือ แต่เน่ืองจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ในพ้ืนท่ี จากปริมาณฝนตกนอ้ยลงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าตอนบน โดยเฉพาะแม่น ้ าปิง ประกอบกบัเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล มีน ้ ากกั
เก็บอยู่น้อย ซ่ึงเกิดภัยแล้งในแม่น ้ าปิงเป็นระยะเวลายาวนานถึง 8 เดือน ส านักงานจังหวดัเชียงใหม่ ได้มีประกาศ
ประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ตั้งแต่เขตพ้ืนท่ี ทา้ยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง 
อ าเภอสนัป่าตอง อ าเภอดอยหล่อ และอ าเภอจอมทอง ให้งดเวน้การเล้ียงปลาในกระชงัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นตน้
ไป จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 ท าใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงปลาส่วนมากตอ้งหยดุอาชีพการเล้ียงปลา จะมีแค่บางส่วนท่ีมีเงินทุนใน
การเล้ียงและการดูแล จึงท าใหก้ารรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาไม่ประสบความส าเร็จ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาตอ้งการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจดัการเล้ียงปลาให้ไดก้ าไรสูงข้ึนซ่ึง
สมาชิกทุกคนจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บก่อนตอบรับเขา้ร่วมกลุ่ม (ธนัยธรณ์, 2551) อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีศึกษา 
ประสบปัญหาฝายช ารุด ท าให้ขาดแคลนน ้ าในการเล้ียงปลา การรวมกลุ่มของเกษตรกรจึงไม่ชดัเจน รวมทั้งเกษตรกรส่วน
ใหญ่เล้ียงปลาภายใตเ้กษตรพนัธสญัญากบับริษทัเอกชนในพ้ืนท่ี สุรีพร (2545) รายงานถึงปัญหาการรวมกลุ่มผูป้ลูกสม้พนัธ์ุ
สายน ้ าผึ้ ง คือ อุปสรรคในการเดินทางและการติดต่อประสานงาน ทางพลเอก ฉัตรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร ภายใตน้โยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามแผนการปรับโครงสร้างและพฒันาการผลิตสินคา้ประมง (ประมงแปลงใหญ่) ตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงมุ่งเน้นให้เกิดการลด
ตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและเกิดระบบตลาด เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัให้เกษตรกร โดยมุ่งเนน้
การลดตน้ทุนและเพ่ิมคุณภาพดว้ยการตรวจประเมินฟาร์มใหไ้ดม้าตรฐานการผลิต ภายใตก้ารท าประมงอยา่งรับผิดชอบไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลานิลท่ีเป็นแปลงเล็กหลายคนจนกลายเป็นการบริหารจดัการ
ร่วมกนัในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ โดยมีการน าร่องใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย กาฬสินธ์ุ ชลบุรี และนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการ
ขบัเคล่ือน 7 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การเพ่ิมผลผลิต การลดตน้ทุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินคา้ การยกระดบัมาตรฐานฟาร์ม 
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การจดัตั้งสหกรณ์ผูเ้พาะเล้ียง การติดตามประเมินผล และการบริหารโครงการ โดยก าหนดเป้าหมายให้มีผลผลิตปลานิล
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 สามารถลดตน้ทุนการเล้ียงไดอ้ยา่งนอ้ย ร้อยละ 10  มีการรวมกลุ่มแปรรูปอยา่งนอ้ย 1 กลุ่ม และมีฟาร์มท่ี
ได ้GAP อยา่งนอ้ย 320 ฟาร์ม สามารถจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนอยา่งน้อย 4 กลุ่ม และส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงไดร่้วมกบัสภา
หอการคา้ โดยสมาคมแช่เยอืกแข็งส่งจ าหน่ายผลผลิตปลานิลในหา้งสรรพสินคา้ได ้1 แห่ง และขยายไปสู่ตลาดอ่ืนๆ รวมถึง
ตลาดต่างประเทศต่อไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)  
 ต่อมาไดมี้การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือติดตามงานโครงการต่าง ๆ  ในการ
ปฏิรูปภาคการเกษตร เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ท่ีตั้งเป้า 2,000 แปลง เกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง จดัโซนน่ิงเกษตร
ปลูกพืชเหมาะสม โดยใช ้Agri-map และติดตามงานในแผนบูรณาการน ้ า มาตรการส าคญั 11 ดา้น ลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต มีตลาดรองรับ ตั้ งธนาคารสินค้าเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย จัดหา
เทคโนโลยี หาแหล่งทุนให้เกษตรกรในการปรับเปล่ียนการท าเกษตรเหมาะสมกบัปริมาณน ้ า สภาพดิน โดยผลกัดนัให้เป็น
ผลส าเร็จในปี 2560 เร่งเสริมในเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือผลผลิตเพ่ิมถึง 36,000 ตนั/ปี  ปัจจุบนัโครงการแปลงใหญ่ปลานิล 
มีการด าเนินการท่ีชัดเจนและประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบ "ประชารัฐ” คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เกษตรกร และภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการปลานิลแปลงใหญ่ท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจากเดิมเม่ือปี 2558 มีเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เพาะเล้ียงปลานิลแปลงใหญ่ในเขตอ าเภอพานทอง และอ าเภอพนสันิคมจ านวน 180 ราย พ้ืนท่ีเล้ียง จ านวน 1,797 ไร่ ปัจจุบนั
ปี 2559 มีเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอีก 300 และมีพ้ืนท่ีเล้ียงเพ่ิมข้ึนเป็น 3,235 ไร่ พร้อมทั้ งมีการขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  (Single Command) ซ่ึงประกอบดว้ยคณะท างาน จ านวน 4 ทีม ไดแ้ก่ ทีมผูจ้ดัการ ทีมลด
ตน้ทุน ทีมการตลาด และทีมบริหารจัดการ ด้าน นางสาวจูอะดี พงษ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพ่ิมเติมว่า การ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของแต่ละทีมประกอบด้วย ทีมผูจ้ ัดการแปลง จะจดัเก็บขอ้มูลเกษตรกรและท าแผนท่ีรายแปลง 
พร้อมทั้งจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และจดัท าแผนการผลิตร่วมกนัทั้งการปล่อยปลาขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิม
อตัรารอดให้สูงข้ึน อีกทั้งปล่อยจ านวนไม่หนาแน่นเพ่ือให้ปลาโตเร็วและมีขนาดใหญ่ รวมถึงการส่งเสริมให้ใชป้ลานิลพนัธ์ุ
ดีและการอบรมเร่ืองการเพาะเล้ียงให้กบัเกษตรกร ส่งผลให้ไดผ้ลผลิตปลานิลเพ่ิมข้ึนจากเดิมเฉล่ีย 566 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมเป็น 
623 กิโลกรัม/ไร่ คิดรวมผลผลิตทั้งหมด 2,015 ตนั ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าตามมาตรฐาน GAP ทีมลดตน้ทุน: ส่งเสริม
การรวมกลุ่มเพ่ือหาปัจจยัการการผลิตร่วมกนัและสามารถบริหารจดัการเล้ียงตามหลกัวิชาการได ้เช่น ก าหนดจุดให้อาหาร 
ส่งเสริมศกัยภาพฟาร์มเพาะพนัธ์ุ สนบัสนุนปลานิลพนัธ์ุดีให้เกษตรกร ให้เกษตรกรรายยอ่ยเขา้ถึงแหล่งลูกพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ 
ท าให้ตน้ทุนเฉล่ียเดิมซ่ึงอยูท่ี่ 34.86 บาท/กิโลกรัม ลดเหลือ 31.37 บาท/กิโลกรัม ทีมการตลาด: ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม
เกษตรกรซ่ึงขณะน้ีสามารถจดัตั้งสหกรณ์ผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ชลบุรี จ ากดั พร้อมทั้งมีการส ารวจความตอ้งการของตลาด การ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า (พฒันาผลิตภัณฑ์) รวมถึงการเจรจาธุรกิจระหว่างสมาชิกในแปลงกับห้างสรรพสินคา้ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
จ านวน 2 แห่งและขณะน้ี ผลผลิตปลานิลในพ้ืนท่ีอ าเภอพานทอง ประมาณ 30 ตนั/วนั ส่งไปขายท่ีแพปลาในพ้ืนท่ีทั้งหมด 23 
แห่ง และ ทีมบริหารจดัการ จะวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง ของแปลงใหญ่ รวมทั้งบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานการบริหาร
จดัการน ้ า แหล่งเงินทุน และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างานทั้ง 4 ทีม นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างรายไดเ้สริมและลด
ตน้ทุนการเล้ียงให้กบัเกษตรกรดว้ยการส่งเสริมให้เล้ียงปลานิลร่วมกบักุง้ขาว ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้ฉล่ีย 26,000 บาท/ไร่ (ปล่อย
กุง้ขาว 2 รุ่น/ปล่อยปลานิล) โครงการปลานิลแปลงใหญ่ จึงเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งในความส าเร็จภายใตน้โยบายท่ีมุ่งช่วยเหลือ
เกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)  
 จากการศึกษา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง คือ 
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