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สารจากองค์กรความร่วมระหว่างประเทศของญีปุ่่น (JICA) 
 

การประชุมสุดยอดขององคก์ารสหประชาชาติเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 

2558 ผูน้าํของโลกมีมติเห็นชอบแผนพฒันา 2030 เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงรวมถึงเป้าหมาย

ของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จาํนวน 17 ขอ้ ท่ีจะขจดัความยากจน การต่อสู้ความไม่เท่าเทียมกนั และ

ความไม่ยติุธรรม และการจดัการแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศภายในปี 2573 (2030) 

และประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติคาดวา่จะนาํไปเป็นกรอบเพื่อจดัทาํแผนพฒันาแห่งชาติ 

และนโยบายทางการเมืองต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบาย 

การช่วยเหลือท่ีดาํเนินการโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐภายในอีก 15 ปีขา้งหนา้ เป็นท่ีน่า

สงัเกตุวา่การประมงคือหน่ึงในเป้าหมายของแผนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืรวมกบัเป้าหมายหลกัอ่ืน ๆ 

ไดแ้ก่ ความยากจน สุขภาพ การศึกษา และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ มนัคือเป้าหมายของ

แผนพฒันาหวัขอ้ 14 ภายใตเ้ร่ือง “การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ

ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 

 

ในการตอบสนองต่อการใหค้วามสาํคญัของการประมงอยา่งย ัง่ยนืของนโยบายระดบัสูง  

ขณะน้ีองคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเพาะ 

เล้ียงปลา โดย JICA เขา้ใจถึงความสาํคญัของสัตวน์ํ้าท่ีเป็นส่วนสาํคญัต่อความมัน่คงทางอาหาร 

โภชนาการ การส่งออก และความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถตอบสนองไดด้ว้ยการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้ า ในขณะเดียวกนัการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ าท่ีย ัง่ยนื ควรเป็นการลดการใช้

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าจากธรรมชาติเพื่อนาํมาใชเ้ป็นลกูพนัธ์ุและใชเ้ป็นอาหารเล้ียงสัตวน์ํ้ าการควบคุม

โรคสัตวน์ํ้าและการใชย้ารักษา และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

การเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดรายยอ่ยไดเ้ปรียบในประเดน็ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ และยงัเป็นแหล่งป้อน

โปรตีนจากสัตวแ์ละวิตามิน เกลือแร่ ละสารอาหารท่ีจาํเป็นแก่ชุมชนชนบทไดโ้ดยตรงในราคาถูก 
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และเป็นประจาํทุกวนั อยา่งไรกต็าม การส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดรายยอ่ยมกัจะประสบ

ปัญหาธรรมดาทัว่ไปในช่วงเร่ิมตน้ ไดแ้ก่ เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงขาดความรู้พ้ืนฐาน และเทคนิคการ

ทาํฟาร์มเล้ียงปลาการไม่มีลกูพนัธ์ุปลาเพื่อนาํมาปล่อยลงเล้ียงและการใหบ้ริการการส่งเสริมอยา่ง

เพียงพอเพ่ือสนบัสนุนประชาชนท่ีตอ้งการ  ในประเทศต่าง ๆ ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ 

มาดากสัการ์ และเบนิน  JICA ไดด้าํเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการท่ีคลา้ยคลึงกนัใน

ดา้นการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลารายยอ่ย ซ่ึงมีการ จดัการปัญหาต่าง ๆ ขา้งตน้อยา่งเหมาะสม 

และมีการแกปั้ญหาอยา่งกวา้งขวางโดยอาศยัการพฒันาเกษตรกรแกนหลกัและการส่งเสริมแบบ

เกษตรกรสู่เกษตรกร และดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีเราไดพ้ฒันาจดัทาํคู่มือฉบบัน้ีข้ึนมา 

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และบทเรียนท่ีเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดก้บัประเทศอ่ืน ๆ 

และกลุ่มองคก์รท่ีมีศกัยภาพในการร่วมมือ 

 

คู่มือฉบบัน้ีเป็นผลงานลาํดบัท่ี 2 ของความร่วมมือระหวา่ง JICA และองคก์รข่ายงานศนูยเ์พาะเล้ียง

สัตวน์ํ้ าแห่งเอเชียแปซิฟิก (NACA) เป็นผลจากความสาํเร็จของการจดั “การประชุมสัมมนาระดบั

นานาชาติการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ย”(International symposium on small-scale 

aquaculture extension) ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนธนัวาคม 2556 ท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษช์ดั

วา่หากไม่มี NACA โครงการน้ีจะไม่เกิดข้ึน 

ดงันั้น ในนามของ JICA ขา้พเจา้ขอแสดงความซาบซ้ึงสาํหรับการสนบัสนุนและร่วมมืออยา่งดียิง่

จาก NACA 

 

Makoto  Kitanaka 

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

แผนกพฒันาชนบท 
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สารจากองค์กรข่ายงานศูนย์เพาะเลีย้งสัตว์นํา้แห่งเอเชียและแปซิฟิก 

(NACA) 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยมีส่วนสาํคญัในหลายโครงการท่ีองคก์รข่ายงานศูนยเ์พาะเล้ียง 

สัตวน์ํ้ าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) ไดด้าํเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผา่นมา 

ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บญัญติัของ NACA ในฐานะเป็นองคก์รระหวา่งประเทศ 

ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการพฒันาชนบทผา่นการเพาะเล้ียงปลาและการจดัการทรัพยากร 

สัตวน์ํ้ าอยา่งย ัง่ยนื NACA เสาะแสวงหาการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในชนบทใหดี้ข้ึน 

ลดความยากจน และเพิ่มความมัน่คงทางอาหาร โดยมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาและชุมชนในชนบท 

เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง NACA ดาํเนินโครงการความช่วยเหลือการพฒันาร่วมกบั

ศนูยว์จิยั หน่วยงานของรัฐ องคก์รเพื่อการพฒันา สมาคมเกษตรกร และองคก์รอ่ืนๆ และยงั

สนบัสนุนการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และการพฒันาศกัยภาพบุคลากรการสร้างความเขม้แขง็ของ

สถาบนัและการพฒันาดา้นนโยบายสาํหรับการเพาะเล้ียงปลาและการจดัการทรัพยากรสัตวน์ํ้ า

อยา่งย ัง่ยนื 

การพฒันาคู่มือแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลารายยอ่ยถือเป็นการ

จดัทาํข้ึนอยา่งถูกเวลา และมีความเหมาะสมอยา่งมากกบัโครงการและงานทั้งหมดของ NACA 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานดา้นการพฒันาและสนบัสนุนการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ย ผลของโครงการ

ระยะแรกท่ีดาํเนินการโดย JICA ในประเทศกมัพชูา ลาว และประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคและ 

ในแอฟริกา แสดงถึงความมีประสิทธิผลของแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรในการส่งเสริม

เทคโนโลยแีบบง่ายแต่ใชไ้ดจ้ริงในการเล้ียงปลา และการผลิตลูกพนัธ์ุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชน

ชนบทท่ีมีขอ้จาํกดัของกลไกดา้นการเผยแพร่ขอ้มูล และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ความร่วมมือระหวา่ง NACA กบั JICA ในการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ยถือวา่ 

ประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ ในนามของ NACA ขา้พเจา้หวงัวา่จะมีการร่วมมือกนัอีกต่อไปในการ
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นาํคู่มือการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยฉบบัน้ีไปใชใ้นภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก และขา้พเจา้ยงัหวงัอยา่ง

จริงใจวา่ในอนาคตจะมีการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมโดยใชคู้่มือสาํคญัท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมา

ฉบบัน้ีเป็นพื้นฐานเป็นการเฉพาะต่อไป  

 

ดร.เชิดศกัดิ วรีะพฒัน์ 

ผูอ้าํนวยการใหญ่องคก์รข่ายงานศนูยเ์พาะเล้ียง

สัตวน์ํ้ าแห่งเอเชียและแปซิฟิก
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  คาํนํา 
 

คู่มือเล่มน้ีไดถู้กจดัเตรียมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประชุมสัมมนานานาชาติการส่งเสริมการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืดรายยอ่ย ซ่ึงจดัข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในเดือนธนัวาคม 25561 

เร่ืองราวความสาํเร็จของเกษตรกรรายยอ่ยทั้งในภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา  

ถกูนาํมาเรียบเรียงอยา่งลึกซ้ึงแสดงถึงกลไกท่ีมีประสิทธิผลและพึ่งพาตวัเองไดข้องการส่งเสริม

การเพาะเล้ียงปลาแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรซ่ึงถูกพฒันาโดย JICA เพื่อการดาํเนินงานของ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพฒันาชนบทในประเทศกาํลงัพฒันาหลายๆประเทศ

ภายในภมิูภาค 

 

ขอ้มูลท่ีบรรจุอยูใ่นคู่มือส่วนใหญ่นาํมาจากผลงานของโครงการปรับปรุงการเพาะเล้ียงปลานํ้าจืด 

และการส่งเสริม (ระยะท่ี 1 และ 2) ท่ีดาํเนินการโดย JICA ในประเทศกมัพชูา นอกจากน้ียงั

ประกอบดว้ย ผลการหารือจากการประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์เกษตรกรแกนนาํ และผูเ้ล้ียงปลา

ในหลายจงัหวดัของกมัพชูา 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นเพียงคู่มือแนะนาํวธีิการดาํเนินการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดรายยอ่ยแบบ

เกษตรกรสู่เกษตรกร ซ่ึงพฒันาจากประสบการณ์ในพื้นท่ีจริงท่ีประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่จาก

การเพาะเล้ียงปลาจืดในประเทศกมัพชูา เน้ือหาทุกขอ้ในคู่มือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชข้ึ้นกบั

สถานการณ์ และสภาพในพื้นท่ีท่ีโครงการส่งเสริมจะดาํเนินงาน  หวงัวา่คู่มือฉบบัน้ีสามารถ

ประยกุตใ์หใ้ชไ้ดก้บัการดาํเนินงานของการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยอ่ืนๆ ในภมิูภาคได ้(อาทิ  

ในนํ้ากร่อยและการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้าชายฝ่ัง) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีชนบทยากจน 

                                                            
1 Proceedings of the symposium is available for free download at NACA 
(www.enaca.org), JICA Thailand (www.jica.go.jp/thailand/english/office/) 
and JICA (www.jica.go.jp) websites. 
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กติตกิรรมประกาศ 

การจดัพิมพแ์ละการเผยแพร่ของหนงัสือเล่มน้ีสามารถเกิดข้ึน เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจาก JICA 

ขอส่งความขอบคุณไปยงั Dr. Eduardo Leaño ในฐานะผูเ้ขียนหลกัสาํหรับการอุทิศตวัในการจดัทาํ

คู่มือฉบบัน้ี ขอบคุณการใหค้วามสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมประมงของกมัพชูา (Cambodia 

Fisheries Administration - FiA) และเจา้หนา้ท่ีของจงัหวดัในช่วงท่ีลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ 

ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ Mr. Chin  Da ท่ีจดัเตรียมรายงานและรูปถ่ายท่ีสาํคญัเพื่อใชป้ระกอบใน

คู่มือฉบบัน้ี ทา้ยน้ี ขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือเป็นอยา่งดีของ แกนนาํและเกษตรกรผู ้

เพาะเล้ียงปลาของจงัหวดักมัปอด (Kampot), ตาแกว้ (Takeo), พระตะบอง (Battambang) และ 

โพธิสัตย ์(Pursat) ของประเทศกมัพชูา การมีส่วนร่วมทั้งหมดท่ีกล่าวถึงมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ใน

การทาํใหคู้่มือน้ีเสร็จสมบูรณ์  	
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1. บทนํา 
 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าจืดรายยอ่ยในภมิูภาคมีการดาํรงอยูม่าอยา่งยาวนาน และเป็นแหล่งให้

ผลประโยชน์ ท่ีหลากหลายแก่เกษตรกรในชนบท ประกอบดว้ย เป็นแหล่งรายได ้ปรับปรุง

โภชนากร และการเพาะเล้ียงปลาอยา่งย ัง่ยนืผา่นการทาํฟาร์มแบบผสมผสานในภูมิภาคเอเชีย  

การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยสามารถบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพเขา้กบัเศรษฐกิจเกษตรชนบท  

โดยการสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและการจดัหาลกูพนัธ์ุ (Yamao, 2013) อยา่งไรกต็าม  

การพฒันาท่ีจาํเป็นและการปรับปรุงเทคโนโลยยีงัไม่สามารถเขา้ถึง หรือมีการเผยแพร่อยา่ง

เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรในชนบทหรือรายยอ่ยได ้จึงทาํใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เตม็ท่ีของ

ศกัยภาพจากผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้าในชุมชนชนบทจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

ประเทศกาํลงัพฒันา เกษตรกรทอ้งถ่ินในประเทศเหล่าน้ีมกัจะไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยพ้ืีนฐาน

ท่ีพฒันาแลว้สาํหรับการผลิตลกูพนัธ์ุและการเล้ียงสัตวน์ํ้า ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการพฒันาและการ

ปรับปรุงเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าท่ีมีอยู ่

 

การส่งเสริมเทคโนโลยแีบบเกษตรกรสู่เกษตรกรท่ีริเร่ิมโดย JICA ไดถ้กูพิสูจน์แลว้วา่เป็นแนวทาง 

ท่ีมีประสิทธิผลในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรท่ียากจนในชนบท ความไดเ้ปรียบของ

แนวทางน้ี คือการใหโ้อกาสรับรู้และการฝึกอบรมใหแ้ก่ชาวประมงรายยอ่ย(ทั้งชายและหญิง) 

โดยเกษตรกรแกนนาํในเร่ือง เทคโนโลยท่ีีพฒันาแลว้และปฏิบติัไดจ้ริงท่ีมีการทดลองใชแ้ละ

พิสูจน์แลว้โดยเกษตรกรแกนนาํ นอกจากน้ี การถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมมีไปยงัเกษตรกรใช้

ภาษาทอ้งถ่ิน ดงันั้น จึงทาํใหก้ระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพสูง และท่ีสาํคญัท่ีสุด

การถ่ายทอดเทคโนโลยดีาํเนินการอยูบ่นพื้นฐานการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีเกษตรกรสามารถหา

ไดง่้าย 
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แนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรสามารถริเร่ิมไดโ้ดยการจดัอบรมท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรแกนนาํ

ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งจะนาํเอาเทคโนโลยกีลบัไปใชเ้พื่อเพิ่มผลผลิตใหแ้ก่ฟาร์มของ

ตวัเอง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่แนวทางน้ีช่วยก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรแกน 

นาํ และเป็นการเพิ่มบทบาททางสังคมในฐานะผูน้าํชุมชน และ/หรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอีกดว้ย  

ทนัทีท่ีเกษตรกรแกนนาํไดรั้บการฝึกอบรมและมีความพร้อม เทคโนโลยจีะถกูถ่ายทอดจาก

เกษตรกรแกนนาํไปสู่เกษตรกรทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการคดัเลือกท่ีประสงค ์จะทดลองใชเ้ทคโนโลย ี

กระบวนการจะเร่ิมจากฟาร์มหน่ึงไปสู่อีกฟาร์มหน่ึง ดงันั้น เกษตรกรทอ้งถ่ินจาํนวนมาก 

จะไดรั้บประโยชน์และสามารถช่วยใหเ้พิ่มผลผลิตของฟาร์มเพาะเล้ียงปลาขนาดเลก็ของตนเอง 

นอกจากน้ี การเพิ่มความร่วมมือระหวา่งเกษตรกรแกนนาํในฐานะผูผ้ลิตลกูพนัธ์ุหรือผูจ้ดัหาผา่น

เครือข่ายท่ีไดพิ้สูจน์แลว้วา่เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผลในการทาํใหก้ารพฒันาการเพาะเลี้ยง

ปลามีความย ัง่ยนื 

 

จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยเกษตรกรทอ้งถ่ินจากประเทศท่ีมีโครงการของ JICA 

ดาํเนินงานอยู ่เป็นเร่ืองควรค่าอยา่งยิง่ในการเรียนรู้เร่ืองราวแห่งความสาํเร็จของเกษตรกรแกนนาํ

แต่ละคนท่ีอาสาเขา้ร่วมโครงการ (NACA, JICA, 2013) จากจุดเร่ิมตน้ของโครงการท่ีมีแค่ถงัและ

บ่อขนาดเลก็สาํหรับการดาํเนินงาน มกัจะมีการขยายสถานท่ีและเน้ือท่ีการดาํเนินงานเพื่อเพิ่มการ

ผลิตลูกปลา (จากโรงเพาะฟักและสถานท่ีอนุบาล) และปลาเล้ียงเพื่อการบริโภคมากข้ึน (จากบ่อ

เล้ียงปลาเน้ือ) เกษตรกรแกนนาํเหล่าน้ีสามารถท่ีจะผลิตลูกปลาขายใหแ้ก่เกษตรกรอ่ืนในทอ้งถ่ิน 

(ซ่ึงโดยปกติจะเป็นเกษตรกรผา่นการฝึกอบรมแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกร) และขายบางส่วนท่ี

เป็นขนาดตลาดในตลาดทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มรายได ้ความเตม็ใจท่ีจะช่วยฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกรราย

อ่ืนในชุมชน และการแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยเหลือเกษตรกรเหล่าน้ี เป็นผลใหเ้กิดการ

เพิ่มผลผลิตสัตวน์ํ้าในทอ้งถ่ินหรือแมแ้ต่ในชุมชนใกลเ้คียง 

 

ในบางกรณี เกษตรกรทอ้งถ่ินบางคนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมโดยเกษตรกรแกนนาํ ไดก้ลายเป็น

เกษตรกรแกนนาํเสียเอง และสามารถท่ีจะฝึกอบรมและใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรรายอ่ืนได ้

ถึงแมจ้ะยงัพบกบัปัญหา บางเร่ืองในการดาํเนินงานในรูปแบบน้ี (ไดแ้ก่ หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึน
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เพื่อเร่ิมตน้การคดัเลือกเกษตรกรแกนนาํ ความเตม็ใจของเกษตรกรท่ีอาสาเขา้ร่วมโครงการ) ผลท่ี

ไดรั้บจากการดาํเนินโครงการของ JICA ในบางประเทศ ในภมิูภาค แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผล

ของรูปแบบ และทาํใหม้ัน่ใจในความต่อเน่ืองของการส่งเสริมเทคโนโลย ีจากเกษตรกรคนหน่ึง

ไปสู่อีกคน 

 

2. รูปแบบ “เกษตรกรสู่เกษตรกร” 
 

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา โครงการความร่วมมือทางวิชาการของ JICA หลายโครงการไดเ้ปล่ียนจากการวจิยั

และพฒันามาเป็นการใหบ้ริการส่งเสริมไปสู่เกษตรกร ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการกาํหนดแนวทาง

สาํหรับโครงการหลายโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ย 

(Chikami, 2013) แมว้า่จะการมีรายงานผลของความสาํเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการทาํซํ้ า

หรือการขยายผลไปท่ีอ่ืนหลงัจากนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํไดง่้าย เพราะศนูยก์ลางท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

งานดา้นการส่งเสริมส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บผิดชอบการใหบ้ริการดา้นการส่งเสริมในทั้งประเทศ 

นอกจากน้ี ระบบการส่งเสริมของรัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันามกัเผชิญกบั

ขอ้จาํกดัท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอ งานดา้นการส่งเสริมท่ี

ดาํเนินการอยูไ่ม่คล่องตวั และการขาดแคลนบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม (Chikami, 2013) 

ปัญหาเหล่าน้ี ผนวกกบั การขาดแคลนลกูพนัธ์ุสัตวน์ํ้ ากลายเป็นคอขวดสาํคญัของการพฒันาการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ย 

 

เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่าน้ี แนวทางการส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรไดถ้กูนาํเสนอ พฒันา  
และนาํไปดาํเนินการในประเทศสาํคญัของอาเซียนท่ีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาจืดสามารถพบได้

ทัว่ไป เป็นการดาํเนินการท่ีจุดมุ่งหมายเพื่อสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมภาครัฐเพื่อใหดี้ข้ึน และ

ใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลาอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยเกษตรกร

ท่ียากจนในชนบท หน่ึงในคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของรูปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร คือกลไกแบบ

พ่ึงพาตนเองเพื่อใหม้ัน่ใจใหเ้กิดการพฒันาการเพาะเลี้ยงปลาอยา่งย ัง่ยนื ทั้งโดยมีหรือไม่มีการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ โดยแนวทางน้ีไดถ้กูนาํเสนอในภาพประกอบท่ี 1 
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Seed Production 

Selection of Seed Producers 
(Core Farmers)

Training of Core Farmers 
(Seed production and/or basic 

aquaculture techniques) 

Preparation of broodstock 
and hatchery facilities 

Fish seed production  
(trials and actual)

Fish seed supply 

Technical advice 

Organization of Core Farmers 
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Grow‐out Culture 

Core Farmers training for 
extension services

Selection of grow‐out 
farmers

Farmer‐to‐farmer training 

Pond preparation 

Grow‐out culture 

Evaluation 

Well‐
experienced 
farmers 

ภาพประกอบที่ 1 แผนผงัแบบง่ายของแนวทางการส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรสาํหรับการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ย (ดดัแปลงจาก FiA และ JICA, 2014) 
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มีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในการส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร หากเกษตรกรธรรมดา

สามารถยอมรับเทคโนโลยโีดยปราศจากหรือมีความยากลาํบากทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจเพียง

เลก็นอ้ย ดว้ยเหตุน้ี เทคนิคของการทาํฟาร์มเล้ียงปลาท่ีจะส่งเสริมควรมีตน้ทุนตํ่า ไม่ยุง่ยาก ทาํง่าย 

และทาํไดจ้ริง จากประสบการณ์ ท่ีแลกเปล่ียนโดยเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาในประเทศท่ีไดด้าํเนิน

รูปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรไปแลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ชนิดของพนัธ์ุปลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับ

การส่งเสริมคือ ปลากินพืช และปลากินทั้งพืชและสัตวไ์ดแ้ก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลา

นวลจนัทร์เทศ ปลายีส่กเทศ ปลาจีน ปลากระโหอิ้นเดีย ซ่ึงชนิดของพนัธ์ุปลาเหล่าน้ีเหมาะกบับ่อ

ดินขนาดเลก็ (เป็นลกัษณะทัว่ไปของการเพาะเลี้ยงปลารายยอ่ย/บ่อปลาในพื้นท่ีหลงับา้น)  
และระบบการเล้ียงซ่ึงตอ้งการปัจจยัในการเล้ียงนอ้ย (ไดแ้ก่ อาหาร)  

 
นอกจากน้ี การนาํรูปแบบน้ีไปปฏิบติัจะเป็นการเปิดโอกาสอยา่งเท่าเทียมในการเขา้ถึงขอ้มูลและ

การพฒันาทกัษะแก่เกษตรกรทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
 

โดยทัว่ไป ผลท่ีไดจ้ากการส่งเสริมเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยแบบเกษตรกรสู่

เกษตรกร ในประเทศสาํคญัของอาเซียน (ไดแ้ก่ ลาว และกมัพชูา) มีศกัยภาพท่ีจะสามารถนาํไป

ปรับใชก้บัระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ยอ่ืน (ไดแ้ก่ นํ้ากร่อย และนํ้าทะเล) และสามารถนาํไป

ดาํเนินการกบัประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืน ๆ ในโลกท่ีมีการดาํเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ย 
 

3. บทบาทของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความย ัง่ยนืของการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยในบริบทของเทคโนโลย–ีการผลิต-ส่ิงแวดลอ้ม  

ถกูแสดงในภาพประกอบที่ 2 (JICA, NACA, DOF 2013) เป็นหนา้ท่ีของภาครัฐ(โดยไม่คาํนึงถึง

สถานการณ์พฒันาของประเทศ) โดยมีหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายและทิศทางการพฒันาของการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ย สาํหรับกิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า คุณภาพและศกัยภาพ

ของกาํลงัคนของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกญุแจสาํคญัในการสนบัสนุนส่งเสริมดา้น

เทคโนโลย ีภาครัฐและหุน้ส่วนดา้นการพฒันาสามารถสนบัสนุนใหเ้กิดการนาํแนวทางการ 
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ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ารายยอ่ยแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรไปใช ้โดยอาศยัการกาํหนด

นโยบายสนบัสนุน การกาํหนดทิศทาง การจดัหาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็น และการลงทุน

ในการพฒันาศกัยภาพบุคคล ซ่ึงการสนบัสนุนเหล่าน้ีมกัจะดาํเนินการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาศกัยภาพบุคคล และส่วนใหญ่มกัจะรวมถึงการจดัหาโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งและการสนบัสนุนทางเทคโนโลย ีภาครัฐยงัมีบทบาทสาํคญัในการควบคุมดูแล

ประเดน็สาํคญัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ประกอบดว้ย เร่ืองสุขภาพ และ

ความปลอดภยัทางอาหาร 

 

ในเร่ืองการฝึกอบรมและการส่งเสริม บทบาทของภาครัฐและหุน้ส่วนการพฒันาอยูท่ี่การจดัการ

ฝึกอบรมและการเป็นพี่เล้ียงใหก้บัเกษตรกรแกนนาํจนกวา่เกษตรกรเหล่าน้ีจะพฒันาศกัยภาพ และ

ความเช่ือมัน่จนสามารถไปช่วยเกษตรกรรายอ่ืนได ้ภาครัฐยงัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพฒันาและ

จดัหาวสัดุส่ือประกอบการฝึกอบรมซ่ึงควรใชภ้าษาทอ้งถ่ิน วสัดุส่ือประกอบการฝึกอบรมเหล่าน้ี 

ภาพประกอบที่ 2 การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยอยา่งย ัง่ยนืภายใตเ้ทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา-
สภาพแวดลอ้มการผลิต (JICA, NACA, DOF, 2013) 
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สามารถจดัทาํเป็น โปสเตอร์ ส่ือเสียง หรือภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและเกษตรกรแกนนาํ

สามารถนาํไปใชเ้พื่อการส่งเสริมใหแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืน ๆ ต่อได ้(ตวัอยา่งในภาพประกอบท่ี 3 

โปสเตอร์สาํหรับการฝึกอบรมในทอ้งถ่ินท่ีใชโ้ดยเกษตรกรแกนนาํในกมัพชูา)  

การคดัเลือกและการพฒันาฟาร์มตวัอยา่งควรมีการดาํเนินการเพื่อใชส้าธิตในพื้นท่ีจริงอยา่งไดผ้ล

ในเร่ือง วธีิการปฏิบติัในการจดัการฟาร์มเพาะเล้ียงปลาท่ีดีเพื่อนาํไปสู่การผลิตลกูพนัธ์ุหรือปลา

ขนาดตลาดเพื่อการบริโภค 

 

นอกจากน้ี ห่วงโซ่อุปทานยงัมีบทบาทท่ีสาํคญัในการบริการดา้นการส่งเสริม ยกตวัอยา่งในกรณีน้ี 

ไดแ้ก่ผูข้ายอาหารสัตวน์ํ้า หรือปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ สามารถใหค้าํปรึกษาดา้นวิชาการแก่เกษตรกร

จากการท่ีติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัเป็นประจาํ การเผยแพร่ของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการ

เพาะเล้ียงปลาสามารถดาํเนินการในระดบัชาติระดบัทอ้งถ่ินหรือท่ีระดบัฟาร์ม ผา่นการเผยแพร่

ขอ้มูลโดยอาศยัส่ือท่ีหลากหลายท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดต้ามปกติ (ไดแ้ก่ วทิย,ุ ส่ิงพิมพ)์ 

 

ภาพประกอบที่ 3 โปสเตอร์ภาษาทอ้งถ่ิน (ขแมร์) ซ่ึงใชส้าํหรับการฝึกอบรมเกษตรกรทอ้งถ่ินส่วน
หน่ึง ของกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลา (ภาพถ่ายไดรั้บความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกมัพชูา) 
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ภารกจิของนักส่งเสริมของภาครัฐ 

นกัส่งเสริมท่ีรับผดิชอบการพฒันาการเพาะเล้ียงปลาควรรับผดิชอบต่อกิจกรรมท่ีจะกล่าวถึง

ต่อไปน้ีเพื่อการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลารายยอ่ยในระดบัชุมชน (JICA และ FiA, 2014) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตพื้นท่ีชนบทยากจน  

1. การแนะนาํทางวิชาการใหแ้ก่เกษตรกรในเร่ืองความรู้พ้ืนฐาน และทกัษะของการ

เพาะเล้ียงปลานํ้าจืดรายยอ่ยผา่นการฝึกอบรมระยะสั้น และการไปเยีย่มเพื่อส่งเสริม 

ซ่ึงเกษตรกรอาจไม่สามารถนาํไปปฏิบติัจริงไดใ้นทนัทีทนัใด ดงันั้น กิจกรรมการติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองสาํหรับเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมควรมีการดาํเนินการเพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรนาํ

ความรู้ไปปฏิบติัในการเพาะเล้ียงจริง 

2. การเฝ้าติดตามสภาพการเพาะเลี้ยงปลาและการดาํเนินงานของฟาร์มผา่นการเยีย่มฟาร์ม 

(ท่ีควรจะทาํหน่ึงหรือสองคร้ังต่อเดือน) การเยีย่มแบบน้ีจะช่วยกระตุน้และคงสภาพ

แรงจูงใจของเกษตรกรใหย้งัคงดาํเนินการเพาะเล้ียงปลาอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. การเกบ็รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ข่าวสารการพฒันาล่าสุดหรือขอ้มูล

ทางเทคนิค การเพาะเล้ียงปลาสาํหรับปรับปรุงการดาํเนินการของเกษตรกร ซ่ึงถือเป็นส่ิง

ท่ีสาํคญัมากในเขตชนบท หรือพ้ืนท่ีห่างไกลซ่ึงเกษตรกรขาดการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีทนัสมยั

และประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงปลาอ่ืน ๆ 

4. สนบัสนุนการกระจายลกูพนัธ์ุโดยการเช่ือมโยงทางการตลาดระหวา่งผูผ้ลิตลกูพนัธ์ุและ

เกษตรกร ท่ีเล้ียงปลาเน้ือ ซ่ึงวธีิน้ีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งอุปสงค์

และอุปทานและหลีกเล่ียง การผลิตลกูพนัธ์ุท่ีมากเกินความตอ้งการซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด

ความสูญเปล่า 

5. สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานภาครัฐระดบัชาติ/ระดบัจงัหวดัและหน่วยงาน

หุน้ส่วนการพฒันาในทอ้งถ่ิน/หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกกลไกการส่งเสริม การเพาะเล้ียงปลาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมกัจะพบวา่

หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีชุมชนตอ้งการความ

ช่วยเหลือมากท่ีสุด หรือท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมดา้นการส่งเสริม 
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6. สนบัสนุนเครือข่ายเกษตรกรแกนนาํผูซ่ึ้งรับผดิชอบกิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเล้ียง

ปลาในระดบั รากหญา้ 

7. ภารกิจท่ีระบุขา้งตน้ควรดาํเนินการโดยความร่วมมือกบัเครือข่ายเกษตรกรแกนนาํผูซ่ึ้ง

ถือเป็นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดา้นการ

ส่งเสริม 

 

4. เกษตรกรแกนนํา:การคดัเลอืกและการฝึกอบรม 
 

การคดัเลอืก 

หน่ึงในประเดน็หลกัของแนวทางการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรหรือ

แบบกลุ่ม คือการคดัเลือกบุคคลท่ีมีส่วนผสมท่ีเหมาะสมทั้งดา้นทกัษะและเป็นท่ียอมรับของชุมชน

ใหม้าเป็นเกษตรกรแกนนาํท่ีมีประสิทธิผล และเป็นผูซ่ึ้งสามารถอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรราย

อ่ืน การคดัเลือกเกษตรกรแกนแสดงใหเ้ห็นไดต้ามภาพประกอบท่ี 3 (JICA, NACA, DOF 2013) 

เกษตรกรแกนนาํมีบทบาทท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการส่งเสริมเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลาและ

วธีิการบริหารจดัการท่ีดี พวกเขายงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการฝึกอบรบเกษตรกรทอ้งถ่ินท่ีเล้ียงปลา

เน้ือและผูผ้ลิตลูกพนัธ์ุ ซ่ึงถือวา่ทาํไดม้ากกวา่ท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมภาครัฐจะสามารถทาํได ้ดงันั้น  

จึงจาํเป็นในการคดัเลือกเกษตรกรแกนนาํท่ีเหมาะสมโดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์ตั้งข้ึนเพื่อใหเ้กิดความ

มัน่ใจไดว้า่การเผยแพร่ขอ้มูลเทคโนโลย ีและวธีิการปฏิบติัในฟาร์มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นหลกัเกณฑส์าํหรับการคดัเลือกเกษตรกรแกนนาํควรกาํหนดข้ึนอยา่งระมดัระวงัเพื่อเพิ่ม

ความเป็นไปไดข้องความสาํเร็จของโครงการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลา รายละเอียดขา้งล่างเป็น

ตวัอยา่งของหลกัเกณฑท่ี์ใชค้ดัเลือกเกษตรกรแกนนาํในประเทศกมัพชูา (Visethetal., 2013): 

1) ทกัษะและประสบการณ์ 

2) สถานท่ี (สาํหรับผลิตลกูพนัธ์ุปลาและ/หรือปลาเน้ือ) 

3) แหล่งนํ้า 

4) สถานะทางเศรษฐกิจ 

5) ความตั้งใจ (ท่ีจะเป็นเกษตรกรแกนนาํ)/ประสบการณ์การส่งเสริม 
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หลกัเกณฑส์าํหรับการคดัเลือกเกษตรกรแกนนาํไม่ควรจาํกดัเฉพาะตามท่ีระบุขา้งตน้ ข้ึนอยูก่บั

สถานะ ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในพื้นท่ีหรือในประเทศ และศกัยภาพปัจจุบนัของการ

เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาตวัอยา่ง กรณีประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีมีระบบการเพาะเลี้ยงปลาอยา่งดีควร

มีหลกัเกณฑท่ี์เคร่งครัดสาํหรับการคดัเลือกเกษตรกรแกนนาํผูซ่ึ้งสามารถเผยแพร่และถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลาไปสู่เกษตรกรรายยอ่ย บทบาทของภาครัฐและหุน้ส่วนการพฒันา  

คือการฝึกอบรมหรือการเป็นพี่เล้ียงเกษตรกรแกนนาํจนกระทัง่พวกเขาพฒันาศกัยภาพและมีความ

เช่ือมัน่ท่ีจะชกัจูงเกษตรกรรายอ่ืนเขา้ร่วมโครงการ เกษตรกรแกนนาํท่ีไดรั้บการคดัเลือกควรจะมี

ความตั้งใจและใหค้าํมัน่ท่ีจะร่วมมือและสนบัสนุนงานภาครัฐในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินใน

การดาํเนินงานของกิจกรรมการถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงปลา 

 

การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมแกนนาํท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมภาครัฐ 

ท่ีผา่นการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ การฝึกอบรมควรจะจดัข้ึนเพื่อใหเ้กษตรกรแกนนาํสามารถ

จดัการฟาร์ม ของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ไม่วา่จะเป็นฟาร์มผลิตลูกพนัธ์ุหรือผลิตปลาเน้ือ) เพื่อเป็น

ฟาร์มตวัอยา่งใหแ้ก่ เกษตรกรรายยอ่ยอ่ืนท่ีสนใจเม่ือรูปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรถกูนาํไปใช ้  

โดยท่ีเกษตรกรแกนนาํท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีความหลากหลายทั้งในดา้นประสบการณ์และ

ศกัยภาพในการส่งเสริมและการฝึกอบรม ดงันั้น จึงควรมีโครงการฝึกอบรมหลายโครงการ

พฒันาข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการประสบการณ์และความสามารถทางเทคนิคท่ีหลากหลาย

ของพวกเขา  รายละเอียดดา้นล่างคือตวัอยา่งโครงการฝึกอบรมสาํหรับเกษตรรายใหม่และ

เกษตรกรแกนนาํท่ีมีประสบการณ์ (ดดัแปลงจากโปรแกรมท่ีพฒันาโดยกรมประมงกมัพชูาสาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและเกษตรกรแกนนาํทั้งระดบัพื้นฐานและกา้วหนา้; FiA and JICA, 2014) 

• โปรแกรมระดบัพื้นฐาน: 

º ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม: เกษตรกรแกนนาํรายใหม่ (ผูท่ี้เร่ิมตน้การผลิตลกูพนัธ์ุ 

และ/หรือผลิตปลาเน้ือ) 

º หวัขอ้: เทคนิคเบ้ืองตน้การเพาะเล้ียงปลา เทคนิคการผลิตลกูพนัธ์ุ  

การฝึกอบรมการส่งเสริม) 
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º วธีิการการฝึกอบรม: การบรรยายโดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน การฝึกปฏิบติั 

การเยีย่มฟาร์ม 

º ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ: พฒันาความสามารถในการใหค้าํปรึกษาเกษตรกร 

ผูเ้พาะเล้ียงปลา ในเร่ืองพื้นฐานเทคนิคการเพาะเล้ียงปลาสาํหรับการผลิต 

ลกูพนัธ์ุและปลาเน้ือ 

• โปรแกรมระดบักา้วหนา้ 

º ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม: เกษตรกรแกนนาํท่ีมีประสบการณ์ (เกษตรกรผลิต 

ลกูพนัธ์ุ เกษตรกรผูผ้ลิต ปลาเน้ือ) 

º หวัขอ้: เทคนิคการเพาะเล้ียงปลาท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ เทคนิคการผลิต 

ลกูพนัธ์ุ วธีิปฏิบติัในการจดัการฟาร์มใหดี้ข้ึน  การวางแผนรองรับเหตุการณ์

ต่างท่ีอาจเกิดข้ึน 

º วธีิการในการฝึกอบรม ประกอบดว้ย การบรรยาย การทดลองปฏิบติัการ 

จดัการฟาร์มจริง การเยีย่มชมฟาร์ม 

º ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ: ปรับปรุงศกัยภาพการใหก้ารส่งเสริม ประกอบดว้ยการ

ใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงทั้งระบบ การผลิตลกูพนัธ์ุและการผลิต

ปลาเน้ือ การขยายการบริการการส่งเสริมจากระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ระดบัจงัหวดั

หรือเหนือกวา่นั้น  การปรับปรุงความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กษตรกรราย

อ่ืนมาเป็นเกษตรกรแกนนาํ 

 

การส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยควรมุ่งเนน้เทคโนโลยท่ีีง่าย ๆ ปฏิบติัได ้และการปรับปรุงวธีิการ

จดัการ ดงันั้น การฝึกอบรมเกษตรกรแกนนาํควรเนน้ย ํ้าประเดน็เดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ

ฝึกอบรมและการส่งเสริมควรกล่าวถึงประเดน็ท่ีระบุ ดงัน้ี 

• การเลือกสถานท่ีตั้งท่ีดี/บ่อ; 

• เทคนิคการเตรียมฟาร์ม/บ่อ; 

• วธีิการผลิตลกูปลาวยัอ่อนและลูกปลาน้ิวท่ีดี 

• การจดัการเร่ืองการรวบรวมเล้ียงลกูปลาน้ิว 
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• คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมและการจดัการการใหอ้าหาร (ถา้มีการใช)้ และ 

• การเปล่ียนผลผลิตตน้ทุนตํ่าใหเ้ป็นผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูง 

 

นอกจากน้ี พบวา่การแลกเปล่ียนเยีย่มชมฟาร์มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรโดยตรง คือวธีิท่ีมี

ประโยชน์ ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และประเดน็การผลิตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนัเอง เป็นการง่ายกวา่ท่ีเกษตรกรจะยอมรับและนาํขอ้มูลหรือเทคโนโลย ี

ท่ีไดรั้บจากการพบปะเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัไปใชป้ฏิบติัมากกวา่ท่ีไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยทัว่ไป

เกษตรกรจะต่ืนตวัสนใจมากกวา่เม่ือพวกเขาไดเ้ห็นเกษตรกรรายอ่ืนท่ีประสบความสาํเร็จและ 

จะกระตือรือร้นอยากเรียนรู้จากพวกนั้น นอกจากน้ีการไดป้ฏิสัมพนัธ์โดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน 

ของตวัเอง การส่งผา่นขอ้มูลและถ่ายทอดเทคโนโลยจีะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

5. เครือข่ายเกษตรกรแกนนํา 
 

จากขอ้แนะนาํขา้งตน้ ปฏิสัมพนัธ์ของเกษตรกรสู่เกษตรกรเป็นการทาํใหก้ารส่งผา่นขอ้มูล 

และประสบการณ์มีประสิทธิผลมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ทางการปฏิบติัในโรงเพาะ

ฟัก และ/หรือ การจดัการบ่อเล้ียงปลาเน้ือ ซ่ึงวธีิการน้ีเป็นแนวทางเชิงธุรกิจมีประสิทธิผลในการ

ส่งเสริม ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรแกนนาํเพื่อท่ีพวกเขาจะสามารถติดต่อส่ือสาร

และเรียนรู้ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การจดัตั้งเครือข่ายเกษตรกรแกนนาํสามารถไดรั้บการ

สนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมภาครัฐท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและช่วยผูผ้ลิตลกูพนัธ์ุใหท้ราบถึง

วธีิการจดัตั้งและจดัการเครือข่ายของกลุ่ม (ภาพประกอบท่ี 4) 

 

กระบวนการการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองสามารถดาํเนินการไดท้ั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

แลว้แต่วา่แบบใดจะเหมาะสมกบัสถานการณ์ของทอ้งถ่ินนั้น โดยวธีิการประชุม หลกัสูตรการ

ฝึกอบรม และการสัมมนาใหข้อ้มูล 
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ส่ิงต่อไปน้ีคือผลประโยชน์จากเครือข่าย

เกษตรกรแกนนาํท่ีคาดวา่สมาชิกในกลุ่ม

และเกษตรกร รายยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมจะไดรั้บ ไดแ้ก่ 

• การปรับปรุงเทคนิคการผลิต 

ลกูพนัธ์ุ 

• การขายและการจดัส่งลกูพนัธ์ุ

ปลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• การประสานงานและการร้องขอ

ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคหรือ

การเงินหากจาํเป็น 

• การแลกเปล่ียนปัญหาและ

วธีิแกไ้ขปัญหาสาํหรับการจดัการ

โรงเพาะฟักและบ่อเบ้ืองตน้ 

• การปรับปรุงการเขา้ถึงตลาดและ

ช่องทางการตลาด 

• การดาํเนินการดา้นการเล้ียง

ร่วมกนั 

• มีอาํนาจในการต่อรองร่วมกนัท่ี

มากข้ึน 

เครือข่ายเม่ือไดจ้ดัตั้งข้ึนมาแลว้ควรจะ

ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจาก

หน่วยงานภาครัฐในทอ้งถ่ิน หรือระดบัประเทศท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการส่งเสริมการ

เพาะเล้ียงปลา ควรมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเครือข่าย (อาทิ ประธาน, รองประธาน, 

เลขานุการ, การเงิน) กาํหนดกฎระเบียบพื้นฐานของเครือข่ายเพื่อให ้การทาํงานของเครือข่าย

เป็นไปอยา่งราบร่ืนและย ัง่ยนื 

เครือข่ายเกษตรกรแกนนาํในหลายจงัหวดัของกมัพชูาท่ีมีการ
ดาํเนินการโครงการปรับปรุงและส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลา
จืด (FAIEX) ของ JICA โครงการท่ี 1 และ 2 โครงการเหล่าน้ี
มีการดาํเนินงานตามแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรกบั
เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาจืดรายยอ่ยอยา่งแขง็ขนั  ผูเ้ป็น
สมาชิกของเครือข่ายจากจงัหวดักมัปอด (Kampot), จงัหวดัตา
แกว้ (Takeo), จงัหวดัโพธิสตั (Pursat) และจงัหวดัพระตะบอง 
(Battambang) ไดก้าํหนดสิทธิประโยชน์ซ่ึงสมาชิกแต่ละคน
สามารถเขา้ถึง  ดงัต่อไปน้ี 

• เงินกูส้าํหรับก่อสร้างโรงเพาะฟักและการผลิต 
ลูกพนัธุ์/ปลาเน้ือ (สมาชิกตอ้งจ่ายเงินกูคื้น 
พร้อมดอกเบ้ีย ในอตัราตํ่า) 

• การร่วมใชช่้องทางจดัหาปัจจยัการผลิตและ
การตลาด 

• การแบ่งปันทรัพยากร (อาทิ ฮอร์โมนปลาเพื่อใช้
ในการกระตุน้ใหเ้กิดการผสมพนัธุ์) 

เครือข่ายเกษตรกรแกนนาํถา้ไม่นดัประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
(ทุก ๆ 3 - 4 เดือน) กจ็ะติดต่อส่ือสารกนัตลอด โดยใช้
โทรศพัทห์รือส่งขอ้ความ SMS 
 

.     
  Mrs. Set Thy, President            Mr.Van Po, President 
  CF Network                  CF Network 
  Kampot Province                       Takeo Province              
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6.การส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร 
  

การส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรเป็นการใหเ้กษตรกรแกนนาํฝึกอบรบเกษตรกรรายอื่น

เก่ียวกบั การเล้ียงปลาในระดบัชุมชน ใชก้ารส่งเสริมของทอ้งถ่ินและใชว้สัดุส่ือประกอบการ

ฝึกอบรมภาษาทอ้งถ่ิน ในฐานะท่ีเป็นผูฝึ้กอบรมเกษตรกรแกนนาํตอ้งเรียนรู้ทกัษะการสอนขั้น

พ้ืนฐานเพื่อจดัการบรรยายในฐานะวทิยากรในระหวา่งกระบวนการ (FiA และ JICA, 2014) 

การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของเกษตรกรแกนนาํดงักล่าวจะเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมภาครัฐซ่ึงควรจะเป็นผูท่ี้จดัหาวสัดุส่ือ/อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรม (ไดแ้ก่จุลสาร

ทางวชิาการ โปสเตอร์ และวดิีโอ) ซ่ึงสามารถถูกนาํมาใชโ้ดยเกษตรกรแกนนาํสาํหรับงานส่งเสริม

ของพวกเขา นกัส่งเสริมภาครัฐควรเตรียมเกษตรกรแกนนาํใหพ้ร้อมสาํหรับการสาธิตภาคปฏิบติั

ในเร่ืองเทคนิคพื้นฐานและการปฏิบติัการผลิตลูกพนัธ์ุและปลาเน้ือ (ภาพประกอบท่ี 5) 

 

ภาพประกอบที่ 4 เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมภาครัฐกาํลงัใหค้าํแนะนาํและอาํนวยความสะดวกใหก้บั
เกษตรกรแกนนาํในการจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มของพวกเขา 
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ในการฝึกอบรมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร การท่ีเกษตรกรแกนนาํสอนทกัษะพื้นฐานการเล้ียง 

ปลาเน้ือ ใหเ้กษตรกรรายอ่ืน เป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีใกลชิ้ดระหวา่งเกษตรกร

แกนนาํกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาเน้ือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนจะก่อใหเ้กิดการจดัหาและการจดัส่งลกู

พนัธ์ุปลาใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงปลาเน้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถแนะแนว แนะนาํ 

วธีิการดาํเนินการใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีสถานท่ีเล้ียงอีกดว้ย 

 

เกษตรกรแกนนาํใหก้ารฝึกอบรมแก่เกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจท่ีจะเป็นเกษตรกรแกนนาํ ในกรณีน้ี

เกษตรกรแกนนาํจะฝึกอบรมพวกเขาเหล่าน้ี ในเร่ืองของทกัษะพื้นฐานสาํหรับการผลิตลกูพนัธ์ุ 

และวธีิการเป็นเกษตรกรแกนนาํในอนาคต 

 

ดงัระบุในภาพประกอบท่ี 1 เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาเน้ือและผูผ้ลิตลูกพนัธ์ุท่ีไดรั้บการฝึกอบรมควรจะ

ถกูสนบัสนุนใหแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเกษตรกรรายอ่ืนในทอ้งถ่ินตนเอง (หรือท่ีไกล

ออกไป) ซ่ึงจะทาํใหเ้กิด 

เกษตรกรแกนนาํในประเทศกมัพชูาประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการส่งเสริมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร มี
เกษตรกรชายและหญิงจาํนวนหลายพนัรายไดรั้บการฝึกอบรมระหวา่งการดาํเนินงานของโครงการส่งเสริม และ
การปรับปรุงการเพาะเล้ียงนํ้าจืดทั้ง 2 ระยะ (รวมทั้งส้ิน 9 ปี) นางสาว Set  Thy เกษตรกรแกนนาํ จากจงัหวดักมั
ปอด (Kampot) ไดฝึ้กอบรมเกษตรกรมากกวา่ 1,000 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็นเกษตรกร ท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการผลิตปลาเน้ือ Mr. Van Po (จงัหวดัตาแกว้, Takeo) และ Mr. ChinKunTy (จงัหวดัโพธิสตั, 
Pursat) แต่ละคนไดจ้ดัฝึกอบรมใหเ้กษตรกร จาํนวน 600 - 700 ราย ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของเกษตรกรท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมของจงัหวดัตาแกว้ (Takeo) ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการผลิตปลาเน้ือ ในขณะท่ีมี
เกษตรกรจาํนวนเพียง 40 - 45 รายในจงัหวดัโพธิสตั (Pursat)ท่ีประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองแหล่ง
นํ้า จงัหวดัพระตะบอง (Battambang) เกษตรกรแกนนาํ Mr. Mith  Phan ไดฝึ้กอบรมใหเ้กษตรกรจาํนวน 400 ราย 
และมีจาํนวน 25 – 30 ราย ท่ีประสบความสาํเร็จ 
 
ทั้งน้ี ไม่ใช่ผูเ้ขา้ร่วมในการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาโดยอาชีพ บางคนเป็นคนในชุมชน ผูซ่ึ้ง
สนใจเพิ่มพนูความรู้พื้นฐานของการเล้ียงปลา การฝึกอบรมส่วนใหญ่ดาํเนินการภายในชุมชน แต่เกษตรกรแกน
นาํบางรายไดข้ยายการบริการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืนและจงัหวดัอ่ืนเช่นกนั  ซ่ึงในการฝึกอบรมไดเ้ปิด
โอกาสใหท้ั้งผูห้ญิงและผูช้ายเขา้ร่วม 
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ภาพประกอบที่ 5 การลงมือฝึกปฏิบติัจริงในการฝึกอบรมดา้นทกัษะและเทคนิค
พ้ืนฐานสาํหรับการผลิตลกูพนัธ์ุท่ีดาํเนินการในระหวา่งกิจกรรมการส่งเสริม  
(ภาพถ่ายไดรั้บความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกมัพชูา) 

ภาพประกอบที่ 6 การฝึกอบรมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาทอ้งถ่ิน (สาํหรับการผลิตปลาเน้ือ) 
ดาํเนินการโดย เกษตรกรแกนนาํท่ีผา่นการฝึกอบรม (ผูผ้ลิตลกูพนัธ์ุ) 
(ภาพถ่ายไดรั้บความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกมัพชูา) 
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การส่งเสริมเทคโนโลยใีหข้ยายออกไปและ

สนบัสนุนใหส้มาชิกของชุมชมอ่ืนท่ีมีความสนใจ

เขา้มามีส่วนร่วมการผลิตปลา (ภาพประกอบท่ี 6) 

 

การฝึกอบรมเกษตรกรควรประกอบดว้ย (แต่ไม่

ควรจาํกดัเฉพาะ) หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงการผลิตลกูพนัธ์ุปลานํ้าจืด

ชนิดท่ีมีความสาํคญั 

a. การเลือกสถานท่ีและการจดัการนํ้า 

b. เทคโนโลยกีารเพาะพนัธ์ุและ

เทคนิคการกระตุน้การผสมพนัธ์ุ 

รวมถึงการใชส้ารกระตุน้ใหเ้กิดการ

วางไข่ 

c. การจดัการท่ีเหมาะสมของสถานท่ี

สาํหรับการเพาะพนัธ์ุ (ไดแ้ก่ บ่อ

หรือถงัพอ่แม่พนัธ์ุ, บ่อเพาะพนัธ์ุ,

บ่ออนุบาลลกูปลา) 

d. การจดัการพอ่แม่พนัธ์ุ 

e. การจดัการโรงเพาะฟักและอนุบาล 

f. การจดัการอาหารและการใหอ้าหาร 

g. การเกบ็เก่ียว การบรรจุและการ

ขนส่งลกูปลาน้ิว 

2. การปรับปรุงการผลิตการเล้ียงปลาเน้ือ 

a. ระบบการเล้ียง รวมถึงการนาํการเล้ียงแบบดั้งเดิมและเล้ียงแบบหลายชนิดรวมกนั

ไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม 

ในประเทศลาว รูปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรได้
ถูกนาํไปใชป้ฏิบติัผา่นโครงการปรับปรุงการ
เพาะเล้ียงปลาและการขยายโครงการเฟส 2 
ระหวา่งปี 2548 – 2553   เกษตรกรแกนนาํท่ีได้
ผา่นการฝึกอบรม  ไม่เพียงแต่ขยายการดาํเนินงาน
การเล้ียงของตนเองออกไป ยงัไดฝึ้กอบรม
เกษตรกรอ่ืนในเร่ืองพื้นฐานของการผลิตปลาเน้ือ 
 
ในประเทศเบนิน (Benin) โครงการการส่งเสริม
การเพาะเล้ียงปลาจืดไดส้นบัสนุนเกษตรกร 
แกนนาํ ผูซ่ึ้งสามารถผลิตลูกปลาและอาหารปลา
ทาํเอง ในระยะเวลา 3 ปีคร่ึงของการดาํเนิน
โครงการมีเกษตรกร ทั้งชายและหญิงจาํนวน 
2,200 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมผา่นรูปแบบ
เกษตรกรสู่เกษตรกรซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลในการฝึกอบรม
เกษตรกรใหม่และเกษตรกรรายเดิม 
 
ผลลพัธ์ในทาํนองเดียวกนัพบในโครงการ
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาจืดรายยอ่ยท่ีดาํเนินการ
ในเมียนมาร์ (การส่งเสริมการเพาะเล้ียงรายยอ่ย
เพื่อสนบัสนุนการดาํรงชีพของชุมชนในชนบท; 
2009 - 2013) และในมาดากสัการ์ (Project 
D’Aquaculture de Tilapia A Mahajanga, 2002 - 
2004) 
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b. ระบบฟาร์มแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเล้ียงปลาจืดรายยอ่ย  

(ไดแ้ก่ การเล้ียงปลาในนาขา้ว การเล้ียงผสมผสานกบัปศุสัตว)์ 

c. แหล่งหรือการจดัหาลกูพนัธ์ุคุณภาพดีสาํหรับการเพาะเล้ียง 

d. การเลือกสถานท่ี ออกแบบบ่อและกาํหนดขนาด 

e. การเตรียมบ่อ การใส่ปุ๋ย และการจดัการคุณภาพนํ้า 

f. อาหารและการจดัการการใหอ้าหาร 

g. วธีิการปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการป้องกนัโรคและควบคุมโรค (กรณีท่ีจาํเป็น) 

3. การผลิตตามทิศทางของตลาดและห่วงโซ่คุณค่า 

a. การบูรณาการของการผลิตของการเพาะเลี้ยงปลาและการตลาด 

b. การทาํฟาร์มแบบพนัธสัญญาท่ีมีการตกลงราคาผลผลิตล่วงหนา้เพื่อกาํหนดการ

ปล่อยและ การเกบ็เก่ียวผลผลิต  ทั้งน้ีเพื่อลดการแข่งขนัและเกษตรกรสามารถคาด

เดารายไดล่้วงหนา้มากข้ึน 

4. การปรับปรุงดา้นเทคนิคใหดี้ข้ึน นวตักรรมและการส่งเสริม 

a. การประเมินวธีิการจดัการท่ีแตกต่างกนัหลายๆแบบ 

b. ส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาสาํหรับชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน /พ้ืนเมือง รวมถึงทดสอบ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับนาํมาเพาะเล้ียงปลา 

c. การสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายเกษตรกรสู่เกษตรกรและการนาํวิธีการบริหาร

จดัการฟาร์มแบบกลุ่มสาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย 

d. การส่งเสริมวธีิปฏิบติัในการจดัการฟาร์มท่ีดีข้ึนสาํหรับการทาํฟาร์มอยา่งมีความ

รับผดิชอบ 

e. การแสวงหาการสนบัสนุนจากภาครัฐสาํหรับความต่อเน่ืองของโครงการส่งเสริม  

และความเป็นไปไดใ้นลอกแบบอยา่งไปใชใ้นพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือไปใชใ้นการเพาะเล้ียง

ปลารูปแบบอ่ืน (เช่น การเล้ียงในบ่อนํ้ากร่อย) 
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7. การตดิตามตรวจสอบและการประเมินผล  
 

ประเดน็สาํคญัสองประเดน็ในการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับเกษตรกร

รายยอ่ยคือการควบคุมดูแลและการติดตามตรวจสอบ การควบคุมดูแลสามารถทาํไดโ้ดยผา่นการ

ฝึกอบรม  การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการ  และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเกษตรกรตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลของกิจกรรมการส่งเสริมควรดาํเนินการโดย

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมภาครัฐและเกษตรกรแกนนาํ  และใหส้นบัสนุนทั้งเกษตรกรแกนนาํและ

เกษตรกรในทอ้งถ่ินใหมี้การบนัทึกขอ้มูลอยา่งเหมาะสมในเร่ืองต่อไปน้ี พร้อมใหแ้ยกขอ้มูลเป็น

ดา้นหญิงชายกรณีท่ีจาํเป็น 

• จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 

• จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ประสบความสาํเร็จ 

• คุณภาพของปัจจยัผลิต (ไดแ้ก่ ลูกพนัธ์ุ, อาหาร) 

• ความสาํเร็จของการดาํเนินการทาํฟาร์มในช่วงเวลาท่ีผา่นไป 

• มาตรการวธีิการท่ีทาํเพื่อจดัการกบัปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินการเล้ียง 

• การเปล่ียนแปลงของผลิตผลท่ีไดจ้ากการเล้ียงและรายไดข้องเกษตรกร 

 

การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลสามารถดาํเนินการโดยการเยีย่มฟาร์มและการสัมภาษณ์ 

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือแมแ้ต่เครือข่ายเกษตรกรแกนนาํ (ทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ) (ภาพประกอบท่ี 7) ยกตวัอยา่งในประเทศกมัพชูา การประเมินผลการปฏิบติัของ

เกษตรกรแกนนาํและเกษตรกรในการผลิตลกูพนัธ์ุและเล้ียงปลาเน้ือ ซ่ึงถือเป็นประเดน็ท่ีสาํคญั

ของการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ารายยอ่ยมีการดาํเนินการโดยการสัมภาษณ์และการประชุมเชิง

ปฏิบติัการของเกษตรกร (FiA และ JICA, 2014) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างถูกใชเ้พื่อ

รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นผา่นการพดูคุยอยา่งเป็นกนัเองหรืออยา่งไม่เป็นทางการกบัเกษตรกรผู ้

เล้ียงปลา การสัมภาษณ์ในลกัษณะน้ีไม่ตอ้งการแบบสอบถามเตม็รูปแบบทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริม 

มีอิสระท่ีจะเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงบางคาํถามได ้ข้ึนกบัการดาํเนินไปของการสัมภาษณ์และ 
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การตอบสนองของเกษตรกร โดยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมจะตอ้งใหค้วามสนใจกบัคาํตอบของเกษตรกร

เพื่อสามารถระบุประเดน็ท่ีแทจ้ริงท่ีมีอยูใ่นการเพาะเล้ียงและกิจกรรมเพื่อการดาํรงชีวติ 

 
การวเิคราะห์ของปัญหาหรือประเดน็ท่ีไดรั้บการหยบิยกข้ึนมาควรดาํเนินการหลงัจากการ

สัมภาษณ์ (ในการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล)  มาตรการท่ีใชไ้ดจ้ริงและเหมาะสม 

ควรถกูเสนอแนะสาํหรับการดาํเนินการเพื่อจดัการประเดน็และปัญหาท่ีถกูคน้พบ  การกระทาํ

เช่นน้ีมีเป้าหมายเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงการผลิตลกูพนัธ์ุ/ปลาเน้ือของเกษตรกรรายยอ่ย แนวทาง

การบูรณาการ การคาํนึงถึงบทบาทหญิงชายในการทาํงานร่วมกบัเกษตรกร และในการวเิคราะห์

ประเดน็ เป็นส่ิงท่ีแนะนาํเพื่อทาํใหค้าํตอบสาํหรับประเดน็มีการตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย

มากข้ึน 

 

ภาพประกอบที่ 7 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลเกษตรกรแกนนาํและเกษตรกร 
ผูเ้ล้ียงปลาเน้ือ สาํเร็จลุล่วงโดยดาํเนินการแบบเป็นกลุ่ม (บนซา้ย) หรือแบบตวัต่อตวั (ดา้นขวา) 
สัมภาษณ์และการเยีย่มฟาร์มอยา่งสมํ่าเสมอ (รูปถ่ายดา้นล่าง) 
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