
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม 
 

 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้าํเค็ม ดําเนินการมาตั้งแต วนัที่ 7 

มกราคม 2542 จนถึงปจจุบนั เปนระยะเวลาประมาณ 9 ป การดําเนินการของกลุมฯ แบงออกเปน 8 กลุมยอย 

มีประธาน 1 ทาน และกรรมการ 8 ทาน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งตัวแทน ของสมาชิกภายใน กลุมฯ โดยใหสมาชิก

ในที่ประชมุใหญสามัญประจําปเปนผูออกเสียงลงมติทําการเลือกตั้ง สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการ สามารถ

ดํารงตําแหนงไดคราวละ 2 ป และจะไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมประจําเดือนคนละ 200 บาท/เดือน 

คาตอบแทนคณะกรรมการคนละ 800 บาท/เดือน รวมเปน 1,000 บาท/คน /เดือน สวนคาตอบแทนของผู

ตรวจสอบกิจการกลุมฯ เดือนละ 800 บาท ปจจุบันคณะกรรมการทั้ง 9 ทาน และผูตรวจสอบกิจการ 1 ทาน คือ 

 

1.นายดํารง    เสนาะสรรพ     ประธานกลุมฯ 

2.นายพิรุณ    ไกรนวิรณ    รองประธานกลุมฯ และหัวหนาหนวยที่ 2 

3.นายอุดม    เสนาะสรรพ     เลขานุการกลุมฯ และหัวหนาหนวยที่ 1 

4.น.ส.แจมจนัทร   ไกรนิวรณ    เหรัญญิกกลุมฯ และหัวหนาหนวยที่ 7 

5.นายฉลวย    ถานิถาน     หัวหนาหนวยที่ 3 กรรมการ 

6.นายพยงค    ประมวลสุข     หัวหนาหนวยที่ 4 กรรมการ 

7.นายเกตุ    แกวการ       หัวหนาหนวยที่ 5 กรรมการ 

8.นายแอ็ด    จันทสทิธิ์     หัวหนาหนวยที่ 6 กรรมการ 

9.นายฉวย    ชุมสิริ   หัวหนาหนวยที่ 8 กรรมการ 

10.นายทวี    รัตโนภาส     ผูตรวจสอบกิจการกลุมฯ 

 

ในปงบประมาณ 2551 นี้ กลุมเกษตรกรฯ มีสมาชิกจาํนวน 198 ราย โดยแบงเปนสมาชิกที่อยูในพ้ืนที่ที่

มีเอกสารสิทธิ ์ จํานวน 112 ราย พ้ืนที่ 559.68 ไร และสมาชกิที่อยูในพื้นที่มีโฉนดที่ดินเปนของตนเอง(นอก

โครงการ) จํานวน 86 ราย พ้ืนที่ 479.60 ไร  ดานการมสีวนรวมของสมาชิกฯ ศูนยฯ และเจาหนาที่ทางสหกรณ

จังหวัดจันทบุรี ไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการกลุมฯ ทุกๆ ส้ินเดือน ประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อ

ปรึกษาการพัฒนาบริหารกลุมฯ และเพื่อแกปญหาที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละเดือน นอกจากนัน้ศูนยฯ ทาํ

หนาที่รวบรวมทําบัญชีคาบริการใชน้าํของสมาชิก จากหัวหนากลุมในแตละเดือน ซ่ึงรายไดของกลุมฯ จะไดมา

จากการใหบริการสูบน้าํใหแกสมาชิกเพ่ือใชเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมี สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณจังหวัด มาให

คําแนะนํา และจะทาํการตรวจบัญชีหลังจากปดงบประจําปกลุมฯ ของแตละป สวนการจายเงินรายไดกลุมใน



แตละป กรรมการกลุมฯ จะตั้งงบรายการจายเงินทุกๆ ตนป แลวเสนอใหกับทีป่ระชุมใหญสามัญประจําป 

เพื่อใหสมาชิกฯ พิจารณาหรือเพิ่มเติม แลวลงมตอินุมัติ ในดานการมีสวนรวมจายเงินคาบริการใชน้ําใน

ปงบประมาณ 2551 นี้ กลุม ไดเก็บเงินจากสมาชกิในอัตรา 1,200 บาท/ไร/รุน ผูเลี้ยงปลาจายเงินในอัตรา 

1,200 บาท/ไร/4 เดือน และ สมาชิกที่เลี้ยงหอยหวานจายเงินในอัตรา 1.50 บาท/ตารางเมตร/ 4 เดือน รายไดที่

ไดจากคาบริการสูบน้ําใหแกสมาชิกนั้นกลุมฯ จะนํามาบริหารเกี่ยวกับการซอมปรับปรุงอุปกรณตางๆ 

นอกเหนือจากที่ศูนยฯ ชวยเหลือ พรอมทั้งไวสําหรับจายคากระแสไฟฟาในการสูบนํ้าใหแกสมาชิกในแตละ

เดือน ซ่ึงตอนนีท้างกลุมฯ ไดรับความชวยเหลือคาไฟฟาดังกลาวนี้จากทางกรมประมง การมีสวนรวมของ

สมาชิกกลุมฯ จะมีการรวมกันทํากิจกรรมทําความสะอาดบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ําและสองขางคลองสงน้ํา โดย

รวมกับทางเจาหนาที่ศูนยฯ ในวนัสําคัญตางๆ เชน วันที่ 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. ของทุกป 

 
สรุปผลการดาํเนนิงานระบบชลประทานในป 2550 – 2551 (ปจจุบนั) 

ผลการเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ปงบประมาณ 2550–2551 (ปจจบุนั) 

จํานวนผูเลี้ยง 
ป 

ราย บอ พื้นที่ (ไร) 

ปริมาณกุง 

(ตัน) 

มูลคา 

(บาท) 

ทุน 

(บาท) 

2550 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
1,380 1,941 4,574.21 3,310.67 261,845,127 191,000,239 

2551 

(ม.ค.-เม.ย.) 
504 385 1,240 498.04 48,965,198 36,971,235 

 
ผลการเลี้ยงปลาทะเลดวยระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบนปงบประมาณ 2550–2551 (ปจจุบัน) 

จํานวนผูเลี้ยง 
ป 

ราย บอ พ้ืนที่ (ไร) 

ผลผลิตรวม 

(กก.) 

มูลคารวม 

(บาท) 

ทุนรวม 

(บาท) 

2550 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
588 715 1,403.48 100,538.90 20,055,048.50 13,812,225 

2551 

(ม.ค.-เม.ย.) 
160 219 420.61 14,783 2,912,355 2,233,300 

 
 
 



คากระแสไฟฟาที่ใชในการสูบน้าํใหเกษตรกร ประจําป 2550 

ป 
มิเตอร 

913-000800 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

2550 

(ม.ค. – ธ.ค.) 
618,630 1,652,304.93 

2551 

(ม.ค. – ธ.ค.) 
245,430 651,025.40 

 
ปริมาตรน้าํทีสู่บใหสมาชกิเล้ียงสัตวน้าํปงบประมาณ 2550 – 2551 (ปจจบุนั) 

ป ปริมาตรน้ําทีสู่บ  (ลบ.ม.) 

2550 (ม.ค. – ธ.ค.) 18,663,825 

2551 (ม.ค. – ธ.ค.) 6,561,000 

 
รายละเอียดการเกบ็คาบริการใชน้ําจากสมาชกิในแตละป 

ป พ.ศ. เก็บไรละ/บาท/ครอป 
จํานวนพืน้ทีท่ี่

เก็บ (ไร) 

จํานวนเงินที่เก็บได 

(บาท 

จายคาน้ํา 

(ราย) 

2550 1,200 730.78 1,572,040 169 

2551 1,200 476.12 571,344  

 


