ตารางที่ 1 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่

จังหวัด

1

เชียงใหม่1

2

ลาพูน2

3

พะเยา

4

แพร่

5

น่าน

3

4
5

6
7

นครสวรรค์6

8

สุโขทัย7

9

อุตรดิตถ์8

ภาคเหนือรวม 8 จังหวัด 9 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแปลง 5
56/1 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
กลุ่มปลาส้มดงหลวง
211/1 หมู่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
กลุ่มแปรรูปปลาส้มศรีทน
69 หมู่ 4 ต.บ้านสาง อ.เมือง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหาร
75 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น
กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้า
44 หมู่ 1 ต.ริม อ.ท่าวังผา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว
106 หมู่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา
กลุ่มสตรีบ้านท่าดินแดง
105 หมู่ 3 บ้านท่าดินแดง ต.เกรียงไกร
อ.เมือง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์
315/3 หมู่ 6 ต.บ้านหลุม อ.เมือง
กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า
31 หมู่ 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน

ผลิตภัณฑ์
แหนมปลา ปลาร้าผง
ปลาสวาดวงย่าง รมควัน และถอดก้าง
ปลาส้มชิ้น น้าพริกปลาย่าง
ส้มชิ้น
ข้าวเกรียบปลา ปลาส้มชิ้น
แหนมปลา เชียงปลา ปลาส้มตัว
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก
น้าปลา
ปลาร้า น้าปลา
ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง น้าพริกปลาร้า
ปลาร้าตัว

ลาดับที่

จังหวัด

1

กาฬสินธุ์1

2
3
4

ขอนแก่น2

5
6

นครพนม3

7
8

สกลนคร4

9

หนองคาย5

10

มหาสารคาม6

11
12

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 12 จังหวัด 25 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่

ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองไผ่
55 หมู่ 4 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
วิสาหกิจชุมชนต้นตาหรับแม่แดงปลาส้ม
77 หมู่ 9 บ้านท่าเรือภูสิงห์ ต.ภูสิงห์
อ.สหัสขันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มถอดก้างธารทอง
20 หมู่ 9 บ้านสะอาดใต้ ต.ลาคลอง อ.เมือง
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
บ้านอนามัย
98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ *
158 หมู่ 3 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์

ส้มฟัก ปลาหมักเกลือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด
55/2 หมู่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี
53/1 หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้าบ้านดงเสียว
32/1 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.อากาศอานวย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านกองนาง
108 หมู่ 11 บ้านกองนาง ต. กองนาง อ.ท่าบ่อ
วิสาหกิจชุมชนส้มฟักบ้านหนองระเวียง
26 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.พยัคภูมิพิสัย
กลุ่มปลาร้าหมักบ้านหนองล่าม
บ้านหนองล่าม 229 หมู่ 1 ต.เหล่าบัวบาน
อ.เชียงยืน
กลุ่มอาชีพทาปลาส้มบ้านตะคุ
75 หมู่ 5 ต.วังแสง อ.แกดา

ปลาส้มฟัก

ปลาส้มฟัก ปลาส้มชิ้น
ปลาส้มตัว
ปลาส้มฟัก
แจ่วบอง ปลาส้มตัว หม่า

ปลาร้า

ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว
น้าพริกแจ่วบอง
ปลาส้มฟัก

ปลาส้มตัว แจ่วบอง
ปลาร้า

ปลาส้มตัว ปลาส้มชิ้น
ปลาส้มแผ่น

ลาดับที่
13

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) รวม 12 จังหวัด 25 กลุ่ม
จังหวัด
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่
อุดรธานี7

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม
162/1 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง

14

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาพูนทรัพย์
5 หมู่ 14 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ

15

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านค้อธัญญา
78 หมู่ 6 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านท่าลาด
25/1 หมู่ 4 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง

16

หนองบัวลาภู8

17
18
.
19
20
21

อุบลราชธานี9

22
23

ยโสธร10

24

สุรินทร์11

25

บึงกาฬ12

ผลิตภัณฑ์
ปลาร้าผง แจ่วบองผง
แจ่วบอง น้าปลาร้า
น้าพริกนรก
ปลาร้าผง แจ่วบองผง
แจ่วบอง น้าปลาร้า
น้าพริกนรก
แจ่วบอง น้าพริกนรก

ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว
หม่าไข่ปลา หม่าไส้ปลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว
242 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง
หม่าไข่ปลา หม่าไส้ปลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา
ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว
บ้านห้วยบง 2
หม่าไข่ปลา หม่าไส้ปลา
49 หมู่ 5 ต.โนนสัง อ.โนนสัง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านท่าลาด
ปลาแห้ง
178 หมู่ 4 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง
กลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพร กลุ่ม 3 *
ปลาส้ม
190 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีปลาส้มบ้านโนนกาหลง
ปลาส้มตัว ปลาแห้ง
61 หมู่ 1 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา
แจ่วบอง ปลาส้มชิ้น
บ้านด่านใหม่
ปลาร้า เค็มบักนัด
54 หมู่ 2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบ้านท่าค้อ
ปลาส้มชิ้น ปลาส้มตัว
19 หมู่ 6 ต.ขุมเงิน อ.เมือง
ปลาส้มแผ่น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทาปลาร้า
ปลาร้า ปลาร้าสับ
บ้านหนองพิมานเหนือ
16 หมู่ 9 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนน สังกัดสหกรณ์การเกษตร
ปลาร้าบอง น้าพริกนรก
พรเจริญ *
119 หมู่ 3 ต.ศรีชมพู อ.พรเจริญ

ลาดับที่
1

จังหวัด
เพชรบุรี1

2

ประจวบคีรีขันธ์2

3
4
5

ชุมพร3

6
7

นครศรีธรรมราช4

8
9

สงขลา5

10

พังงา6

11
12
13
14
15
16
17
18

ปัตตานี7
สตูล

8

ภาคใต้รวม 8 จังหวัด 19 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้าตาบลโพพระ
5 หมู่ 11 ต.โพพระ อ.เมือง
กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม
96 ถ.สุขจิต ต.เกาะหลัก อ.เมือง
กลุ่มผลิตปลาอบสมุนไพรบ้านร่องแก้ว
212/1 หมู่ 3 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
กลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ* ตามแนว
พระราชดาริ 323/3 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง
กลุ่มเกษตรกรทาประมงปากน้าหลังสวน
43 หมู่ 5 ต.ปากน้า อ.หลังสวน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี
126/1 หมู่ 10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก
77 หมู่ 1 ต.ท่าซัก อ.เมือง
กลุ่มแม่บ้านปลาดุกร้าคลองเส
53/1 หมู่ 2 ต.คลองเส อ.ถ้าพรรณรา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ
หมู่ 2 บ้านพระพุทธ ต.เทพา อ.เทพา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร
29/1 หมู่ 1 บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทาสวนโคกกลอย *
18 หมู่ 3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาโต๊ะ
หมู่ 4 ต.แหลมโพธิ์อ.ยะหริ่ง
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้าบ้านลุ่ม* หมู่ที่ 7 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองสองปาก
77 หมู่ 8 ต.สาคร อ.ท่าแพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนากิจ
87/1 หมู่ 4 ต.พัฒนากิจ อ.มะนัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าแพใต้
46/1หมู่ 5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอ้อย
61/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบ้านหลอมปืน *
หมู่ 14 ต.ละงู อ.ละงู

ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบ
เมี่ยงปลา น้าพริกปลา
จิ้งจั้ง ปลาจิ้งจั้งปรุงรส
ปลาโออบสมุนไพร
ปลานวลจันทร์ทะเล
ถอดก้าง
ข้าวเกรียบปลา
น้าพริก
น้าปลา
ปลาดุกร้า
ปลาดุกร้า
กะปิ
กุ้งย่าง กะปิ
กะปิ
ข้าวเกรียบ
ข้าวเกรียบ
น้าปลา
ปลาดุกร้า
น้าพริกกุ้งย่าง
กะปิ ปลาแดดเดียว
ปลาทรงเครื่อง ปลา
ส้ม

19

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบ้านบุโบย *
หมู่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู

ปลาเค็ม

ลาดับที่

จังหวัด

1

สมุทรปราการ1

2
3

สมุทรสงคราม2

4

สุพรรณบุรี3

5

พระนครศรีอยุธยา4

6
7

ปทุมธานี5

8
9

สระบุรี6

10

ลพบุรี7

11

นครนายก8

12
13

ภาคกลางรวม 15 จังหวัด 25 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนชาลี-วรรณชุมชนพัฒนา
4/26 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์น้าและแปรรูปบ้าน
คลองยายหลี
27 หมู่ 12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาสลิดแพรกหนามแดง
2/2 หมู่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาบ้านมะขามล้ม
26 หมู่ 3 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดน้าเค็มสามัคคี
9 หมู่ 3 ต.ลาดน้าเค็ม อ.ผักไห่
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบ้านสาพะเนียง
98 หมู่ 1 ต.สาพะเนียง อ.บ้านแพรก
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา
56 หมู่ 6 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา
กลุ่มแม่บ้านลาลูกกา คลอง 5 *
2/203 หมู่ 1 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลับ
157 หมู่ 1 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยบาดาล
49 หมู่ 3 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว
44/3 หมู่ 3 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
ยางสามัคคี
109 /1 หมู่ 6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา *
148 หมู่ บ้านเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี

ผลิตภัณฑ์
ปลาสลิดแดดเดียวดิบ/
ทอด น้าพริกปลาสลิด
น้าพริกกุ้งกรอบ
กุ้งกรอบแก้ว
ปลาสลิดแดดเดียว
ปลาร้าสับ แหนมปลา
ปลายอ ทอดมัน
น้าปลา ปลาร้า น้าพริก
ปลาย่าง
ปลาดุกแดดเดียว
ปลาดุกแดดเดียว
เชียงปลา
คุ้กกี้ปลา
ปลาบูดู น้าพริกปลาบูดู
ปลาบูดูอบสมุนไพร
น้าพริกปลาช่อน

ปลานิลแดดเดียว

ลาดับที่

จังหวัด

14

กาญจนบุรี9

15

สิงห์บุรี10

16
17
18
19

20

ชัยนาท11

21

อุทัยธานี12

22

สมุทรสาคร13

23
24

ราชบุรี14

25

นนทบุรี15

ภาคกลาง (ต่อ) รวม 15 จังหวัด 25 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิตน้าปลาตราเลาขวัญ
83 หมู่ 4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทองเอน
หมู่ 4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดโพธิ์ลังกา
473 หมู่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
จักรสีห์สามัคคี
18 หมู่ 6 ต.จักรสีห์ อ.เมือง
กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู
45/1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา *
42 ม.7 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

น้าปลา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
บ้านหอระฆัง
31 หมู่ 2 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้าบ้านดงขวาง
10/1 หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง
สหกรณ์กะปิสมุทรสาคร *
11 หมู่ 1 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง

น้าพริกปลาย่าง
ปลาร้าสับสมุนไพร

ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก
เชียงปลา
ปลาร้า

ปลาช่อนแดดเดียว

ปลาส้มปลาตะเพียน
ปลาช่อนเค็ม
ปลาตะเพียนเค็ม

ปลาร้าปลาดุก เชียงปลา
ส้มฟัก
กะปิ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว * กะปิ
84/1 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ้ออีเขียว * น้าปลา
53/2 หมู่ 2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
ปลาทูเค็ม
อ๊อดปลาเค็ม *
7/315 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

ลาดับที่

จังหวัด

1

ระยอง1

2

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเนินฆ้อ
56 หมู่ 3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง
กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลเนินฆ้อ *
36/1 หมู่ 83 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบุนนาค *
29 หมู่ 3 ต.ซกโดน อ.แกลง

3
4

ภาคตะวันออก รวม 2 จังหวัด 4 กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่

ตราด2

กลุ่มแม่บ้านประมงทุ่งนนทรี
1 หมู่ 7 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง

ผลิตภัณฑ์
น้าปลา
น้าปลา
น้าปลา
น้าปลา

รวม 45 จังหวัด 82 กลุม่
หมายเหตุ * หมายถึงกลุ่มฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสานักงานประมงจังหวัดเพิ่มเข้ามาในปีงบประมาณ 2557
จานวน 18 กลุ่ม

