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ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี
กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร 1* สมบูรณ เจริญจิระตระกูล2
1
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร 2คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา (1) ลักษณะโดยทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในการ
เพาะเลี้ยง (2) การจัดการการเพาะเลี้ยง (3) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยง (4) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของ
การใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยง (5) ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎร
ธานี โดยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ในพื้นที่ 3 ตําบล ของอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี สุมตัวอยางอยางงาย
สัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามเชิงโครงสราง จํานวน 30 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห
ขอมูล และใชสมการคอบบดักกลาส (Cobb-Douglas Equation) ในการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการใชปจจัย
การผลิต โดยแยกวิเคราะหปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปริมาณอาหารที่ใช และจํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอ 1 ลูกบาศกเมตร
ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.97 คน ลักษณะการดําเนินธุรกิจเปนกิจการในครัวเรือน โดยยึดการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเปน
อาชีพรอง มีรายไดจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 89,433 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญไมมีหนี้สิน ใชเงินทุนของตนเองในการ
ลงทุน กลุมตัวอยางนิยมใช เหล็กประกอบเปนโครงกระชัง ใชถังขนาด 200 ลิตรเปนทุนลอย เนื้ออวนเปนโพลีเอทธิลีน
ขนาดชองตา 3 เซนติเมตร และถวงดวยภาชนะบรรจุทราย มีจํานวนกระชังเฉลี่ย 2.67 กระชังตอราย คิดเปนพื้นที่
61.68 ตารางเมตร หรือปริมาตร 126.05 ลูกบาศกเมตร ปลอยพันธุปลาขนาด 30-40 กรัม ความหนาแนน 35.16 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ใหอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ 30 ปริมาณ 29.84 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงปลาเปน
เวลา 3.81 เดือน ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตนทุนทั้งหมดในการ
เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 34.40 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญเปนคาอาหาร และคาลูกพันธุ
ตนทุนคงที่ 0.68 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนคาเสื่อมราคากระชังและอุปกรณ ใหผลตอบแทนเปนรายไดสุทธิ 9.85 บาทตอ
กิโลกรัม และกําไรสุทธิ 9.18 บาทตอกิโลกรัม โดยมีราคาคุมทุน 35.08 บาทตอกิโลกรัม และผลผลิตคุมทุน 19.10 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร
การวิเคราะหสมการการผลิตแบบคอบบดักกลาส แสดงความสัมพันธระหวางผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิล
ในกระชังตอลูกบาศกเมตรกับปริมาณอาหารปลาและจํานวนพันธุปลาที่ใชตอ 1 ลูกบาศกเมตร พบวา ทั้งสองปจจัย
ดัง กลา วมีอิ ท ธิ พ ลตอ ผลผลิ ตอย า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ α=0.01 เมื่ อ พิจ ารณาถึง ระดั บ การใช ป จ จั ย การผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจพบวา เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณการใชอาหารเลี้ยงปลา และจํานวนพันธุปลาที่ ปลอยตอ
ลูกบาศกเมตร จึงจะทําใหไดรับกําไรจากการเพาะเลี้ยงสูงขึ้น
ปญหาสําคัญที่พบ คือ ปญหาดานการเลี้ยง ไดแก ปญหาศัตรูปลาและ คุณภาพน้ํา ปญหาดานตนทุนการผลิต คือ
ปญหาราคาอาหารสูง สําหรับขอคิดเห็นของเกษตรกรสวนใหญมีความพอใจตออาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
คําสําคัญ : ปลานิล การเพาะเลี้ยงในกระชัง ตนทุนและผลตอบแทน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
* ๑๒/๓๕ ม.๘ ต.ทุงคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ e-mail : kidsanupan@hotmail.com
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Costs and Returns of Nile Tilapia Cage Culture in Tapee River, Suratthani Province
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Abstract
The study on costs and returns of Nile Tilapia cage culture in Tapee River, Suratthani Province is aimed to
study (1) the general social and economic features of the agriculturists (2) Nile Tilapia cage culture management (3)
costs and returns of Nile Tilapia cage culture (4) the economic efficiency of the production factors and (5) problems and
difficulties of Nile Tilapia cage culture. The data are derived from the specific study area. The area is covered 3
sub-districts of Punpin District, Suratthani Province. The respondents are defined by the simple random sampling. Thirty
respondents are interviewed by the structured questionnaires. The descriptive analysis is conducted to analyze the data.
In addition, Cobb-Douglas Equation is applied for the economic efficiency analysis on the production factors. Two types
of production factors, which are feed and fingerling quantity per 1 m3, are separately analyzed.
The results reveal that most of the respondents are male with the average age of 48 years old. Most of them are
primary educated. The average household members are 4.97 members. The business operation is based on family-styled
management with Nile Tilapia cage culture as the supplementary career. The income deriving from Nile Tilapia cage
culture is rated at 89,433 baht/year. The respondents are mostly debt free and invest on their own capital. The
respondents always apply metal frames as cage frames, 200-litre drums as floated buoys with the nets (mesh sized 3
cm.) loaded by sand containers. The average cage quantity is 2.67 cages per one respondent, which is considered as
61.68 m2 and 126.05 m3. The fingerling size is 30-40 g with the density as 35.16 fingerlings per 1 m3. The instant feeds
with protein 30% plus, which is 29.84 kg/ m3. The culture lasts 3.81 months with the average yields 1,144.33 kg/cage or
24.18 kg/ m3. The total cost in Nile Tilapia cage culture is 35.08 baht/kg in average. The variable cost is described as
34.40 baht/kg. Most of the cost is defined as feeds and fingerlings. The fixed cost is described as 0.68 baht/kg, which are
the depreciation cost of cage and accessories for Nile Tilapia cage culture. The net return is 9.85 baht/kg and the net
profit is 9.18 baht/kg. The break-even price and outputs are 35.08 baht/kg and 19.10 kg/ m3 respectively.
The Cobb-Douglas Equation analysis shows the relations between the outputs from Nile Tilapia cage culture
per cubic meter and the feed quantity used per 1 m3. It represents that the feed factor influences the outputs with the
statistically significance at α=0.01. Meanwhile and the fingerling quantity per 1 m3 reveals that the mentioned fingerling
quantity influences the outputs with the statistically significance at α=0.01. When considering the level of the
appropriate production factors, it is found that the respondents should increase the feed quantity and the fingerling
quantity per cubic meter in order to achieve the highest profit from the culture.
The important problems are predators and water quality, and higher cost of feeds. As for the respondents’
opinions, most of them are satisfied with Nile Tilapia cage culture.
Key words : Tilapia, Cage culture, Costs and Returns, Economic Efficiency
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คํานํา
ปลานิลเปนปลาน้ําจืดเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกและเปนปลาที่มีศักยภาพในการสงออกของประเทศไทย
เนื่องจากความตองการบริโภคเนื้อปลา ซึ่งเปนแหลงโปรตีนของประชากรเพิ่มขึ้นและกระแสความนิยมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพมีมากขึ้น ปลานิลจากการเพาะเลี้ยงกําลังขยายตัวในตลาดโลก เปนเพราะเนื้อปลามีสีขาวนารับประทาน
การผลิตภายในประเทศในป พ.ศ.2548 กรมประมงรายงานวา มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 244,300 ตัน คิดเปนมูลคา 7,254.1
ลานบาท โดยเปนผลผลิตจากธรรมชาติ 40,563 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 203,737 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 83.40 ของการ
ผลิตทั้งหมด โดยแบงเปนการเลี้ยงในบอ 172,783 ตัน การเลี้ยงในนา 6,741 ตัน การเลี้ยงในรองสวน 1,595 ตัน และการ
เลี้ยงในกระชัง 22,618 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.10 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิลทั้งหมด การผลิตปลานิลใน
ประเทศให ผลผลิตเปนอั นดับ หนึ่ง ซึ่งคิ ด เปนรอ ยละ 37.80 ของปริมาณสั ตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงทั้งประเทศ
(กรมประมง, 2550) สําหรับในภาคใตถึงแมวาจะมีสัตวน้ําจากทะเลเปนอาหารหลักแลว ปลานิลก็เปนปลาที่ตลาดผูบริโภค
มีความตองการสูง ราคาปลานิลที่เพาะเลี้ยงในกระชัง ที่เกษตรกรขายไดในจังหวัดสุราษฎรธานีในปการผลิต 2549 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 45-48 บาท สวนราคาขายปลีกที่สํารวจจากตลาดในจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร ป 2548-2549 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 60-70 บาท (ประเสริฐ นิ่มรักษ, สัมภาษณวันที่ 21 ธันวาคม 2549)
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานพันธุศ าสตร กรมประมงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพั ฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุปลานิล โดยไดมีการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุปลาที่มี
คุณสมบัติดี จนไดสายพันธุที่มีลักษณะหัวเล็ก สันหนา ปริมาณเนื้อปลาถึงรอยละ 40 ของน้ําหนักตัว และสามารถปรับตัว
นํามาเลี้ยงในน้ํากรอยไดเปนอยางดี โดยเปนที่รูจักกันในชื่อ “ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3” สงผลใหปจจุบันไดมีการนํา
ปลานิลมาเพาะเลี้ยงอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังจะไดผลผลิตปลาที่มีคุณภาพสูง ปลานิลเปนปลา
ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงในกระชังมาก โดยเฉพาะแมน้ําตาป ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี ตนกําเนิดของ
แมน้ําตาปเกิดขึ้นจากบริเวณเทือกเขาในเขตอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผาน พื้นที่อําเภอฉวาง ทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอพระแสง บานนาสาร เคียนซา พุนพิน แลวไหลลงสูทะเลที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รวมระยะทาง 256 กิโลเมตร และเมื่อ 5-6 ปท่ีผานมา ไดเกิดอาชีพใหมใหกับเกษตรกรที่อาศัยอยูริมสองฝงของแมน้ําตาป
คืออาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะปลาทับทิมและปลานิล จากการสงเสริมของกรมประมงและ บริษัทเอกชน จน
ทําใหมีการเลี้ยงกันอยางกวางขวาง จนปจจุบันนี้มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแมน้ําตาป จํานวนไมนอยกวา 2,400 กระชัง
โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอพุนพิน ที่มีการเพาะเลี้ยงสูงสุดถึง 180 ราย รวม 2,300 กระชัง จากจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 231 ราย
(สมพร เกื้อสกุล, สัมภาษณวันที่ 16 มกราคม 2550)
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี มีขึ้นเพื่อ
ตอบคําถามวา การจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิล ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลเปนอยางไร ระดับการใช
ปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจหรือไม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงมี
อะไรบาง องคความรูที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่กําลังตัดสินใจลงทุนเพาะเลี้ยง และการวางแผน
งานสงเสริมของกรมประมงและบริษัทเอกชนไดเปนอยางดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลั กษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ํ าตาป
จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาการจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี
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3. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี
4. เพื่ อวิเคราะหประสิท ธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ ยงปลานิลในกระชัง
ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี
5. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี
อุปกรณวิธีดําเนินการ
1. อุปกรณ
ใชแบบสอบถามเชิงโครงสราง (Structured Questionnaire) เพื่อสัมภาษณเกษตรกรรายบุคคล (Personal
Interview) ซึ่งแนวคําถามโดยสังเขปมีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง
สวนที่ 2 การจัดการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
สวนที่ 3 ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังในรุนที่ผานมา
สวนที่ 4 สภาพปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
2. วิธีการดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เพาะเลี้ ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป ในอํ าเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฏรธานี
2. กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล
ในกระชังตามพื้นที่ศึกษาจํานวนทั้งหมด 30 ตัวอยาง โดยกระจายตามจํานวนประชากรในหมูบาน ดังนี้
ตําบล
ทาขาม
ทาสะทอน
บางเดือน
รวม

หมูบาน
หมูที่ 7
หมูที่ 4
หมูที่ 2
3

ประชากร (ราย)
30
29
28
87

จํานวนตัวอยางที่ใชศึกษา (ราย)
11
10
9
30

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเชิงพรรณา
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คาสัดสวน
(Ratio) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) เปนตน โดยใชโปรแกรม SPSS และ MS Excel ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห
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1.1. สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เชน เพศ อายุ การนับถือ
ศาสนา ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การประกอบอาชีพ รายไดของครัวเรือน
แหลงเงินทุน และภาวะหนี้สินของเกษตรกร เปนตน
1.2. การจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังในรุนที่ผานมา เชน ประสบการณการเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวนกระชัง
แหลงลูกพันธุ ขนาดลูกพันธุ ราคาพันธุปลานิล อัตราการปลอยพันธุปลานิล ระยะเวลาการเลี้ยง อัตราการใหอาหาร ขนาด
ผลผลิตที่ไดรับ และอัตรารอดตาย เปนตน
1.3. ตนทุนและผลตอนแทนในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน และปจจัยที่
เกี่ยวของกับตนทุน ของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ตามวิธีของสมบูรณ (2537)
2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
เปนการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลานิล ไดแก ปริมาณ
อาหารที่ใชในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และจํานวนพันธุปลาที่ปลอย ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eview และ MS Excel
โดยวิเคราะหจากสมการการผลิตที่มีรูปแบบทั่วไป คือ
Y = f (X1, X2)
โดยที่ Y = ผลผลิต (กิโลกรัม / ลบ.ม.)
X1 = ปริมาณอาหารที่ให (ก.ก. / ลบ.ม.)
X2 = ปริมาณลูกปลาที่ปลอย (ตัว / ลบ.ม.)
สําหรับสมการการผลิตในรูปแบบเฉพาะ ผูวิจัยไดทดลองประมาณการรูปแบบตางๆ ทั้งสมการเชิงเสน (Linear
Form) และสมการที่ไมใชเชิงเสน (Non Linear Form) และไดคัดเลือกสมการการผลิตที่มีคาสถิติตางๆ ดีที่สุด
ประมาณการสมการผลิตดังกลาวโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) สําหรับ
การวิเคราะหสมการการผลิตดังกลาว โดยตั้งสมมุติฐานการวิเคราะหไวดังนี้
HO : β = 0
HA : β ≠ 0
เมื่อไดสมการการผลิตแลว จากนั้นจึงวิเคราะหถึงระดับการใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตาม
วิธีของสมบูรณ (2537) จากสมการ
VMPX = PX
โดยที่ VMPX หมายถึง Value of Marginal Product ที่เกิดจากการใชปจจัย X
PX
หมายถึง ราคาปจจัย X
ผลการศึกษา
1. สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การศึกษาลักษณะทางสังคมของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 86.67 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 36.67 โดยมีอายุเฉลี่ย 48 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 คิดเปนรอยละ 66.67
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 86.67 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 90.00 มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.97 คน โดยมีอายุระหวาง 15-65 ป แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลในกระชังตองใชคนที่อยูในชวงของวัย
กลางคน ซึ่งเปนวัยทํางาน มีความรับผิดชอบ และสามารถใชแรงงานได ซึ่งเหมาะสมกับเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยไม
จําเปนตองมีการศึกษาสูงนัก เนื่องจากการเลี้ยงสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากผูที่มีประสบการณ
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การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ พบวา อาชีพดั้งเดิมกอนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา ทําสวน ทําไร โดยเฉพาะสวนปาลมน้ํามันและยางพารา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสวนใหญยึดเปนอาชีพ
หลัก โดยคิดเปนรอยละ 60.00 สําหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชังเกษตรกรสวนใหญยึดเปนอาชีพรอง โดยคิดเปนรอยละ
80.00 กลุมตัวอยางมีรายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอปเทากับ 479,730 บาท โดยเปนรายไดจากการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย
เทากับ 89,433 บาทตอป คิดเปนรอยละ 18.64 ของรายไดรวม และจากการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ในกระชังเทากับ 125,783
บาทตอป
ลักษณะการดําเนินธุรกิจสวนใหญเปนกิจการในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.33 เกษตรกรรอยละ 86.67 ใชเงินทุน
ของตนเองในการลงทุน จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญไมมีหนี้สิน มีเพียงบางรายเทานั้นที่กูยืมเงินมาลงทุนในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียน โดยเกษตรกรรายที่กูยืมเงินมาใชในการลงทุนนั้น สวนใหญไดมาจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก กลุมออม
ทรัพยหรือกองทุนหมูบาน เงินกระตุนเศรษฐกิจโครงการ SML และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
2. การจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
2.1 ลักษณะทั่วไปของการผลิต
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังระหวาง 2-4 ป คิดเปนรอยละ 70.00 โดย
สาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกรใหความสนใจในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คือ การเลี้ยงตามเพื่อนบานที่ประสบผลสําเร็จ จึง
เขาไปขอความรู สอบถาม ถึงวิธีการเลี้ยง การจัดการ ตลอดจนถึงการตลาด เมื่อไดความรูเบื้องตนแลวจึงจะตัดสินใจลงทุน
เลี้ยงปลาในกระชัง โดยเริ่มตนเลี้ยง 1-2 กระชัง เพื่อเปนการเรียนรูการจัดการและสะสมประสบการณ หลังจากมั่นใจแลว
จึงเพิ่มจํานวนกระชัง และชนิดปลาที่เลี้ยง เกษตรกรสวนใหญมีการขึ้นทะเบียนเปนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง คิด
เปนรอยละ 76.67 โดยเกษตรกรมีความเขาใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพียงแคหวังการไดรับคาชดเชยความเสียหายที่รัฐจาย
ให ในกรณีความเสียหายจาก อุทกภัย น้ําในแมน้ําเนาเสีย โรคระบาดรุนแรง เปนตน โดยที่เกษตรกรไมเขาใจบริบทที่
แทจริงของการขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางสวนรอยละ 23.33 เขาใจวาการขึ้นทะเบียนตอง
เสียคาใชจายจึงพยายามหลบเลี่ยงการขึ้นทะเบียน
2.2 ลักษณะการจัดการดานการผลิต
กลุมตัวอยางรอยละ 93.33 นิยมสรางโครงกระชังดวยเหล็กกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 นิ้ว เนื้ออวน
กระชังเปนโพลีเอทธิลีนขนาดชองตา 3 เซนติเมตร ดานในจะบุดวยเนื้อกระชังมุงสีฟา เพื่อปองกันอาหารหลุดออกนอก
กระชัง มุมลางของกระชังถวงดวยแกลลอนขนาด 5 ลิตร หรือกระสอบอาหารปลาบรรจุทราย เกษตรกรสวนใหญมีจํานวน
กระชังเลี้ยงปลานิลนอย โดยมีจํานวนกระชังเฉลี่ย 2.67 กระชัง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรตองเลี้ยงปลาทับทิม หรือปลานิล
แดง ควบคูกันไปดวย โดยการเลี้ยงปลาทับทิมมีสัดสวนตอการเลี้ยงปลานิลประมาณ 2 : 1 ทั้งนี้เนื่องจากตามความตองการ
ของตลาด
ขนาด พื้นที่และปริมาตรของกระชังเลี้ยงจะขึ้นอยูกับสภาพแหลงน้ํา และความสะดวกในการจัดการ โดยพบวา
ขนาดกระชังที่เกษตรกรนิยมใชเลี้ยงปลานิล คือ 5 x 5 x 2.5 เมตร คิดเปนพื้นที่รวมโดยเฉลี่ยมีปริมาตรน้ําที่เลี้ยงโดยเฉลี่ย
126.05 ลูกบาศกเมตร (กระชังจมอยูในน้ําลึก 2 เมตร)
ลักษณะการจัดการลูกพันธุปลานิล เกษตรกรทั้งหมดเลือกซื้อลูกพันธุปลานิลจากฟารมเอกชน โดยมีการจัดการ
ลูกพันธุ 2 ลักษณะ คือ (1) เกษตรกรเลือกซื้อพันธุปลานิลลูกผสม ซี.พี. จากฟารมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีขนาด
ใหญโดยขนาดลูกปลาที่เกษตรกรซื้อมาปลอยมีขนาดความยาว 3-5 นิ้ว น้ําหนักตัวระหวาง 30-40 กรัม ราคาเฉลี่ยของ
ลูกปลาตัวละ 2.61 บาท และ (2) เกษตรกรซื้อลูกปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ขนาดความยาว 1 นิ้ว น้ําหนักตัวประมาณ
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0.3 กรัม จากฟารมเอกชนจากจังหวัดชุมพร แลวนําไปอนุบาลเองโดยใชเวลาประมาณ 1.5-2 เดือน ลูกปลาจะมีขนาด 30-40
กรัม จึงสามารถปลอยลูกปลาลงเลี้ยงในกระชังได
2.3 ลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยง
เมื่อเกษตรกรเตรียมความพรอมของกระชังเรียบรอยแลวไดนําพันธุปลามาปลอยลงเลี้ยงในอัตราเฉลี่ย 35.16 ตัว
ตอลูกบาศกเมตร ปลอยใหปลาปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเปนเวลา 1 วัน จึงเริ่มใหอาหาร ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดใช
อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลานิลหรือปลาดุกเปนอาหาร เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงในปริมาณ 29.84 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร โดยเริ่มแรกจะใชอาหารปลาเบอร 0 ซึ่งมีปริมาณโปรตีน มากกวารอยละ 32 ใชระยะเวลาประมาณ
4 สัปดาห จึงเปลี่ยนมาใหอาหารเบอร 1 ซึ่งมีปริมาณโปรตีน มากกวารอยละ 30 ใชระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห
ตอจากนั้นเปลี่ยนเปนอาหารเบอร 2 จนถึงจับจําหนาย แตมีเกษตรกรบางรายใชอาหารกบขุนปลาในชวงเดือนสุดทาย ซึ่งมี
ระดับโปรตีนสูงถึงรอยละ 35 โดยอาหารที่ใหแตละมื้อจะใหตามความตองการของปลา โดยคอยสังเกตดูจนกระทั่งปลากิน
อิ่ม ในระหวางการเลี้ยงเมื่อเกษตรกรสังเกตเห็นความผิดปกติของสภาพดินฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา และ
ปลาปวยเปนโรค ปลาจะกินอาหารลดลง เกษตรกรจะใชยาปฏิชีวนะชนิด Oxytetracyclin รวมกับ วิตามินรวม ผสมอาหาร
ใหปลากินตามฉลากที่ติดมาขางซอง เพื่อปองกันและรักษาโรค
เกษตรกรกลุมตัวอยางใชระยะเวลาเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยเฉลี่ยเทากับ 3.81 เดือนตอรุน จึงสามารถจับปลา
จําหนายได ดังนั้นในรอบปการผลิตเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลานิลไดจํานวนประมาณ 3 รุนตอป อัตรารอดตายของปลานิล
ที่เลี้ยงในกระชัง พบวา มีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 88.80 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาสูงพอสมควร ปลาที่จับจําหนายมีขนาดระหวาง
700-1,000 กรัม ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
2.4 การจําหนายผลผลิต
กลุมตัวอยางสวนใหญ จําหนายใหกับพอคารวบรวมในทองถิ่น โดยเมื่อถึงเวลาจับปลา พอคาจะเขามารับซื้อ
ผลผลิตถึงปากกระชัง ในลักษณะจับหมดทั้งกระชังโดยไมมีการคัดขนาด ราคาจําหนายผลผลิตที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย
44.40 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่พอคาเปนคนกําหนด และเกษตรกรทราบราคากอนจับ สวนวิธีการชําระเงินเกษตรกร
ไดรับเงินสดทันทีรอยละ 36.7 สวนที่เหลือจะไดทั้งรับเงินสดบางสวนและเงินเชื่อ ซึ่งสวนใหญพอคามีกําหนดการชําระ
เงินระหวาง 10-20 วัน จากการสอบถามความพอใจของราคาปลานิลที่เกษตรกรไดรับ เกษตรกรรอยละ 53.3 ไมพอใจราคา
ที่ไดรับ เนื่องจากราคาอาหารปลาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งราคาที่เกษตรกรตองการในขณะนี้ คือกิโลกรัมละ 50 บาท
3. ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
3.1 ตนทุนการเพาะเลี้ยง
ตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่ศึกษา มีตนทุนรวมทั้งหมด 848.24 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ
35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 831.85 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 34.40 บาทตอกิโลกรัม โดยตนทุนผันแปรที่
มีสัดสวนสูงสุด คือ คาอาหารปลา คิดเปนรอยละ 74.80 หรือคิดเปนตนทุนเทากับ 26.24 บาทตอกิโลกรัม สวนตนทุนคงที่
ของการเลี้ยงปลานิลในกระชังมีคาเทากับ 16.39 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 0.68 บาทตอกิโลกรัม โดยตนทุนคงที่ ที่พบ
คือ คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ไดแก โครงกระชัง เนื้อกระชัง และอุปกรณตาง คิดเปนรอยละ 1.93 ของตนทุนทั้งหมด
(ตารางที่ 1)
3.2 ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยง
เกษตรกรมีรายไดทั้งหมดจากการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เทากับ 1,070.13 บาทตอลูกบาศกเมตร มีรายได
สุทธิหรือกําไรทางบัญชี เทากับ 238.28 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.85 บาทตอกิโลกรัม มีกําไรสุทธิหรือกําไรทาง
เศรษฐศาสตร เทากับ 221.89 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.18 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 โครงสรางของตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
รายการ
ตนทุนผันแปรทั้งหมด
คาลูกพันธุ
คาอาหาร
คาไฟฟา
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คายา
คาซอมแซมอุปกรณ
คาจางจับปลา
คาแรงงานในครัวเรือน
คาเสียโอกาสคาใชจายที่เปนเงินสด
ตนทุนคงที่ทั้งหมด
คาเสื่อมราคาโครงกระชัง
คาเสื่อมราคากระชัง
คาเสื่อมราคาอุปกรณตางๆ
ตนทุนทั้งหมด
ตนทุนเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)
รายไดทั้งหมด
รายไดสุทธิ
กําไรสุทธิ
รายไดสุทธิ (บาท/กิโลกรัม)
กําไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม)

ตนทุนที่เปนเงินสด
จํานวน รอยละ
755
89.01
94.5
11.14
634.45 74.80
2.83
0.33
2.03
0.24
6.79
0.80
12.12
1.43
2.28
0.27

ตนทุนที่ไมเปนเงินสด
จํานวน
รอยละ
76.85
9.06

71.45
5.40
16.39
5.33
4.64
6.42

8.42
0.64
1.93
0.63
0.55
0.76

หนวย : บาท/ลูกบาศกเมตร
ตนทุนรวม
จํานวน
รอยละ
831.85
98.07
94.5
11.14
634.45
74.80
2.83
0.33
2.03
0.24
6.79
0.80
12.12
1.43
2.28
0.27
71.45
8.42
5.40
0.64
16.39
1.93
5.33
0.63
4.64
0.55
6.42
0.76
848.24
100
35.08
1,070.13
238.28
221.89
9.85
9.18

3.3 การวิเคราะหระดับวิกฤตของการเพาะเลี้ยง
การวิเคราะหราคาคุมทุนและผลผลิตคุมทุนของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง พบวา ราคาคุมทุน เทากับ 35.08 บาท
ตอกิโลกรัม ในขณะที่เกษตรกรจําหนายผลผลิตไดกิโลกรัมละ 44.40 บาท สวนผลผลิตคุมทุนมีคาเทากับ 19.10 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดลูกบาศกเมตรละ 24.18 กิโลกรัม ดังนั้นจึงสรุปไดวาเกษตรกรมีกําไร
จากการผลิต
4. การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
4.1 การประมาณคาสมการการผลิต
การวิเคราะหสมการการผลิตผูวิจัยเลือกสมการผลิตในรูปแบบคอบบดักกลาส โดยกําหนดใหผลผลิตปลาเปนตัว
แปรตาม (Y) ปจจัยปริมาณอาหารที่ใช และจํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอลูกบาศกเมตร เปนตัวแปรอิสระ (X) ไดสมการการ
ผลิตดังนี้
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- กรณีที่ใชปจจัยปริมาณอาหารปลาเปนตัวแปรอิสระ สามารถแสดงรูปเปนสมการเสนตรงในรูป Natural
Logarithms ไดดังนี้
In Y = 0.8546 + 0.6824 InX
จากสมการทําการถอดลอการิทึม (Antilogarithm) จะไดรูปแบบสมการแบบคอบบดักกลาส ดังนี้
Y = 2.3504 X0.6824
การประมาณคาสมการผลผลิตปลานิลในกระชัง เมื่อทดสอบระดับนัยสําคัญคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณอาหาร
ปลาที่ใชเลี้ยง (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) โดยพิจารณาจากคา P-value ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ α=0.01 และเมื่อพิจารณาคา R2 (Coefficient of Determination) ซึ่งมีคา 0.31 แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ผลผลิตปลานิลสามารถอธิบายไดดวยจํานวนปริมาณอาหารปลาที่ใชเลี้ยง ไดรอยละ 31
- กรณีที่ใชปจจัยจํานวนพันธุปลาที่ปลอยเลี้ยงเปนตัวแปรอิสระ สามารถแสดงรูปเปนสมการเสนตรงในรูป
Natural Logarithms ไดดังนี้
In Y = 0.8095 + 0.6634 InX
จากสมการทําการถอดลอการิทึม (Antilogarithm) จะไดรูปแบบของสมการคอบบดักกลาส ดังนี้
Y = 2.2468 X0.6634
การประมาณคาสมการผลผลิตปลานิลในกระชัง (ตารางที่ 4.10) เมื่อทดสอบระดับนัยสําคัญคาสัมประสิทธิ์ของ
จํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอปริมาตรกระชังที่ใชเลี้ยง (ตัวตอลูกบาศกเมตร) โดยพิจารณาจากคา P-value ปรากฏวา คา
สัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.01 และเมื่อพิจารณาคา R2 (Coefficient of Determination) ซึ่งมีคา 0.28 แสดงวา
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตปลานิลสามารถอธิบายไดดวยจํานวนพันธุปลาที่ปลอยไดรอยละ 28
4.2 เปรียบเทียบมูลคาผลผลิตเพิ่มกับการใชปจจัยการผลิต ณ ระดับราคาผลผลิต
การเปรียบเทียบมูลคาผลผลิตเพิ่ม (VMP) กับการใชปจจัยการผลิต ในกรณีของอาหารปลา (VMPX1) พบวา มูลคา
ผลผลิตเพิ่มมีคา 26.0805 ซึ่งมากกวาราคาอาหารปลาที่มีคาเทากับ 21.20 (PX1) สวนกรณีของจํานวนพันธุปลาที่ปลอย
(VMPX2) ก็เปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพบวา มูลคาผลผลิตเพิ่มมีคา 20.0554 ซึ่งมากกวาราคาพันธุปลาที่ปลอย ที่มีคา
เทากับ 2.61 (PX2) ดังนั้นเงื่อนไขที่เกษตรกรจะไดรับกําไรสูงสุดจากการใชปจจัยดังกลาวทั้ง 2 ชนิด เกษตรกรควรเพิ่มการ
ใชปจจัยใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มกําไรจากการผลิต
5. ปญหาอุปสรรคและขอคิดเห็นของเกษตรกรในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
5.1 ปญหาอุปสรรค
ในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรประสบกับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ปญหาดานการเลี้ยงที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปญหาศัตรูปลา ไดแก ปลาปกเปากัดเนื้อกระชัง และนกกิน
ปลา รองลงมาคือ ปญหาคุณภาพน้ํา ที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวงฤดูรอน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น จะสรางความเสียหายใหแกปลานิล
ที่เกษตรกรเพาะเลี้ยง
2. ปญหาดานตนทุนการผลิตที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปญหาราคาอาหารสูง
3. ปญหาดานการจําหนายผลผลิต ที่เกษตรกรพบ คือ กําหนดการจับปลาของพอคารวบรวมในทองถิ่นไมตรง
ตามกําหนด
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5.2. ขอคิดเห็นของเกษตรกร
เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาไมเคยไดรับความชวยเหลือใดๆ จากภาครัฐ ไมวาจะเปนดาน
ความรู หลักวิชาการ และสวนใหญยังตองการยึดอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังเปนอาชีพเสริม โดยเกษตรกรครึ่งหนึ่งมี
ความตองการปรับปรุงและขยายกิจการ เพราะพึงพอใจตอผลตอบแทน และคิดวาการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เปนอาชีพ
เสริมที่สามารถสรางรายได และมีความมั่นคงในอาชีพนี้
สรุปและวิจารณผล
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปและวิจารณผลได 2 สวน ดังนี้
สวนที่1 การจัดการการเพาะเลี้ยงและตนทุนผลตอบแทน
กลุมตัวอยางใชกระชังปริมาตรเฉลี่ย 126.05 ลูกบาศกเมตร ปลอยปลาขนาดเริ่มตนเฉลี่ย 30-40 กรัม ในอัตรา
ปลอยเฉลี่ย 35.16 ตัวตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงดวยอาหารปลาสําเร็จรูปเฉลี่ย 29.84 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ระยะเวลาเลี้ยง
เฉลี่ย 3.81 เดือนตอรุน อัตรารอดตายเฉลี่ย 88.80 เปอรเซ็นต ปลาที่จับจําหนายมีขนาดระหวาง 700-1,000 กรัม ไดผลผลิต
เฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการการเพาะเลี้ยง
ปลานิลในกระชังในแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อป 2542-2543 พบวา เกษตรกรมีอัตราการปลอย
ลูกปลาลงเลี้ยงขนาดเฉลี่ย 40 กรัม ในอัตราความหนาแนน 119 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 82.23 วัน
(2.74 เดือน) ไดปลาขนาดเฉลี่ยตัวละ 366.9 กรัม ผลผลิต 1,089 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 43.56 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
โดยมีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 93.49 เปอรเซ็นต (พินิจ สีหพิทักษเกียรติ และคณะ, 2543) สวนการเลี้ยงที่แมน้ําปง จังหวัด
เชียงใหม เมื่อป 2545 พบวา เกษตรกรมีอัตราการปลอยลูกปลาลงเลี้ยงขนาดประมาณ 7– 8 เซนติเมตร (40 กรัม) ในอัตรา
ความหนาแนนประมาณ 116.5 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 4.01 เดือน ไดผลผลิตเฉลี่ย 36.68 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร (ประจวบ ฉายบุ และคณะ, 2547) และการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในแมน้ําเจาพระยา เมื่อป 2543
เกษตรกรปลอยลูกปลาลงเลี้ยงขนาดเฉลี่ย 36 กรัม ในอัตราความหนาแนน 40.40 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยง
เฉลี่ย 117 วัน (3.9 เดือน) ไดปลาเฉลี่ยตัวละ 667 กรัม ผลผลิต 633.5 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.4 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร โดยมีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 90.3 เปอรเซ็นต (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน และคณะ, 2544) จะเห็นไดวา การเลี้ยงที่
แมน้ํามูล และแมน้ําปง มีลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยงที่หนาแนนและใหผลผลิตสูงกวาอยางชัดเจน สวนการเลี้ยงที่แมน้ํา
เจาพระยาจะมีลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยงใกลเคียงกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ําตาป
ตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่ศึกษามีตนทุนรวมทั้งหมด 848.24 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ
35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 831.85 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 34.40 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนคงที่ 16.39
บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 0.68 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดทั้งหมด 1,070.13 บาทตอลูกบาศกเมตร มีรายไดสุทธิ
หรือกําไรทางบัญชี 238.28 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.85 บาทตอกิโลกรัม กําไรสุทธิหรือกําไรทางเศรษฐศาสตร 221.89
บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.18 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเมื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับตนทุนและผลตอบแทนการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํามูล ซึ่งมีตนทุนรวมทั้งหมด 1,257 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 28
บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจําหนายปลานิลราคาเฉลี่ย 35 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายไดทั้งหมด เทากับ 1,547 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 290 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 6.65 บาทตอกิโลกรัม (พินิจ สีหพิทักษเกียรติ
และคณะ, 2543) สวนการเลี้ยงที่แมน้ําปง มีตนทุนรวมทั้งหมด 1,153.29 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 31.44 บาทตอกิโลกรัม
เกษตรกรจําหนายปลานิลราคาเฉลี่ย 33.47 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายไดทั้งหมด เทากับ 1,227.51 บาทตอลูกบาศกเมตร
คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 102 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 2.78 บาทตอกิโลกรัม (ประจวบ ฉายบุ และคณะ, 2547) การ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําโขง ปการผลิต 2548 เกษตรกรมีตนทุนทั้งหมด 27.51 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจําหนาย
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ปลานิลราคาเฉลี่ย 44.19 บาทตอกิโลกรัม มีกําไรสุทธิ 16.68 บาทตอกิโลกรัม (สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตวและประมง,
2550) และการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง ในแมน้ําเจาพระยา พบวา มีตนทุนรวมทั้งหมด 794 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ
32.52 บาทตอกิโลกรัม จําหนายไดราคาเฉลี่ย 41.43 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดทั้งหมดเฉลี่ย 1,010 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 179 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 8.91 บาทตอกิโลกรัม (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน
และคณะ, 2544) ซึ่งเมื่อนําผลการศึกษาในครั้งนี้ม าเปรียบเทีย บกับ ปการผลิตที่ใกลเคีย งกันจะพบวา ตนทุนและ
ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแตละแหงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับราคาปจจัยการผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกร
จําหนาย ขนาดของปลา และผลผลิตตอลูกบาศกเมตร ซึ่งการเลี้ยงที่แมน้ําโขงมีตนทุนที่ต่ํากวา และผลตอบแทนสูงกวาการ
เลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ําตาป
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิต
การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิด ซึ่งพิจารณาถึงระดับการใชปจจัย
การผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือใหไดกําไรสูงสุด พบวาเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตประเภท อาหารปลา และ
จํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอลูกบาศกเมตร นอยเกินไป ดังนั้นจึงควรเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิด ดังกลาวให
มากขึ้น ซึ่งจะทําใหไดรับกําไรสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มปริมาณพันธุปลาที่ปลอยลงเลี้ยงในกระชัง และปริมาณการใชอาหารปลาตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพซึ่ง พบวา ระดับการใชจํานวนลูกพันธุและอาหารของเกษตรกรกลุมตัวอยางยังถือวาอยูใน
เกณฑต่ํา
2. อาหารปลาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และมีผลตอตนทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังมากที่สุด ดังนั้นเกษตรกร
ตองคํานึงถึงการใชอาหารอยางมีประสิทธิภาพ โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง หากมีอาการผิดปกติควรงดหรือ
ลดการใหอาหาร เพื่อปองกันการสิ้นเปลือง
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม เชน อัตราการปลอย ปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่ทําให
ไดรับผลผลิตสูงสุด รวมทั้งการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแมน้ําตาป เพื่อนําความรูที่ไดเผยแพรใหเกษตรกร
ทราบ และจะไดมีการวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกร ในการจัดตั้งกลุมในรูปแบบสหกรณ สมาคม หรือกลุมผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองราคาจําหนายผลผลิต รวมไปถึงการจัดซื้อปจจัยการผลิต โดยเฉพาะอาหารปลา
ซึ่งหากมีการจัดซื้อผานกลุมในปริมาณมากๆ จะทําใหไดราคาที่ลดลง
5. ควรมีการจัดตั้งตลาดกลางปลาขึ้นใน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อดําเนินเปนศูนยกลางในการจําหนายผลผลิต
โดยวิธีการประมูลราคา ซึ่งอาจทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น
6. เกษตรกรควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตอาหารปลาเพื่อใชเอง ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน โดย
ใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน โดยจําหนายผานสหกรณ หรือขายตรงใหแกเกษตรกรในราคาประหยัด
7. สงเสริมการประชาสัมพันธของกรมประมง ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังทุกราย เพื่อเปนฐานขอมูลในการสงเสริม และแกไขปญหา นอกจากนี้พบวา
เกษตรกรมีการพึ่งพาเจาหนาที่ของรัฐนอยมาก ซึ่งเปนเสียงสะทอนที่ดี ในการกําหนดกลไกในการใหความรูและความ
ชวยเหลือแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อันเปนการสรางทัศนคติที่ดีจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลตอเจาหนาที่ของรัฐ
8. จากการศึกษาพบวา การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ศึกษามีระดับกําไรทางเศรษฐศาสตรสูงพอสมควร
ประมาณรอยละ 20 ของราคา ผูเลี้ยงโดยสวนใหญไมคิดเปลี่ยนแปลงอาชีพ สวนมากตองการลงทุนเพิ่ม เพื่อพัฒนา
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การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเปนอาชีพหลักที่เปนทางเลือกใหกับเกษตรกร 2 ฝงแมน้ําไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามหาก
เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงมากขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะทํางานเชิงรุก โดยการใหความรูแกเกษตรกรที่ตองการลงทุน
ในเรื่องการจัดการ ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณการเพาะเลี้ยงใหสมดุลกับนิเวศนแหลงน้ํา และความตองการของตลาด
คํานิยม
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล รองศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ทองรักษ
และอาจารยไชยยะ คงมณี อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่กรุณาใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน ทําใหผลการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ ที่ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนใน
การศึกษาครั้งนี้
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