
 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จ 
ยงยุทธ  ทักษิญ ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง 

          
 

 ปัจจุบันอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําสามารถทํารายได้เป็นกอบเป็นกําและสามารถทําในพ้ืนท่ีเล็กๆไปจนถึงพ้ืนท่ีดินขนาดใหญ่ แล้วแต่ประเภท
ชนิดของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวนมากประสบผลสําเร็จ แต่มีเกษตรกรจํานวนไม่
น้อยท่ีไม่ประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจากปัญหาของเกษตรกรเองหรือปัญหาทางด้านตลาด จากประสบการณ์ของ
ครอบครัวข้าพเจ้าท่ีผ่านมา ท้ังการทําธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวาย,ปลาบู่ ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และประสบการณ์
ของข้าพเจ้าเองในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และสาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม ตลอดจนการประกวดโครงการส่งเสริมด้านการประมงของกรมประมง พบว่าการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจะประสบผลสําเร็จได้ นั้น เกษตรกรจะต้องใช้แนวคิด “การตลาดนําหน้าการผลิต” เนื่องจากในปัจจุบัน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ตลอดจนช่องทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร สามารถทําได้หลายช่องทาง ตลอดจน ความสามารถของเกษตรกรและสภาพพ้ืนท่ีของ
บ้านเรามีความพร้อมสําหรับประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แตเ่รื่องตลาดเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสมควรท่ีเกษตรกร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพราะว่าการประกอบอาชีพทุกอย่างมีจุดประสงค์ คือ การทํากําไรสร้างรายได้ให้กับตัว
เกษตรกรเอง 
 ดังนั้น  การตลาดจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
หลักการตลาดง่าย ๆ ท่ีเกษตรกรควรจะคํานึง คือ การใช้การตลาดนําหน้าการผลิต กล่าวคือเกษตรกรต้องการจะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดไหนประเภทอะไร ท่ีไหน จะต้องคิดว่าเม่ือทําแล้วผลผลิตสัตว์น้ําชนิดนั้นจะเอาไปขายท่ีไหน 
ตลาดรับซื้อให้ราคมเท่าไหร่ ได้กําไรเท่าไหร่ เป็นอันดับแรก เม่ือหาตลาดรับซื้อสัตว์น้ําชนิดนั้นได้แล้ว ว่ามีลู่ทาง
จําหน่ายได้จึงศึกษาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยต่อการผลิต นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงปัจจัย
อ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อราคาจําหน่ายด้วย เช่น ผลผลิตสัตว์น้ําเพ่ือการบริโภคไม่ควรมีผลผลิตออกจําหน่ายในช่วงต้น
ฤดูแล้ง เนื่องจากจะมีการจับปลาธรรมชาติ (ปลานา) ชนิดนั้นออกมาจําหน่ายตีราคาสัตว์น้ําให้ตกลงมา ฯลฯ 
 สําหรับตัวอย่างเกษตรกรท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีประสบผลสําเร็จโดยการใช้หลักการ “การผลิตนําหน้า
การตลาด” ได้แก่ คุณประชิต อนุกูลประเสริฐ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ๕๓/๓ หมู่ ๑ 
ถนน มิตรภาพ ตําบล ท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับ รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประจําปี ๒๕๕๕ เดิม คุณประชิต อนุกูลประเสริฐ มีอาชีพเป็นพนักงานขายอุปกรณ์การเลี้ยง
สัตว์และยาในตัวเมืองของแก่น ต่อมาได้เปิดร้านค้าทําธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเวลา ๓ ปี แต่
ประสบปัญหามีหนี้สินถูกฟ้องล้มละลายในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมาใน ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ มีผู้ใหญ่แนะนําให้ทําการ
เพาะพันธุ์ปลาจําหน่าย และมองเห็นว่าในภาคอีสานเกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ปลาไปเลี้ยงจํานวนมาก จึงเข้า
ร่วมฝึกอบรมกับกรมประมง เริ่มแรกได้เช่าพ้ืนท่ี ๓๐ ไร่ ปรับปรุงเป็นบ่ออนุบาลและบ่อเพาะฟัก ในปีแรกมีปัญหา
อุปสรรคมากมาย เช่น ปัญหาวิธีการจับลูกปลาเพ่ือมิใหลู้กปลาตายในระหว่างการจับลูกปลามาพักท่ีบ่อ เพ่ือรอ 
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จําหน่าย ขณะท่ีมีลูกค้าเข้ามารอรับซื้อลูกปลาจากฟาร์ม แตก็่สามารถเรียนรู้และค่อยๆ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เริ่มมี
กําลังใจมากข้ึน สามารถผลิตลูกปลาจําหน่ายให้ลูกค้า 
เกษตรกรได้ จัดเป็นอาชีพท่ีมีลูกค้ามารอรับซื้อลกูปลาจากฟาร์มโดยตรง ซึ่งต่างจากอาชีพอ่ืนท่ีต้องง้อลูกค้า 
 ต่อมาในปีท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๓๐) เริ่มมีความคิดริเริ่มและมีความอุตสาหะ โดยการประยุกต์การเพาะเลี้ยง
ปลาให้เหมือนอุตสาหกรรม โดยใช้หลักธุรกิจท่ีมีประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ โดยทุ่มเทกําลังกายและเวลาวันละ 
๑๕-๑๘ ชั่วโมง ในการเฝ้าดูการเพาะฟักสังเกตการณ์พัฒนาของไข่ปลา โดยมีทีมอาจารย์จากภาควิชาประมง 
มหาวิทยาลัย.ขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษา สามารถเรียนรู้ปัจจัยการผลิตและองค์ประกอบของการผลิตลูกปลา โดย
เปรียบเทียบบ่อเพาะฟักเสมือนโรงงานผลิต บ่ออนุบาลเสมือนโกดังเก็บสินค้า ปัจจุบันสามารถผลิตลูกปลาให้กับ
เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ บนเนื้อท่ีฟาร์มของตนเอง ๑๐๐ ไร่ สามารถผลิตลูกปลาจําหน่ายได้ ๑๕ ล้านตัว/ปี 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างโรงผสมอาหารและมีสูตรผสมอาหารของตนเอง โดยใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ิน (รําอ่อน ปลาป่น  
หอยเชอร์รี่ โดยมีอัตราส่วน คือ รํา ๓ ส่วน : โปรตีน ๑ ส่วน) เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารลง ท้ังนี้สูตรผสมอาหาร
ดังกล่าวผ่านการรับรองตรวจคุณภาพอาหารปลาจากห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตว์ศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกท้ังสามารถนํากลยุทธ์ “การตลาดนําหน้าการผลิต” ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตลูกปลา มีการวางแผนการผลิตลูกปลา เพ่ือลดต้นทุนการผลิต (เช่น มียอดสั่งซื้อลูกปลา ๒ ล้านตัว ฟาร์ม
จะต้องหาพ่อแม่พันธุ์ จํานวน ๑๐๐ ตัว) และมีการวางแผนการซื้อท่ีดินจากรายได้ท่ีได้จากการจําหน่ายพันธุ์ปลาใน
แต่ละปี เพ่ือซื้อท่ีดินในการขยายฟาร์มของตน โดยไม่มีการสร้างหนี้สิน ผลงานและความสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ใน
การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ จากการเช่าท่ีดินในการเพาะและอนุบาลปลา จํานวน 
๓๐ ไร ่ปัจจุบันสามารถซื้อท่ีดินเป็นของตนเองจํานวน ๑๐๐ ไร่ โดยมีโรงเพาะฟัก ๑ โรงผสมอาหาร ๑ โรง ,บ่อพ่อ
แม่พันธุ์ และบ่ออนุบาลลูกปลา รวม ๕๐ บ่อ เนื้อท่ี ๗๐ ไร่ รายได้จากผลผลิตลูกพันธ์ปลาน้ําจืดท่ีจําหน่ายได้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๕ ล้านตัว/ปี มูลค่า ๔.๒๕ ล้านบาท/ปี จําแนกดังนี ้

๑) ลูกปลานิล ๑๐ ล้านตัว/ปี มูลค่า ๒.๕ ล้านบาท/ป ี
๒) ลูกปลาตะเพียน ๒ ล้านตัว/ปี มูลค่า ๐.๕ ล้านบาท/ป ี
๓) ลูกปลาดุก ๒ ล้านตัว/ปี มูลค่า ๑.๐ ล้านบาท/ปี  
๔) ผลิตลูกปลายี่สกเทศและนวลจันทร์เทศ ๑ ล้านตัว มูลค่า ๐.๒๕ ล้านบาท 

มีการขยายโรงผสมอาหาร เพ่ือลดต้นทุนอาหาร อีกท้ังพ้ืนท่ีฟาร์มอยู่ใกล้ริมแม่น้ําชี เสี่ยงท่ีจะถูกน้ําท่วม จึงมีการ
ลงทุน ปรับปรุงบ่อพักน้ําให้มีความจุมากข้ึน และเสริมคันดินล้อมรอบฟาร์ม ๑๐๐ ไร่ เพ่ือป้องกันน้ําท่วมถึงบ่อพ่อ
แม่พันธุ์ และบ่ออนุบาล 
 สรุปกล่าวคือ คุณประชิต  อนุกูลประเสริฐ ซึ่งเป็นบุคคลกําลังจะล้มละลายจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
น้ํามันเชื้อเพลิง มองเห็นว่าตลาดจําหน่ายพันธุ์ปลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอนาคตจากคําแนะนําของผู้ใหญ่ท่ี
นับถือ จึงมาเช่าท่ีดินทําการเพาะพันธุ์ปลาจําหน่าย ซึ่งในปีแรกขายลูกพันธุ์ปลาไม่ได้เลยเพราะว่าลากอวนจับลูก
ปลาข้ึนมาเพ่ือจําหน่ายแล้วลูกปลาตาย ท้ังๆ ท่ีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงมาขอซื้อ เนื่องจากไม่มีความรู้/ความชํานาญใน
การจับลูกปลามาจําหน่าย ซึ่งแก้ไขโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนสามารถผลิตพันธุ์ปลา
ออกจําหน่ายได้ และมีการนําหลักการท่ีว่าการตลาดนําหน้าการผลิต เช่นในปีหนึ่ง ๆ มียอดสั่งซื้อพันธุ์ปลาจํานวน  
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เท่าใดท่ีวางแผนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้สอดคลองกับจํานวนพันธุ์ปลาท่ีจะต้องผลิตปีต่อปี จนสามารถซื้อท่ีดินท่ีเคยเช่า
มาเป็นของตนเองและซื้อท่ีดินบริเวณข้างเคียงเพ่ิมเติมจนมีเนื้อท่ี ๑๐๐ ไร่ บ้านท่ีอยู่อาศัยเดิมเคยสร้างอยู่แบบ
ง่ายๆ ปัจจุบันสร้างเป็นบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น  ราคาประมาณ ๒-๓ ล้านบาท และสร้างอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็น
สถานท่ีฝกึอบรมให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ รวมท้ังใช้เป็นท่ีพักในระหว่างช่วงฝึกอบรมได้ดว้ย. 
 
 อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นการดําเนินงานโครงการประมงโรงเรียนบ้านสันกอง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ไทย-พม่า มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจํา โดยโรงเรียนสันกองสนับสนุนให้
นักเรียนทําการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม(บิ๊กอุย) ในกระชังท่ีแขวนไว้ในบ่อดิน ผลปรากฏว่านักเรียนผู้ทําการเลี้ยงปลาดุก
ลูกผสม สามารถมีรายได้จากการจําหน่ายปลาดุกให้กับโรงเรียนสันกอง ซึ่งโรงเรียนสันกองรับซื้อเพ่ือนําไปประกอบ
อาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนในราคา กิโลกรัมละ ๖๐ บาท นับว่าเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
น้ําท่ีประสบผลสําเร็จของสํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกองได้รับเชิญให้ไป
บรรยายให้ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย แต่ผลปรากฏว่าโรงเรียนอ่ืนๆ ไม่สามารถทําได้ ผู้เขียนได้
วิเคราะห์ว่าการท่ีโรงเรียนบ้านสันกอง อําเภอแม่จัน ประสบผลสําเร็จในการให้นักเรียนเลี้ยงปลาดุกลูกผสมใน
กระชังท่ีแขวนไว้ในบ่อดินได้ เนื่องจากสามารถจําหน่ายปลาดุกได้ในราคา กิโลกรัมละ ๖๐ บาท (ต้นทุนอยู่
ประมาณกิโลกรัมละ ๔๐ บาท) เข้าลักษณะท่ีว่า “การตลาดนําหน้าการผลิต” กล่าวคือมีโรงเรียนบ้านสันกองเป็น
ตลาดรองรับผลผลิตปลาดุก (โรงเรียนซื้อไปประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน) ดังนั้น การท่ีโรงเรียน
อ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงรายไม่สนใจหรือไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากราคาปลาดุกท่ีซื้อขายในบริเวณนั้นมีราคาเพียง 
๔๐-๔๕ บาท/กก. เท่านั้น 
 จากตัวอย่าง ๒ ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยหลักการ 
“การตลาดนําหน้าการผลิต”เป็นปัจจัยสําคัญในการวางแผนการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เกษตรกร
ผู้สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่านใดท่ีต้องการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สามารถสอบถามหรือขอรับ
คําแนะนําได้ท่ีสํานักงานประมงจังหวัดและ/หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ท่ีตั้งสํานักงานอยู่ทุกจังหวัด ตามวัน
และเวลาราชการ 
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