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ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบเชิงเดี่ยว  
เพ่ือการคาของจังหวัดเชียงใหม 

 
สุรกิจ นาคแกว*, สิริยา หนูแดง 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบเชิงเดี่ยว เพ่ือการคาของจังหวัดเชียงใหม 

ทำการเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเมษายน พ.ศ. 2558  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการ
เลี้ยง ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเลี้ยงแบบรวมกลุมและเกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระ   
2) เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเลี้ยงแบบรวมกลุมและเกษตรกรเลี้ยงแบบ
อิสระ การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากเกษตรกรท่ีเลีย้งปลานิลในบอดิน จำนวน 34 ราย  

ผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงของเกษตรกรแบบรวมกลุม เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลขนาด 3 นิ้ว 
ราคาเฉลี่ยตัวละ 2.56 บาท มีอัตราการปลอย 3,180 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 151 วัน  ไดปลาขนาดตามท่ี
ตลาดตองการ (500 - 800 กรัมตอตัว) มีอัตรารอดรอยละ 80.91 มีผลผลิตตอไร 1,893.68 กก. มีผลผลิตปลา
ขนาดใหญ  (>800 กรัมตอตัว) รอยละ 89.77 ราคาจำหนายเฉลี่ย 57.82 บาทตอกก. ขณะท่ี มีตนทุน     
88,157.68 บาท (หรือ 46.55 บาทตอกก.) มีกำไรตอไร 21,334.90 บาท (หรือ 11.27 บาทตอกก.) ท้ังนี้มีตนทุน
คาใชจายท่ีสำคัญไดแก คาอาหารสำเร็จรูปรอยละ 70.72 คาลูกปลารอยละ 10.15 และคาบริหารจัดการกลุมรอยละ 6.69 

สวนรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลขนาดประมาณหนึ่งนิ้ว 
ตัวละ 0.39 บาท มีอัตราการปลอย 5,333 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 254 วัน มีอัตรารอดรอยละ 55.00      
มีผลผลิตตอไร 1,991.61 กก. แตมีผลผลิตปลาขนาดใหญเพียงรอยละ 71.00 ทำใหไดราคาจำหนายเฉลี่ย     
56.40 บาทตอกก. ขณะท่ีมีตนทุน 63,840.67 บาท (หรือ 32.05 บาทตอกก.) มีกำไรตอไร 48,486.13 บาท (หรือ 
24.35 บาทตอกก.) ท้ังนี้มีตนทุนคาใชจายท่ีสำคัญไดแก คาอาหารสำเร็จรูปรอยละ 78.42 คาลูกปลารอยละ 3.09 
และ คาแรงงานและคาเสียโอกาสแรงงานรวมรอยละ 9.38 แตไมมีคาบริหารจัดการกลุม  

การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรท่ีไดแบบ
รุนตอรุน พบวา การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระใหผลตอบแทนท่ีดีกวาการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม 
(75.95% และ 24.20% ตามลำดับ) แตการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมจะทำใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาไดปละ 
2 ถึง 3 รุน ในขณะท่ีการเลี้ยงในรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรสามารถจำหนายปลาไดเพียง
ปละครั้งเทานั้น ในการศึกษาครั้งนี้แนะนำการลดตนทุนของเกษตรกรดำเนินการในสองสวนหลักคือ จัดการดาน
อาหารสำเร็จรูปและดานการเลือกขนาดลูกปลาท่ีปลอยใหมีขนาดเหมาะสม 

 
คำสำคัญ ปลานิล, ตนทุนและผลตอบแทน, บอดิน, จังหวัดเชียงใหม 
*ผูรับผิดชอบ:  65 อาคาร 3 ชั้น 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม 50200 โทร 0 5332 8491 
           Email: snakkaew@yahoo.com            
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The Study of Costs and Returns of Commercial Tilapia Monoculture 
In Earthen Pond in Chiang Mai Province 

 
Surakit Nakkaew*, Siriya Noodang 

Chiang Mai Provincial Fisheries Office 
 

Abstract 
 

The study of costs and returns of commercial Tilapia monoculture in earthen pond in 
Chiang Mai province was carried out during June 2014 to April 2015. The objectives aim to study 1) the 
pattern of culture, costs and returns of tilapia monoculture in earthen pond in case of investments of 
fish farmer group forms; group farmer form (GFF) and independent farmer form (IFF) and also 2) compare 
the costs and returns of tilapia monoculture between two groups. The questionnaires were used as a 
tool for collecting data in this study for 34 tilapia farms. 

It was found that the pattern of GFF was 3 inch tilapia fingerlings at average price of 2.56 Bath. 
The stocking density was 3,180 fish per rai for rearing 151 days to marketable size (500-800 g). The average 
yield was 1,893.68 kg/rai and the average survival rate was 80.91% which consisted of 89.77% of large fish 
(>800 gram). The average cost per crop was 88,157.68 Baht per rai (46.55 Baht/kg). The average price for 
sale was 57.82 Baht/kg while the profit earn was 21,334.90 Bath/crop (11.27 Baht/kg).  While the main costs 
were commercial fish feed (70.72%), fish fingerling (10.15%) and group management fee (6.66%).  

The pattern of IFF was 1 inch tilapia fingerlings at average price of 0.39 Bath. The stocking 
density was 5,333 fish per rai for rearing 254 days. The average yield was 1,991.61 kg/rai and the average 
survival rate was 55.00% which consisted of 71.0% of large fish. The average cost per crop was 63,840.68 
Baht per rai (32.05 Baht/kg). The average price for sale was 56.40 Baht/kg while the profit earn was 48,486.12 
Bath/crop (11.27 Baht/kg). While the main costs were commercial fish feed (78.42%), fish fingerling (3.09%), 
labor cost and opportunity cost (9.38%); however, group management fee was not charged.  

Economically of rearing Nile tilapia in earthen pond between both 2 groups was compared. It 
was found that the IFF could make higher investment returns (75.95%) than the GFF could (24.20%) per 
crop. In contrast, GFF fish farmers could raise 2-3 crops of tilapia culture annually while the IFF farmers 
could raise tilapia once a year. In conclusion, that the appropriate feeding scheme and appropriate stocking 
size on tilapia monoculture are recommended in order to lowering the investment cost. 
 
Keywords: Tilapia, costs and returns, earthen pond, Chiang Mai 
*Corresponding author: 65 Building 3, 2nd floor, Suthep Subdistrict, Muang District,   
        Chiang Mai Province Tel. 0 5332 8491 email: snakkaew@yahoo.com
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญของปญหา 

 
จังหวัดเชียงใหมมีความสำคัญในฐานะเมืองทองเท่ียวหลักของประเทศไทยมีพ้ืนท่ี 20,107.057 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร มีพ้ืนท่ีกวางใหญเปนอันดับท่ี 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนท่ีมีอากาศเย็นเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขาสูง มีธรรมชาติท่ีสวยงาม
รวมถึงการมีวัฒนธรรมงดงามและหลากหลาย ทำใหมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหมจำนวนมาก 
เปนผลใหมูลคาการทองเท่ียวของเชียงใหมมากกวาพันลานบาทตอป ในป 2555 หลังเหตุการณน้ำทวมใหญในเขต
ภาคกลางทำใหมีประชาชนสวนหนึ่งไดเขาไปลงทุนและอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม สงผลใหเมืองมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วท้ัง 25 อำเภอ เชน อำเภอเมือง สันกำแพงและสันทราย โดยเฉพาะอำเภอสันทรายเปนอำเภอหนึ่งใน
เขตปริมณฑลของนครเชียงใหม ท่ีมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เปนอำเภอท่ีรองรับความเจริญจากนคร
เชียงใหม จนปจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะเปนอำเภอขนาดใหญ ในแงของจำนวนประชากรท่ีมากท่ีสุดเปน
อันดับ 3 ของจังหวัดเชียงใหม รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม และอำเภอฝาง ตามลำดับ สถานประกอบการท่ีมีมา
กรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม การขยายตัวของชุมชนเมืองแมโจ ทำใหอำเภอสันทราย มีความพรอมทุก ๆ ดาน 
ท้ังสถานศึกษา สถานประกอบการ บานจัดสรร จากการเติบโตอยางตอเนื่อง อำเภอสันทรายถูกกำหนดบทบาทให
เปนอำเภอท่ีรองรับในดานแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม การเพ่ิมของประชากรจากผูคนท่ีอาศัยอยู
ดังเดิม ผูคนท่ีเขาไปอาศัยใหมและนักทองเท่ียว เปนสาเหตุท่ีทำใหความตองการอาหารเพ่ิมสูงข้ึน วัตถุดิบทาง
การเกษตรหลากหลายชนิดท้ังท่ีจังหวัดผลิตไดเองและนำเขาจากจังหวัดโดยรอบ เชน เชียงราย ลำพูนและลำปาง  

ปลานิลเปนปลาเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมในการบริโภคจากคนในจังหวัดเชียงใหม
อยางสูง เนื่องจากมีกางนอยกวาปลาชนิดอ่ืน รสชาติดี เพาะเลี้ยงไดงายและราคาไมแพงจนเกินไป สำหรับแหลง
เพาะปลานิลท่ีใชบริโภคในจังหวัดเชียงใหม สวนหนึ่งมาจากการนำเขาจากเชียงราย ลำพูน ลำปางและเขตจังหวัด
ภาคกลาง และสวนหนึ่งมาจากการเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหมเอง โดยท่ีอำเภอสันทรายเลี้ยงปลานิลมากเปนลำดับตน
ของจังหวัดเชียงใหม มีผูเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมงสูงถึง 377 ราย (สำนักงานประมงจงัหวัด
เชียงใหม, 2557)  รูปแบบการเลี้ยงมีสามรูปแบบใหญคือ 1) การเลี้ยงปลานิลภายใตพันธะสัญญากับบริษัทเอกชน 
2) การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ และ 3) การเลี้ยงโดยจัดตั้งกลุมโดยท่ีเกษตรกรแตละรายลงทุนเอง แต
รวมกลุมเพ่ือจัดหาลูกพันธุ อาหารหรือวัสดุ อ่ืน ๆ ในราคาถูก เกษตรกรผู เลี้ยงปลานิลในบอดินบางรายมี
ประสบการณเลี้ยงปลานิลมากวา 10 ป บางรายก็เพ่ิงเริ่มเลี้ยงเปนระยะเวลา 2-3 ป ลักษณะการเลี้ยงเปนการเลี้ยง
แบบเกษตรกรลงทุนอิสระ กระท่ังมีรูปแบบการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชยมากข้ึน มีการรวมกลุมเพ่ือเลี้ยงปลาจนพัฒนา
ไปสูความเขมแข็งของกลุม สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก  

กลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทรายพัฒนาเปนตัวอยางหนึ่งท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินการในชวง 2 ป
ท่ีผานมา โดยกลุมกอตั้งในป 2549 จากสมาชิกจำนวน 7 คน ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 82 คน กลุมมีการพัฒนา
มากในดานตาง ๆ เชน กระบวนการสรางกลุม เทคนิควิธีการเลี้ยงตั้งแตในชวงป 2555 จนถึงปจจุบัน ทำใหมีเงินสด
คาอาหารสัตวหมุนเวียนในกลุมกวา 700,000 บาท สำหรับซ้ืออาหารมาจำหนายใหสมาชิกในราคาพิเศษ โดยเงินท่ี
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ไดมาจากการท่ีสมาชิกลงขัน ต้ังแต 5,000 ถึง 20,000 บาท เทคนิคในการเลี้ยงท่ีสำคัญของกลุมคือ กลุมเกษตรกร
นำเทคนิคการปลอยลูกปลาขนาดใหญมาปลอยในบอ กลาวคือมีการแยกสวนในการเลี้ยงเปน 2 สวนหลักคือกลุม
แรกผลิตลูกปลาใหไดขนาดใหญ ขนาดมาตรฐาน 31-35 ตัวตอกิโลกรัม เพ่ือนำไปขายใหกลุมเกษตรกรกลุมท่ีสอง
คือผูเลี้ยงปลาขุน ซ่ึงจะเลี้ยงปลาประมาณ 45-60 วันเพ่ือจำหนาย เทคนิคนี้จะคลายการเลี้ยงในธุรกิจการเลี้ยงกุง
หรือปลากระชัง ประโยชนของเทคนิคนี้จะชวยในการลดระยะเวลาการเลี้ยงของเกษตรกรในกลุมผูเลี้ยงปลาไดมาก
และแบกรับความเสี่ยงในการเลี้ยงนอยลง อยางไรก็ตามหากจะนำเทคนิคนี้ไปสงเสริมใหแกเกษตรกรรายอ่ืนหรือ
แหลงอ่ืนจำเปนตองศึกษาตนทุนของการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทรายพัฒนาพรอมท้ังศึกษา
ตนทุนของการเลี้ยงโดยผูเลี้ยงท่ีลงทุนอิสระเพ่ือเปรียบเทียบกัน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงใหความสนใจศึกษาดานการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงปลานิลท่ีเลี้ยงในบอดินของ
เกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระและเกษตรกรรวมกลุม โดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
การเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรแตละกลุม แลวนำขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน สำหรับผลท่ีไดจาก
การศึกษาจะใชเปนแนวทางสำหรับการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในบอดินใหกับเกษตรกรหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อีกท้ังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจในการเลี้ยงปลานิลในบอดินเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค รวมท้ังเปนประโยชนแกผูสนใจโดยท่ัวไป 

 
1.2 วัตถุประสงค 

 
1.2.1 ศึกษารูปแบบการเลี้ยง ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเลี้ยง

แบบรวมกลุมและเกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระ 
1.2.2 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเลี้ยงแบบรวมกลุม 

และเกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระ 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 
 
1.3.1 เปนขอมูลพ้ืนฐานใหเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเลี้ยงปลานิลในบอดิน 
1.3.2 เปนแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนำขอมูลไปประกอบการวางแผนการสงเสริมการเลี้ยงปลา

นิลในบอดิน เพ่ือสรางรายไดและความม่ันคงใหเกษตรกร 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
  

1.4.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
 1) กลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทรายพัฒนา ท่ีมีผลผลิตและเฉพาะท่ีอาศัยในเขตอำเภอสันทรายเทานั้น 

จำนวน 30 ราย 
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 2) เกษตรกรลงทุนอิสระ ผูเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีมีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยาง
เดียว (monoculture) และเลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลัก เพ่ือจำหนาย จำนวน 4 ราย 

1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทำการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ดังนี้ 
 1) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใชแบบสัมภาษณ (questionnaires) 

สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในบอดินอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณท่ีได
จัดทำแบงออกเปน 4 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 
สวนท่ี 2 รูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกรผีเลี้ยงปลานิล 
สวนท่ี 3 ลักษณะการเลี้ยง ผลผลิตและรายได (บอเลี้ยงปลานิลรอบลาสุดท่ีจับผลผลิตไป

แลว) 
สวนท่ี 4 คาใชจายในการเลี้ยง 

 2) การทดสอบแบบสอบถาม กอนนำแบบสอบถามไปสุมสัมภาษณจริงนำแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดแก นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม นางสาวณาตยา ศรีจันทึก 
หัวหนากลุมงานวิเคราะหเศรษฐกิจการประมงสัตวน้ำทะเลและชายฝง และนายปรีชา พาชื่นใจ นักวิชาการประมง
ชำนาญการพิเศษ พิจารณาแลวทำการปรับปรุงแกไข 

  3) การสัมภาษณ ทำการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในบอดิน รวม 34 ราย โดยมีผู
สัมภาษณจำนวน 3 ราย คือ เปนผูวิจัยจำนวน 1 ราย และผูชวยวิจัยจำนวน 2 ราย (เปนผูอยูในสายงานดาน
ประมง) กอนสัมภาษณเกษตรกรไดทำการอธิบายคำถามของแบบสัมภาษณทุกขอท้ัง 4 สวน ใหผูสัมภาษณทุกคน
เขาใจคำถามตามแบบสอบถามทุกขอ เพ่ือใหไดขอมูลจากการสัมภาษณท่ีถูกตองตรงประเด็นคำถามท่ีตั้งไว 

  4) ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล เริ่มเก็บขอมูลแบบสอบถาม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558  

1.4.3 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยใชการวิเคราะหดังนี้ 
1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic analysis) รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริง

จากการสัมภาษณทุกตอนมาวิเคราะห และอธิบายเปรียบเทียบระหวางการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรผู
เลี้ยงปลานิล (สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร) อธิบายถึงการเลี้ยงปลานิลของรอบการเลี้ยงท่ีผานมา 
(เทคนิคในการเลี้ยง เทคนิคการผลผลิตและตนทุนผลตอบแทน) อธิบายถึงการจัดการผลผลิตและการตลาดของปลา
นิลในรุนการเลี้ยงท่ีผานมา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โดยใชวิเคราะหดวยสถิติอยางงาย ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ยประกอบการอธิบายสรุปขอมูลทุกตอนท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  

2) การวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณ (quantitative statistic analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินโดยการนำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ มาใชวิธี การหาคาเฉลี่ย และการใชสมการตนทุน รายได และกำไร 
เพ่ือวิเคราะหตนทุน การตลาดปลานิล ตลอดจนหาผลตอบแทนท่ีไดรับของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในบอดินและ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 1 โดยอาศัยโครงสรางตนทุนและรายไดในรอบปการผลิต พิจารณาท้ังตนทุนคงท่ี
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และตนทุนผันแปร ตามวิธีท่ีรายงานไวโดย อภิสิทธิ์ (2532) วชิราภรณและวชิรปราณี (2547) ณาตยาและคณะ 
(2551) และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ดังนี้  

ตนทุนผันแปรท้ังหมดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตนทุนผันแปรท้ังท่ีเปนเงินสด และไมเปนเงิน
สดโดยตนทุนแตละชนิดท่ีจะเก็บขอมูล มีดังนี้ 

1) ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสดเปนคาใชจายท่ีผูผลิตจายออกไปเปนเงินสดในการซ้ือหรือเชา ปจจัย
การผลิตไดแก 

1.1) คาพันธุปลา เปนคาใชจายในการซ้ือพันธุปลานิลมาเพ่ือปลอยเลี้ยงในบอดิน 
1.2) คาอาหารปลา เปนคาใชจายท่ีจายเก่ียวกับอาหารปลานิลท่ีใชในการเลี้ยงจนกระท่ังจับ

ปลาขาย 
1.3) คาน้ำมันเชื้อเพลิง เปนคาใชจายท่ีใชเปนเชื้อเพลิงใหแกยานพาหนะและเครื่องยนตใช

ดำเนินการใด ๆ เก่ียวกับกิจการเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีตองใชน้ำมันเชื้อเพลิง 
1.4) คาไฟฟา เปนคาใชจายท่ีจาย สำหรับใหความสวางแกบอดินปลานิลในตอนกลางคืน  

เพ่ือปองกันขโมย และอ่ืนๆ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
1.5) คายาปฏิชีวนะ เปนคาใชจายท่ีจายเพ่ือซ้ือยาในการรักษาโรคปลานิล หากปลานิลท่ีเลี้ยง 

ในบอดินเปนโรค 
1.6) คาขนสงลูกปลา เปนคาใชจายท่ีใชในการขนสงลูกปลานิลมาปลอยเลี้ยงในบอดิน 
1.7) คาซอมแซมกระชัง เปนคาใชจายท่ีใชจายในการซอมแซมกระชังในแตละรุนหรือแตละป 
1.8) คาซอมแซมท่ีพักหรือโรงเรือน เปนคาใชจายท่ีใชในการซอมแซมท่ีพักหรือโรงเรือนใน

แตละรุนหรือแตละป 
1.9) คาจางแรงงาน เปนคาใชจายท่ีจายใหแกแรงงานท่ีผูเลี้ยงจางในการเลี้ยงปลานิลตั้งแต

เริ่มเลี้ยงจนกระท่ังจับปลานิลขาย 
1.10) คาใชจายอ่ืน ๆ เปนคาใชจายท่ีผูเลี้ยงไดจายออกไปเปนเงินสด นอกเหนือจากคาใชจาย 

ตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน 
1.11) คาดอกเบี้ยเงินกู เปนคาใชจายใหกับเจาหนี้เงินกู ซ่ึงผูเลี้ยงก็ไดกูยืมเงินจำนวนนั้นมา

ลงทุนเลี้ยงปลานิล 
1.12) คาเสียโอกาสของเงินทุนในตนทุนผันแปร ประมาณคาโดยนำตนทุนผันแปรท้ังหมดมา

คำนวณคาเสียโอกาส โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย ในป 2557 (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75) 
2) ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรท่ีเก่ียวของกับปจจัยการผลิตของตนเอง 

หรือการไดมาโดยไมไดซ้ือ หรือเชา หรือจัดหามาดวยเงินสด ไดแก 
2.1) คาแรงงานในครัวเรือน ประมาณคาโดยใชอัตราการจางงานในทองถ่ินของเกษตรกร 
2.2) คาเสียโอกาสของเงินทุนในตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด ประมาณคาโดยนำตนทุนผัน

แปรท่ีไมเปนเงินสดท้ังหมดคำนวณคาเสียโอกาส โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยในป 2557 
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75) 

3) ตนทุนคงท่ีท้ังหมด มีเฉพาะตนทุนสวนท่ีไมเปนเงินสด ไดแก 
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3.1) คาภาษีเปนคาใชจายท่ีผูเลี้ยงปลานิลในบอดินจะตองจายใหกับภาครัฐ (ในการศึกษา
ครั้งนี้ ไมไดมีการจายคาภาษีแตอยางใด) 

3.2) คาเสื่อมราคาของท่ีพักหรือโรงเรือนและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 
1 ป เปนการคำนวณคาเสื่อมราคาตอการเลี้ยง 1 ครั้ง (1 รุน) การคำนวณใชวิธีคิดแบบเสนตรง (Straight –line 
method) ยกตัวอยาง เชน การคำนวณหาคาเสื่อมราคาของกระชัง 1 กระชังตอรุน 

 

                             คาเสื่อมราคาของกระชัง/รุน =             มูลคาทรัพยสิน – มูลคาซาก 
                                                                    จำนวนปท่ีใชงาน × จำนวนรุนท่ีเลี้ยงใน 1 ป 
 

3.3) คาเสียโอกาสของเงินทุนในตนทุนคงท่ีท้ังหมดประมาณคาโดยนำตนทุนคงท่ีท้ังหมดมา
คำนวณคาเสียโอกาส โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยในป 2557 (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75) 

จากนั้นนำมาคำนวณดังนี้ 
 
1) ตนทุนท้ังหมด คำนวณจาก 
 
 
    
 

 

2) รายไดท้ังหมด คำนวณจาก 
 

 
 

 
 
3) รายไดสุทธิ คำนวณจาก  
 
 

 
 
 

4) กำไรสุทธิ คำนวณจาก 
 
 

 
 
 
 

  ตนทุนท้ังหมด      =     ตนทุนคงท่ีท้ังหมด       +       ตนทุนผันแปรท้ังหมด 
TC (Total Cost)        TFC (Total Fixed Cost)     TVC (Total Variable Cost) 

รายไดท้ังหมด           =     จำนวนผลผลิตท้ังหมด        x      ราคาสัตวน้ำเฉลี่ยตอกิโลกรัมท่ีเกษตรกรขาย 
TR (Total Revenue)     Qy (Quantity of Output)                    Py (Price of Output) 

รายไดสุทธิ       =       รายไดท้ังหมด       -       ตนทุนผนัแปรท้ังหมด 
NI (Net Income)       TR (Total Revenue)      TVC (Total Variable Cost) 

   กำไรสุทธิ         =     รายไดท้ังหมด        -        ตนทุนผันแปรท้ังหมด 
πN (Net Profit)        TR (Total Revenue)      TVC (Total Variable Cost) 
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5) อัตราผลตอบแทนตอการเลี้ยงหรืออัตราผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย คำนวณจาก 
 
 

 
 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
1.5.1 ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนท่ีดำเนินการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้มีประชากรท่ีทำการศึกษา จำนวน 34 ราย  จำแนกเปนจากกลุมผูเลี้ยงปลานิล  

สันทรายพัฒนาท่ีมีผลผลิตจำนวน 30 ราย เฉพาะท่ีอาศัยในเขตอำเภอสันทรายเทานั้น และมีผูเลี้ยงปลานิลในบอ
ดินท่ีมีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียว (monoculture) ของจังหวัดเชียงใหม จำนวน 4 ราย 

1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ทำการศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยง สภาพการผลิต และการตลาดปลานิลในบอดินและ 

ศึกษาวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
และผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ และเกษตรกรท่ีรวมตัวเปนกลุมผู
เลี้ยงปลานิล 

1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาทำการศึกษาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเมษายน พ.ศ. 2558 

 
1.6 นิยามศัพท 

 
1.6.1 ตนทุน หมายถึง คาใชจายในการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกร หนวยวัดเปนบาทตอ

กิโลกรัม 
1.6.2 ผลตอบแทน หมายถึง รายไดท่ีเกษตรกรไดรับจากการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกร 

หนวยวัดเปนบาทตอกิโลกรัม 
1.6.3 การเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบเชิงเด่ียวเพ่ือการคา หมายถึง การเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีมี

ลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียว (monoculture) และเลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลัก มี
วัตถุประสงคเพ่ือจำหนาย 

1.6.4 การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ หมายถึง ลักษณะการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกร 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีเกษตรกรลงทุนดำเนินการตั้งแตการลงทุน การเลี้ยงและการจำหนาย 

1.6.5 การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม  ลักษณะการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกร อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ท่ีเกษตรกรดำเนินการลงทุนและการเลี้ยงโดยลำพัง แตการดำเนินการเรื่องการจัดหาพันธุ
ปลา อาหารและการจำหนายดำเนินการผานกลุมชื่อ “กลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทรายพัฒนา”อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

(กำไรสุทธิ πN (Net Profit))   x 100 
(สินทรัพย หรือตนทุนท้ังหมด TC (Total Cost))  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ขอกฎหมาย และ/หรือผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ปลานิล 

 
ปลานิล (Oreochoromis niloticus) มีถ่ินกำเนิดเดิมอยูท่ีทวีปแอฟริกา พบท่ัวไปตามหนอง บึง และ

ทะเลสาบในประเทศซูดาน ยูกันดา และทะเลสาบแทนกันยีกา สามารถอาศัยอยูไดในน้ำจืดและน้ำกรอย ปลานิล
เขาสูประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เม่ือครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแหงประเทศ
ญี่ปุน ซ่ึงทรงจัดสงเขามาทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จำนวน 50 
ตัว ครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯ ใหทดลองเลี้ยงปลานิลในบอภายในสวนจิตรลดา เปนหนึ่งโครงการในโครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา 

ผลการทดลองปรากฏวาปลานิลท่ีโปรดเกลาใหทดลองเลี้ยงไดเจริญเติบโตและแพรขยายพันธุไดเปน
อยางดี ตอมาจึงไดพระราชทานชื่อวาปลานิล โดยมีท่ีมาจากชื่อแมน้ำไนล (Nile) ท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยดั้งเดิม และ
พระราชทานพันธุปลาดังกลาวใหกับกรมประมงจำนวนหนึ่ง เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 เพ่ือนำไปขยายพันธุ
และแจกจายแกพสกนิกร รวมถึงปลอยลงไวตามแหลงน้ำตาง ๆ ตามท่ีเห็นวาเหมาะสม เนื่องจากปลานิลมี
คุณลักษณะพิเศษหลายอยาง เชน กินอาหารไดทุกชนิด เชน ไรน้ำ ตะไครน้ำ ตัวออนของแมลงและสัตวน้ำเล็ก ๆ มี
ขนาดลำตัวใหญ ความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตร แพรขยายพันธุงาย และมีรสชาติดี 

ในปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังโปรดเกลาฯ ใหทดลองเลี้ยงและแพรขยายพันธุปลานิลใน
บอสวนจิตรลดาตอไป ในทางวิชาการเรียกสายพันธุปลานิลดังกลาววา ปลานิลจิตรลดา ซ่ึงยังคงเปนปลานิลสาย
พันธุแทท่ีประเทศไทยไดรับทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ 

 
สถานการณการผลิตปลานิล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2557) รายงานวา สถานการณการผลิตปลานิลเพ่ือการคาในปจจุบันกำหนด

เปน 2 ระบบสำคัญคือ การเลี้ยงปลานิลในกระชังและการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการคาในบอดิน 
2.1.1 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
การเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือการคาท้ังหมดจะใชปลานิลแปลงเพศ เพราะมีผลผลิตตอบแทนสูงกวา

ในการเก็บเก่ียวตอรุน ปจจุบันมีระบบเครือขายชัดเจนเต็มรูปแบบ โดยมีธุรกิจยอย 4 ประเภทไดแกธุรกิจผลิตลูก
ปลาวัยออน (fry) ธุรกิจอนุบาลลูกปลานิ้ว (fingerling) ธุรกิจปลาเนื้อ (grow out) และธุรกิจขายลูกปลาเนื้อ การ
เลี้ยงปลานิลในกระชังยังแยกเปน 2 ระบบยอยไดแก การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบพันธะสัญญาและการเลี้ยงปลา
นิลแบบอิสระ 

2.1.2 การเลี้ยงปลานิลในบอดิน 
เกษตรกรผูเลี้ยงมีอายุเฉลี่ย 54 ป ปรับแปลงนาเปนบอเลี้ยง ความลึกประมาณ 1.5 เมตร นิยมใชลูก

ปลานิลแปลงเพศ เพราะมีผลผลิตตอบแทนสูงกวาในการเก็บเก่ียวตอรุนเชนเดียวกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การ
เลี้ยงปลานิลบอดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา เกษตรกรรอยละ 35 นิยมเลี้ยงปลานิลเพียงอยางเดียว สวน
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รอยละ 40 เลี้ยงปลานิลรวมกับปลาตะเพียน นอกนั้นเปนการเลี้ยงรวมกับสัตวน้ำอ่ืน เกษตรกรทำการลดระยะเวลา
การเลี้ยงและลดตนทุนโดยการปลอยปลาท่ีผานการอนุบาลและมีขนาดท่ีใหญข้ึน 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน (2557) ไดรายงานเก่ียวกับธุรกิจเลี้ยงปลานิลบอดินในจังหวัดชัยภูมิวา 
ผูประกอบการเปนกลุมผูเลี้ยงปลานิลในบอดิน อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2530 ผูนำ
ของชุมชนไดเล็งเห็นวา นอกเหนือจากการทำไรทำนา อาชีพการเลี้ยงปลาเปนอาชีพเสริมท่ีสรางรายไดในเวลาสั้น ๆ 
ปจจุบันรวมตัวผูเลี้ยงปลานิลตั้งเปนกลุมมีสมาชิก 18 ราย มีบอเลี้ยงปลาท้ังหมด 65 บอ พ้ืนท่ีรวมประมาณ 153 
ไร มีลำหวยเปนแหลงน้ำสำคัญในการเลี้ยงปลา เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2 นิ้ว ในอัตรา 
2,500-3,000 ตัวตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 594.78 กิโลกรัมตอไรตอป กำลังการผลิตรวมประมาณ 91 ตันตอป โดย
สมาชิกมีอิสระในการขายผลผลิต 

 ลักษณะการดำเนินงานของกลุมมีการรวมตัวกันซ้ืออาหารเม็ดสำเร็จรูป เพ่ือตอรองราคากับพอ
คาขายอาหาร สมาชิกจะประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิต จัดระบบการจับปลาใหขายไดทุกเดือน โดยจะจัด
ท้ังหมด 18 คิว ตามจำนวนของสมาชิกท่ีมีท้ังหมด จัดสรรคิวจับปลาตามน้ำหนักปลา เลือกจากบอท่ีมีปลาน้ำหนัก
มากเรียงตามลำดับ บางรายนำผลผลิตไปจำหนายเองท่ีตลาดใกลบาน บางรายจำหนายใหสมาชิกในกลุมซ่ึงจะนำไป
ขายตอไป 

 สำหรับกระบวนการจัดการการเลี้ยงปลาท่ีสำคัญท่ีเปนจุดเดนของกลุม คือ การกำหนดใหสมาชิก
ตองแจงจำนวนปลาท่ีปลอยเลี้ยงและชวงเวลาท่ีปลอยปลา เพ่ือใหสอดคลองกับปริมาณน้ำท่ีตองมีสำรอง กลุม
เกษตรกรมีการใชสารชีวภาพในการบำบัดน้ำ กลุมเกษตรกรมีการจัดคิวจับปลาขาย โดยใหผูท่ีปลอยปลากอนจับ
ขายกอน ถาปลอยพรอมกันใหเกษตรกรท่ีบอปลาตัวโตกวาขายกอน กลุมเกษตรกรจะมีการแกปญหาปลาเปนโรค
รวมกัน กลุมเกษตรกรมีเงินทุนเพ่ือใหสมาชิกยืมลงทุนและปรับปรุงบอ คิดดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป โดยเกษตรกรใน
กลุมจะค้ำประกันกันเอง ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 500,000 บาทตอป ผลของการจัดตั้งกลุม คือ มีปลานิลของ
กลุมมีผลผลิตคุณภาพ เพ่ือใหพอคาอยางสม่ำเสมอ เกษตรกรมีตนทุนลูกปลาและอาหารปลาต่ำลงเพราะรวมกันซ้ือ 
และไมประสบปญหาราคาปลาในพ้ืนท่ีตกต่ำเพราะจับปลาขายพรอมกัน 
 
2.2 ทฤษฎีดานตนทุนการผลิต 

 
กรมประมง (2551) กลาวถึงวัตถุประสงคการประเมินตนทุนและรายไดวา เพ่ือทราบถึงคาใชจายและ

รายไดท่ีเกิดจากการใชปจจัยการผลิต โดยตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร มีความหมายแตกตางไปจาก
ความหมายของตนทุนท่ัวไป หรือตนทุนทางบัญชี ซ่ึงตนทุนทางบัญชีเปนคาใชจายท่ีตองจายไปเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ผลผลิตหรือบริการ มักจะจายเปนเงินสด สามารถแสดงคาใชจายเปนตัวเลขโดยชัดแจง อยางไรก็ตามยังมีตนทุนอีก
ประเภทหนึ่ง ท่ีในทางเศรษฐศาสตรถือเปนตนทุนอยางหนึ่ง แมวาจะเปนสิ่งท่ีมิไดเกิดข้ึนจริง มิไดจายจริง ซ่ึงตอง
ประเมินข้ึนเอง เชน คาแรงงานของตนเอง และคาเสียโอกาสของเงินทุน เปนตน จึงตองพิจารณาถึงโอกาสท่ีเสียไป
ในการนำปจจัยการผลิตนั้นไปทำการผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงสูงกวาตนทุนทาง
บัญชี 
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ตนทุนการผลิตข้ึนอยูกับปริมาณปจจัยการผลิตท่ีใช สวนรายไดข้ึนอยูกับราคาและปริมาณผลผลิตท่ี
ไดผลตางระหวางรายไดจากการขายผลิตผลท่ีผลิตไดและคาใชจายสำหรับปจจัยท่ีนำมาใชผลิตหรือตนทุน ถาเปน
บวกก็เรียกวากำไร ถาเปนลบก็แปลวาขาดทุน 

สำหรับการผลิตในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น ปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ปจจัยคงท่ีและ
ปจจัยผันแปร (fixed and variable inputs) ปจจัยคงท่ีนั้นจะไมเปลี่ยนแปลงปริมาณท่ีใชในชวงเวลาการผลิต ไม
วาจะทำการผลิตมากหรือนอยเทาไรก็ตาม ดังนั้นตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากคาใชจายในการซ้ือปจจัยคงท่ีเรียกวา 
“ตนทุนคงท่ี” ซ่ึงมิไดข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตเพราะแมจะไมทำการผลิตเลยตนทุนคงท่ีก็ยังจำเปนตองมี สวนปจจัย
ผันแปรนั้น ปริมาณท่ีใชสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปริมาณผลผลิต คาใชจายสำหรับท่ีซ้ือปจจัยผันแปรเรียกวา 
“ตนทุนผันแปร” 

2.2.1 ตนทุน 
ตนทุน (cost) หมายถึง มูลคาของทัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคานั้นจะตอง

สามารถวัดไดเปนหนวยเงินตรา ซ่ึงเปนลักษณะของการลดลงในทรัพยสินหรือเพ่ิมข้ึนของหนี้สิ้นตนทุนท่ีเกิดข้ึน
อาจจะใหประโยชนในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได เม่ือตนทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลวและกิจการไดใชประโยชนไปท้ังสิ้นแลว 
ตนทุนนั้นถือเปน “คาใชจาย” (expenses) ดังนั้นคาใชจาย หมายถึง ตนทุนท่ีไดใหประโยชนและกิจการไดใช
ประโยชนท้ังหมดไปแลวในขณะนั้น และสำหรับตนทุนท่ีกิจการสูญเสียไป แตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคต
เรียกวา สินทรัพย (assets) เม่ือคาใชจาย (expenses) คือตนทุนท่ีกอใหเกิดรายได (revenue) โดยปกติแลวจะ
นำไปเปรียบเทียบกับรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวดเดียวกันเพ่ือคำนวณหากำไรสุทธิ (profit) หรือขาดทุนสุทธิ (loss) ซ่ึง
รายได หมายถึง ราคาขายของสินคาหรือบริการ คูณกับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม  

การจำแนกตนทุนความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม มีลักษณะท่ีสำคัญ คือ เปนการวิเคราะหจำนวน
ของตนทุนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดับของกิจกรรมท่ีเปนตัวผลักดันใหเกิดตนทุน 
(cost driver) ในการผลิตท้ังท่ีเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน และวัดผลการดำเนินงาน การจำแนก
ตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม เราสามารถท่ีจะจำแนกตนทุนได 3 ชนิด คือ ตนทุนผันแปร ตนทุน
คงท่ี ตนทุนผสม ในการจำแนกตนทุน 3 ชนิดนี้ เปนการจำแนกตนทุนท่ีอยูในชวงของตนทุนท่ีมีความหมายตอการ
ตัดสินใจ  

2.1.1.1 ตนทุนผันแปร (variable costs) หมายถึง ตนทุนท่ีจะมีตนทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิตในขณะท่ีตนทุนตอหนวยจะคงท่ีเทากันทุก 
ๆ หนวย โดยท่ัวไปแลวตนทุนผันแปรนี้จะสามารถควบคุมไดโดยแผนกหรือหนวยงานท่ีทำใหเกิดตนทุนผันแปรนั้น 
ในเชิงการบริหารตนทุนผันแปรจะเขามามีบทบาทอยางมาก ตอการตัดสินใจของฝายบริหาร เชน การกำหนดราคา
สินคาของกิจการ ก็จะตองกำหนดใหครอบคลุมท้ังสวนท่ีเปนตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ีท้ังหมด ในกรณีท่ีกิจการ
จะทำการผลิตและจำหนายสินคาในสวนท่ีนอกเหนือจากกำลังการผลิตปกติ แตไมเกินกำลังการผลิตสูงสุดของ
กิจการ การตัดสินใจกำหนดราคาสินคาในใบสั่งซ้ือพิเศษนี้ ก็ไมควรท่ีจะต่ำกวาตนทุนผันแปรตอหนวย 

2.1.1.2 ตนทุนคงท่ี (fixed costs) คือ ตนทุนท่ีมีพฤติกรรมคงท่ี หมายถึง ตนทุนรวมท่ีมิได
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหนึ่ง แตตนทุนคงท่ีตอหนวยก็จะเปลี่ยนแปลง
ในทางลดลงถาปริมาณการผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ตนทุนคงท่ียังแบงออกเปนตนทุนคงท่ีอีก 2 ลักษณะ คือ 
ตนทุนคงท่ีระยะยาว (committed fixed cost) เปนตนทุนคงท่ีท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในระยะสั้น เชน 
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สัญญาเชาระยะยาว คาเสื่อมราคา เปนตน และตนทุนคงท่ีระยะสั้น (discretionary fixed cost) จัดเปนตนทุน
คงท่ีท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราวจากการประชุมหรือตัดสินใจของผูบริหาร เชน คาโฆษณา คาใชจายในการคนควาและ
วิจัย เปนตน สำหรับในเชิงการบริหารแลวตนทุนคงท่ีสวนใหญมักจะควบคุมไดดวยผูบริหารระดับสูงเทานั้น 

2.1.1.3 ตนทุนผสม (mixed costs) หมายถึง ตนทุนท่ีมีลักษณะของตนทุนคงท่ีและตนทุน
ผันแปรรวมอยูดวยกัน ในชวงของการดำเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายตอการตัดสินใจ โดยตนทุนผสมนี้จะแบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนก่ึงผันแปร และตนทุนก่ึงคงท่ีหรือตนทุนเชิงข้ัน 

2.1.1.3.1 ตนทุนก่ึงผันแปร (semi variable cost) หมายถึง ตนทุนท่ีจะมีตนทุนสวน
หนึ่งคงท่ีทุกระดับของกิจกรรม และมีตนทุนอีกสวนหนึ่งจะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรม เชน คาโทรศัพท คา
โทรสาร เปนตน 

2.1.1.3.2 ตนทุนเชิงข้ัน (step cost) หรือตนทุนก่ึงคงท่ี (semi fixed cost) หมายถึง 
ตนทุนท่ีจะมีจำนวนคงท่ี ณ ระดับกิจกรรมหนึ่งและจะเปลี่ยนไปคงท่ีในอีกระดับกิจกรรมหนึ่ง เชน เงินเดือน ผู
ควบคุมคนงาน คาเชาบางลักษณะ เปนตน 

 
2.2.2 รายไดและผลตอบแทน 
รายได (revenue or income) ถือเปนองคประกอบหนึ่งของงบการเงินท่ีเก่ียวของโดยตรงกับผลการ

ดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงแมบทการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชี สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยใหคำนิยามไวดังนี้ รายได หมายถึง การเพ่ิมข้ึน
ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเขาหรือการเพ่ิมคาของสินทรัพยหรือการลดลงของ
หนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ การขาย
สินคาเจาของกิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคา เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอตอไปนี้  

1) กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคา
ใหกับผูซ้ือแลว 

2) เม่ือกิจการไมเก่ียวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่องในระดับท่ีเจาของพึงกระทำหรือ
ไมไดควบคุมสินคาท่ีขายไปแลวท้ังทางตรงและทางออม 

3) กิจการสามารถวัดมูลคาของจำนวนรายไดอยางนาเชื่อถือ 
4) มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการ

บัญชีนั้น 
5) กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้น

ไดอยางนาเชื่อถือ 
ผลตอบแทนหรือกำไร (earnings or net income) เกิดข้ึนจากการรายงานผลของความสำเร็จ ซ่ึง

เปนผลตางของรายไดหักคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน ซ่ึงมีวิธีการวัดผลกำไรโดยการเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายท่ีใชเกณฑความเก่ียวพันระหวางตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการไดท่ีมาจากรายการเดียว  

 
2.2.3 การวิเคราะหตนทุน กำไร และผลตอบแทน 

2.2.3.1 โครงสรางตนทุน 
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ทำใหทราบถึงโครงสรางของตนทุนและผลตอบแทน ซ่ึง
จะนำไปสูท่ีมาของกำไรท่ีเกษตรกรจะไดรับ องคประกอบของตนทุนการผลิตหรือคาใชจายในการผลิตแบงออกเปน 
2 ประเภท คือ 

2.2.3.1.1 ตนทุนผันแปร (variable cost) เปนคาใชจายในการผลิตอันเกิดจากการใช
ปจจัยผันแปร ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต คาใชจายในการผลิตสามารถท่ีจะเพ่ิมหรือลดไดในระยะท่ี
ทำการผลิต ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

- ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรท่ีผูผลิตจายออกไปเปนเงินสดในการ
ซ้ือปจจัยการผลิต เชน คาอาหาร คาพันธุปลา คาแรงงานจาง คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ คาซอมแซมวัสดุ
อุปกรณ เปนตน 

- ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรท่ีเก่ียวของกับปจจัยการผลิตของ
ตนเองหรือไดมาโดยมิไดซ้ือหรือจัดหามาดวยเงินสด ทำใหตองประมาณคาออกมาเปนตัวเงินเพ่ือใชในการวิเคราะห 
เชน คาเสียโอกาสของแรงงานในครัวเรือน (ประมาณคาออกมาเปนตัวเงินตามอัตราคาจางแรงงานในทองถ่ินนั้นๆ) 
เปนตน 

2.2.3.1.2 ตนทุนคงท่ี (fixed cost) เปนคาใชจายในการผลิตอันเกิดจากการใชปจจัย 
ซ่ึงจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต คาใชจายประเภทนี้มีความเก่ียวของกับทุนท่ีเรียกวา เงินทุนจม (sunk 
capital investment) ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

- ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด เปนคาใชจายออกไปจริงเปนเงินสด เชน ภาษีท่ีดิน คาเชา
ท่ีดิน (คาเชาท่ีดิน: หากท่ีดินเปนของตนเองคิดคาเชาท่ีดินเปนคาเสียโอกาสในการใชท่ีดิน) คาดอกเบี้ยจาย เปนตน  

- ตนทุนคงท่ีท่ีไมเปนเงินสด เปนคาใชจายคงท่ีท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ำไมไดจาย
ออกไปเปนตัวเงิน แตเปนคาใชจายจากการประเมิน เชน คาเสียโอกาสในการใชท่ีดิน คาเสียโอกาสของเงินลงทุน
วัสดุอุปกรณ และคาเสื่อมราคาอุปกรณ เปนตน 

ในทางเศรษฐศาสตรสามารถแบงตนทุนการผลิตท้ังหมดออกเปน 2 สวน คือ ตนทุนคงท่ี (fixed cost) 
และตนทุนผันแปร (variable cost) และยังสามารถแบงตนทุนท้ังสองสวนตามลักษณะการใชจายไดอีกเปนตนทุนท่ี
เปนเงินสดและตนทุนท่ีไมเปนเงินสด (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) มีรายละเอียดดังนี้  

1) ตนทุนคงท่ีท้ังหมด (Total Fixed Cost: TFC) ตนทุนประเภทนี้จะคงท่ีไมวาจะผลิตมาก
หรือนอย และถาไมดำเนินการผลิตก็จะตองเสียตนทุนนี้ ดังนั้นตนทุนคงท่ีท้ังหมดจึงไมข้ึนกับปริมาณของผลผลิต 
เสนตนทุนคงท่ีท้ังหมด (TFC) จะมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน ณ ระดับคาใชจายหนึ่งๆ เม่ือแกนตั้ง
แสดงตนทุนการผลิตและแกนนอนแสดงถึงปริมาณผลผลิต ตนทุนประเภทนี้ ไดแก คาเชาท่ีดินและโรงเรือน หาก
พิจารณาตามลักษณะคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ตนทุนคงท่ีแบงได ดังนี้  

1.1) ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด เปนคาใชจายคงท่ีท่ีผูผลิตจายออกไปจริงเปนเงินสด เชน 
คาภาษีท่ีดิน คาโรงเรือน เปนตน  

1.2) ตนทุนคงท่ีท่ีไมเปนเงินสด เปนคาใชจายคงท่ีท่ีเกษตรกรผูผลิตไมไดจายไปเปนตัว
เงิน แตเปนคาใชจายท่ีไดจากการประเมิน เชน คาเสื่อมของเครื่องมืออุปกรณ คาเสียโอกาสของเงินลงทุนใน
เครื่องมืออุปกรณคงทน เปนตน  
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2) ตนทุนผันแปรท้ังหมด (Total Variable Cost: TVC) ตนทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณผลผลิตท่ีทำการผลิต ถาทำการผลิตปริมาณมาก จะจายตนทุนผันแปรมาก ถาผลิตนอยก็จายตนทุนผันแปร
นอย เม่ือไมมีการผลิตเลยก็ไมจายตนทุนชนิดนี้เลย ดังนั้นเสนตนทุนผันแปรท้ังหมด (TVC) จึงมีจุดเริ่มตนจากจุด
กำเนิด (origin point) โดยมีความลาดชัน (slope) เปนบวก (+) ตนทุนประเภทนี้ไดแก คาจางแรงงาน หรือคา
เชื้อเพลิง ซ่ึงพิจารณาตามลักษณะของการใชจายดังนี้   

2.1) ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรท่ีผูผลิตจายออกไปเปนเงินสดใน
การซ้ือหรือเชาปจจัยการผลิต เชน คาจางแรงงาน คาพันธุ คาน้ำมันเชื้อเพลิง เปนตน  

2.2) ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรท่ีไมไดจายเปนตัวเงินจริง แต
ไดจากการประเมิน เชน คาแรงงานในครอบครัว คาเสียโอกาสของเงินลงทุน เปนตน โดยปกติแลว ตนทุนผันแปร
มักจะมีความสัมพันธกับผลผลิตในลักษณะดังนี้ กลาวคือ เม่ือการผลิตมีปริมาณนอย ตนทุนผันแปรจะเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว ตอเม่ือผลิตถึงระดับหนึ่งอัตราเพ่ิมของตนทุนการผลิตจะลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่งจากนั้นถาทำการผลิต
เพ่ิมข้ึนอัตราการเพ่ิมของตนทุนผันแปรท้ังหมดก็จะกลับเพ่ิมข้ึนอีก เนื่องจากตนทุนผันแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ
กับผลผลิต ดังนั้นถาผูประกอบการไมทำการผลิตก็ไมมีตนทุนหรือมีตนทุนผันแปรท้ังหมดเทากับศูนย ดังนั้นเสน
ตนทุนผันแปรท้ังหมดจึงเริ่มออกจากจุดกำเนิด เม่ือนำตนทุนผันแปรท้ังหมดกับตนทุนคงท่ีท้ังหมดมารวมกันจะได
ตนทุนท้ังหมด ซ่ึงมักมีลักษณะความสัมพันธในรูปกำลังสาม (cubic form) แตจะเริ่มจากแกนตั้งในระดับท่ีเทากับ
ตนทุนคงท่ีท้ังหมดของหนวยการผลิต 

2.3) ตนทุนรวมท้ังหมด (Total Cost: TC) ตนทุนรวมเปนผลรวมของตนทุนคงท่ี
ท้ังหมดและตนทุนผันแปรท้ังหมด ตนทุนรวมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เม่ือปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนและถาไมทำการผลิตเลย 
ตนทุนรวมนี้จะเทากับตนทุนคงท่ีท้ังหมดนั่นคือ 

 
  TC   =     TFC  +  TVC 
 
เสนตนทุนรวมท้ังหมดจะมีจุดเริ่มตนจากแกนตั้ง ซ่ึงแสดงถึงตนทุนการผลิตเทากับคาของ

ตนทุนคงท่ีท้ังหมด โดยมีลักษณะขนานกับเสนตนทุนผันแปรท้ังหมด และชวงหางระหวางตนทุนรวมท้ังหมดกับ
ตนทุนผันแปรท้ังหมด จะเทากับตนทุนคงท่ีท้ังหมด 

 
2.2.4 กำไรและผลตอบแทน 
ในการประกอบธุรกิจนั้น อยางนอยท่ีสุดรายไดท้ังหมด (total revenue) ท่ีไดจากการผลิตควรจะสูง

กวาตนทุนผันแปร จึงจะทำใหผูประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได สวนท่ีเกินนี้เรียกวา กำไรจากการ
ดำเนินการ หรือรายไดสุทธิ แตถารายไดท้ังหมดหักออกดวยตนทุนท้ังหมด (ตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี) ผลตาง
ในสวนนี้ คือ กำไรสุทธิ (อภิสิทธิ์, 2532)  

จากแนวความคิดดังกลาวนำมาวิเคราะหตนทุนและรายไดจากการเลี้ยงปลานิล โดยอาศัยสมการ
ตนทุนและรายได ดังตอไปนี้ 

ตนทุนท้ังหมด   = ตนทุนคงท่ี  + ตนทุนผันแปร 
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ตนทุนผันแปร    = คาพันธุปลา + คาอาหารปลา + คายารักษาโรคและสารเคมี 
    + คาไฟฟา + คาน้ำมันเชื้อเพลิง + คาแรงงานจาง + 
    คาแรงงานในครัวเรือน + คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
    + คาเสียโอกาสของเงินทุนในตนทุนผันแปร + คาซอมแซม 
ตนทุนคงท่ี        = คาเสื่อมราคาวัสดุและอุปกรณ + คาภาษีท่ีดิน + คาเชา + 

คาดอกเบี้ยเงินกู + คาเสื่อมราคาปรับปรุงพ้ืนท่ีเลี้ยงปลา + 
คาเสียโอกาสเงินทุนในวัสดุอุปกรณ + คาเสียโอกาสเงินลงทุน 
ในคาปรับปรุงพ้ืนท่ีเลี้ยงปลา 

รายไดท้ังหมด = จำนวนผลผลิตปลานิลท้ังหมด  x  ราคาปลานิลท่ีขายได 
รายไดสุทธิ = รายไดท้ังหมด   –  ตนทุนผันแปร 
กำไรสุทธิ = รายไดท้ังหมด   –  ตนทุนท้ังหมด 
 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ทำการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิลโดยใชการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงปลานิลใชสมการตนทุน และรายไดโดยพิจารณาท้ังตนทุนท่ีเปน
เงินสดและไมเปนเงินสด ดังตอไปนี้ 

ตนทุนท้ังหมด   = ตนทุนคงท่ี  + ตนทุนผันแปร 
 
ตนทุนผันแปร  = คาพันธุปลา + คาอาหาร + คาแรงงาน + คายาปฏิชีวนะและ 
    สารเคมี + คาน้ำมันเชื้อเพลิง/ไฟฟา + คาวัสดุอปกรณ +  

คาซอมแซมเครื่องมือ + คาใชจายอ่ืนๆ + คาดอกเบี้ยเงินกู 
และคาเสียโอกาสเงินทุน 

ตนทุนคงท่ี = คาภาษี คาเชาและคาใชท่ีดิน + คาเสื่อมราคาเครื่องมือและ 
    อุปกรณ + คาเสียโอกาสบอ เครื่องมือและอุปกรณ  
รายไดท้ังหมด  = จำนวนผลผลิตท้ังหมด  x  ราคาสัตวน้ำท่ีเกษตรกรขายได 
รายไดสุทธิ = รายไดท้ังหมด  –  ตนทุนผันแปร 
กำไร  = รายไดท้ังหมด  –  ตนทุนท้ังหมด 
ผลตอบแทนของการลงทุน =  กำไร    x    100 
             ตนทุน 

ณัฐวดี (2544) เสนอใหคำนวณดังนี้ 
คาเสียโอกาสของเงินทุน =  คาเสียโอกาสในการนำเงินทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ 
        โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน 
คาเสียโอกาส  =  คาเสียโอกาสของแรงงานในครัวเรือน + คาเสียโอกาสของ 
        เงินทุน + คาเสียโอกาสท่ีดิน (คาใชท่ีดิน) 
คาเสียโอกาสท่ีดิน =  โดยคิดจากอัตราคาเชาท่ีดินโดยเฉลี่ยของทองถ่ิน 
คาเสียโอกาสของแรงงานในครัวเรือน  =  จำนวนวันการทำงาน X อัตราคาจางข้ันต่ำตอวัน 
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สำหรับองคประกอบในการผลิตปลานิล อภิสิทธิ์ (2532) นำเสนอปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตปลานิล 
(ปริมาณผลผลิตปลานิลมีหนวยเปนกิโลกรัมตอไร) ดังนี้  

1) จำนวนของลูกพันธุปลานิลท่ีผูเลี้ยงซ้ือมาปลอยในพ้ืนท่ีเลี้ยง มีหนวยเปนตัวตอไร 
2) มูลคาของอาหารปลาชนิดตาง ๆ ท่ีผูเลี้ยงใชในการเลี้ยงปลานิล ซ่ึงไดแก อาหารสำเร็จรูป 

มูลสัตว รำ ปลายขาว ขาวเปลือก กากถ่ัว เศษอาหาร ตลอดจนอาหารอ่ืน ๆ มีหนวยเปนบาทตอไร 
3) มูลคาของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องท่ีผูเลี้ยงปลานิลใชในการสูบน้ำเขาพ้ืนท่ีเลี้ยงปลา

และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล มีหนวยเปนบาทตอไร 
4) จำนวนแรงงานในครอบครัวท่ีใชในกิจการตาง ๆ ในการเลี้ยงปลานิล เชน การใหอาหาร

ปลา การจับปลา การเฝาดูแลฟารม การตัดหญาใสในบอไวเปนอาหารปลา เปนตน มีหนวยเปน วันงาน (man-
day) ตอไร 

5) จำนวนแรงงานท่ีจางมาใชในกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลตาง ๆ ไดแก แรงงานเฝาดูแลฟารม 
แรงงานใหอาหารปลา แรงงานจับปลา เปนตน ซ่ึงจะเปนแรงงานท่ีจางประจำ และแรงงานท่ีจางชั่วคราว มีหนวย
เปน วันงาน (man-day) ตอไร 

6) ขนาดของฟารม ซ่ึงกำหนดดังนี้ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต 1-10 ไร เปนฟารมขนาดเล็ก ขนาด
พ้ืนท่ีตั้งแตมากกวา 10-20 ไร เปนฟารมขนาดกลาง ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 20 ไร เปนฟารมขนาดใหญ 
 
2.3 กลุมกับการสงเสริมอาชีพทางการเกษตร 

 
2.3.1 ความหมายของกลุม 
จีรพรรณ (2538) ไดใหความหมายของกลุมวา กลุม คือ บุคคลรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป โดยมี

กิจกรรมรวมกันท่ีชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคมีการปฏิสัมพันธกัน มีความผูกพันวาเปนพวกเดียวกัน ท้ังกลุมและบุคคล
แยกกันไมไดจะตองเก่ียวของสัมพันธกัน มีความสนใจรวมกัน และมีพฤติกรรมตามบทบาทและหนาท่ีของสมาชิก
กลุมเหลานี้เปนหนวยสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจะเสริมบุคลิกภาพและอุดมการณของบุคคล 

McDavid and Harari (1986) ไดใหนิยาม กลุมวากลุมทางสังคมจิตวิทยา คือ ระบบท่ีจัดไวอยางมี
ระเบียบของปจเจกบุคคลสองคน หรือมากกวาผูซ่ึงไดเก่ียวของสัมพันธกัน เพ่ือวาระบบกอใหเกิดการกระทำ
บางอยางมีบทบาทของความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุมอยางเปนมาตรฐานและมีบรรทัดฐาน ซ่ึงครบ
กำหนดการกระทำของกลุมและสมาชิกของกลุม 

เม่ือพิจารณาความหมายเก่ียวกับกลุมดังกลาวขางตนแลวสรุปไดวา กลุมมีลักษณะสำคัญ คือ กลุม
จะตองมีสมาชิกอยางนอย 2 คนข้ึนไป จะตองมีโครงสรางกลุมมีการแบงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม มีบรรทัด
ฐานของกลุม มีความสัมพันธตอกันระหวางสมาชิก และมีกิจกรรมกลุมเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของกลุม 

2.3.1.1 การพัฒนาการกลุม 
การท่ีกลุมจะดำเนินกิจกรรมไปสูความสำเร็จหรือลมเหลวยอมข้ึนอยูกับรูปแบบ และ

หลักเกณฑในการรวมกลุมและการจัดตั้งกลุมวามีแบบแผนในการจัดตั้งกลุมหรือการรวมกลุมตามแนวคิดและ
หลักเกณฑท่ีถูกตองเพียงใด แนวคิดตาง ๆ  ดังกลาวจะเก่ียวของกับกระบวนการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็ง
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ของกลุมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการท่ีไดอธิบายคำวา “กลุม” ในงานพัฒนาชุมชนวา “จะตองเปนกลุม
ท่ีมีพลัง และมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมอยางสม่ำเสมอมีคุณคาและมีพลัง” (สุลาวัณย 2545 อางตามวรางคณา, 
2535) 

แนวคิดการจัดตั้งกลุมตั้งแตกระบวนการเลือกผูนำและการพัฒนากลุมเปนรูปแบบหรือแบบ
แผนการจัดต้ังกลุม นับวามีความสำคัญอยางยิ่งในการท่ีจะพิจารณาวากลุมใดมีการพัฒนา และองคประกอบของ
กลุมครบถวนเชนใด ซ่ึงนำไปสูความสำเร็จหรือลมเหลวของกลุมและไดนำมาเปนหลักการพ้ืนฐานในการดำเนินงาน
ของกลุมอาชีพ 

2.3.1.2 หลักและวิธีการดำเนินงานของกลุมอาชีพ 
หลักและวิธีการดำเนินงานของกลุมอาชีพนั้น จีรพรรณ (2538) ไดกลาวไวดังนี้ 

2.3.1.2.1 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดของครอบครัว 
2) ใหรูจักการลดรายจายเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 
3) ใหสมาชิกรูจักการดำเนินงานในรูปกลุมดวยตนเองตามหลักการประชาธิปไตย 
4) กลุมจะตองกำหนดหนาท่ีใหสมาชิกรูบทบาทหนาท่ีของตน เห็นแกประโยชนของ

กลุมมากกวาประโยชนสวนตัว 
5) รูจักหาขอมูล ดานราคา การตลาด การผลิต คุณภาพ เปนท่ีตองการของตลาด 
6) ใหรูจักแสวงหาความรวมมือดานเงินทุน การจำหนายท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 
2.3.1.2.2 ดานการผลิต มีวิธีการ 2 รูปแบบ คือ 
1) สงเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว 
2) สนับสนุนสงเสริมใหทุกครัวเรือน โดยไมตองจัดตั้งกลุม ท้ัง 2 รูปแบบ ควรมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ คือ ตองเปนโครงการในแผนพัฒนาตำบล และเงินงบประมาณจากหลายแหลงสนับสนุนแตใหถือเปน
เงินทุนคืนกลุมหรือหมูบานของตน 

3) คณะกรรมการหมูบานเปนผูรับผิดชอบโครงการในการจัดทำทะเบียน จายพันธุพืช 
พันธุสัตว และรับผิดชอบเงินทุนคืนกลุม 

    2.3.1.2.3 สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพเพ่ือการผลิตออกจำหนายเปนรายไดเพ่ิมพูน
แกครอบครัว เชน ดานการเกษตร ประมง หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ตองมีขอมูลเก่ียวกับอาชีพนั้น 
2) จัดตั้งกลุมตามลักษณะอาชีพ 
3) กลุมอาชีพใหสมาชิกกลุมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย 
4) ประสานงาน เกษตรตำบล ปศุสัตว ฝกอบรมอาชีพใหความรูแกเกษตรกรท่ีเปน

สมาชกิ 
5) งบประมาณ เงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนหรือภาคเอกชนและหนวยงานราชการอ่ืน 
6) โครงการท่ีสนับสนุนอยูในแผนพัฒนาตำบล 
7) ใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมอาชีพ เปนผูบริหารโครงการ โดยมีระเบียบกลุม และ

รับผิดชอบเงินทุนคืนกลุมดวย 
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2.3.1.2.4 ดานการตลาด มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) ปรับปรุงการผลิตใหมีคุณภาพ และรูปแบบตรงกับความตองการของตลาด 
2) จัดทำเอกสารแนะนำผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว

ดานการตลาด 
3) จัดนิทรรศการเผยแพรและแสดงผลการดำเนินงานการสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง

ไปตามสถานการณ 
4) สงผลิตภัณฑไปเผยแพรหรือจำหนายยังศูนยรวมผลิตภัณฑ 

จะเห็นไดวาการเขารวมกิจกรรมในกลุมตาง ๆ นั้น จะชวยทำใหผูเขามาเปนสมาชิกไดมีประสบการณ
ทางดานสังคม ไดเรียนรู พบปะผูคน และรูจักปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง และสรางประโยชน
ใหแกชุมชน โดยเฉพาะกลุมอาชีพนั้นเปนการรวมกลุมเพ่ือสงเสริมรายได เพ่ือเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 

2.3.1.2.5 องคประกอบของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
การท่ีกลุมจะอยูรอดและมีการพัฒนาเจริญรุงเรืองมากยิ่งข้ึนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

เสื่อมจนกลุมแตกสลาย ข้ึนอยูกับวากลุมมีประสิทธิภาพหรือไม กลุมท่ีมีประสิทธิภาพคือ กลุมท่ีสามารถสนองความ
ตองการของกลุมและความตองการของสมาชิกแตละคนในกลุมไดสำเร็จ ชวยใหกลุมบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
สวนกลุมท่ีไมมีประสิทธิภาพคือ กลุมท่ีไมสามารถสนองความตองการของกลุมและสมาชิกได ไมสามารถนำกลุมไป
ถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

อยางไรก็ตามการตอบสนองตอความตองการของกลุม จะแตกตางกันไปตามการเรียนรูของ
สมาชิกดวยเชนกัน ในการศึกษาผลการเรียนรูตามชวงอายุและผลจากการเปลี่ยนแปลงดานชีววิทยาและ
องคประกอบเก่ียวกับจิตวิทยาและสังคมวิทยาในแตละชวงวัยของผูใหญของคนไทย ซ่ึง Lovell (1980, อางตามรุง
อรุณ, 2552) ไดจำแนก กลุมเปน 4 กลุมไดแก 

กลุมท่ี 1 อายุระหวาง 16-20 ป เปนกลุมวัยรุนท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง 
กลุมท่ี 2 อายุระหวาง 20-25 ป ชวงผูใหญตอนตน (early adulthood) เริ่มทำงาน ควรไดรับ

การเรียนรูดานอาชีพ 
กลุมท่ี 3 อายุระหวาง 25-40 ป กลุมวัยกลางคน (middle adulthood) เริ่มมีอาชีพท่ีม่ันคง 

ควรไดรับการเรียนรูดานบริหารจัดการงาน 
กลุมท่ี 4 อายุระหวาง 40-60 ป เปนกลุมผูใหญตอนปลาย (late adulthood) มีความ

สมบูรณในชวงปลายมีขอจำกัดดานการเรียนรู เนื่องจากอายุมากข้ึน 
กลุมท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากลักษณะภายในกลุม และการจัดการของสวนราชการท่ี

เก่ียวของ สรุปลักษณะท่ีสำคัญ ไดดังนี้ (โกวิทย, 2527 อางตามสุรพลและประภาส, 2539) 
1) การจัดตั้งกลุมตองคำนึงถึงความม่ันคงและประสิทธิภาพของกลุม เชน 
ก. กลุมจะตองเกิดจากความตองการของชุมชน และความสมัครใจ 
ข. กลุมตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการดำเนินงาน 
ค. กลุมจะตองมีความสัมพันธ และบรรยากาศแหงความรวมมือของสมาชิก 
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ง. กลุมจะตองกำหนดหนาท่ีใหสมาชิกรูบทบาทหนาท่ีของตน เห็นแกประโยชนของกลุม
มากกวาประโยชนสวนตัว 

ฉ. กลุมจะตองมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันอยางมีกฎเกณฑ 
ช. กลุมจะตองสามารถดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการยั่วยุใหสมาชิกมาพบกันบอยครั้ง 

มีแผนงาน มีกิจกรรมสนองความตองการของสมาชิกกลุม มีเปาหมายในการเพ่ิมสมาชิก รวมท้ังมีการประเมินผล
งานของกลุมเอง 

 2) หวังประโยชนของหนวยงาน สามารถกระทำได คือ 
ก. มีการวางรากฐานการทำงานพัฒนาในชนบทหมูบาน จะตองยึดหลักความตองการ และ

การมีสวนรวมของประชาชน โดยผานองคกรของทองถ่ิน เห็นความสำคัญของพลังแตละกลุม เพ่ือเปดโอกาส และ
ฝกการทำงานของแตละกลุม 

ข. ตองมีเปาหมายในการลดการพ่ึงพาสวนราชการแกกลุมองคกรโดยสวนราชการเปนเพียงผู
ชวยเหลือแนะนำดานวิชาการเทานั้น 

ค. สวนราชการตองผสมผสานแผนการดำเนินงานฝกอบรม หรือการใหความรูแกกลุมอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความชำนาญในกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับกลุม 
สรุปไดวา กลุมท่ีประสพความสำเร็จนั้นสมาชิกตองมีคานิยมท่ีคลายกัน คานิยมของกลุมจะเปนสิ่งท่ีทำใหกลุม
สามารถรวมตัวกันไดอยางยั่งยืน และจะตองมีกฎ ระเบียบท่ีแนชัด มีจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และหลักการ
ดำเนินงานของกลุมอยางแทจริง เพ่ือสมาชิกจะไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของกลุมไดอยางถูกตอง ซ่ึงถากลุมมีสมาชิกท่ีมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม
อยางแนวแน มีปทัสถานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนแนวปฏิบัติ จะทำใหกลุมเกิดความม่ันคง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเขมแข็งของกลุมในท่ีสุด 

 
2.3.2 ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของกลุม 
ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดำเนินงานของกลุมประสบความสำเร็จจากมูลเหตุตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการ

รวมกลุมแลว ยังมีปจจัยตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหการดำเนินงานของกลุมประสบความสำเร็จ ไดแก 
2.3.2.1 ปจจัยภายใน มีองคประกอบท่ีสำคัญ ไดแก ผูนำ คณะกรรมการสมาชิกของกลุม 

และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยแตละสวนจะตองมีลักษณะท่ีสำคัญ ดังนี้ 
2.3.2.1.1 ผูนำหรือคณะกรรมการ ตองมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปนท่ียอมรับของคนใน

ชุมชน รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เนนการมีสวนรวม ยืดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลัก และสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถจัดหาเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิตของ
ชุมชน มีการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและความยุติธรรม 

2.3.2.1.2 สมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและใหความรวมมือในการรวม
คิด รวมทำ ในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย มีจิตสำนึกท่ีดีตอกลุมในการรวมกันพัฒนาและรวมทำกิจกรรมในชุมชน 
ตลอดจนการมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเหมือนกัน ซ่ึงจะทำใหคนในชุมชนมีความผูกพันและมี
ความเอ้ือเฟอตอกันยิ่งข้ึน 
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2.3.2.1.3 การมีทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีเอ้ืออำนวยตอการผลิต โดยการนำ
ปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการดัดแปลงทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินใหเปนสินคาสงออก ทำใหคนในชุนชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

  
2.3.2.2 ปจจัยภายนอก มีดังนี้ 

2.3.2.2.1 หนวยงานภายนอก ซ่ึงหมายถึงภาครัฐและเอกชนท่ีใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน สงเสริมดานวิชาการ คำแนะนำ ดานการเงิน การตลาดและอุปกรณการผลิตสำหรับการดำเนินงานของ
กลุมอยางตอเนื่อง รวมท้ังการประสานขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
หนวยงานอ่ืนใหเขามาสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม 

2.3.2.2.2 การประสานเครือขายดานการพัฒนาคุณภาพสินคาและการตลาด นับเปน
ปจจัยท่ีสำคัญในการผลักดันใหกลุมประสบความสำเร็จ หากมีการจัดการดานคุณภาพสินคา การตลาดและการ
ประชาสัมพันธท่ีดี ก็จะชวยใหผลผลิตสงออกสูตลาดเปนท่ีตองการของตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศได ดัง
ตัวอยางการผลิตน้ำสมุนไพรของศูนยอินแปง จ. สกลนคร สามารถขยายเครือขายไปยังประเทศญี่ปุน จีน และมีการ
ขยายเครือขายไปยังประเทศอ่ืน ๆ อีก 

2.3.2.2.3 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกระแสชีวจิตสงผลใหผลผลิต
ของชุมชนเปนท่ีตองการของตลาดและผูบริโภค 
 
2.4 กลุมผูเล้ียงปลานิลสันทรายพัฒนา 

 
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนเพ่ือเตรียมงานขอมูลวิจัยโดยการสัมภาษณผูนำกลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทราย

พัฒนา เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2557 ซ่ึงคุณอนันต โกเสส ประธานกลุม ไดใหขอมูลวา กลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทราย
พัฒนาเปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินการในชวง 2 ปท่ีผานมา โดยกลุมตั้งอยูท่ี
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ถูกกอตั้งในป พ.ศ. 2549 จากสมาชิกจำนวน 7 คน กระท่ัง
ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 82 คน กลุมมีการพัฒนามากในดานตาง ๆ เชน กระบวนการสรางกลุมเทคนิควิธีการเลี้ยง
ตั้งแตในชวงป 2555 จนถึงปจจุบัน ทำใหมีเงินสดคาอาหารสัตวหมุนเวียนในกลุมกวา 700,000 บาท สำหรับซ้ือ
อาหารมาจำหนายใหสมาชิกในราคาพิเศษ โดยเงินท่ีไดมาจากการท่ีสมาชิกลงขัน ตั้งแต 5,000 ถึง 20,000 บาท 
เทคนิคในการเลี้ยงท่ีสำคัญของกลุมคือกลุมเกษตรกรนำเทคนิคการปลอยปลาขนาดใหญมาปลอยในบอ กลาวคือมี
การแยกสวนในการเลี้ยงเปน 2 สวนหลักคือ กลุมแรกผลิตปลาใหไดขนาดใหญ ขนาดมาตรฐาน 31-35 ตัวตอ
กิโลกรัม เพ่ือนำไปขายใหกลุมเกษตรกรกลุมท่ีสองคือผูเลี้ยงปลาขุน ท่ีนี้จะเลี้ยงปลาประมาณ 45-60 วันเพ่ือ
จำหนาย เทคนิคนี้จะคลายการเลี้ยงในธุรกิจการเลี้ยงกุงหรือปลากระชัง ประโยชนของเทคนิคนี้จะชวยในการลด
ระยะเวลาการเลี้ยงของเกษตรกรในกลุมผูเลี้ยงปลาไดมากและแบกรับความเสี่ยงในการเลี้ยงนอยลง  

โครงสรางของการจัดทำกลุมมีความโดดเดนเนื่องจากประกอบดวยสมาชิกท่ีมีประสบการณ
หลากหลายรวมตัวกัน ท้ังท่ีเปนเกษตรกร พอคา ครู ขาราชการ และอดีตขาราชการจึงทำใหกลุมมีความสามารถใน
การบริหารงานคอนขางสูง มีการเก็บขอมูลตัวเลขการเลี้ยงอยางเปนระบบตั้งแตการเตรียมบอ การปลอยปลา การ
ใหอาหาร จนถึงการจับขาย มีการนำเสนอสินคาไดเปนอยางดี และมีความสามารถในการเจรจาตอรองในการซ้ือ
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ขายอาหารสัตว ทำใหสามารถซ้ืออาหารสัตวมาจำหนายแกสมาชิกในราคาถูกได อีกท้ังสามารถดึงบริษัทผูคามาเปน
พ่ีเลี้ยงหรือรวมในกิจกรรมกลุมไดเปนอยางด ี

ในการทำการตลาดหรือการขาย เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลากับกลุมสามารถขายปลาใหพอคารายอ่ืนก็ได 
แตหากขายกับกลุม ซ่ึงมีขอดีคือเกษตรกรจะไดราคาท่ีแนนอนและขายไดอยางตอเนื่อง เพราะจะตรงกับรอบการ
ผลิตปลาขนาดเล็กท่ีจะปลอยไดในรอบตอไปของกลุมพอดี ท้ังนี้เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมขายปลาใหพอคาของ
กลุม จะตองเสียคาใชจายในการจับปลา (หยง) ในอัตราท่ีกลุมกำหนด 
 
2.5 สภาพการเล้ียงปลานิลในจังหวัดเชียงใหม 

 
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหมมาจาก 2 แหลงหลักคือ การเลี้ยงปลานิลใน

กระชังและการเลี้ยงปลานิลในบอดิน (อนุสรณ, 2549)  ท้ังนี้การเลี้ยงปลานิลในบอดินมี 3 ลักษณะคือ 1) เลี้ยง
แบบยังชีพเหลือกินก็ขาย 2) การเลี้ยงในลักษณะปลาเบญจพรรณ 3) การเลี้ยงเชิงเดี่ยว  

การเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีลักษณะการเลี้ยงแบบเชิงเด่ียวหรือ ปลอยปลานิลเพียงอยางเดียว 
(monoculture) เลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลัก แบงตามลักษณะการดำเนินธุรกิจของเกษตรกร จำแนกได 2 
ประเภท คือ การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม และการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 

การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม 
เปนการรวมกลมกันทำธุรกิจเลี้ยงปลานิลบอดินในจังหวัดเชียงใหมโดยเกษตรกรรวมกลุมกันเอง ใน

อำเภอสันทราย เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2 นิ้ว ในอัตราเฉลี่ย 3,000 ตัวตอไร เกษตรกรนิยม
ซ้ือลูกปลาจากกลุมเพราะมีการประกันคุณภาพ มีการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย สำหรับในการบริหารจัดการ
กลุมสมาชิกกลุมจะมีการลงขันกันในจำนวนเงินตั้งแต 5,000-20,000 บาทโดยสมาชิกมีอิสระในการขายผลผลิต 

ลักษณะการดำเนินงานของกลุมมีการรวมตัวกันซ้ืออาหารเม็ดสำเร็จรูป เพ่ือตอรองราคากับพอคาขาย
อาหาร สมาชิกจะประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิต จัดระบบการจับปลาใหขายไดทุกเดือน โดยจะจัดท้ังหมด 
ตามจำนวนของสมาชิกท่ีมีท้ังหมด จัดสรรคิวจับปลาตามน้ำหนักปลา เลือกจากบอท่ีมีปลาน้ำหนักมากเรียง
ตามลำดับ บางรายนำผลผลิตไปจำหนายเองท่ีตลาดใกลบาน บางรายจำหนายใหสมาชิกในกลุมซ่ึงจะนำไปขาย
ตอไป 

สำหรับกระบวนการจัดการการเลี้ยงปลาท่ีสำคัญท่ีเปนจุดเดนของกลุม คือ การกำหนดใหสมาชิกตอง
แจงจำนวนปลาท่ีปลอยเลี้ยงและชวงเวลาท่ีปลอยปลา เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการการตลาดของกลุม กลุม
เกษตรกรมีการใชสารชีวภาพในการบำบัดน้ำ กลุมเกษตรกรมีการจัดคิวจับปลาขาย โดยใหผูท่ีปลอยปลากอนจับ
ขายกอน ถาปลอยพรอมกันใหเกษตรกรท่ีบอปลาตัวโตกวาขายกอน กลุมเกษตรกรจะมีการแกปญหาปลาเปนโรค
คุณภาพน้ำรวมกัน มีการใชเครื่องมือรวมกัน ผลของการจัดตั้งกลุม คือ มีปลานิลของกลุมมีผลผลิตคุณภาพ ออกสู
ตลาดอยางสม่ำเสมอ เกษตรกรมีแหลงรับซ้ือผลผลิตท่ีแนนอน ในการเก็บเก่ียวผลผลิตมีการคิดวาดำเนินการในการ
จับปลากิโลกรัมละ 2 บาท 

การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 
เกษตรกรผูทำการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรปลอยปลานิลเพียงอยางเดียว เลี้ยงดวย

อาหารสำเร็จรูปเปนหลัก มีจำนวนท้ังสิ้น 4 ราย พบในอำเภอสันทราย และสันกำแพงของจังหวัดเชียงใหม โดย
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เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลแปลงเพศขนาด1 นิ้ว ในอัตราเฉลี่ย ประมาณ 5,000  ตัวตอไร โดยสมาชิกมีอิสระใน
การเลี้ยงและการขายผลผลิต เกษตรกรมีการใหอาหารเสริม เพ่ือเปนการลดตนทุน มีการใชแรงงานในครอบครัว
มากกวาการเลี้ยงแบบกลุม คาแรงสวนใหญจะเปนคาแรงในการจับปลา การดำเนินการแบบอิสระเกษตรกรจำเปน
จะตองจัดซ้ือหรือเชาเครื่องมือในการดำเนินการท้ังหมด 

 
2.6 ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
เกวลิน (2557) ทำการสำรวจการเลี้ยงปลานิลในบอดินในจังหวัดเชียงรายพบวา เกษตรกรสวนใหญมี

การทำเกษตรแบบผสมผสาน เชน เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว ทำนา ทำสวน และทำไร สำหรับการเลี้ยงปลานิลของ
เกษตรกรสวนใหญปลอยปลานิลเพียงชนิดเดียวในบอดิน (monoculture) และเปนการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย มี
อัตราการปลอยตอไรคอนขางสูงเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สงใหมีผลผลิตตอไรสูงเชนกัน ดานลูกพันธุ
ปลา เกษตรกรมีท้ังหาซ้ือลูกปลาเองและใหทางกลุมจัดหามาให แหลงซ้ือลูกพันธุมีหลายแหลง เชน เชียงราย 
(จำนงฟารม) เชียงใหม (เชียงใหมพัฒนาฟารม) และจากจังหวัดในภาคกลาง (ป.เจริญฟารม จ.ฉะเชิงเทรา มานิตย
ฟารม จ.เพชรบุรี) โดยท่ีเกษตรกรบางรายมีการลดตนทุนคาลูกปลา โดยการซ้ือลูกปลาขนาดเล็ก (2-3 ซม.) มา
อนุบาลกอน 2 เดือน จากนั้นจึงคอยกระจายแยกไปบอเลี้ยง แตบางรายก็ซ้ือลูกปลาขนาดนิ้วซ่ึงมีราคาสูงกวา แต
สามารถยนระยะเวลาการเลี้ยงลง เกษตรกรจะใชอาหารเม็ดสำเร็จรูปตลอดการเลี้ยงในแตละรุน ซ่ึงจากการสำรวจ
เกษตรกรเลี้ยงปลานิลบอดินในกรณีท่ีซ้ือลูกปลาขนาดปลานิ้ว ตัวละ 1 บาท ผานการอนุบาลมาแลว 2 เดือน มี
อัตราการปลอย 3,000 ตัวตอไร ใชระยะเวลาเลี้ยง 5 เดือน จึงไดขนาดปลาตามท่ีตลาดตองการ 500-900 กรัมตอตัว 
มีอัตรารอดรอยละ 90 มีผลผลิตตอไร 1,890 กก. ราคาจำหนายเฉลี่ย 54.60 บาทตอกก. มีรายไดจากการเลี้ยงปลา 
103,194 บาทตอไร ขณะท่ีมีตนทุนตอไร 78,838.56 บาท (หรือ 41.71 บาทตอกก.) มีกำไรตอไร 24,355.44 บาท 
(หรือ 12.89 บาทตอกก.) ลักษณะการจำหนายผลผลิตของเกษตรกร ทางกลุมจะติดตอพอคาท้ังในและนอกพ้ืนท่ี
เขามารับซ้ือผลผลิตหนาฟารมของเกษตรกร จากนั้นพอคานำไปกระจายท้ังขายสงและขายปลีกตามตลาดสด และ
บางสวนสงไปยังรานอาหารตามแหลงจังหวัดทองเท่ียว เชน เชียงใหม และลำปาง นอกจากนี้ในพ้ืนท่ียังมีผูแปรรูป
ปลานิลในลักษณะแปรรูปเบื้องตนท่ีไมยุงยากมากนัก เชน ปลานิลแดดเดียว (ท้ังท่ีเปนตัวและเนื้อปลา) เม่ียงปลา
เผา ปลาทอดน้ำปลา ปลาแหนบ ปลาเสน ไสอ่ัว เปนตน ลักษณะการกระจายผลผลิตปลานิลของจังหวัดเชียงราย 
โดยมีสหกรณ/ชมรม/กลุม ทำหนาท่ีเปนผูรวบรวมผลผลิต ซ่ึงแตละกลุมมีทีมจับปลา ใชแรงงานจับปลาในแตละครั้ง 
5-6 คน และแตละรุนในการเลี้ยงใชเวลาในการจับปลา 2-3 วัน จึงจะจับปลาหมดบอ ท้ังนี้คาจางจับปลาเกษตรกร
ผูเลี้ยงปลาเปนคนออกคาใชจายใหคนละ 200-250 บาท และทางสหกรณ/ชมรม/กลุม ก็ชวยเพ่ิมคาแรงใหอีกคน
ละ 50-100 บาท รวมเปน 300 บาทตอวัน เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายคาแรงงานข้ันต่ำ และทางกลุมก็เก็บ
คาใชจายดำเนินการ (คาหยง) จากพอคาท่ีมาซ้ือปลาหนาฟารมในกิโลกรัมละ 1 บาท การขนสงโดยใชรถบรรทุก
ขนาดเล็กหรือรถกระบะบรรทุกปลานิลในลักษณะปลามีชีวิต (ปลาออก) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2557) ทำการศึกษาการเลี้ยงปลานิลบอดิน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันผูเลี้ยงปลาน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2557 พบวา ตนทุนในการเลี้ยงปลานิลบอดินตอไร
ตอรุนเทากับ 20,930 บาท (ปลอยลูกปลาขนาดหนึ่งนิ้วจำนวน 3,000 ตัวตอไร) ตนทุน 30.16 บาทตอกิโลกรัม 
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รายได 44.71 บาทตอกิโลกรัม กำไรตอกิโลกรัมเทากับ 14.55 บาท โดยท่ีสำคัญไดแกคาอาหารรอยละ 37.92 คา
ลูกปลารอยละ 8.75 คาแรงงานรอยละ 10.79 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ทำการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล ผล
การศึกษา พบวา ตนทุนการผลิตของปลานิลรวมท้ังหมด ของการเลี้ยงในกระชังเฉลี่ย 24,713.38 บาทตอกระชัง 
และมีกำไรท้ังหมด 6,129.33 บาทตอกระชัง หรือกำไร 8.34 บาทตอกิโลกรัม สำหรับการเลี้ยงในบอดิน  ตนทุน
การผลิตรวมท้ังหมดเฉลี่ย 20,975.60 บาทตอไร และมีกำไรท้ังหมด 4,228.94  บาทตอไร หรือกำไร 5.26 บาทตอ
กิโลกรัม จะพบไดวาตนทุนสวนใหญจะเปนคาอาหารมากท่ีสุดถึงรอยละ 78.02 และ 55.12 ของตนทุนท้ังหมดของ
การเลี้ยงในกระชังและในบอดิน วิถีการตลาดปลานิล พบวา ผลผลิตปลานิลจะถูกใชภายในประเทศ รอยละ 90 ท่ี
เหลืออีกรอยละ 10 จะสงออกไปยังตลาดตางประเทศ การศึกษาสวนเหลื่อมการตลาด พบวา การเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง ราคาท่ีเกษตรกรขายไดกับราคาท่ีพอคาขายสงไดรับ มีสวนเหลื่อมการตลาดเทากับ 5.02 บาทตอกิโลกรัม 
ราคาท่ีพอคาขายสงไดรับกับราคาท่ีพอคาขายปลีกไดรับ  มีสวนเหลื่อมการตลาด เทากับ 5.36 บาทตอกิโลกรัม  
สวนการเลี้ยงปลานิลในบอดิน ราคาท่ีเกษตรกรขายไดกับราคาท่ีพอคาขายสงไดรับ มีสวนเหลื่อมการตลาดเทากับ 
5.72  บาทตอกิโลกรัม และสวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีพอคาขายสงไดรับกับราคาท่ีพอคาขายปลีกไดรับ
เทากับ 5.94 บาทตอกิโลกรัม จากการศึกษา SWOT Analysis ของตลาดปลานิล พบวา  มีศักยภาพในการผลิต 
คือ เลี้ยงงาย มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ขยายพันธุไดเร็ว พอแมพันธุไดรับการพัฒนามาแลว และมีปริมาณเพียงพอ 
โอกาสมีตลาดรองรับกวางขวางท้ังในยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และเอเชีย ประเทศผูผลิต
รายใหญ เชน จีน ผลิตสินคาไมไดมาตรฐาน  ทำใหประเทศคูคาไมม่ันใจในคุณภาพ จึงเปนโอกาสของไทยท่ีจะได
สวนแบงการตลาดมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ยังมีจุดออน คือ ตนทุนการผลิตสูง มีปญหาในเรื่องของกลิ่นโคลน 
ปญหาดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ขาดการรวมกลุมผูเลี้ยงปลาในรูปของสหกรณ   และพอคาคนกลางเปนผู
กำหนดราคา อุปสรรค คือประเทศคูแขงโดยเฉพาะจีน มีตนทุนการผลิตท่ีต่ำกวา และมีศักยภาพในการผลิตท่ี
มากกวาประเทศผูผลิตแถบลาตินอเมริกา เชน เอกวาดอร ซ่ึงอยูใกลตลาดใหญท้ังยุโรปและอเมริกา จะไดเปรียบ
ดานตนทุนการขนสง  สำหรับปญหาปลานิล ดานการผลิต อาหารมีราคาแพง เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน มีปญหา
เรื่องน้ำเสีย และขาดแคลนพันธุปลาในบางชวง ดานการตลาด ราคาท่ีเกษตรกรขายไดต่ำในชวงท่ีปลาในทองตลาด
มีมาก พอคาจะมารับซ้ือปลาชา ทำใหสิ้นเปลืองคาใชจายของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูเล้ียง 

 
3.1.1 การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม 
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา เกษตรกรท่ีรวมกลุมมีอายุเฉลี่ยเทากับ 55.13 ป โดยมีชวงอายุอยูระหวาง 

30-73 ป เม่ือจำแนกเปนกลุมจำนวน 3 กลุม พบวาไมปรากฏเกษตรกรในกลุมคนมีอายุ 25 ปลงไป แตพบวา
เกษตรกรมีกลุมอายุ 26-40 คิดเปนรอยละ 20.00 และมีอายุ 41 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 80.00 ท้ังนี้เปนเพศชาย
รอยละ 83.30 และเพศหญิงรอยละ 16.70 

ประชากรในการศึกษาจำแนกตามอาชีพดังนี้ อาชีพเกษตรกรรอยละ 60.10 ขาราชการรอยละ 6.70
คาขาย 3.30 ขาราชการบำนาญรอยละ 10.00 และรับจางรอยละ 20.00 โดยเกษตรกรท้ังหมดมีท่ีดินเปนของ
ตนเอง สวนสาเหตุสำคัญในการเขารวมกลุมคือการท่ีเกษตรกรมีแหลงรับซ้ือผลผลิตท่ีแนนอน รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม 

N=30 
 ชวง ราย รอยละ เฉลี่ย s.d. ชวง 

อาย ุ 25 ปลงไป - - 55.13 12.13 30-73 
 26-40 ป  6 20.00    
 41 ปข้ึนไป 24 80.00    
เพศ ชาย 25 83.30    
 หญิง 5 16.70    
อาชีพหลัก เกษตรกร 18 60.10    
 ขาราชการ 2 6.70    
 คาขาย 1 3.30    
 ขาราชการบำนาญ 3 10.00    
 รับจาง 6 20.00    
ประเภทการใชท่ีดิน เปนของตนเอง 30 100.00    
 ท่ีเชา  -    
สาเหตุสำคัญการเขากลุม มีแหลงรับซ้ือผลผลิต 

ท่ีแนนอน 
30 100.00    
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3.1.2 การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา เกษตรกรท่ีรวมกลุมมีอายุเฉลี่ยเทากับ 59.50 ป โดยมีชวงอายุอยูระหวาง 

56-61 ป เม่ือจำแนกเปนกลุมจำนวน 3 กลุม พบวาไมปรากฏเกษตรกรในกลุมคนมีอายุ 25 ปลงไป และกลุมอายุ 
26-40 แตเกษตรกรท้ังหมดมีอาย ุ41 ปข้ึนไป และเปนเพศชายท้ังหมด 

ประชากรในการศึกษาจำแนกตามอาชีพดังนี้ อาชีพเกษตรกรรอยละ 25 ขาราชการบำนาญรอยละ 
50.00 และรับจางรอยละ 25.00 โดยเกษตรกรท้ังหมดมีท่ีดินเปนของตนเอง สวนสาเหตุสำคัญในการไมเขารวม
กลุมคือการท่ีเกษตรกรอยากมีอิสระในการดำเนินการ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 

N=4 
 ชวง ราย รอยละ เฉลี่ย s.d. ชวง 

อาย ุ 25 ปลงไป - - 59.50 2.60 56-61 
 26-40 ป  - -    
 41 ปข้ึนไป 4 100.00    
เพศ ชาย 4 100.00    
 หญิง - -    
อาชีพหลัก เกษตรกร 1 25.00    
 ขาราชการ - -    
 คาขาย - -    
 ขาราชการบำนาญ 2 50.00    
 รับจาง 1 25.00    
ประเภทการใชท่ีดิน เปนของตนเอง 4 100.00    
 ท่ีเชา - -    
สาเหตุสำคัญการไมเขากลุม อยากเปนอิสระ 4 100.00   

 
 

 
3.2. รูปแบบการเล้ียงและตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเล้ียงแบบอิสระและ
เกษตรกรรวมกลุม 

 
3.2.1 รูปแบบการเลี้ยง 

3.2.1.1 การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม  
เกษตรกรรอยละ 60.10 ทำเกษตรแบบผสมผสาน เชน เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว ทำนา ทำสวน 

และทำไร บางรายประกอบอาชีพเปนรับจาง คาขาย ขาราชการและเปนขาราชการบำนาญ สำหรับการเลี้ยงปลา
นิลของเกษตรกรสวนใหญปลอยปลานิลเพียงชนิดเดียวในบอดิน (monoculture) และเปนการเลี้ยงแบบเชิง
พาณิชย มีอัตราการปลอยตอไรคอนขางสูงเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สงใหมีผลผลิตตอไรสูงเชนกัน 
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ดานลูกพันธุปลา เกษตรกรมีท้ังหาซ้ือลูกปลาเองและใหทางกลุมจัดหามาให แหลงซ้ือลูกพันธุมีหลายแหลง เชน 
เชียงราย เชียงใหม อุตรดิตถ และจากจังหวัดในภาคกลาง ลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญจะเปนการออกแบบเพ่ือ
เปนบอเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ 

เกษตรกรบางรายมีการลดตนทุนคาอาหารปลา โดยการซ้ือลูกปลาขนาดใหญมาเลี้ยงแบบให
อาหารอยางเต็มท่ี (ขุนอาหาร) ซ่ึงมีราคาลูกปลาจะสูงกวาปกติแตสามารถยนระยะเวลาการเลี้ยงลง ทำให
ระยะเวลาการใหอาหารนอยลง ท้ังนี้เกษตรกรจะใชอาหารเม็ดสำเร็จรูปตลอดการเลี้ยงในแตละรุน โดยรูปแบบการ
เลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมนั้น เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลท่ีมีขนาดเฉลี่ย 3 นิ้ว ราคาเฉลี่ยตัวละ 2.56 บาท มี
อัตราการปลอยลูกปลา 3,180 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 151 วัน ไดปลาขนาดตามท่ีตลาดตองการ 500-800 
กรัมตอตัว คิดเปนอัตรารอดรอยละ 80.91 มีผลผลิตตอไร 1,893.68 กก. ซ่ึงจากการจำแนกขนาดของปลาพบวามี
ผลผลิตปลาขนาดใหญ (800 กรัมข้ึนไป) รอยละ 89.77  ราคาจำหนายเฉลี่ย 57.82 บาทตอกก. ขณะท่ีมีตนทุน 
88,157.68 บาทตอไร (หรือ 46.55 บาทตอกก.) มีกำไรตอไร 21,334.90 บาท (หรือ 11.27 บาทตอกก.) ท้ังนี้มี
ตนทุนคาใชจายท่ีสำคัญไดแก คาอาหารสำเร็จรูปรอยละ 70.72 คาลูกปลารอยละ 10.15 และคาบริหารจัดการ
กลุม 6.69 (คาเงินลงทุนในกลุมรอยละ 1.86 และคาจับปลาของกลุมรอยละ 4.83) รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ลักษณะการจำหนายผลผลิตของเกษตรกร ทางกลุมจะติดตอพอคาท่ีรับซ้ือปลาท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ีเขามารับซ้ือผลผลิตหนาฟารมของเกษตรกร จากนั้นพอคานำไปกระจายท้ังขายสงและขายปลีกตามตลาด
สด และบางสวนสงไปยังรานอาหารตามแหลงจังหวัดทองเท่ียว เชน เชียงใหม และลำปาง ลักษณะการกระจาย
ผลผลิตปลานิลของกลุมในจังหวัดเชียงใหม โดยมีสมาชิกกลุมทำหนาท่ีเปนผูรวบรวมผลผลิต ซ่ึงแตละกลุมมีทีมจับ
ปลา ใชแรงงานจับปลาในแตละครั้ง 5-6 คน และแตละรุนในการเลี้ยงใชเวลาในการจับปลา 2-3 วัน จึงจะจับปลา
หมดบอ ท้ังนี้คาจางจับปลาเกษตรกรผูเลี้ยงปลาเปนคนออกคาใชจายใหคนละ 200-250 บาท และทางสหกรณ/
ชมรม/กลุม ก็ชวยเพ่ิมคาแรงใหอีกคนละ 50-100 บาท รวมเปน 300 บาทตอวัน เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย
คาแรงงานข้ันต่ำ และทางกลุมก็เก็บคาใชจายดำเนินการ (คาหยง) จากพอคาท่ีมาซ้ือปลาหนาฟารมในราคากิโลกรัม
ละ 2 บาท การขนสงโดยใชรถบรรทุกขนาดเล็กหรือรถกระบะบรรทุกปลานิลในลักษณะปลามีชีวิต (ปลาออก) 
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ตารางท่ี 3 ตนทุนผลตอบแทน (ตอไรตอรุน) ของเกษตรกรในการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม 
         N=30 

รายการ เงินสด   ไมเปนเงินสด   รอยละ  
  (บาท)   (บาท)    

1.ตนทุนผันแปร 83,033.43 2,425.49 96.93 
 -คาพันธุปลานิล (บาท) 8,950.44  10.15 
 -คาอาหารธรรมชาติ    363.00   0.41 
 -คาอาหารสำเร็จรูป 62,341.48  70.72 
 -คาแรงงานจาง 3,615.66  4.10 
 -คาเสียโอกาส แรงงานในครัวเรือน  2,422.13 2.75 
 -คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 423.97  0.48 
 -คาไฟฟา 718.58  0.82 
 -คาเงินลงทุนในกลุม 1,639.34  1.86 
 -คาจับปลาของกลุม กก.ละ 2 บาท 4,260.98  4.83 
 -คาปูนขาว ยาและอีเอ็ม 327.87  0.37 
 -คาใชจายอ่ืนๆ 392.11  0.45 
 -คาเสียโอกาสเงินลงทุนตนทุนผันแปร (ดอกเบี้ย 0.75 %)  3.36 0.00 
2.คาตนทุนคงท่ี - 2,698.76 3.07 
 -คาเชา คาภาษี และคาใชท่ีดิน  2,626.23 2.98 
 -คาเสื่อมบอ เครื่องมือและอุปกรณ  58.20 0.07 
 -คาเสียโอกาสเงินลงทุนตนทุนคงท่ี (ดอกเบี้ย 0.75 %)  14.32 0.02 
3.ตนทุนท้ังหมด 88,157.68  100.00 
4.ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)   1,893.68 
5.ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาทตอกก. )   57.82 
6.รายไดท้ังหมด (บาท)   109,492.58 
7.รายไดสุทธิ (บาท)   24,033.66 
8.กำไรสุทธ ิ(บาท)   21,334.90 
9.อัตราตอบแทนการลงทุน (%)   24.20 
10.ตนทุนท้ังหมดเฉลี่ย (บาทตอกก.)   46.55 
11.กำไรตอกิโลกรัม   11.27 

หมายเหตุ   ราคาปลาท่ีปลอย (บาทตอตัว) 2.56      จำนวนปลาท่ีปลอย (ตัวตอไร) 3,180 
     จำนวนวันท่ีเลี้ยง (วัน)  151       อัตรารอด (รอยละ)  80.91 
     ขนาดปลาท่ีจับ (กก.ตอตัว) 0.74       FCR    1.35 
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3.2.1.2 การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 
เกษตรกรท่ีลงทุนเลี้ยงปลาแบบอิสระสวนใหญมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน เชน เลี้ยงปลา เลี้ยง

สัตว ควบคูไปกับการทำนา ทำสวน และทำไร สำหรับการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรสวนใหญปลอยปลานิลเพียง
ชนิดเดียวในบอดิน (monoculture) และเปนการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย มีอัตราการปลอยตอไรคอนขางสูงเม่ือ
เทียบกับภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพ่ือใหมีผลผลิตตอไรสูงกับเกษตรกรท่ีลงทุนแบบรวมกลุม ดานลูกพันธุปลา 
เกษตรกรมีหาซ้ือลูกปลาเอง แหลงซ้ือลูกพันธุมีหลายแหลง เชน เชียงราย เชียงใหม อุตรดิตถและจากจังหวัดใน
ภาคกลาง ลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญพ้ืนท่ีจะเปนสวนลำไยหรือไรนา 

การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระพบวามีเกษตรกรบางรายมีการลดตนทุนคาลูกปลา โดยการซ้ือลูก
ปลาขนาดเล็ก (2-3 ซม.) มาทำการอนุบาลกอน 2 เดือน จากนั้นจึงคอยกระจายแยกไปบอเลี้ยง แตบางรายก็ซ้ือลูก
ปลาขนาดนิ้วซ่ึงมีราคาสูงกวาแตยนระยะเวลาการเลี้ยงลงไดเชนเดียวกับการเลี้ยงแบบกลุม สำหรับการใหอาหาร
ปลา เกษตรกรจะใชอาหารเม็ดสำเร็จรูปตลอดการเลี้ยงในแตละรุน 

โดยสวนรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลขนาดเฉลี่ย
ประมาณ 1 นิ้ว ราคาเฉลี่ยตัวละ 0.39 บาท มีอัตราการปลอย 5,333 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 254 วัน ได
ปลาขนาดตามท่ีตลาดตองการ (500-800 กรัมตอตัว) ปลาท่ีปลอยมีอัตรารอดรอยละ 55.00 มีผลผลิตตอไร 
1,991.61 กก. แตจากการคัดขนาดปลามีผลผลิตปลาขนาดใหญ (800 กรัมข้ึนไป) เพียงรอยละ 71.00 ซ่ึงมีราคา
จำหนายเฉลี่ย 56.40 บาทตอกก. ขณะท่ีมีตนทุนเฉลี่ย 63,840.68 บาทตอไรตอรุน (หรือ 32.05 บาทตอกก.) มี
กำไรตอไร 48,486.13 บาท (หรือ 24.35 บาทตอกก.) ท้ังนี้มีตนทุนคาใชจายท่ีสำคัญไดแก คาอาหารสำเร็จรูปรอย
ละ 78.42 คาลูกปลารอยละ 3.09 สวนคาแรงงานและคาเสียโอกาสแรงงานรวมรอยละ 9.38 แตไมมีคาบริหาร
จัดการกลุม รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

ลักษณะการจำหนายผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจะติดตอพอคาท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเขามารับซ้ือ
ผลผลิตหนาฟารมของเกษตรกรเอง จากนั้นพอคานำไปกระจายท้ังขายสงและขายปลีกตามตลาดสด และบางสวน
สงไปยังรานอาหารตามแหลงจังหวัดทองเท่ียว เชน จังหวัดเชียงใหม และลำปาง เปนตน ลักษณะการกระจาย
ผลผลิตปลานิลของจังหวัดเชียงใหม โดยผูเลี้ยงอิสระจะมีพอคาคนกลาง ทำหนาท่ีเปนผูรวบรวมผลผลิต ซ่ึงแตละ
กลุมมีทีมจับปลา ใชแรงงานจับปลาในแตละครั้ง 5-6 คน และแตละรุนในการเลี้ยงใชเวลาในการจับปลา 2-3 วัน 
จึงจะจับปลาหมดบอ การขนสงโดยใชรถบรรทุกขนาดเล็กหรือรถกระบะบรรทุกปลานิลในลักษณะปลามีชีวิต 
(ปลาออก) 
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ตารางท่ี 4 ตนทุนผลตอบแทน (ตอไรตอรุน) ของเกษตรกรในการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 
N=4 

รายการ  เงินสด   ไมเปนเงินสด   รอยละ  
  (บาท)  (บาท)    

1.ตนทุนผันแปร 58,835.00 2,487.76 96.06 
 -คาพันธุปลานิล (บาท) 1,973.33  3.09 
 -คาอาหารธรรมชาติ 1,800.00  2.82 
 -คาอาหารสำเร็จรูป 50,063.33  78.42 
 -คาแรงงานจาง 3,533.33  5.54 
 -คาเสียโอกาสแรงงานในครัวเรือน  2,450.00 3.84 
 -คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 933.33  1.46 
 -คาไฟฟา 316.67  0.50 
 -คาเงินลงทุนในกลุม -  - 
 -คาจับปลาของกลุม กก. ละ 2 บาท -  - 
 -คาปูนขาว ยาและอีเอ็ม 148.34  0.23 
 -คาใชจายอ่ืนๆ 66.67  0.10 
 -คาเสียโอกาสเงินลงทุนตนทุนผันแปร(ดอกเบี้ย 0.75 %)  37.76 0.06 
2.คาตนทุนคงท่ี - 2,517.91 3.94 
 -คาเชา คาภาษี และคาใชท่ีดิน  2,453.33 3.84 
 -คาเสื่อมบอ เครื่องมือและอุปกรณ  57.41 0.09 
 -คาเสียโอกาสเงินลงทุนตนทุนคงท่ี (ดอกเบี้ย 0.75 %)  7.17 0.01 
3.ตนทุนท้ังหมด 63,840.67  100.00 
4.ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)   1, 991.61 
5.ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาทตอกก. )   56.40 
6.รายไดท้ังหมด(บาท)   112,326.80 
7.รายไดสุทธิ (บาท)   51,004.04 
8.กำไรสุทธิ (บาท)   48,486.13 
9.อัตราตอบแทนการลงทุน (%)   75.95 
10.ตนทุนท้ังหมดเฉลี่ย(บาทตอกก.)   32.05 
11. กำไรตอกิโลกรัม   24.35 

หมายเหตุ   ราคาปลาท่ีปลอย (บาทตอตัว)         0.39       จำนวนปลาท่ีปลอย (ตัวตอไร) 5,333 
     จำนวนวันท่ีเลี้ยง  (วัน)                  254        อัตรารอด (รอยละ)             55.00 
     ขนาดปลาท่ีจับเฉลี่ย (กก.ตอตัว)      0.68        FCR                               1.30 
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3.2.2 ผลผลิต 
ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในตารางท่ี 5 พบวา การเลี้ยงปลาแบบกลุม ไดผลผลิตตอไร 1,893.68 

กิโลกรัม โดยจำแนกตามขนาดปลาขนาดใหญ (ขนาด 800 กรัมข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 89.77 ปลาขนาดกลาง 
(ขนาด 600-800 กรัม) รอยละ 9.23  และปลาขนาดเล็ก (ขนาด 600 กรัมลงไป) คิดเปนรอยละ 1.00 สวนการ
เลี้ยงปลาแบบอิสระไดผลผลิต 1,991.61 กิโลกรัม จำแนกเปนปลาขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 71.00 ปลาขนาด
กลาง รอยละ 23.00 และปลาขนาดเล็กรอยละ 6.00 

ท้ังนี้การใชอาหารสำเร็จรูปตอไรของการเลี้ยงปลาแบบกลุม เทากับ 2,383.48 กิโลกรัม สวนการเลี้ยง
ปลาแบบอิสระใชอาหารสำเร็จรูปตอไรเทากับ 2,093.30 กิโลกรัม โดยอัตราแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio: 
FCR) ของการเลี้ยงปลาแบบกลุม เทากับ 1.35 สวนอัตราแลกเนื้อ (FCR) ของการเลี้ยงปลาแบบอิสระ เทากับ 1.30 

 
ตารางท่ี 5 ผลผลิต ขนาดปลาท่ีจับ ปริมาณอาหารสำเร็จรูปท่ีใชและอัตราแลกเนื้อของการเลี้ยงปลานิลในบอ 
 การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 
ผลผลิต   
   เฉลี่ย กก. ตอไร 1,893.68 1,991.61 
   S.D. 762.34 1,333.43 
   ชวง (range) 750.00-3,750.00 758.33-3,800.00 
ขนาดปลาท่ีจับ   
   ขนาดใหญ ตั้งแต 800 กรัม
ข้ึนไป(รอยละ) 

89.77 71.00 

   ขนาดกลาง ตั้ งแต  600-
800 กรัม (รอยละ) 

9.23 23.00 

   ขนาดเล็ก ตั้งแต 600 กรัม 
ลงมา(รอยละ) 

1.00 6.00 

ปริมาณอาหารสำเร็จรูปท่ีใช   
   เฉลี่ย กก.ตอไร 2,383.48 2,093.30 
   S.D. 1,439.66 10,568.51 
   ชวง (range) 1,000.00-4,000.00 1,600.00-3,000.00 
อัตราแลกเนื้อ (FCR)   
   FCR เฉลี่ยตอไร 1.35 1.30 
   S.D. 0.58 0.33 
   ชวง (range) 1.13-2.31 0.83-1.55 
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3.3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลในบอดินของการเล้ียงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ และ
เกษตรกรท่ีรวมตัวเปนกลุมผูเล้ียงปลานิล 

 
การเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยโดยเกษตรกรรวมกลุมกันเลี้ยงมีตนทุนตอกิโลกรัมตอไรตอรุนสูง

กวาการท่ีเกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระ เพราะมีคาบริหารจัดการกลุม คาจับปลาของกลุม โดยท่ีผลผลิตเฉลี่ยตอไรของ
การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมนอยกวาการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ 97.94 กิโลกรัม เกษตรกรมีกำไรสุทธิ
ตางกันจำนวน 27,151.22 บาท ตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอกิโลกรัมตางกัน 14.50 บาท กำไรเฉลี่ยตอเดือน (5 เดือน) 
ของการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมเทากับ 4,266.80 บาท สวนการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระเทากับ 
6,060.75 บาท (8 เดือน) รายละเอียดตามตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดิน 

รายการ 
การเล้ียงแบบ

เกษตรกรรวมกลุม 
การเล้ียงแบบเกษตรกร 

ลงทุนอิสระ 
สวนตาง 

ตนทุนและผลตอบแทน    
1. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 1,893.67 1,991.61 97.94 
2. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย  

(บาทตอกก.) 
57.82 56.40 1.42 

3.รายไดท้ังหมด(บาท) 109,492.58 112,326.80 2,834.22 
4.รายไดสุทธิ (บาท) 24,042.00 51,004.04 26,962.04 
5.กำไรสุทธิ(บาท) 21,334.90 48,486.12 27,151.22 
6.อัตราตอบแทนการลงทุน (%) 24.20 75.95 51.75 
7.ตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอ กก. (บาท) 46.55 32.05 14.50 
8. กำไรตอกิโลกรัม 11.27 24.35 13.08 
9. เฉลี่ยกำไรไดตอเดือน (บาท) 4,266.80 6,060.75 -1,793.95 

 
ดานการเลี้ยง พบวาการเลี้ยงในรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรจะทำการปลอย

ปลาท่ีมีขนาดเล็กกวา โดยน้ำหนักเฉลี่ยของปลาท่ีปลอยตางกันถึง 14.03 กรัม ระยะเวลาท่ีเลี้ยงเฉลี่ย 254 วัน 
(หรือ 8 เดือน 16 วัน) ขณะท่ีการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมใชเวลาเพียง 151 วัน (หรือประมาณ 5 เดือน) การ
เลี้ยงท้ังสองรูปแบบมีอัตรารอดตางกันรอยละ 25.91 โดยปลาท่ีเลี้ยงโดยการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมจะมีอัตรา
รอดเฉลี่ยถึงรอยละ 80.91 ในขณะท่ีปลาท่ีเลี้ยงโดยเกษตรกรลงทุนอิสระจะมีอัตรารอดจากการปลอยท้ังหมดเพียง
รอยละ 55.00 เทานัน้ ในขณะท่ีขนาดของปลาท่ีจับของเกษตรกรแบบรวมกลุมมีขนาดท่ีสม่ำเสมอและน้ำหนักเฉลี่ย
(0.74 กิโลกรัมตอตัว) มากกวาขนาดของปลาท่ีจับของเกษตรกรลงทุนอิสระ(น้ำหนักเฉลี่ย 0.68 กิโลกรัมตอตัว) 
สวนอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาท่ีจับโดยเกษตรกรท้ังสองกลุมแตกตางกันเพียง 0.05 เทานั้น รายละเอียด
ตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรท่ีทำการศึกษาท้ังสองกลุม 

รายการ 
การเล้ียงแบบ 

เกษตรกรรวมกลุม 
การเล้ียงแบบเกษตรกร 

ลงทุนอิสระ 
สวนตาง 

การเล้ียง 
  

 
1. ราคาปลาท่ีปลอย (บาทตอตัว) 2.56 0.39 2.17 
2. น้ำหนักท่ีปลอยเฉลี่ย (กรัม) 14.37 0.34 14.03 
3. จำนวนปลาท่ีปลอย (ตัว) 3,180 5,333 2,153.00 
4. จำนวนวันท่ีเลี้ยง 151.00 254.00 103.00 
5. อัตรารอด (รอยละ) 80.91 55.00 25.91 
6. ขนาดปลาท่ีจับ (กก.ตอตัว) 0.74 0.68 0.06 
7. FCR 1.35 1.30 0.05 
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บทท่ี 4 
วิจารณผลการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้พบวา การเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีมีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยาง

เดียว (monoculture) เลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลักของจังหวัดเชียงใหม การเลี้ยงปลานิลของเกษตรแบบ
รวมกลุม มีตนทุนในการลงทุนมากกวาเม่ือเปรียบเทียบการศึกษาของเกวลิน (2557) ทำการสำรวจการเลี้ยงปลานิล
ในบอดินในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีอัตราการปลอยปลานิล 3,000 ตัวตอไร ใชระยะเวลาเลี้ยง 5 เดือน จึงไดขนาดปลา
ตามท่ีตลาดตองการ 500-900 กรัมตอตัว มีอัตรารอดรอยละ 90 มีผลผลิตตอไร 1,890 กก. ราคาจำหนายเฉลี่ย 
54.60 บาทตอกก. มีรายไดจากการเลี้ยงปลา 103,194 บาทตอไร ขณะท่ีมีตนทุนตอไร 78,838.56 บาท (หรือ 
41.71 บาทตอกก.) แตจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวามีการเลี้ยงปลานิลบอดินในรูปแบบการเลี้ยงพัฒนา 
(intensive) ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีบงชี้ไดวาปลานิลในจังหวัดเชียงใหมยังมีแนวโนมท่ีดี ซ่ึงรูปแบบการเลี้ยงของ
จังหวัดเชียงใหมใหผลตอบแทนมากกวาการเลี้ยงปลานิลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน (2557) พบวา ในป พ.ศ. 2557 ตนทุนในการเลี้ยงปลานิลบอดินตอไรตอรุน
เทากับ 20,930 บาท (ปลอยลูกปลาขนาดหนึ่งนิ้วจำนวน 3,000 ตัวตอไร) ตนทุน 30.16 บาทตอกิโลกรัม รายได 
44.71 บาทตอกิโลกรัม กำไรตอกิโลกรัมเทากับ 14.55 บาท โดยท่ีสำคัญไดแกคาอาหารรอยละ 37.92 คาลูกปลา
รอยละ 8.75 คาแรงงานรอยละ 10.79 นอกจากนี้ยังมากกวาผลการศึกษาของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
(2552) ทำการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตของปลานิลเลี้ยงใน
บอดิน  ตนทุนการผลิตรวมท้ังหมดเฉลี่ย 20,975.60 บาทตอไร และมีกำไรท้ังหมด 4,228.94 บาทตอไร หรือกำไร 
5.26 บาทตอกิโลกรัม จะพบไดวาตนทุนสวนใหญจะเปนคาอาหารมากท่ีสุดถึงรอยละ 55.12 ของตนทุนท้ังหมด  

สำหรับในการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นท่ีนาสนใจในหลายประเด็น ไดแก ซ่ึงสรุปเปนหัวขอไดดังนี ้
1. รูปแบบการเลี้ยง ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระ

และเกษตรกรรวมกลุม 
ดานโครงสรางของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยาง

เดียวและเลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลัก เปนกลุมคนท่ีมีอายุอยูในระดับ 50 ปข้ึนไปจนถึงกลุมคนวัยเกษียณ ซ่ึง
คนกลุมนี้เปนกลุมคนท่ีมีเงินลงทุนพอสมควร ในกรณีผลเลี้ยงแบบกลุมพบวาสมาชิกผูเลี้ยงปลาบางสวนเปน
ขาราชการหรือขาราชการเกษียณ จึงเปนกลุมคนท่ีมีความรู มีความสามารถเจรจาตอรอง และเขาถึงขอมูลไดงาย 
บางสวนจึงเขาไปเปนผูบริหารกลุมหรือสามารถชี้นำกลุมได คนกลุมนี้มีการนำประสบการณในการทำงานมาใช
ประโยชนในการวางแผนการตลาด ทำใหกลุมมีการจัดการในดานการตลาดและการวางแผนการผลิต จึงทำใหปลา
สามารถออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง กลาวคือกลุมสามารถกำหนดตลาดได ตางจากการดำเนินการของเกษตรกร
ลงทุนโดยอิสระ เกษตรกรจะไมสามารถกำหนดตลาดได เกษตรกรจะไดราคาสูงในการขายปลาในกรณีท่ีปลาขาด
ตลาด แตในกรณีท่ีปลาไมขาดตลาด ราคาปลาท่ีเกษตรกรขายไดจะไมตางจากการเลี้ยงแบบกลุมมากนักและตองรอ
คอยเวลาการจับปลาจากพอคาเปนเวลานานกวาจะมาจับ 

รูปแบบการเลี้ยงแบบกลุมเปนรูปแบบท่ีเกษตรกรมาอยูรวมกัน ดังนั้นจำเปนตองมีผูนำกลุมและมีการ
บริหารจัดการกลุม ซ่ึงในการบริหารจัดการกลุมจำเปนจะตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการกลุม ซ่ึงเปนภาระ
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สำคัญท่ีสมาชิกกลุมจำเปนตองจาย ซ่ึงไดแกเงินลงขันบริหารจัดการกลุมและคาใชจาย (หยง) กิโลกรัมละ 2 บาท 
ซ่ึงมากกวากลุมเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงคิดกิโลกรัมละหนึ่งบาทเทานั้น 

จากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเพ่ิมเติม พบวาจำนวนของเกษตรกรท่ีเลี้ยงปลานิลในบอ
ดินท่ีมีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียวและเลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลักแบบอิสระมี
แนวโนมท่ีจะลดจำนวนผูลงทุนเลี้ยงลงเรื่อย ๆ จนไมเหลือ เนื่องจากความจำเปนในเรื่องตลาดสำหรับจำหนายปลา
เปนสำคัญ หากไมเขากลุมเกษตรกรจะไมมีตลาดท่ีจำหนายปลา ท้ังนี้การลงทุนในการเลี้ยงท่ีมีมูลคาสูงในระดับหลัก
หม่ืนบาท หากขายปลาไมได เกษตรกรก็จะตองเลิกเลี้ยงไปในท่ีสุด ดังนั้นปญหาเรื่องการตลาดจึงเปนตัวเรงใหเกิด
รูปแบบการรวมกลุมเกษตรกรของเกษตรกรมากข้ึน 

จากขอมูลท่ีนำเสนอขางตนจะเห็นไดวา การเกิดข้ึนของกลุมผูเลี้ยงปลานิลเปนไปโดยธรรมชาติของ
ชุมชน โดยกลุมคนท่ียอมรับในการจายคาบริหารจัดการกลุมได และเม่ือเลี้ยงปลานิลรวมกับกลุมแลวมีกำไรก็จะอยู
กับกลุมตอไป แตถารายใดเลี้ยงแลวขาดทุนก็จะถอนตัวออกจากกลุมไปในท่ีสุด สวนขนาดของกลุมจะมีขนาดเทาใด
นั้นปจจัยดานราคาปลาในทองตลาดจะเปนตัวกำหนดขนาดของกลุมวาจะขยายตัวหรือลดลง และท่ีสำคัญคือการ
กำหนดราคาปลาในตลาดนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีสงเสริมหรือเจาหนาท่ีประมงท่ีจะควบคุมได 
ดังนั้นเจาหนาท่ีประมงจึงควรชวยเหลือทางดานวิชาการท่ีสำคัญ เชน ดานโรคสัตวน้ำ หรือการลดตนทุนอ่ืนๆท่ี
จำเปนมากกวา ในดานการจัดการผูเลี้ยงอิสระ หากผูเลี้ยงอิสระมีความจำเปนหรือขอเรียกรองในการรวมกลุม 
เจาหนาท่ีประมงสามารถดำเนินการไดโดยการนำแนวทางการจัดตั้งสหกรณผูเลี้ยงสัตวน้ำของจังหวัดพะเยาหรือ
เชียงรายมาปรับใช 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีผูท่ีสามารถเลี้ยงปลานิลและมีกำไร หรือมีผูเลี้ยงปลานิลแลวขาดทุนก็ตาม 
จากการสำรวจติดตามขอมูลนั้นก็พบวา มีผูสนใจเลี้ยงและเลี้ยงเปนอาชีพจำนวนมากท้ังรายเกาและรายใหม 
เนื่องจากการเลี้ยงปลานิลเปนท่ีนิยมบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดควรมีการจัดการ
ฐานขอมูลผูเลี้ยงปลานิลใหม เพราะฐานขอมูลของสำนักงานประมงจังหวัดยังไมสามารถตอบสนองการจัดการเรื่อง
ปลานิลไดอยางถูกตอง อีกท้ังจากการสำรวจพบการเลี้ยงปลานิลมี 3 ลักษณะคือ 1) เลี้ยงแบบยังชีพเหลือกินก็ขาย 
สภาพบอเลี้ยงเปนบอหัวไรปลายนา 2) การเลี้ยงในลักษณะปลาเบญจพรรณ ทำการเลี้ยงรวมกับปลาหลายชนิด 
และ 3) การเลี้ยงเฉพาะปลานิล การกำหนดวาเปนการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชยจะตองใหคำนิยามใหม 

2. ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบอดินของการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ และ
เกษตรกรท่ีรวมตัวเปนกลุมผูเลี้ยงปลานิล 

จากผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงปลานิลในบอดิน
ของเกษตรกรท่ีไดแบบรุนตอรุน ซ่ึงพิจารณาจากคารอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน พบวาการเลี้ยงแบบ
เกษตรกรลงทุนอิสระจะใหผลตอบแทน (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 75.95) ท่ีดีกวาการท่ีเกษตรกร
รวมตัวเปนกลุมผูเลี้ยงปลานิล (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 24.20) ซ่ึงมีสวนตางกันถึงรอยละ 51.75 
นอกจากนี้การพิจารณาคาเฉลี่ยกำไรไดตอเดือนตอรุนก็พบวา การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ (6,060.75 บาท)
ใหผลตอบแทนดีกวาการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุม (4,266.80 บาท) เปนเงิน 1,793.95 บาท  

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลเปนอาชีพสามารถใหผลตอบแทนกับเกษตรกรได
เปนอยางดี ดังนั้นเจาหนาท่ีประมงในฐานะผูสงเสริมอาชีพสามารถใหการสงเสริมอยางตอเนื่องไมวาจะเปนแบบ
เด่ียวหรือแบบกลุม แตควรเพ่ิมความสามารถในการลดตนทุนการผลิตและการเขาถึงตลาดเพ่ือจำหนายปลาของ
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เกษตรกรเปนสำคัญ แตในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นท่ีนาสังเกตหรือสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการ
ลงทุนไดคือ การใชระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร เพราะหากเกษตรกรใชระยะเวลาในการเลี้ยงตอรุน
สั้น หมายถึง จำนวนรุนท่ีเลี้ยงปลานิลในหนึ่งปของเกษตรกรจะมีมากกวา การใชประโยชนจากท่ีดินของเกษตรกร
และผลตอบแทนในรอบปของเกษตรกรจะมีมากกวาเชนกัน ในการศึกษาครั้งนี้พบวาการเลี้ยงแบบเกษตรกร
รวมกลุมใชเวลาเพียง 151 วัน หมายถึงเกษตรกรสามารถเลี้ยงไดปละ 2 ถึง 3 รุน ในขณะท่ีการเลี้ยงในรูปแบบการ
เลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระใชเวลา เฉลี่ย 254 วัน แสดงวาหนึ่งปเกษตรกรสามารถจำหนายปลาไดเพียงปละ
ครั้งเทานั้น 

เม่ือพิจารณาเชิงลึกในดานตนทุนการผลิต จากการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีลักษณะการเลี้ยง
แบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียวและเลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลัก พบวาเปนการลงทุนท่ีสูงท้ังการเลี้ยงแบบ
เกษตรกรรวมกลุมและแบบเดี่ยว โดยมีคาตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ีไมแตกตางกันมากนัก เม่ือพิจารณาตนทุน
ผันแปร ซ่ึงเปนตนทุนท่ีมากท่ีสุดในการลงทุน พบวาในการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมมีคาใชจายหลักในตนทุนผัน
แปรใน 3 ลำดับคือ คาอาหารสำเร็จรูป คาพันธุปลานิล และคาจัดการกลุม สวนในการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุน
อิสระมีคาใชจายหลักในตนทุนผันแปรคือ คาอาหารสำเร็จรูป คาพันธุปลานิล และคาแรงงานในการจับ ดังนั้นเพ่ือ
เปนการสรางผลตอบแทนใหกับเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน การจัดการลดตนทุนสำหรับการเลี้ยงปลานิล คือ การบริหาร
จัดการดานอาหาร พันธุปลาและแรงงานจึงเปนสิ่งท่ีจำเปน 

ในดานคาอาหารสำเร็จรูปท้ังการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมและแบบเดี่ยว มีรอยละของคาอาหาร
สำเร็จรูปอยูท่ีประมาณรอยละ 70 ของตนทุนท้ังหมด โดยการเลี้ยงโดยการรวมกลุมเกษตรกรท่ีรอยละ 70.72 และ
การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระท่ี 78.42 เกษตรกรควรหาวิธีการลดคาอาหารใหได และการใหอาหารในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามเม่ือการวิเคราะหจากคา FCR และปริมาณอาหารท่ีใช มีประเด็นท่ีนาสังเกตวา การใช
อาหารสำเร็จรูปของการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมมีการใชตนทุนอาหารเพ่ิมแตผลผลิตไมสูงพอ ซ่ึงสาเหตุเปนไป
ไดในหลายประเด็น เชน คุณภาพของอาหาร ปริมาณโปรตีนหรือคุณภาพของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป เปนตน 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวา เกษตรกรมีจำนวนครั้งในการใหอาหารปลาอยูท่ี 3-4 ครั้งตอวัน และปริมาณ
อาหารท่ีใชยังคงมาจากความเชื่อของเกษตรกรเองและการสงเสริมของผูคาอาหารสัตวน้ำมากกวาขอมูลทาง
วิชาการ ซ่ึงหากจะทำการลดตนทุนดานอาหารสำเร็จรูปอาจทำการลดจำนวนครั้งท่ีใหอาหารลง หรือลดปริมาณ
อาหารลง ตามความจำเปน ซ่ึงหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ีควรจะดำเนินการศึกษาวิจัยแนวทางการลดตนทุนจาก
การบริหารจัดการอาหารปลาเพ่ิมเติม 

เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงตอการขาดทุนจากการเลี้ยงปลานิลในบอดินได โดยในเบื้องตน
เกษตรกรควรเลือกชวงเวลาการเลี้ยงใหเหมาะสม เม่ือเลี้ยงปลาแลวหากเปนชวงฤดูหนาว ชวงรอยตอฤดูกาลหรือ
เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศ ปลานิลจะกินอาหารนอยลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารลง จะลด
คาอาหารลงไดอีก 

การจัดการลูกพันธุ 
การจัดการลูกพันธุท่ีดีจะทำลดตนทุนลงไดมากรวมถึงลดความเสี่ยงตอการขาดทุนลงไดดวย การได

ลูกพันธุจากแหลงเพาะฟกท่ีดีประกอบกับผูเลี้ยงจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน การทำน้ำเขียว จะทำใหอัตรา
รอดสูงและลูกปลาเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว 
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จากการศึกษาพบวา อัตรารอดของลูกปลาท้ังการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมและแบบอิสระ โดยการ
เลี้ยงโดยการรวมกลุมเกษตรกรท่ีรอยละ 80.91 และการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระท่ีรอยละ 55.00 หาก
เกษตรกรตองการกำไรเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกรจำเปนตองหาวิธีการเพ่ิมอัตรารอดใหสูงข้ึน เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในอดีตของเกวลิน (2557) ทำการสำรวจการเลี้ยงปลานิลในบอดินในจังหวัดเชียงรายพบวา ในระยะเวลา
การเลี้ยง 5 เดือน สามารถเลี้ยงใหปลานิลอัตรารอดรอยละ 90 ดังนั้นในสภาวะท่ีใกลเคียงกันทางภูมิศาสตร หาก
เพ่ิมความเอาใจใสหรือบางปจจัยเพ่ิมเติมก็นาจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลานิลไดในเกณฑเดียวกัน 

ในการจัดการเลี้ยง การท่ีเกษตรกรสามารถไดพันธุปลานิลท่ีมีคุณภาพสูงก็มีสวนท่ีเก่ียวของกับ
ความสำเร็จในการเลี้ยงปลา แตสิ่งหนึ่งท่ีสำคัญคือการวางแผนกำหนดระยะเวลาในการปลอยลูกปลา เนื่องในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือมีอากาศท่ีหนาวเย็น ไมควรปลอยปลาในชวงท่ีอากาศหนาวเย็นจัด เพราะจะทำใหปลามีอาการเครียด 
ปวยและตายไดงายกวาปกติ หากเปนไปไดเกษตรกรควรวางแผนใหปลามีขนาดโตพอท่ีสามารถจับจำหนายได
ในชวงท่ีเปนเทศกาลสำคัญ ๆ เชน สงกรานต ปใหม หรือชวงฤดูกาลทองเท่ียวของภาคเหนือ จะสามารถทำให
จำหนายปลาไดราคาดี 

จากการศึกษาพบวา ขนาดของปลาท่ีปลอยลงบอเลี้ยงมีความสำคัญตอการเลี้ยงปลานิลในการศึกษา
ครั้งนี้มากเพราะการปลอยปลาขนาดเล็กจะทำใหใชระยะเวลาท่ีเลี้ยงนานข้ึนและมีโอกาสทำใหผลผลิตปลานิลท่ีจับ
เพ่ือจำหนายมีขนาดแตกตางกัน (แตกไซด) มากกวา ดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระท่ีใชลูกปลานิลขนาดเล็กใน
การเลี้ยง โดยการปลอยปลาจำนวนมากกวา แมจะมีตนทุนการลงทุนนอยกวาผูเลี้ยงแบบกลุม แตอัตรารอดของ
ปลาท่ีปลอยนอยกวาปลาของเกษตรกรท่ีลงทุนอิสระมาก รวมถึงขนาดปลามีความแตกตางกันมากกวา กลาวคือได
ปลาขนาดใหญ (ตั้งแต 800 กรัมข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 71.00 ในขณะท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงแบบกลุมไดปลาขนาดใหญ 
คิดเปนรอยละ 89.77 การแตกตางของขนาดปลาท่ีจับ (แตกไซด) นี้เม่ือทำการเฉลี่ยน้ำหนักปลาท่ีจับจำหนายแลว
จะทำใหเกษตรกรผูเลี้ยงอิสระจำหนายปลาไดเงินนอยลง 

ดานแรงงาน 
จากแบบสอบถามท่ีถามถึงสมาชิกท่ีชวยงานในการเลี้ยงปลาเปนประจำก็คือ เจาของและสามีหรือ

ภรรยาเจาของเทานั้น ปญหาดานการจัดการแรงงานของฟารมจึงเปนปญหาท่ีท้ังผูเลี้ยงแบบกลุมและการเลี้ยงแบบ
เกษตรกรลงทุนอิสระตองเผชิญ เนื่องจากเกษตรกรท่ีเขาสูวงจรการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย สวนใหญจะเปนผูท่ีมีอายุ
มาก  ดังนั้นการจางแรงงานจึงเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไดคอนขางยาก ประกอบกับคาแรงงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนเปน 300 
บาทตอวันทำใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปนปญหาท่ีหลีกเลี่ยงไมไดจำเปนตองหาวิธีการ เชน 
การใชประโยชนของพ้ืนท่ีใหคุมคา ใชปลอยปลาในอัตราท่ีหนาแนนเพ่ิมมากข้ึนหรือมีการใชบอปลาท่ีเหลือเพ่ิมมาก
ข้ึน เปนตน 

อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้เปนการนำเอาผลตอบแทนมารวมกันแลว คำนวณหาคาเฉลี่ยออกมา 
จึงอาจแสดงใหเห็นวาผูเลี้ยงทุกรายมีกำไรจากการเลี้ยง แตในการวิเคราะหแตละรายแลวกลับพบวามีผูเลี้ยงบางคน
ขาดทุนท้ังในกรณีท่ีเกษตรกรลงทุนอิสระและกรณีท่ีเกษตรกรรวมกลุมกันเลี้ยง 

นอกจากนี้จากผลการศึกษามีประเด็นเชิงพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีนาสนใจคือ 
1) กรณีท่ีเกษตรกรลงทุนอิสระ  

1.1) เกษตรกรผูเลี้ยงท่ีลงทุนอิสระ มีการสั่งซ้ืออาหารมาเก็บสำรองไวมาก เพราะเกรงวา
อาหารปลาจะขาดตลาดหรือเกรงวาอาหารปลาจะข้ึนราคาอีก ทำใหกำไรท่ีจะไดกลายเปนตนทุนเพ่ิมเติม หรือท่ี
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เรียกวา “เงินจม” ดังนั้นหากหนวยงานภาครัฐตองการจะชวยเหลือเกษตรกรในกลุมนี้จำเปนจะตองชวยหาแหลง
อาหารปลาท่ีมีคุณภาพ ราคาถูกและคอนขางคงท่ีใหกับเกษตรกร ซ่ึงแนวทางการควบคุมราคาอาหารสัตวน้ำและมี
การลดราคาพิเศษอาจเปนแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาใชไดในการสงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในโครงการของรัฐ 

1.2) เกษตรกรมีการปลอยปลาในอัตราสวนท่ีไมเหมาะสมกับขนาดของบอท่ีเลี้ยง ท้ังนี้มี
หลายสาเหตุดวยกัน เชนบอเลี้ยงเดิมมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บน้ำทางการเกษตร แตตองนำมาเลี้ยงปลาเพ่ือเปนอาชีพ
เสริม หรือคิดวามีตนทุนเพียงเทานี้จึงเลี้ยงปลาเพียงแคนี้พอ เปนตน การปลอยลูกปลาในจำนวนท่ีไมเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีทำใหเกษตรกรเสียโอกาสในการใชท่ีดินไปมาก ดังนั้นหนวยงานของกรมประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมจึงควร
ศึกษาวิจัยในดานความหนาแนนของลูกปลานิลตอพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกษตรกรนำขอมูลไปใชในการตัดสินใจ
เลี้ยงปลานิลในบอดินวาการปลอยลูกปลานิลในขนาดพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีตนเองมี 

2) กรณีท่ีเกษตรกรรวมกลุมกันเลี้ยง  
ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการศึกษาครั้งนี้ พบวาเกษตรกรบางราย โดยขาดทุน

มากบาง ขาดทุนนอยบางตางกันไป แตประเด็นท่ีนาสนใจคือเม่ือผลการคิดวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรแสดงวา
เกษตรกรขาดทุนแลว แตทำไมเกษตรกรยังเลี้ยงปลานิลตอไป ผูวิจัยจึงทำการสอบถามในเชิงลึกตอเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรท้ังหมดเปนเจาของท่ีดินเอง จึงไมเสียคาเชาเปนจำนวนเงินออกมา คาแรงงานก็จางมาแลวใชงานหลาย
อยาง คาไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิงตาง ๆ เหลานี้เกษตรกรมักไมคอยนำมาประกอบในการคิดเปนตนทุน ในหลายท่ี
เกษตกรมีพ้ืนท่ีเลี้ยงหลายบอแลวทำการเลี้ยงสลับกันไป ก็จะทำใหมีเงินเขามาตลอดโดยไมไดสนใจวาจะขาดทุน
หรือกำไร ขอใหมีเงินเขามาหมุนเวียนใชจายในชีวิตประจำวัน และเม่ือประกอบกับรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเขามาดวย เชน
จากการคาขาย จากการทำสวนลำไย จากการปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว ทำใหความสนใจเรื่องตนทุนหรือกำไรลดต่ำลง
ไปดวย ท้ังนี้อาจกลาวไดวา เกษตรกรตองใชวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือใชตนทุนจากกิจกรรมหนึ่งไป
ลดตนทุนใหกิจกรรมอ่ืน เชน นำน้ำจากบอเลี้ยงปลาเขาไปในแปลงผัก/ลำไย หรือลดการใชปุยเคมี โดยการใชปุย
จากน้ำท่ีอุดมไปดวยไนโตรเจนหรืออินทรียสารมาใชในการปลูกพืช 

เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีนาสนใจคือ การท่ีเกษตรกรสวนใหญมีอายุอยูในเกณฑคอนขางมาก 
ซ่ึง Lovell (1980, อางตามรุงอรุณ, 2552) กลาววา คนท่ีอายุระหวาง 40-60 ป เปนกลุมผูใหญตอนปลาย (late 
adulthood) มีความสมบูรณในชวงปลายมีขอจำกัดดานการเรียนรู เนื่องจากอายุมากข้ึน จึงไมสนใจกับงาน
วิชาการมากมายนัก ในการศึกษาครั้งนี้จึงพบวาเกษตรกรกลุมนี้เปนกลุมคนท่ีมีเงินลงทุน สนใจกับความทาทาย 
การลองเสี่ยงท่ีจะเลี้ยงปลา ซ่ึงหากคิดตามคาเฉลี่ยผลตอบแทนรายเดือนหรือกำไรจะอยูในชวง 5,800 ถึง 6,060 
บาทตอไร จึงเพียงพอในการดำรงชีวิต หากเลี้ยงแลวขาดทุนมาก ๆ หรือหมดทุนก็จะเลิกเลี้ยงไปเอง 

จากการดำเนินการวิเคราะหขอมูลยังพบวาในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ หากเกษตรกรให
ขอมูลไมละเอียด อาจเกิดการผิดพลาดในการแปรผลไดงาย ในการศึกษาครั้งนี้เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยท่ีแสดงวา
เกษตรกรมีกำไรจากการดำเนินการ แตโดยสภาพความเปนจริง จะมีเกษตรกรบางรายขาดทุนและบางรายประสบ
ความสำเร็จ การประสบความสำเร็จนอยราย แตเกษตรกรแตละรายไดผลผลิตสูงก็จะทำใหภาพรวมจากการ
วิเคราะหคาเฉลี่ยเห็นวามีกำไรท้ังท่ีในความจริงมีเกษตรกรขาดทุนมากกวาเกษตรกรท่ีมีกำไร ดังนั้นเจาหนาท่ีควร
เลือกดำเนินการวิจัยเฉพาะรายเพ่ือทำการศึกษาเชิงลึกไดและควรดำเนินการศึกษาเชิงคุณภาพท้ังรายท่ีประสบ
ความสำเร็จและรายท่ีขาดทุน หรือหากจะนำผลงานวิจัยนี้ไปเพ่ืออางอิงในการเก็บภาษีเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 
จำเปนตองมีการศึกษาเง่ือนไขเฉพาะรายอีกครั้ง 



38 
 

ผลการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ เม่ือพิจารณาโดยผิวเผินแลว อาจเห็นวาเกษตรกรมีกำไรจาก
การเลี้ยงปลานิลคอนขางงาย แตจากการวิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คาความไมคงท่ี) ในดานผลผลิตตอไรและ 

ชวงของผลผลิตท่ีเกษตรกรไดปรากฏวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก (ตารางท่ี 5) และชวงของ
ผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับกวางมาก แสดงการมีความเสี่ยงตอการขาดทุนมีสูงมาก ดังนั้นผูท่ีจะลงทุนทำธุรกิจในการ
เลี้ยงปลานิลจำเปนจะตองใหความสนใจ เอาใจใสในการเลี้ยงปลาอยางมาก อีกท้ังจะตองขวนขวายหาความรูในการ
เลี้ยงปลา เพ่ือท่ีจะสามารถท่ีจะจัดสภาพแวดลอมของบอใหมีสภาวะท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดของปลาและ
การเจริญเติบโตของปลา อนึ่งจากการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามพบวา การใหขอมูลของเกษตรกรมักจะเปนคา
โดยประมาณ ยังไมมีการจดบันทึกการใชจายในการเลี้ยงปลา รายละเอียดการเลี้ยงในลักษณะของบัญชี เจาหนาท่ี
ประมงควรสงเสริมใหเกษตรกรลงบันทึกในบัญชีฟารม เพ่ือท่ีจะสามารถจำแนกหรือควบคุมคาใชจายได อีกท้ังยังมี
ประโยชนในการจัดการฟารมอีกดวย 

ทางเลือกในการเลือกในการดำเนินธุรกิจการเล้ียงปลานิลในบอดิน 
จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรท่ีได

แบบรุนตอรุน ซ่ึงพิจารณาจากคารอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน พบวาการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ
จะใหผลตอบแทน (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 75.95) ท่ีดีกวาการท่ีเกษตรกรรวมตัวเปนกลุมผูเลี้ยง
ปลานิล (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 24.20) แตการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมใชเวลาเลี้ยงโดย
เฉลี่ยเพียง 151 วัน (หรือประมาณ 5 เดือน) หมายถึงเกษตรกรสามารถเลี้ยงไดปละ 2 ถึง 3 รุน ในขณะท่ีการเลี้ยง
ในรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระใชเวลา เฉลี่ย 254 วัน (หรือ 8 เดือน 16 วัน) แสดงวาหนึ่งป
เกษตรกรสามารถจำหนายปลาไดเพียงปละครั้งเทานั้น 

จากผลการศึกษาพบวา ในการลงทุนประกอบการเลี้ยงปลานิลในบอดินไมวาเกษตรกรจะเลือกลงทุน
แบบอิสระหรือรวมกลุมกันเพ่ือดำเนินการ หากดำเนินการเลี้ยงปลานิลแลวปลามีอัตรารอดเกินกวารอยละ 55 
เกษตรกรจะมีกำไรดำเนินการแนนอน แตจะมากหรือจะนอยข้ึนอยูกับอัตรารอด ขนาดของปลา ซ่ึงตองใช
ความสามารถในการจัดการฟารมและลดตนทุนของเกษตรกรแตละรายเอง ดังนั้นการเปรียบเทียบวาเกษตรกรควร
จะเลี้ยงปลาแบบไหน แบบรวมกลุม หรือแบบอิสระอยางไรดีกวากัน เปนสิ่งท่ีตัดสินใจเลือกไดยาก เพราะการเลี้ยง
ปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยของจังหวัดเชียงใหมท้ังการเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมและแบบอิสระใหผลตอบแทนท่ี
อยูในเกณฑดีมาก ตนทุนใกลเคียงกัน และการดำเนินการท้ัง 2 ระบบ มีขอดีและขอเสียใกลเคียงกัน แตสิ่งหนึ่งท่ีได
จากการศึกษาคือ การเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียวและเลี้ยงดวย
อาหารสำเร็จรูปเปนหลัก เปนการลงทุนท่ีสูงมากในจำนวนเงินหลายหม่ืนบาท และมีความเสี่ยงตอการขาดทุนสูง 
หากเจาหนาท่ีประมงประสงคจะทำการสงเสริมใหเกษตรกรลงทุนจำเปนจะตองใหขอมูลรอบดานและใหขอมูลดาน
ความเสี่ยงประกอบดวย อีกท้ังเกษตรกรตองเลือกวิธีการลงทุนใหสอดกับจริตหรือขอจำกัดของตน เชน เกษตรกร
รักสันโดษก็ไมควรเขาไปรวมกลุม เพราะสัดสวนของผลตอบแทนตอไรตอรุนก็ไมตางกันมาก หรือเม่ือคิด
คาตอบแทนตอเดือนก็ไมตากกันมากเชนกัน ในทางตรงกันขามหากเกษตรกรสนใจท่ีจะหาความรูและยอมรับความ
เสี่ยงในการลงทุนไดมาก การรวมกลุมก็เปนทางเลือกท่ีดี 

จากผลการศึกษาท่ีบงชี้วา การเลี้ยงปลานิลในบอดินมีการลงทุนสูง ผนวกนโยบายของรัฐบาลท่ี
ตองการใหเจาหนาท่ีประมงเปนผูจัดการโครงการ ดังนั้นบทบาทของเจาหนาท่ีประมงท่ีสำคัญในการสงเสริมการ
เลี้ยงปลาครั้งนี้ท่ีสำคัญคือการสรางใหเกษตรกรมีแนวคิดแบบการประกอบธุรกิจ เกษตรกรจำเปนจะตองมีแนวคิดท่ี



39 
 

จะประกอบการเกษตรแบบธุรกิจ เพราะเม่ือทำธุรกิจก็ตองมีการลงทุน เม่ือมีการลงทุนก็มีความเสี่ยงตามมา 
เกษตรกรจำเปนท่ีจะตองรูจักการบริหารความเสี่ยง (risk management) เพราะการบริหารความเสี่ยง เปน
กิจกรรมท่ีทุกธุรกิจในปจจุบันตองใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นไดวาเจาของฟารมหลายแหงไดใหความสำคัญ
ในดานการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน เพราะการท่ีธุรกิจจะลงทุนในสิ่งใดแลว ผลท่ีธุรกิจตองการก็คือผลตอบแทน
สูงสุด หรือมีกำไรสูงสุด ดังนั้นหากธุรกิจใดสามารถประมาณการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได ธุรกิจนั้นก็จะสามารถ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้นไดเชนเดียวกัน เม่ือเจาของฟารมสามารถประเมินคาความเสี่ยงไดแลวนั้น 
เจาของฟารมก็จะสามารถท่ีพยายามปรับลดคาความเสี่ยงใหเขาสูคาความเสี่ยงท่ีเจาของฟารมสามารถยอมรับได 
โดยการปรับคาความเสี่ยงนั้น อาจทำไดโดยการลดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะกอใหเกิดความไมแนนอนในอนาคต เชน 
ลดการสตอกอาหารเกินความจำเปน เพราะจะกอใหเกิดความสูญเสีย เม่ือเจาของฟารมเกิดอุทกภัย หรือราคา
สินคาดังกลาวนั้นมีราคาท่ีลดลงในอนาคต หรือในทางกลับกัน เจาของฟารมอาจเพ่ิมกิจกรรมท่ีทำใหเจาของฟารม
สามารถปกปองไมใหเกิดความเสี่ยงข้ึน เชน การซ้ืออาหารสัตวน้ำลวงหนา ฯลฯ การลดความเสี่ยงดังกลาวนั้น อาจ
ทำไดอยางงายคือ การลดตนทุนลง เพราะการท่ีกิจการมีตนทุนสูงนั้น ทำใหเกิดผลตอบแทนท่ีลดลงเม่ือธุรกิจเกิด
เหตุการณท่ีไมไดคาดฝนเกิดข้ึน หากเราสามารถลดตนทุนคงท่ี หรือตนทุนผันแปรลงได ความไมแนนอนของธุรกิจ
นั้นก็จะลดลงไปดวย ทำใหความเสี่ยงของธุรกิจนั้นต่ำลงดวยเชนกัน 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 
การเลี้ยงปลานิลในบอดินท่ีมีลักษณะการเลี้ยงแบบปลอยปลานิลเพียงอยางเดียว (monoculture) 

เลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเปนหลักในจังหวัดเชียงใหม ศึกษาตามการลงทุนของเกษตรกร 2 ลักษณะคือ           
การดำเนินการเลี้ยงปลาแบบเกษตรกรรวมกลุมและเกษตรกรลงทุนอิสระ  

การดำเนินการเลี้ยงปลาแบบเกษตรกรรวมกลุม เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิลราคาเฉลี่ยตัวละ     
2.56 บาท มีอัตราการปลอย 3,180 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 151 วัน มีอัตรารอดรอยละ 80.91 มีผลผลิต
ปลาขนาดใหญ (800 กรัมข้ึนไป) รอยละ 89.77 มีตนทุน 88,157.68 บาทตอไร (หรือ 46.55 บาทตอกก.) ท้ังนี้มี
ตนทุนคาใชจายท่ีสำคัญไดแก คาอาหารสำเร็จรูปรอยละ 70.72 คาพันธุปลานิลรอยละ 10.15 และคาบริหาร
จัดการกลุม 6.69 มีผลผลิตตอไร 1 ,893.68 กก. ราคาจำหนายเฉลี่ย 57.82 บาทตอกก. มีกำไรตอไร      
21,334.90 บาท (หรือ 11.27 บาทตอกก.) 

สวนการเลี้ยงปลาแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรจะปลอยลูกปลานิล ราคาเฉลี่ยตัวละ       
0.39 บาท มีอัตราการปลอย 5,333 ตัวตอไร ใชระยะเวลาการเลี้ยง 254 วัน มีอัตรารอดรอยละ 55.00 มีผลผลิต
ตอไร 1,991.61 กก. มีผลผลิตปลาขนาดใหญ (800 กรัมข้ึนไป) รอยละ 71.00 ราคาจำหนายเฉลี่ย 56.40 บาทตอ
กก. มีตนทุน 63,840.67 บาทตอไร (หรือ 32.05 บาทตอกก.) ตนทุนคาใชจายท่ีสำคัญท่ีจำเปนไดแก คาอาหาร
สำเร็จรูปรอยละ 78.42 คาพันธุปลานิลรอยละ 3.09 และ คาแรงงานและคาเสียโอกาสแรงงานรวม 9.37 แตไมมีคา
บริหารจัดการกลุม มีกำไรตอไร 48,486.12 บาท (หรือ 24.35 บาทตอกก.)  

การดำเนินการท้ังสองรูปแบบสามารถใหผลกำไรกับเกษตรกรได แตเม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรของการเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรท่ีไดแบบรุนตอรุน พบวา การเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุน
อิสระจะใหผลตอบแทน (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 77.82) ท่ีดีกวาการท่ีเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม
ผูเลี้ยงปลานิล (รอยละของอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 36.03) มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งท่ีสามารถใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจในการลงทุนไดคือ การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมจะเกษตรกรสามารถเลี้ยงไดปละ 2 ถึง 3 
รุน ในขณะท่ีการเลี้ยงในรูปแบบการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาไดเพียงปละครั้ง
เทานั้น 

ในการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะตอเกษตรกรวาการลงทุนเลี้ยงปลานิลเปนธุรกิจมีความเสี่ยง ดังนั้น
เกษตรกรควรเลือกรูปแบบการเลี้ยงใหเหมาะสมกับขอจำกัดของเกษตรกรเอง สำหรับในการลดตนทุนเกษตรกร
สามารถดำเนินการในสองสวนหลักคือ จัดการดานอาหารสำเร็จรูป และดานการเลือกลูกปลาท่ีปลอยใหขนาด
เหมาะสม และสวนคำแนะนำสำหรับเจาหนาท่ีประมง เจาหนาท่ีประมงควรสงเสริมใหเกษตรกรทำการบันทึกบัญชี
ฟารม และควรมีการจัดการฐานขอมูลผูเลี้ยงปลานิลใหม 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
1. การลงทุนเลี้ยงปลานิลเปนธุรกิจมีความเสี่ยง ดังนั้นเกษตรกรควรเลือกรูปแบบการเลี้ยงให

เหมาะสมกับขอจำกัดของเกษตรกรเอง วาจะลงทุนประเภทใด การเลี้ยงแบบเกษตรกรรวมกลุมมีขอดีคือมีตลาดใน
การรับซ้ือผลผลิตแนนอน แตราคาซ้ือขายปลาคอนขางจะคงท่ี ซ่ึงอาจนอยกวาตลาดกลางได ในทางตรงกันขามการ
เลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระ เกษตรกรจะจำหนายปลาไดในราคาตามทองตลาด แตตลาดไมแนนอน ในบางครั้ง
อาจจะตองเลี้ยงปลาไปจนกระท่ังหาผูซ้ือได 

2. ผลการศึกษาบงชี้วาตนทุนหลักในการดำเนินการเลี้ยงปลานิลท้ังในการเลี้ยงแบบเกษตรกร
รวมกลุมและการเลี้ยงแบบเกษตรกรลงทุนอิสระมาจากคาอาหารสำเร็จรูป เพราะเกษตรกรตองซ้ืออาหารสำเร็จรูป
ท้ังหมด และหากยิ่งเลี้ยงปลาเปนระยะเวลานานเกษตรกรก็จะมีคาใชจายดานอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นในการลด
ตนทุนเกษตรกรสามารถดำเนินการในสองสวนหลักคือ จัดการดานอาหารสำเร็จรูปและดานการเลือกลูกปลาท่ี
ปลอยใหขนาดเหมาะสม 

3. เนื่องจากแตละป มีเกษตรกรรายใหมสนใจเลี้ยงปลาและเกษตรกรรายเกามีการพักการเลี้ยงหรือ
เลิกเลี้ยง ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดควรมีการจัดการฐานขอมูลผูเลี้ยงปลานิลใหม นอกจากนี้การเลี้ยงปลานิล
ของจังหวัดเชียงใหมมี 3 ลักษณะคือ 1) เลี้ยงแบบยังชีพเหลือกินก็ขาย 2) การเลี้ยงในลักษณะปลาเบญจพรรณ 
และ 3) การเลี้ยงเฉพาะปลานิล การกำหนดวาเปนการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชยจำเปนจะตองใหคำนิยามใหม 

4. เจาหนาท่ีประมงควรเพ่ิมเติมความรูเรื่องการลงทุน การเลือกทำเลท่ีตั้งฟารม การกำหนด
ระยะเวลาท่ีเลี้ยง การตลาดปลานิลและการจัดการความเสี่ยงในการเลี้ยงปลา เพราะธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว
เปนธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูง 
 
5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
1. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีการปลอยลูกปลาโดยเลือกลูกปลาท่ีมีขนาดหลากหลายมาก 

รวมถึงความหนาแนนท่ีแตกตางกันไปตามความเชื่อถือของเกษตรกรเอง ดังนั้นหนวยงานประมงในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหมจึงควรศึกษาวิจัยในดานความหนาแนนของลูกปลานิลตอพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกษตรกรนำขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจเลี้ยงปลานิลในบอดินวาการปลอยลูกปลานิลในขนาดพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีตนเองมี 

2. เจาหนาท่ีควรเลือกดำเนินการวิจัยเฉพาะรายเพ่ือทำการศึกษาเชิงลึกไดและควรดำเนินการศึกษา
เชิงคุณภาพท้ังรายท่ีประสบความสำเร็จและรายท่ีขาดทุน
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ภาคผนวก 
ตัวอยางเลขท่ีสำรวจ............................. 
วันท่ีสำรวจ........................................... 

แบบสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงปลานิลในบอดิน 
เรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลในบอดินแบบเชิงเดี่ยว เพ่ือการคาของจังหวัดเชียงใหม 

 
ชือ่เจาของฟารม.................................................ท่ีตั้งฟารม หมูท่ี............ตำบล.......................... 

อำเภอ..................................จงัหวัดเชียงใหม โทร............................... 
 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 
1. อายุ..................ป 
2. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง 
3. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.......................คน สมาชิกชวยเลี้ยงปลา......................คน 
4. อาชีพหลัก (สรางรายไดมากสุดเลือก 1 อาชีพ) ( ) ทำนา ( ) ทำสวน  ( ) ทำไร  ( ) เลี้ยงสัตวบก ( ) เลี้ยงสัตวน้ำ 

( ) รับจาง ( ) คาขาย  ( ) รับราชการ    ( ) อ่ืนๆ(ระบุ)................... 
 
สวนท่ี 2.รูปแบบการเล้ียงของเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 

2.1 ทานไดเขากลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลานิลหรือไม  
(...) ไมเขาเพราะ.................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................... 
(...) เขา เพราะ (เหตุผลใดสำคัญท่ีสุด).................................................................................................... 
 
2.2 พ้ืนท่ีเลี้ยงปลาทุกชนิดท้ังหมด............งาน............ไร           จำนวนบอเลี้ยงปลาทุกชนิด...................บอ 
 
2.3 การอนุบาลลูกปลา 

        1) ทานอนุบาลลูกปลากอนปลอยเลี้ยงในบอหรือไม ( ) ไมไดอนุบาลเพราะ.............................. ( ) อนุบาล 
        2) ลักษณะการอนุบาลลูกปลา คือ 
           2.1) ( ) อนุบาลในบอดิน ขนาด..................ไร ปลอยลูกปลานิล...................ตัว/บอ   
                 ระยะเวลาอนุบาล..................วัน 
           2.2) ( ) กระชังอวนไนลอน ขนาดกระชังอนุบาล กวาง.........ม. ยาว.......ม.ลึก............ม. 
                ปลอยลูกปลานลิ......................ตัว/กระชัง ระยะเวลาอนุบาล..................วัน 

2.4 อัตราปลอยลูกพันธุปลานิลลงเลี้ยงในบอ  .............................ตัว/ไร 
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2.5 อาหารและการใหอาหารปลานิล  ( ) ไมไดใหอาหาร  ( ) ใหอาหาร ดังนี้ 

          1) อาหารธรรมชาติ (ปุยคอก, ปุยหมัก) ( ) เดือนละครั้ง  ( ) 2-3 เดือนครั้ง( ) 4-5 เดือนครั้ง  
                                                          ( ) ปละ 1-2  ( ) อ่ืนๆ............................  ครั้ง   
          2) อาหารสมทบ (รำ, ปลายขาว, เศษพืชผัก, ขาวสุก, เศษปลา, แมลง ) ( ) ใหทุกวัน ( ) ใหวันเวนวัน  
                    ( ) ใหสัปดาหละครั้ง  ( ) เดือนละครั้ง    ( ) อ่ืนๆ............................   
          3) อาหารเม็ดสำเร็จรูป ( ) ใหทุกวัน ( ) ใหวันเวนวัน  ( ) ใหสัปดาหละครั้ง   
                    ( ) เดอืนละครัง้     ( ) อ่ืนๆ............................   
 
สวนท่ี 3. ลักษณะการเล้ียง ผลผลิตและรายได (บอเล้ียงปลานิลรอบลาสุดท่ีจับผลผลิตไปแลว) 

รายการ บอเลี้ยงปลานิล 
1. ชนิดปลา/อัตราการปลอย ................./................ตัว/บอ 1* 
   (1* - 4* หมายถึงเรียงลำดับชนิดปลาท่ีเลี้ยง  มาก
ท่ีสุดไปนอยสุด) 

................./................ตัว/บอ 2* 

 ................./................ตัว/บอ 3* 
 ................./................ตัว/บอ 4* 
2.ขนาดบอ ...................... ไร................งาน 
3.เริ่มตนเลี้ยง/ระยะเวลาในการเลี้ยง เลี้ยงเดือน................. /………………เดือน 
4. ขนาดสัตวน้ำเฉลี่ยท่ีปลอย .....................ซม. ................นิ้ว 
5. ราคาลูกพันธุ ......................................บ./ตัว 1* 
   (1* - 4* หมายชนิดปลาตามลำดับในขอท่ี 1) ......................................บ./ตัว 2* 
 ......................................บ./ตัว 3* 
 ......................................บ./ตัว 4* 
6. ผลผลิตสัตวน้ำ/ราคาขาย ..................ก.ก./บอ ..............บ./ก.ก. 1* 
   (1* - 4* หมายชนิดปลาตามลำดับในขอท่ี 1) ..................ก.ก./บอ ..............บ./ก.ก. 2* 
 ..................ก.ก./บอ ..............บ./ก.ก. 3* 
 ..................ก.ก./บอ ..............บ./ก.ก. 4 
 รวมท้ังหมด.........................ก.ก./บอ 
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รายการ บอเลี้ยงปลานิล 

7. เดือนและปท่ีจับผลผลิต เดือน......................../ป 255……. 

8. ราคาขายปลานิล 

     - ปลานิลขนาดเล็ก 

 

..............บ./ก.ก. ............ตัว/ก.ก. ปริมาณ

...................................% 

    - ปลานิลขนาดกลาง ..............บ./ก.ก. ............ตัว/ก.ก. ปริมาณ

...................................% 

    - ปลานิลขนาดใหญ ..............บ./ก.ก. ............ตัว/ก.ก. ปริมาณ

...................................% 

9. การใชประโยชนปลานิล ขาย.............% บริโภค.............% 

แปรรูป.............% แจก.............% 

10. รายไดจากการขายผลผลิตทุกชนิดท้ังบอ  .......................................... บาท 

11. ผลผลิตรวมปลาทุกชนิดทุกบอเล้ียง .......................................กิโลกรมั 

12. รายไดจากการขายผลผลิตทุกชนิดทุกบอ .......................................... บาท 

 
สวนท่ี 4 คาใชจายในการเล้ียง 
 4.1 คาใชจายในการลงทุนกอสราง/ฟารม 
 

รายการ ขนาด/จำนวน คาสราง(บาท) อายุการใชงาน(ป) คาปรับปรุงบอ/คาซอม 
(บาท/ป) 

1. คาขุดบอเลี้ยง (บาท)/ไร)     
2. คาเชาท่ีดิน (บาท/ไร)     
3. คาสรางโรงเรือนเก็บวัสดุ     
4. บานพักเลี้ยงปลา     
5. อ่ืนๆ(ระบุ)........................     
รวมเงินคาลงทุน     
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 4.2 คาใชจายเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  ในการเลี้ยง/ฟารม 

รายการ จำนวน
หนวย 

ราคา/หนวย 
(บาท) 

มูลคารวม 
(บาท) 

อายุการใช
งาน (ป) 

ใชมาแลว 
(ป) 

คาซอม 
(บาท/ป) 

1. เครื่องสูบน้ำ       
2. ทอรับน้ำจากคลองสงน้ำ/ทอสูบ
น้ำ 

      

3. เคร่ืองตีน้ำ/เพิ่มออกซิเจนพรอม
อุปกรณ 

      

4. เครื่องบดอาหาร/ผสมอาหาร       
5. เรือ       
6. อุปกรณใหอาหาร       
7. กระชังอนุบาลลูกปลา       
8. ยอ       
9. แห/อวน       
10. ตาชั่ง       
11. สแลนบังแดดพรอมโครง       
12. ตาขายกันนก/เชือกกันนก       
13. อ่ืนๆ..................................       

 

4.3 คาอาหารท่ีใชในการเลี้ยงปลา (ถามขอมูลเฉพาะบอเดียว ระบุขนาดเนื้อที่เลี้ยง........ไร )  

รายการ เบอร......... เบอร......... เบอร......... เบอร......... เบอร......... 
1. อาหารสำเร็จรูป (ระบุเบอร)      
- ปริมาณ (กระสอบ*กิโลกรัม)      
- ราคา/กระสอบ      
  รวม(บาท/ไร/รุน)      
2. อาหารสด โครงไก/ใสไก ปลาบด รำ เศษผัก เศษขนมปง 
- ปริมาณ (กระสอบ*กิโลกรัม)      
- ราคา/กระสอบ      
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4.4 คายาและสารเคมี (ถามขอมูลเฉพาะบอเดียว และระบุขนาดเนื้อที่เลี้ยง........ไร) 

ชวงการใช อัตราท่ีใช (หนวย/รุน) ราคา 
(บาท/หนวย) 

คาใชจาย 
(บาท/รุน) 

การเตรียมบอกอนปลอยพันธุ
ปลา 

   

 ปูนขาว(กระสอบ*กิโลกรัม)    

 ปุยคอก (กิโลกรัม)    

 ปุยยูเรีย    

 เกลือ    

 วิตามิน    

 ยาปรับสภาพน้ำ    

 น้ำหมักชีวภาพ    

 กากชา    

 อ่ืนๆ..........................)    

 

4.5 คาแรงงาน 

ประเภทแรงงาน จำนวน 
(คน) 

จำนวนวัน
ทำงาน จำนวน

ชม./วัน 

คาจาง  
(บาท/หนวย) 

คาโบนัส 
 (บาท/รุน) 

คาจางรวม 
(บาท/รุน) 

จางประจำ      
 ผูจัดการ      
 คนงานประจำ      
 คนงานรายวัน      
 คนงานจางเหมา      
  แรงงานในครัวเรอืน      
      ชวยประจำ      
      ชวยบางครั้ง      
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4.6 คาใชจายในการดำเนินงาน/บอ (ขนาดบอเลี้ยง........ไร) 

รายการคาใชจาย ปริมาณท่ีใช 
(หนวย) 

ระบุหนวย 
(ลิตร/ครั้ง) 

ราคา/
หนวย 

คาใชจายรวม 
(บาท/รุน) 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น     
คาไฟฟา     
คาใชน้ำ (ถามี) 
(กรณีสูบน้ำจากคลองชลประทาน) 

    

คาใชจายในการจับผลผลิต 
- คาจาง แรงงานจาง 

    

- คาจาง แรงงานครัวเรือน     
- คาน้ำมันสูบน้ำออก     
- คาขนสงผลผลิต (คาน้ำมัน)     

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................     
 

ขอขอบคุณทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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