
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปลานิลในพ้ืนที่
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภำคเกษตรของไทยส่วนใหญ่ผลิตโดยเกษตรกรรำยย่อยท่ีมีพื้นท่ี
ท ำกำรเกษตรขนำดเล็ก และเป็นแบบต่ำงคนต่ำงผลิต จึงยำกต่อกำร
บริหำรจัดกำรผลผลิตในภำพรวมให้มีประสิทธิภำพ และคุณภำพตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำด รวมท้ังไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี กำรตลำด และเงินทุน ท ำให้ประสบ
ปัญหำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ดังน้ันเพื่อแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ด ำ เนินกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรรำย
ย่อย โดยให้เกษตรกรรำยย่อยรวมกลุ่ม และรวมพื้นท่ีกำรผลิตเป็นแปลง
ขนำดใหญ่ รวมท้ังมีกำรบริหำรจัดกำรแปลง และวำงแผนกำรผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) โดยมีตลำดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน
เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มผลผลิต ท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึนและมีควำมอยู่ดีกินดี ภำยใต้กำรบูรณำกำรของ
ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน อย่ำงเป็นรูปธรรม

กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำปลำนิลในพื้นท่ี
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตของเกษตรกรในและนอกพื้นท่ี
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมท้ังวิเครำะห์
ประสิทธิภำพกำรผลิต และศึกษำช่องทำงกำรตลำดของเกษตรกร                    
ในและนอกพื้นท่ีโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อ
น ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบในกำรก ำหนดนโยบำย และพัฒนำโครงกำร
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กำรศึกษำครั้งน้ี ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลำนิลท้ังในและนอกพื้นท่ี
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็น
เกษตรกรท่ัวไป และเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์ เช่น สหกรณ์นิคม
บ้ำนสร้ำงพัฒนำ จ ำกัด จังหวัดปรำจีนบุรี สหกรณ์ประมงพำน จ ำกัด 
จังหวัดเชียงรำย สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชลบุรี จ ำกัด จังหวัดชลบุรี 
และสหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอ่ำงทอง จ ำกัด จังหวัดอ่ำงทอง เป็นต้น 
โดยใช้ทฤษฎีต้นทุน ทฤษฎีตลำด และวิเครำะห์ฟังก์ชันกำรผลิตโดยใช้
แบบจ ำลองคอบบ์ – ดักลำส (Cobb – Douglas Production Function) 
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ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรในพื้นท่ีโครงกำรฯ 
มี ผลผลิ ต ต่อ ไร่  1,192.07 กิ โ ล กรั ม  มี ต้น ทุนกำรผลิ ต 
34,139.67 บำทต่อไร่ต่อรุ่น และรำคำท่ีเกษตรกรขำยได้
กิ โลกรั มละ  42.19 บำท ท ำ ให้มี ผ ลตอบแทน ท้ังหมด 
50,293.43 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตท้ังหมดเกษตรกร
มีผลตอบแทนสุทธิ 16,153.76 บำทต่อไร่ หรือกิโลกรัมละ 
13.55 บำท ส่วนเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงกำรฯ มีผลผลิตต่อไร่ 
1,345.43 กิโลกรัม มีต้นทุนกำรผลิต 42,079.63 บำทต่อไร่ 
และรำคำท่ีเกษตรกรขำยได้กิโลกรัมละ 41.53 บำท ท ำให้มี
ผลตอบแทนท้ังหมด 55,875.71 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนกำร
ผลิตท้ังหมดเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ 13,796.08 บำทต่อ
ไร่ หรือกิโลกรัมละ 10.25 บำท แม้ว่ำเกษตรกรในพื้นท่ี
โครงกำรฯ มีผลผลิตต่อไร่ต่ ำกว่ำเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงกำร 
แต่เมื่อพิจำรณำผลตอบแทนสุทธิต่อไร่แล้วกลับพบว่ำสูงกว่ำ
เกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงกำรฯ 2,357.68 บำท จำกกำร
วิเครำะห์ฟังก์ชันกำรผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงกำรฯ 
พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลผลิตปลำนิล ได้แก่ ลูกพันธุ์ อำหำร
ส ำเร็จรูป และเขตพื้นท่ีเลี้ยง ส่วนกำรวิเครำะห์ฟังก์ชันกำร
ผลิตของเกษตรกรนอกพื้นท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลผลิตปลำนิล ได้แก่ ลูกพันธุ์ อำหำรส ำเร็จรูป แรงงำน และ
เขตพื้นท่ีเลี้ยง เกษตรกรท้ังในและนอกพื้นท่ีโครงกำรฯ ยังไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรจัดสรรปัจจัยกำรผลิตท่ีเหมำะสม และ  
ไม่มีประสิทธิภำพจำกกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำเพื่อ

ก่อให้เกิดก ำไรสูงสุด ส ำหรับช่องทำงกำรตลำดของเกษตรกร
ท้ังในและนอกพื้นท่ีโครงกำรฯ ยังคงมีช่องทำงกำรตลำดท่ีไม่
แตกต่ำงกัน คือ ยังเป็นลักษณะต่ำงคนต่ำงขำย โดยขำยผ่ำน
พ่อค้ำผู้รวบรวมเป็นส่วนใหญ่ โดยรำคำท่ีเกษตรกรขำยได้ไม่ได้
แตกต่ำงกัน ซึ่งกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงกำรฯ 
ยังไม่ได้มีกระบวนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดท่ีเป็นรูปธรรม
และยังไม่สำมำรถยกระดับรำคำปลำนิล และเพิ่มมูลค่ำให้สูง
กว่ำท้องตลำดท่ัวไป เน่ืองจำกส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรตลำด

ปญัหาและขอ้เสนอแนะ เกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลานิลท ัง้ใน

และนอกพื้ นที่โครงการฯ มีการใชป้ ัจจ ัยการผลิตย ังไม่

เหมาะสม ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด ควรมกีารใช ้

อตัราการปล่อยลูกพนัธุต่์อไร่เพิม่ขึ้น และใชป้ริมาณอาหารเมด็

ส  าเร็จรูปต่อไร่ลดลง ส่วนเกษตรกรนอกพื้นทีโ่ครงการฯ ควรมี

การใชแ้รงงานต่อไร่เพิ่มขึ้น เช่น การเลี้ยง การดูแลรักษา 

การใหอ้าหาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากรใน

การเลี้ยงใหเ้หมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การผลติที่ท  าใหเ้กิดรายได ้

สูงสุด นอกจากน้ีในดา้นการตลาดหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควร

เนน้ส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นการตลาดทีส่นบัสนุนใหเ้กษตรกร

มีการรวมกลุ่มเพื่อน าไปสู่การแปรรูป และมีการจ าหน่าย

ผลติภณัฑผ่์านช่องทางสือ่ออนไลนใ์หม้ากขึ้น .
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