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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปลานิลเป็นปลาท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศทัว่โลกวา่เป็นปลาท่ีมีศกัยภาพในการ
เพาะเล้ียงและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณสมบติัเฉพาะตวัคือเล้ียงง่าย กินอาหารไดแ้ทบทุกชนิดทั้งพืช
และสัตว ์เป็นปลาท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติในบ่อได้เป็นอย่างดีมีความแข็งแรง 
อดทนต่อโรคพยาธิ มีการเจริญเติบโตดี และท่ีส าคัญมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆทั้งในธรรมชาติและระบบการเพาะเล้ียงไดเ้ป็นอยา่งดีเน้ือปลามีรสชาติดี ท าให้เป็น
ปลาท่ีนิยมบริโภคโดยทัว่ไป ตลาดมีความต้องการสูงจากคุณสมบติัดงักล่าว ปลานิลจึงได้รับการ
กล่าวขวญัถึงในฐานะ “aquatic chicken” 

นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงัไดจ้ดัสัมมนาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตปลานิลใน
การส่งออกเพื่อพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการส่งออกปลานิลในภูมิภาคอาเซียน และใน
อนาคตคาดว่าประเทศไทยจะสามารถพฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดยน าส่วนเหลือใชจ้ากการแปรรูปมา
ท าให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม ข้ึน เช่น  การส่งออกหนังปลานิลเพื่อน าไปสกัดเยลล่ีและคอลลาเจนใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง หรือการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีใช้ปลานิลเป็นวตัถุดิบ เป็นตน้ (ผูจ้ดัการ, 
2552) และอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศยงัมี
ความตอ้งการสูงข้ึนเร่ือยๆ และจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป ในขณะท่ีความต้องการบริโภคปลานิลภายในประเทศก็ยงัเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด ท าให้การ
ส่งออกลดลง ประกอบกับมีข้อจ ากัดท่ีตลาดส่งออกไม่ต้องการกล่ินโคลน ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรจึงไดท้  าการศึกษาศกัยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล เน่ืองจากมีช่องทางท่ีตลาดปลา
นิลสามารถขยายตัวได้มากในอนาคต และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหน่ึง 
(ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ส่งผลให้ผลผลิตปลานิลในประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน 
กล่าวคือ ช่วงระหว่างปี 2540-2545 ปริมาณผลผลิตปลานิลเพิ่มข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี 2546 โดยในปี 2551 ผลผลิตปลานิลท่ีได้จากการเพาะเล้ียงมากถึง  
195,900 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2546 ร้อยละ 99 ซ่ึงมีมูลค่าผลผลิตปลานิลท่ีได้จากการเพาะเล้ียงมากถึง 
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5,770 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2546 ร้อยละ 110 (กรมประมง, 2553) ส าหรับการเล้ียงปลานิลใน
ภาคเหนือนั้นมีการเล้ียงปลาในหลายจงัหวดั แมจ้ะมีการเล้ียงปลากนัมากแต่ผลผลิตท่ีผลิตไดก้็ยงัไม่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในภูมิภาค ซ่ึงในแต่ละจงัหวดัก็มีการเล้ียงท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งการเล้ียงแบบ
กระชงัและการเล้ียงแบบบ่อดินโดยการเล้ียงปลากระชงั จงัหวดัท่ีมีการเล้ียงลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ จงัหวดั
เชียงใหม่และล าพูน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใหญ่ในการเล้ียงปลาทบัทิมและปลานิลส่วนจงัหวดัตาก ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ ยงัมีปริมาณการเล้ียงปลาไม่มากนัก ส่วนพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดั
เชียงรายและจงัหวดัพะเยา ถือวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีการเล้ียงปลานิลกนัมากและมีศกัยภาพในการผลิต โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน ผลผลิตท่ีผลิตได้จะส่งไปขายจงัหวดัต่างๆ ในภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่านและเชียงใหม่ รวมถึงภาคกลางบาง
พื้นท่ี เช่น กรุงเทพมหานคร  

ส าหรับจงัหวดัพะเยา มีผูเ้ล้ียงปลาในจงัหวดัพะเยา มีจ  านวนทั้งส้ิน 12,183 ราย ส่วนใหญ่เป็น
การเล้ียงแบบยงัชีพ มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีเป็นการเล้ียงในเชิงพาณิชย ์(รพีพนัธ์, 2552) แยกเป็น
เกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 2,312 ราย ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีการเล้ียงปลานิลแปลงเพศกนั
มาก การเล้ียงปลาของอ าเภอมีทั้งการรวมกลุ่มและไม่มีการรวมกลุ่มกนั โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการ
รวมกลุ่มท่ีชดัเจน ส่วนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาบา้นต ๊าพระแล ต าบลบา้นต ๊า อ าเภอเมืองพะเยา ถือได้
ว่าเป็นการรวมกลุ่มและเป็นแหล่งเล้ียงปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชยท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดั
พะเยา ในระยะแรกเกษตรกรประสบปัญหาคือ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ปัญหาดา้นราคาอาหารปลาท่ีเป็นตน้ทุนส าคญัในการผลิตมีราคาสูง ไม่มีอ านาจต่อรองกบัผูข้าย
อาหารปลา พ่อคา้คนกลางและยงัไม่มีการด าเนินการทางการตลาดรูปแบบของการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน 
(รพีพนัธ์, 2552) ต่อมาปี 2553 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาบา้นต ๊าพระแลไดย้กฐานะจากกลุ่มเกษตรกร
ตั้งเป็นสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ่มอ านาจการต่อรองกบัผูข้ายอาหารปลา พ่อคา้คนกลาง นอกจากน้ียงัร่วมกนัหาตลาดในการส่งปลา
นิลแปลงเพศไปขายยงัจงัหวดัต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน ในปี 2551-2553 จะเห็นไดว้า่ (ตารางท่ี 1.1) 
เน้ือท่ีเพาะเล้ียงปลานิลจงัหวดัพะเยา มีแนวโน้มลดลง และมีผลท าให้ผลผลิตลดลงเช่นกนัแต่กลบั
สวนทางกบัปริมาณผลผลิตต่อไร่ อาจเน่ืองจากเกษตรกรเล้ียงปลาในเชิงพาณิชยเ์พิ่มข้ึน 
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ตำรำงที ่1.1 เนือ้ทีเ่พำะเลีย้ง ผลผลติ ผลผลติต่อไร่ จังหวดัพะเยำ ปี 2551 -2553 

ปี 
เน้ือท่ีเพาะเล้ียง  

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตนั) 

ผลผลิตต่อไร่ 
กก. 

2551 3,419 1,697 496 
2552 3,502 1,884 538 
2553 3,262 1,807 554 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553   

แมส้มาชิกสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั  จะมีพื้นท่ีเล้ียงรวม 267.08 ไร่ และมี
ผลผลิตจ าหน่ายเฉล่ีย 1.2 ตนัต่อวนั หรือประมาณ 431.90 ตนัต่อปี  (ส านกังานประมงจงัหวดัพะเยา, 
2553)  แต่ผลผลิตปลานิลท่ีผลิตไดย้งัไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจงัหวดัท่ีมีปริมาณความตอ้งการ
อยูท่ี่ 5 ตนัต่อวนั ท าให้ตอ้งมีการน าเขา้ปลานิลจากจงัหวดัเชียงราย  (รพีพนัธ์, 2552)  จึงมีโอกาสท่ีจะ
ขยายการผลิตเพื่อรองรับความตอ้งการในตลาดทอ้งถ่ินโดยการลดการขนส่งจากจงัหวดัอ่ืนใหเ้กิดการ
ส้ินเปลืองพลงังานไดอี้กมาก 

ดงันั้นเพื่อเป็นการคน้หาความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน จึงศึกษาความส าเร็จในการเล้ียงปลานิลแปลง
เพศ เพื่อจะไดท้ราบวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้การเล้ียงปลาประสบความส าเร็จตลอดจนกระบวนการ
เล้ียง ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกไ้ขจุดบกพร่อง และแนะน า ส่งเสริม
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ และผูท่ี้สนใจท าธุรกิจการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ
เชิงพาณิชยต่์อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.เพื่อศึกษากระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  ปัจจยัการผลิต ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสังคม
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

 

 



 

4 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สหกรณ์เล้ียงปลานิลบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ ากัด สมาชิก
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนส่งเสริมการเล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย ์
ตลอดจนใช้ในการวางแผนและด าเนินการป้องกันปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์
ดงักล่าว  

2.รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนนโยบาย เพื่อสนับสนุนและใช้เป็นข้อมูลในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ และผูท่ี้สนใจท าธุรกิจการเล้ียงปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย ์เพื่อ
สร้างความมัน่คงและย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าอยา่งมีศกัยภาพต่อไป 

1.4 สมมติฐำนของงำนวจัิย 

 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการผลิต และปัจจยัทางดา้น
สังคม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล
แปลงเพศ โดยศึกษาจากสมาชิกผูเ้ล้ียงปลานิลท่ีลงทะเบียนไวก้บัส านกังานประมงจงัหวดัพะเยาในปี 
2553 ของสหกรณ์เล้ียงปลานิลแปลงเพศบ้านต ๊า อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จ ากัด ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา  จ านวน 87 ราย แต่เน่ืองจากขณะท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีสมาชิกสหกรณ์เลิกเล้ียง
ปลาไปแล้ว 7 ราย ให้เช่าบ่อ 5 ราย และเล้ียงปลาอ่ืนแทน 3 ราย รวม 15 ราย ส่งผลให้มีสมาชิก
สหกรณ์ท่ีสามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดมี้จ านวน ทั้งส้ิน 72 ราย การเก็บขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูล
จากการผลิตสุดทา้ยของแต่ละราย เพื่อให้ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เกิดความละเอียด แม่นย  าและ
น่าเช่ือถือ โดยเก็บข้อมูลรวม 4 รอบการผลิต แต่เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถให้ข้อมูล
ยอ้นหลงัท่ีเกิน 1 ปีได ้จึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้พียง 2 รอบการผลิต ดงันั้นการเก็บขอ้มูลของ
สมาชิก เร่ิมเก็บตั้งแต่ มกราคม 2556 เป็นตน้มา 
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1.6 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ปลำนิลแปลงเพศ หมายถึง ปลานิลท่ีมีการพฒันาสายพนัธ์ุเพื่อใหไ้ดป้ลาท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี 
ควำมส ำเร็จ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์มีก าไรสุทธิเฉล่ียจากการขายปลานิล เวลาในการเล้ียง 2 

รอบการผลิต โดยก าไรสุทธิเฉล่ีย หมายความว่า สมาชิกท่ีมีก าไรตั้งแต่ 1 บาท ข้ึนไป ถือว่าประสบ
ความส าเร็จ 
 รอบกำรผลิต หมายถึง รอบระยะเวลาการเล้ียง ตั้งแต่ปล่อยปลาลงเล้ียงถึงจบัจ าหน่าย นบัเป็น  
1 รอบการผลิต  
 กำรจัดกำรฟำร์ม หมายถึง แนวทางการปฏิบติังานในฟาร์ม ไดแ้ก่ การจดัหาพนัธ์ปลานิล การ
อนุบาลลูกปลานิล วธีิการเล้ียง ความหนาแน่นในการปล่อยปลา การจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 


