
บทท่ี 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สัตวน้ํ าโดยเฉพาะปลาเปนอาหารโปรตีนที่มีคุณคาทางดานอาหารที่ดี  ราคาถูก 
มีประโยชนตอมนุษยมาโดยตลอดในประเทศแถบเอเชียและประเทศไทย ปลาเปนอาหารคูกับขาว
มาตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ปลายังสามารถเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศไทย 
ปละหลายหมื่นลานบาท เดิมทีเดียวแหลงน้ําในธรรมชาติไมวาจะเปนแมน้ํา ลําคลอง อางเก็บน้ํา 
หนองบึงหรือในทะเล มีความอุดมสมบูรณมากจึงไมมีปญหาในการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติและ
จํานวนสัตวก็มีเพียงพอแตในปจจุบันมีการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติมีความไมแนนอนและมี
แนวโนมที่จะลดลงเนื่องจากสภาพแวดลอมและแหลงน้ําถูกทําลาย การจํากัดพื้นที่ทางการประมง
ประกอบกับประชากรมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอาศัยการจับจากธรรมชาติอยางเดียวไมเพียงพอ 
ฉะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจึงมีบทบาทสําคัญตอมนุษยทั้งในดานอาหารและเศรษฐกิจ 

จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงน้ําที่มีศักยภาพสูง สามารถที่จะเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา
เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในจังหวัดได นั่นก็คือ การสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง
ปลาดุกในบอพลาสติก โดยสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําแมอาวนอย ตําบาลนครเจดีย อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ทรงมีพระราชดําริใหจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางอางเก็บน้ําแมอาวนอย โดยจัดหาพื้นที่รองรับใหใหมที่เหมาะสม เพื่อไมใหราษฎรผูอพยพ
ตองเดือดรอนและจะไดเปนตัวอยางสําหรับโครงการอื่นๆ ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเร่ืองงบประมาณ
จากหนวยงานราชการบางเปนบางสวน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และกรมประมง
ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่มีความสนใจและดําเนินกิจกรรมเปนสวนตัวก็หลายราย สํานักงานประมง
จังหวัดลําพูนไดเร่ิมสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก ป พ.ศ.2549 จํานวน 70 ราย 80 บอและ
ในปพ.ศ. 2550  มีจํานวน 200 ราย 250 บอ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตามลําดับ (สํานักงานประมง
จังหวัดลําพูน: 2550) การสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกเปนการสงเสริมใหเกษตรกรและ
ครอบครัว ซึ่งอาจจะเลี้ยงเปนอาชีพหลักก็ได การสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกในจังหวัด
ลําพูน นับวาเปนกิจกรรมใหมที่เกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก และหลายหนวยงานก็ให
ความสนใจใน  ดานการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ดังนั้น การทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการที่จะทํา
การประเมินผลโครงการการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 
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เพื่อที่จะใหทราบผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไข
ปรับปรุงใหกับเกษตรกรหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานที่สนใจ 

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก  จังหวัดลําพูน ภายใต
การเปลี่ยนแปลงสถานการณและสภาพแวดลอมที่สําคัญ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจการกําหนดเงื่อนไข
กฎกติกาการคาของโลก การตื่นตัวของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรรวมทั้ง การพัฒนาใน
ดานตางๆ การปรับปรุงระบบของราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและบริการ
ประชาชน นโยบายของรัฐที่กําหนดใหฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรรวมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของตลาดโลก 

หนวยงานภาคราชการเปนองคกรหลักที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ในการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการอํานวยประโยชนใหกับประชาชนสนองความตองการของประชาชนใน
กิจกรรมตางๆ ที่ไดกําหนดไวตามขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบ กรมประมงเปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีหนาที่ในการศึกษาวิจัยคนควาและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทบทวนขอมูล 
สถิติ ความรูเกี่ยวกับการประมง ตลอดจนการสงเสริมและเผยแพรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การควบคุม
กิจกรรมการประมงใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทุกฉบับ (สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน,2547:3) การเลี้ยงปลาในบอพลาสติกเปนรูปแบบ
การเลี้ยงที่ใหผลผลิตสูงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร สําหรับการใชประโยชนจาก
พื้นที่ภายในบริเวณบาน ซ่ึงสามารถลดการใชประโยชนจากที่ขาดแคลนน้ําหรือมีน้ําไมเพียงพอมา
ทําการเลี้ยงสัตวน้ําไดเปนอยางดี และชวยใหผูที่ไมมีที่ดินมากพอที่จะขุดบอสามารถหันมาเลี้ยงปลา
ไดเมื่อปลอยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะทําใหปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น (ลดระยะเวลาการ
เล้ียงใหส้ันลง)  

นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแลจัดการ การเคลื่อนยาย และการเก็บเกี่ยวผลผลิต การลงทุน
ต่ํากวารูปแบบการเลี้ยงอื่นๆ แตใหผลตอบแทนตอพื้นที่สูง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาดุก ซ่ึงเปนปลา
ที่ ผูบริโภคนิยมเลี้ยงงาย  โตเร็วและมีคุณคาทางเศรษฐกิจสํานักงานประมงจังหวัดลําพูน  
จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก เพื่อใหมีผลผลิตออกมาตามความ
ตองการของผูบริโภคและเลี้ยงแบบพัฒนาเพื่อเปนอาชีพ โดยใหใชประโยชนจากพื้นที่เหลือบริเวณ
บานที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกเปน
การสงเสริมใหประชาชนลดรายจายในครัวเรือนโดยเลี้ยงปลาเพื่อเปนอาหารบริโภคเอง 
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วัตถุประสงคของการประเมิน 
1. เพื่อประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุก 

ในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการดําเนินงาน การยอมรับความชวยเหลือในดาน
ปจจัยการผลิตและคําแนะนําวิธีการเลี้ยงปลาจากเจาที่ของโครงการฯและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคที่พบ ในการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในปตอไป 
 
กรอบเครื่องชีวั้ดในการประเมินผล 
 
ตารางที่ 1 กรอบเครื่องชี้วัดในการประเมนิผล 
 

วัตถุประสงค
ของการ

ประเมินผล 

สิ่งที่ตองการประเมิน เคร่ืองชี้วัด วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล

1.ประเมินผล
วัตถุประสงค
ของโครงการ

1. ผลผลิตเฉลี่ย 
2. ตนทุนการผลิต 
3. ราคาผลผลิต 
4. การเพิ่มรายได 
5. จํานวนปลาที่เลี้ยง
ตอบอ 

1. ผลผลิต 30-50 กก./บอ 
2. ตนทุนการผลิตไมเกิน    
40-50  บาท/บอ 
3.ราคาผลผลิต 35-40 
บาท/กก. 
4. รายไดจากการเลี้ยง900-
1,500 บาท/1 บอ/รุน 
 (3-4 เดือน) 
5. ปลาดุกไมเกิน 200ตัว/บอ 

 

- ใชแบบ     
สัมภาษณ
เกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 

เกษตรกรที่
เขารวม
โครงการฯ 
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วัตถุประสงค
ของการ

ประเมินผล 

สิ่งที่ตองการประเมิน เคร่ืองชี้วัด วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล

 
2. เพื่อศึกษา
ความคิดเห็น
ของเกษตรกร
ตอโครงการ 

 
- ความคิดเห็นของ  
เ ก ษ ต ร ก ร ที่ มี ต อ
โครงการในประเด็น 
1.ความชวยเหลือ
ดานปจจัยการผลิต 
2.การปฏิบัติตามวิธีที่
เจาหนาที่แนะนํา 
3.ผลตอบแทนที่
ไดรับ 

 

 
- วัดระดับความคิดเห็นของ 
เกษตรกรในประเด็นตางๆ  
5  ระดับคือ 

* เห็นดวยมากที่สุด 
* เห็นดวยมาก 
* เห็นดวยปานกลาง 
* เห็นดวยนอย 
* เห็นดวยนอยที่สุด 

 
- ใชแบบ    
สัมภาษณ
เกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 

 
เกษตรกร   
ที่เขารวม
โครงการฯ 

3. เพื่อศึกษา
ปญหาและ
อุปสรรคใน
การ
ดําเนินงาน
โครงการ 
 
 

-ปญหาตางๆ  ที่พบ
ข ณ ะ ดํ า เ นิ น ง า น
โครงการ 
1.ดานการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ 
2.ดานการมีสวนรวม
และการทํางาน
รวมกับชุมชน 
 

-การระบุปญหาของ
เกษตรกร   
3 ระดับคือ 
     มาก 
    ปานกลาง 
    นอย 
 

-ใชแบบ    
สัมภาษณ
เกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 

เกษตรกร   
ที่เขารวม
โครงการฯ 

ท่ีมา  : สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน,2547:12 
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นิยามศัพท 
โครงการ หมายถึง โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

จังหวัดลําพูน 
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลา

ดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
พื้นท่ีโครงการ หมายถึง เกษตรกรที่ เ ล้ียงปลาดุกในบอพลาสติกในทองที่ 3 อําเภอ  

ไดแก     อําเภอปาซาง  อําเภอบานโฮง  กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง 
ผลผลิต หมายถึง ปริมาณผลผลิตปลาดุกที่เกษตรกรเลี้ยงโดยใชระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน  

ขนาด 1.5 x 4 x 0.5 เมตร จํานวน 30-50 กิโลกรัมตอบอ 
ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายปจจัยการผลิตที่เกษตรกรใชในการเลี้ยงปลา 1 บอ  

ตอ 1 รุน 
ราคาผลผลิต หมายถึง ราคาผลผลิตที่เกษตรกรจําหนายได ตอ กิโลกรัม 
ความคิดเห็นของเกษตรกร หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรผูเขารวมโครงการที่ได

สัมภาษณในเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 
จํานวนปลาที่เล้ียงตอบอ หมายถึง จํานวนปลาดุกที่ปลอยลงเล้ียงแตละบอไมเกิน 200 ตัว 
ความรูท่ีไดรับ หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การปองกันรักษา

โรค ตลอดจนระบบขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 
ผลตอบแทนที่ไดรับ หมายถึง กําไรสุทธิที่ไดรับจากการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกตอรุน 

ตอบอ จํานวนไมนอยกวา 900-1500 บาท 
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบตอสภาพแวดลอม เชน บริเวณที่

เล้ียง ศัตรูธรรมชาติ 
การปฏิบัติตามคําแนะของเจาหนาท่ี หมายถึง การนําความรูที่ไดการ สงเสริมของเจาที่

นําไปปฏิบัติในการเลี้ยงปลาดุกอุย 


