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 บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิตและการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการดําเนินงานการตลาด วิถีการตลาด 
ศึกษาวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด 
รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาด ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและ       
กลุ่มพ่อค้าในปี 2554 จากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จํานวน 10 จังหวัด โดยมีเกษตรกรตัวอย่าง 
107 ราย และกลุ่มพ่อค้า 9 ราย 
  ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเฉลี่ย 46,123.37 บาทต่อกระชัง เกษตรกร
มีผลผลิตเฉลี่ย 496.55 กิโลกรัมต่อกระชัง ราคาเฉลี่ย 162.94 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ย  80,907.86 บาท
ต่อกระชัง ต้นทุนผันแปร 44,440.35 บาทต่อกระชัง ต้นทุนคงที่ 1,683.02 บาทต่อกระชัง รายได้สุทธิทั้งหมด 
36,467.51 บาทต่อกระชัง และกําไรสุทธิทั้งหมด 34,784.49 บาทต่อกระชัง ส่วนเหลื่อมการตลาดพบว่า   
ส่วนเหลื่อมการตลาดที่พ่อค้าท้องที่ได้รับ 20.00 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการตลาด 7.69 บาทต่อกิโลกรัม กําไร 
12.31 บาทต่อกิโลกรัม พ่อค้าขายปลีกมีส่วนเหลื่อมการตลาด 25.00 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการตลาด 12.96 
บาทต่อกิโลกรัม กําไร 12.04 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาปลา 
ปริมาณผลผลิต ความต้องการบริโภค และการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการตลาด วิถีการตลาดพบว่า 
เกษตรกรขายผลผลิตให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องที่ ร้อยละ 70 รองลงมาพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 20 และ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ร้อยละ 10 พ่อค้าแต่ละประเภทจะกระจายผลผลิตส่วนใหญ่ให้กับภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
ถึงร้อยละ 95 ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดปลากะพงขาว  ได้แก่ แหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม  
เกิดภาวะน้ําเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาหารปลามีราคาสูงขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต ลูกพันธ์ุปลาไม่มี
คุณภาพ  ปลาเป็นโรค  และมีแหล่งจําหน่ายผลผลิตน้อย  

จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะได้ ดังนี้ เกษตรกรควรจัดต้ังแหล่งหาอาหารปลาราคาถูกจาก
ท่าเรือโดยตรง เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารให้กับเกษตรกร กรมประมง ควรเร่งรัดพัฒนาการเพาะเลี้ยงลูกพันธ์ุ
ปลากะพงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการผลิตลูกพันธ์ุปลาที่มีคุณภาพ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และอัตรารอดสูง 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการวิจัยหาแนวทางป้องกันและรักษาโรคปลา และจัดการเผยแพร่
ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งควรจัดต้ังศูนย์
ตรวจสุขภาพสัตว์น้ํา และคุณภาพน้ํา เพื่อบริการแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไป  



 ค

คํานํา 
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทําการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและ
การตลาดปลากะพงขาวในกระชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิต
และการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการดําเนินงานการตลาด วิถีการตลาด ศึกษา
วิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด รวมท้ัง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง เพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
การลงทุนเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชังให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ลดการพึ่งพาการนําเข้า รวมทั้งขยาย
การแปรรูปสินค้าที่ใช้ปลากะพงขาวเป็นวัตถุดิบให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศในอนาคตต่อไป 

 การศึกษาครั้งนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมประมง 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง และกลุ่มพ่อค้าที่ได้สละเวลาให้ข้อมูล คําแนะนํา และคําปรึกษา 
รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความสาํคัญของการศกึษา 

ปลากะพงขาวเป็นปลานํ้ากร่อยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่นิยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย นับวันความต้องการบริโภคปลากะพงขาวจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับผลิตผลทาง
ทะเลเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง สืบเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าธรรมชาติ และ
การขยายเขตน่านนํ้าของประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ จึงยังผลให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณ
น้อยลง ดังน้ัน การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจึงเริ่มมีความสําคัญ และได้มีการขยายการเพาะเลี้ยงมากข้ึน แต่ก็
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  จึงมีการนําเข้าปลากะพงขาวจากต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตปลากะพงขาว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2550 – 2554) การผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมทั้งปริมาณและมูลค่าในอัตราร้อยละ 8.16 และร้อยละ 11.39 ต่อปี ตามลําดับ โดยในปี 2550 
การผลิตมีปริมาณ 9,703 ตัน มูลค่า 1,069.84 ล้านบาท เพ่ิมเป็นปริมาณ 13,697 ตัน มูลค่า 1,720.75     
ล้านบาท ในปี 2554 อย่างไรก็ตามผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติก็ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคในประเทศ จึงมีการนําเข้าปลากะพงขาวจากต่างประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2550 – 2554) 
การนําเข้ามีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมทั้งปริมาณและมูลค่าในอัตราร้อยละ 12.65 และร้อยละ 36.75 ต่อปี 
ตามลําดับ โดยในปี 2550 การนําเข้ามีปริมาณ 170 ตัน มูลค่า 7.59 ล้านบาท เพ่ิมเป็นปริมาณ 207 ตัน มูลค่า 
24.66 ล้านบาท ในปี 2554 แหล่งนําเข้าที่สําคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น และอาร์เจนติน่า ส่วนการส่งออก ในช่วง   
5 ปีที่ผ่านมา (2550 – 2554) ปริมาณมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.19 ต่อปี โดยในปี 2550    
มีปริมาณการส่งออก 120 ตัน เพ่ิมเป็นปริมาณ 253 ตัน ในปี 2554 แต่มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว
ลดลง ในอัตราร้อยละ 4.47 ต่อปี ในปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 18.57 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 28.45 ล้านบาท 
และ 26.07 ล้านบาท ในปี 2551 และปี 2552 หลังจากน้ันลดลงเหลือ 17.59 ล้านบาท ในปี 2553 และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 18.79 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งเป็นการส่งออกในลักษณะปลาสดแช่เย็นแช่แข็งเท่าน้ัน  จึงไม่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากนัก  ตลาดส่งออกสําคัญ คือ ประเทศเวียดนาม และจีน    

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการประมง และพ่ึงพาตนเองด้านอาหารของประเทศ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์การผลิตและการตลาด 
รวมท้ังวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรผู ้เลี ้ยงและผู ้ประกอบการใช้เป็นข้อมูล         
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ในการตัดสินใจการผลิตและการตลาด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ลดการ
พ่ึงพาการนําเข้า รวมท้ังขยายการแปรรูปสินค้าที่ใช้ปลากะพงเป็นวัตถุดิบให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกไปยังต่างประเทศในอนาคตต่อไป  

1.2  วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

1.2.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิต และการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

  1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน  และผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

  1.2.3 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการดําเนินงาน
การตลาด และวิถีการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

  1.2.4 ศึกษาวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด และ
ประสิทธิภาพการตลาด 

 1.2.5 ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิต และการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษาในครั้งน้ี จะทําการศึกษาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตามแนวชายฝั่งทะเล 
โดยใช้ข้อมูลปี 2554  จากภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และระยอง  ภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี  ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา และระนอง  

1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       1)  ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary Data)   

                    เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตาม     
แนวชายฝั่งทะเลจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 10 จังหวัด ได้เกษตรกรตัวอย่าง 107 ราย และ
พ่อค้า 9 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non Probability  Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องเก็บข้อมูลเชิงลกึที่มี
รายละเอียดจากเกษตรกรผูเ้ลีย้ง และผู้ประกอบการที่มคีวามรู ้ความเช่ียวชาญ และจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง และผู้ประกอบการ  
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 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)    

                      ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารวิชาการ และข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมง กรมศุลกากร 
เป็นต้น 

1.4.2  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

        1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis)   

           เป็นการวิเคราะห์หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อม
การตลาดปลากะพงขาวในกระชัง          

       2)  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)   

           เป็นการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของเกษตรกร สภาพการผลิต และการตลาด วิเคราะห์หาต้นทุน
ผลตอบแทนการผลิต วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 
เป็นค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ  

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทนุเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

1.5.2 เป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลไปประกอบการวางแผนการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพง 

ขาวในกระชัง เพ่ือสร้างรายได้และความม่ันคงให้เกษตรกร  
 
 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 
  การศึกษาครั้งน้ี  ได้รวบรวมข้อมูลตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการศึกษา  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

2.1  การตรวจเอกสาร 

จุฑารัตน์   จุลศิริพงษ์ (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชัง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มขนาดเล็กมีเน้ือที่กระชัง 48 – 480 
ตารางเมตร และฟาร์มขนาดใหญ่มีเน้ือที่กระชังมากกว่า 480 ตารางเมตร มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยของทุกขนาด
ฟาร์ม 89.45 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนทั้งหมดของฟาร์มขนาดเล็ก 98.08 บาทต่อกิโลกรัม  และต้นทุนทั้งหมด
ของฟาร์มขนาดใหญ่ 84.34 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์ม 122.84 บาทต่อกิโลกรัม 
รายได้ทั้งหมดของฟาร์มขนาดเล็ก 111.17 บาทต่อกิโลกรัม และรายได้ทั้งหมดของฟาร์มขนาดใหญ่ 129.25  
บาทต่อกิโลกรัม สําหรับรายได้สุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์ม 41.13 บาท ต่อกิโลกรัม รายได้สุทธิของฟาร์ม
ขนาดเล็ก 21.80 บาทต่อกิโลกรัม  และรายได้สุทธิของฟาร์มขนาดใหญ่ 52.66 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อหักต้นทุน
ทั้งหมดออกจากรายได้ทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า มีกําไรสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์ม 33.03 บาทต่อกิโลกรัม  
กําไรสุทธิของฟาร์มขนาดเล็ก 13.09 บาทต่อกิโลกรัม และกําไรสุทธิของฟาร์มขนาดใหญ่  44.91 บาทต่อ
กิโลกรัม  สาเหตุที่ฟาร์มขนาดใหญ่มีกําไรสุทธิมากกว่าฟาร์มขนาดเล็ก เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีผลผลิต
มากกว่า ขายได้ราคาสูง  ทําให้รายได้สูง แต่ต้นทุนตํ่ากว่า มีประสบการณ์การเลี้ยงนานกว่า ปัญหาด้านเงินทุน
น้อยกว่า ส่วนปัญหาที่ผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องอาหาร ร้อยละ 93.05 
รองลงมา คือ ปัญหาเรื่องนํ้า ร้อยละ 91.67 ลูกพันธ์ุปลา ร้อยละ 88.89 โรคปลา ร้อยละ 77.78 และเทคนิค 
การเลี้ยงปลา ร้อยละ 22.22  

มาลินี  หนูเรือง  (2549)  ศึกษาต้นทุนผลตอบแทนการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง  ในตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 1,069.93 กิโลกรัม/กระชัง   
ขนาดเฉลี่ยตัวละ 2.78 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.83 บาท โดยจําหน่ายให้แก่พ่อค้ารวบรวมใน
หมู่บ้าน และร้านอาหารในพ้ืนที่  มีการตกลงซื้อขายผลผลิตตามราคาตลาด โดยเกษตรกรมักสอบถามราคา
ผลผลิตจากเพ่ือนเกษตรกร  และพ่อค้ารวบรวมในหมู่บ้านก่อนจําหน่าย การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  
มีต้นทุนทั้งหมด 104.49 บาท/กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 101.07 บาท/กิโลกรัม และต้นทุนคงที่ 3.42  
บาท/กิโลกรัม  ค่าอาหารปลาเป็นต้นทุนสูงสุด 75.86 บาท/กิโลกรัม สําหรับรายได้สุทธิทั้งหมด และกําไรสุทธิ
ทั้งหมด เท่ากับ -0.24 บาท/กิโลกรัม และ -3.66 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ  ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการเพาะเลี้ยงปลา
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กะพงขาวในกระชังในรอบการผลิตที่ผ่านมา เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน ราคาคุ้มทุนและผลผลิตคุ้มทุน 
เท่ากับ 104.49 บาท/กิโลกรัม และ 1,108.87 กิโลกรัม/กระชัง ตามลําดับ ปัญหาและอุปสรรคจาก          
การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว  ได้แก่  ปัญหาอาหารปลามีราคาสูง  ปัญหาแหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม  ปัญหา
ราคาผลผลิตผันผวนและไม่เป็นธรรมน้ัน  มีผลมาจากการที่พ่อค้ารวบรวมในหมู่บ้าน และร้านอาหาร  เป็นผู้มี
อํานาจในการกําหนดราคาผลผลิต  และปัญหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตมีจํานวนน้อยน้ัน  เน่ืองจากการจําหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกรข้ึนอยู่กับความน่าเช่ือถือในการชําระเงินเป็นสําคัญ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎี 

   2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับต้นทุน 

      ในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งต้นทุนการผลิตทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed 
Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และยังสามารถแบ่งต้นทุนทั้งสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่ายได้อีก
เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด มีรายละเอียดดังน้ี  

    1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost : TFC) 

        ต้นทุนประเภทน้ีจะคงที่ไม่ว่าจะดําเนินการผลิตหรือไม่ก็จะต้องเสียต้นทุนน้ี  ดังน้ัน ต้นทุนคงที่
ทั้งหมดจึงไม่ขึ้นกับปริมาณของผลผลิต  หากพิจารณาตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้นทุนคงที่แบ่งได้ ดังน้ี 

                  1.1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น ค่าภาษี
ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ยืม เป็นต้น    

                   1.2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด  เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงิน แต่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าเสื่อมราคากระชัง ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน ค่าเสื่อมราคาเรือ ค่าเสื่อมราคา
เครื่องบดอาหาร ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ์คงทน ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์คงทน  
เป็นต้น 

    2) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) 

        ต้นทุนน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ทําการผลิต ถ้าทําการผลิตปริมาณมากก็จะจ่าย 
ต้นทุนผันแปรมากถ้าผลิตน้อยก็จ่ายต้นทุนผันแปรน้อย เมือ่ไม่มีการผลิตเลยก็ไม่จ่ายต้นทุนชนิดน้ีเลย ซึ่งลักษณะ
ของการใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

   2.1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปเป็นเงินสดในการซื้อ
หรือเช่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าพันธ์ุปลา ค่าอาหาร ค่าจ้างแรงงาน  ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี เป็นต้น 
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                   2.2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินจริง แต่ได้จาก
การประเมิน เช่น ค่าแรงงานในครอบครัว ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน เป็นต้น 

             3) ต้นทุนรวมทั้งหมด (Total Cost : TC) 

                 ต้นทุนรวมทั้งหมด  เป็นผลรวมของต้นทุนคงที่ทั้งหมดและต้นทุนผันแปรทั้งหมด ต้นทุนรวม
ทั้งหมด จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น และถ้าไม่ทําการผลิตเลย ต้นทุนรวมน้ีจะเท่ากับต้นทุน
คงที่ทั้งหมด น่ันคือ 
 

                                       TC = TFC + TVC 
 

     4) ทฤษฎีต้นทุนที่ใช้กับการวิจัยครั้งนี้   

         ต้นทุนทัง้หมด    =  ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร 

        ต้นทุนคงท่ี      =   ค่าเสื่อมกระชัง +  ค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
                               +  ค่าเสียโอกาสของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
                               +  ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 

                   ต้นทุนผันแปร  =   ค่าพันธ์ุปลา  +  ค่าอาหาร +  ค่าแรงงาน+  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง/ไฟฟ้า             
                                               + ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี + ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
                                           + ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน  

                   รายได้ทั้งหมด  =   จํานวนผลผลิตทั้งหมด x ราคาสัตว์นํ้าที่เกษตรกรขายได้ 

         รายได้สทุธิ      =   รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 

         รายได้สทุธิเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด  =   รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 

             กําไรสุทธิ      =    รายได้ทั้งหมด -  ต้นทุนทั้งหมด 

         กําไรสุทธิเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด     =   รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนที่เป็นเงินสด 

      2.2.2  ทฤษฎีการตลาด ใช้หลกัการวิเคราะห์ดังนี้ 

     1) การวิเคราะห์หน้าที่ของตลาด (Function Approach) เป็นการวิเคราะห์ถึงหน้าที่การตลาด 
ได้แก่ การซื้อสินค้า การขายสินค้า โดยจะวิเคราะห์หน้าที่การตลาด เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและการทํางาน
ของตลาดให้ดีขึ้น 
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      2) การวิเคราะห์สถาบัน  (Institutional Approach) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของคนกลาง
และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทํากิจกรรมทางการตลาด คนกลาง ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง พ่อค้า  
แปรรูป  

     3) การวิเคราะห์การปฏิบัติ (Performance Approach) เป็นการวิเคราะห์ถึงผลการปฏิบัติที่ 
เกิดขึ้นในตลาด ได้แก่ ราคาสินค้า และกําไร ใครเป็นผู้กําหนดราคา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงวิถีการตลาดเป็นอย่างไร 

         สําหรับแนวคิดในการวิเคราะห์ตลาด  ด้านวิถีการตลาด(Marketing Channel)  หมายถึง 
แนวทางการเคลื่อนย้ายผลผลิตหรือสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค  โดยวิถีการตลาดจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณ
สินค้าจากผู้ผลิต ได้ผ่านผู้ทําหน้าที่การตลาดประเภทต่าง ๆ เป็นจํานวนเท่าไหร่ และไปถึงผู้บริโภคจํานวน
เท่าไหร่ การวิเคราะห์วิถีการตลาดมีเง่ือนไขประกอบ 2 อย่าง คือ 

 1. ปริมาณสินค้าที่เริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ปริมาณสินค้าที่เริ่ม
ไหลจากผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกจะมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 100  และปริมาณสินค้าที่ถึง
ปลายทางผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายทุกคนรวมกัน มีค่าเท่ากับร้อยละ  100 

 2. ปริมาณสินค้าที่ไหลภายในตลาด ที่ทําการศึกษาต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น 
ช่วงปีเพาะเลี้ยงเดียวกัน 

   วิธีการหาร้อยละการไหลเวียนของปริมาณสินค้าในตลาด ณ จุดผลิตสินค้า 

  
                 % Vis  =  ร้อยละของปริมาณการไหลของสินค้าที่ออกจากจุดรวมสินค้าที่ศึกษาจุด 
                                 ที่ i  ไปจุดขายที่ s  

           Vis  =  ปริมาณสินค้าที่ไหลออกจากจุดรวบรวมท่ีศึกษาที่จุด i ไปจุดขายสินค้า   
                                 ที่จุด s 

             Vi  =  ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ไหลเข้ามารวมที่จุดรวบรวมสินค้าที่ศึกษาจุดที่ i  
 
 
 
ดังรูปภาพ                                                   กิจกรรมของคนกลาง 
                                                                                               

        

Vi
100Vis

Vis%




  สินคา้เกษตรจากผูผ้ลิต(จุด i) 
                  100% 

 ผูบ้ริโภค(จุด s) 
        100% 
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  ส่วนเหลื่อมการตลาด (Marketing Margin) มีความหมาย 2 ด้าน  คือ 

 1.  ด้านอุปสงค์  หมายถึง  ความแตกต่างของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย(Primary  Demand)  กับ
อุปสงค์สืบเน่ือง(Derived  Demand)  ซึ่งอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเกิดจากการตอบสนองของผู้บริโภค  ดังน้ัน     
การประมาณการอุปสงค์ขั้นสุดท้าย จึงต้องใช้ราคาขายปลีก และปริมาณการขายปลีกเป็นตัวกําหนด ส่วน
อุปสงค์สืบเน่ืองเป็นความสัมพันธ์ของราคาและปริมาณที่เกิดขึ้นในระดับฟาร์ม หรือระดับผู้ค้าประเภทต่างๆ 
นับต้ังแต่ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ค้าส่ง 

 2.  ด้านอุปทาน หมายถึง ราคาที่ได้รวมค่าบริการ ราคาน้ีเป็นสมการของอุปสงค์และอุปทาน
ของบริการการตลาดทั้งหมด บริการการตลาด ได้แก่ การรวบรวมสินค้า การแปรรูป การขนส่ง และการ     
ขายปลีก ดังน้ัน ส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าใด ก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานบริการตลาดของสินค้าน้ัน 

    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด  ได้แก่ 

 1. ลักษณะของสินค้า ถ้าเป็นประเภทเน่าเสียง่าย มีขนาดใหญ่และห่างไกลแหล่งบริโภค จะมี
ส่วนเหลื่อมการตลาดสูง ทั้งนี้ เพราะต้องใช้บริการการตลาดเป็นพิเศษ เช่น การเก็บรักษา การขนส่ง และ   
การบรรจุหีบห่อ 

 2. การให้บริการเก่ียวกับตัวสินค้า สินค้าใดที่ตลาดได้ให้บริการกับตัวสินค้ามาก ส่วนเหลื่อม
การตลาดก็จะสูงกว่าสินค้าที่ให้บริการน้อย 

 3. ลักษณะความต้องการของผู้บริโภค  สินค้าใดที่ผู้บริโภคต้องการในลักษณะที่เป็นสินค้า
สําเร็จรูปหรือสะดวกสบายในการซื้อหาและบริโภคมาก ส่วนเหลื่อมการตลาดจะสูง 

 4. ลักษณะโครงสร้างการต้ังราคาในตลาด  ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์  หน่วยธุรกิจที่ได้เปรียบ 
อาจต้ังราคาสินค้าให้สูงกว่าหน่วยธุรกิจอ่ืน  ๆซึ่งทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาดสูงกว่าตลาดอ่ืน  ๆได้ 

 5. การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุน ทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาด
เปลี่ยนแปลง  

 ประสิทธิภาพการตลาด(Marketing Efficiency) หมายถึง การใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจใน
จํานวนตํ่าที่สุดในกิจกรรมการตลาด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการอันเป็นที่พอใจของผู้บริโภค ทั้งน้ีเพราะ
กิจกรรมการตลาดเก่ียวข้องกับคนจํานวนมาก และพฤติกรรมในการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาก
แนวความคิดของการตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการ เพ่ือสนองความต้องการและความพอใจของผู้บริโภค 
หน่วยธุรกิจต่างๆ ที่ทําหน้าที่การตลาดซึ่งต้องใช้ปัจจัยการผลิต ก็พยายามปรับปรุงการใช้ปัจจัยการผลิตให้ดีขึ้น 
หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจหมายถึง ตลาดที่ทําให้อัตราส่วนของสินค้าและ
บริการต่อปัจจัยต่างๆ ตลอดระบบตลาดสูงที่สุด โดยไม่ทําให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการ
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ลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพของตลาดน้ันดีขึ้น แต่ถ้าทําให้ความพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการ
ลดลง ก็ถือว่าประสิทธิภาพของตลาดลดลง 

 ถึงแม้ว่าแนวคิดด้านประสิทธิภาพการตลาดจะชัดเจน แต่การวัดประสิทธิภาพการตลาดทํา
ได้จํากัด เพราะความพอใจของผู้บริโภคน้ันวัดได้ยากและเปลี่ยนแปลงเสมอ Kohls and Downey ได้แบ่ง
ประสิทธิภาพการตลาดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. ประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือการดําเนินการ โดยใช้ร้อยละของอัตราส่วนราคาขายปลีก
หรือที่ผู้บริโภคจ่ายสะท้อนถึงความพอใจของผู้บริโภค กับส่วนเหลื่อมการตลาดซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยบริการ
การตลาดที่นักการตลาดหรือคนกลางประเภทต่างๆ ให้กับตัวสินค้า และเขียนเป็นสตูรได้ ดังน้ี 

 ประสิทธิภาพการตลาด   = (ราคาขายปลีก  X 100) / ส่วนเหลื่อมการตลาด 

 ประสิทธิภาพการตลาดของสินค้าน้ันผันแปรไปตามค่าที่หาได้ กล่าวคือ ค่าที่หาได้สูงแสดงว่า
ตลาดมีประสิทธิภาพมาก แต่ถ้าค่าที่หาได้ตํ่าแสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า การที่จะกล่าวว่าสูงหรือตํ่าต้อง
เป็นเชิงเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างชนิดของสินค้า หรือถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ก็เป็นช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน 

 อย่างไรก็ตาม สูตรน้ีใช่วัดประสิทธิภาพการตลาดดังกล่าว ผลการวัดจะเช่ือถือได้มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ 3 ลักษณะดังน้ี  

1.1 ตลาดน้ันต้องมีสินค้าหลายชนิดที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ 

1.2 ราคาของสินค้าน้ันสะท้อนถึงต้นทุน 

1.3 หน่วยธุรกิจมีความอิสระในการเข้าออกจากธุรกิจ 

สภาพการณ์ดังกล่าวน้ีช้ีให้เห็นว่าสูตรน้ีใช้ได้เฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันกันเท่าน้ัน เพราะ 

ตลาดที่มีการผูกขาดสินค้าไม่มีให้เลือก และราคาสินค้าที่จะสะท้อนถึงต้นทุนก็ต่อเมื่อผู้ทําธุรกิจในแต่ละขั้นตอน
ได้รับกําไรปกติ ซึ่งกําไรปกติเป็นส่วนประกอบหน่ึงของส่วนเหลื่อมการตลาด ดังน้ัน การวัดประสิทธิภาพ
การตลาดที่แท้จริง จึงควรให้ต้นทุนการตลาดแทนส่วนเหลื่อมการตลาด ดังน้ี 

                     ประสิทธิภาพการตลาด   = (ราคาขายปลีก  X 100) / ต้นทุนการตลาด 

เมื่อต้นทุนการตลาดซึ่งเป็นตัวหารลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพการตลาดก็จะสูงขึ้น 

 2. ประสิทธิภาพทางด้านราคาหรือทางเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกับความแม่นยําในการกําหนด
ราคาที่จะให้ราคาน้ันสะท้อนอุปสงค์ของผู้บริโภค และสินค้าน้ันผ่านวิถีการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการ
ยากในการวัด                        
 



บทที่ 3 

สภาพท่ัวไปเก่ียวกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
 

3.1 ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

  ปลากะพงขาว เป็นปลานํ้ากร่อยขนาดใหญ่มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) ช่ือ
สามัญเรียกว่า Giant Perch หรือ Sea Bass สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในนํ้าจืด นํ้ากร่อย และน้ําเค็ม ปลาชนิดน้ี
เป็นปลาเขตร้อน แพร่กระจายอยู่ตามแหล่งนํ้าที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆ ในแถบตะวันออก 
เฉียงใต้และตะวันออกไกล ต้ังแต่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน จนถึงอ่าวเปอร์เซีย และยังพบในน่านนํ้าของ
ประเทศปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซยี พม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ฯลฯ  การที่
ปลากะพงขาวอาศัยอยู่ตามแถบต่างๆ ของโลกน้ันขึ้นอยู่กับความเค็มของนํ้าทะเล อุณหภูมิของน้ํา ซึ่งมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและวางไข่ สําหรับประเทศไทยพบปลากะพงขาวอยู่ในบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  
จะอาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าที่ไม่หา่งจากชายฝั่งมากนัก โดยอาศัยอยู่ตามปากแม่นํ้าลําคลอง และปากทะเลสาบ แต่
เน่ืองจากปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทําให้ปริมาณผลผลิตสัตว์นํ้าลดปริมาณลงขณะที่ความ
ต้องการของผู้บริโภคมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงมีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังขึ้น ปัจจุบันประเทศไทย
สามารถเพาะพันธ์ุปลากะพงขาวได้เป็นจํานวนมาก จากภาครัฐโดยกรมประมง และภาคเอกชน เพ่ือนํามาเลี้ยง
ในประเทศและบางส่วนส่งขายต่างประเทศในรูปแช่เย็นแช่แข็ง  

3.1.1 วิธีการเลี้ยงปลากะพงขาว 

          ปลากะพงขาวเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากเพราะพันธ์ุปลาหาได้ง่าย   เน่ืองจากสถานีประมงของ
ทางราชการและฟาร์มเอกชนสามารถเพาะขยายพันธ์ุได้ปีละหลายสิบล้านตัว  นอกจากน้ี ปลากะพงขาวยัง
สามารถอาศัยอยู่ได้ในนํ้าจืดอีกด้วย จึงสามารถเลี้ยงได้ในแหล่งนํ้าที่มีปริมาณนํ้าจืดหลากลงมามากๆ ในฤดูฝน
ได้โดยไม่เป็นอันตราย 

3.1.2 การเตรยีมพันธุป์ลา  

           ปลากะพงขาวที่จะปล่อยเลี้ยงในกระชังต้องมีขนาดความยาว 10  เซนติเมตร(4 น้ิว) ขึ้นไป  จึง
จะเลี้ยงได้ผลดี มีอัตรารอดตายมากกว่า 90% 

3.1.3 การจัดปลาลงเลี้ยงในกระชัง และอัตราปล่อย  

          การจัดปลาลงเล้ียงในกระชังน้ัน จะต้องคัดปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันอยู่ในกระชังเดียวกัน 
เพราะถ้าปล่อยปลาขนาดต่างกันมาก  ปลาใหญ่จะแย่งกินอาหารได้มากกว่า   และปลาขนาดเล็กจะไม่กล้าเข้า
ไปแย่งอาหารทําให้ปลาเจริญเติบโตต่างกันมาก  จากผลการทดลองของกองเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งพบว่า  
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สามารถปล่อยปลากะพงขาวขนาด 10 เซนติเมตร(4 น้ิว) ลงเลี้ยงได้ในอัตราปล่อย ต้ังแต่ 100 - 300 ตัวต่อ
ตารางเมตร  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและทําเลของที่ต้ังกระชัง  โดยในบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าลําคลองที่มี
สภาพนํ้าไม่ดีนัก  นํ้าไหลถ่ายเทไม่ดีพอ  สามารถปล่อยเลี้ยงได้ในอัตรา 100 ตัวต่อตารางเมตร  

3.1.4 การอนบุาลลูกปลากะพงขาววัยอ่อน 

           ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาววัยอ่อนสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง คือ การเตรียมอาหาร
สําหรับลูกปลาวัยอ่อน  อาหารที่ให้ในระยะแรกที่ลูกปลาเริ่มกินอาหารเป็นแพลงก์ตอนสัตว์  (zooplankton) 
ที่มีขนาดเล็กมาก   มีช่ือทั่วไปว่าโรติเฟอร์  (Rotifer)  ชนิดที่ใช้เลี้ยงลูกปลากะพงขาวเป็นโรติเฟอร์นํ้ากร่อย ที่มี
ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brachionus plicatilis ซึ่งลูกปลาวัยอ่อนชอบกินและทําให้ลูกปลาโตเร็วและแข็งแรงมี
อัตรารอดสูง ดังน้ัน การเตรียมเพาะโรติเฟอร์ไว้มาก ๆ จึงจําเป็นในการอนุบาลลูกปลาเป็นอย่างย่ิง แต่ถ้าไม่มี 
โรติเฟอร์ก็จะไม่มีประโยชน์เลย เพราะอาหารลูกปลาวัยอ่อนเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการอยู่รอดของลูกปลามาก 

3.1.5 น้าํที่ใชใ้นการอนุบาลลูกปลา 

          นํ้าที่ใช้อนุบาลลูกปลาควรเป็นนํ้าสะอาด ก่อนใช้กรองด้วยผ้ากรองตาละเอียด เพ่ือป้องกัน
สิ่งเจือปนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะไข่ของสัตว์นํ้าที่อาจติดมากับนํ้า ซึ่งถ้าติดลงไปในบ่ออนุบาลแล้ว จะกลับกลายเป็น
ศัตรูที่น่ากลัวของลูกปลาวัยอ่อน เช่น แมงกะพรุนตัวเล็ก ๆ สามารถกินลูกปลาเล็ก ๆ ได้ ถ้าไม่ระวังให้ดีจะกิน
ลูกปลาหมดภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน  ความเค็มของนํ้าในตอนเริ่มปล่อยลูกปลาลงอนุบาลในตอนแรก      
ความเค็มจะอยู่ที่ระดับ 28-30 ppt.  และเน่ืองจากปลากะพงขาวเป็นปลานํ้ากร่อย   โดยธรรมชาติแล้วเราจะ
พบลูกปลาเล็ก ๆ เข้าไปอาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าที่เกือบจะจืดสนิท ดังน้ัน ในการอนุบาลลูกปลาจึงจําเป็นต้องลด
ความเค็มลงในแต่ละวัน โดยลดแต่ละครั้งประมาณ 1 - 2 ppt. (part per thousand หมายถึง การตรวจวัด
ความเค็ม เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าจะพบในนํ้าเค็มหรือนํ้ากร่อย โดยมีหน่วยวัดเป็นส่วนหน่ึง
ในพันส่วน) จนความเค็มได้ระดับ 10 - 15 ppt. จึงหยุดลดความเค็ม 

3.1.6 อาหาร 

          อาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 1 - 30 วัน  ส่วนใหญ่เป็นพวกไรนํ้าที่มีชีวิต เพราะ  
ลูกปลาวัยน้ีชอบกินอาหารที่มีชีวิตมาก ไรนํ้าที่ให้มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของลูกปลา  การให้ไรนํ้า
ที่มีชีวิตมีผลเสีย เพราะบางคร้ังไม่สามารถเตรียมอาหารได้ทันกับจํานวนลูกปลาที่ออกมาได้ ทําให้ลูกปลาขาด
อาหาร โตช้า และไม่แข็งแรง ย่ิงถ้าขาดอาหารมาก ลูกปลาจะย่ิงมีอัตรารอดน้อย และการเตรียมอาหาร
บางอย่างต้องใช้เวลา ดังน้ัน จึงต้องทราบแน่ชัดว่าจะใช้อาหารชนิดใด ตอนลูกปลาขนาดไหนนานก่ีวัน และควร
เริ่มทําการเตรียมอาหารต้ังแต่เมื่อไร เพ่ือจะได้ทันเวลากับความต้องการใช้ และเพียงพอกับปริมาณลูกปลาที่
อนุบาลอยู่ 

         สําหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาหลังจากอนุบาลแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาสดหรือใช้ปลาเป็ดสด
โดยให้อาหารจนอ่ิมวันละ 1 – 2  คร้ัง ตอนเช้าและเย็น ซึ่งหากปลาท่ีใช้เลี้ยงมีความสดมากๆ หรืออาจจะเป็น
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ปลาสดแช่แข็งไว้ก็ได้ จะมีผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอาหารเป็นเน้ือดีมาก แต่ถ้าหากใช้ปลาท่ีเป็นอาหาร
ไม่ค่อยมีความสด จะส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือไม่ค่อยดี ปลากะพงขาวที่ใช้เลี้ยงในกระชัง
ระยะเวลาเลี้ยง 6 – 7 เดือน จะได้ขนาดตามท่ีตลาดต้องการประมาณ 500 – 900 กรัม  

3.1.7 ชนิดและระยะการให้ไรน้ําต่าง ๆ  เพื่อเป็นอาหารแก่ลูกปลามีดังนี้ 

          โรติเฟอร์ เป็นไรนํ้าที่มีขนาดเล็ก กินแพลงก์ตอนขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น Chlorella 
Bunaliella, Chlamydomonas, Cyclotella, Yeast หรือ Bread yeast  เริ่มให้ลูกปลาในระยะ 7 วันแรก
ดังน้ัน ในระยะที่ให้โรติเฟอร์แก่ลูกปลา จึงนิยมใส่ Chlorella ลงในบ่ออนุบาลด้วย เพ่ือจะได้เป็นอาหารสําหรับ
โรติเฟอร์ที่เหลือจากลูกปลากิน ทําให้โรติเฟอร์ส่วนที่เหลือสามารถขยายพันธ์ุในบ่ออนุบาล เป็นอาหารลูกปลา
คราวต่อไป นอกจากน้ันการใส่ Chlorella ลงในบ่อจะเป็นการช่วยบังแสงให้แก่ลูกปลา และช่วยดึงของเสีย
บางอย่างที่ละลายอยู่ในนํ้า เพ่ือเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้อยู่ในสภาพดีด้วย   

          อาธิเมียหรือไรสีนํ้าตาลหรือไรนํ้าเค็มชนิดหน่ึง เป็นที่รู้จักกันดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพราะ
นิยมนํามาเป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน จําพวกกุ้ง ปู และปลาชนิดต่าง ๆ เริ่มให้อาธิเมียแก่ลูกปลา
เมื่อปลาอายุได้ 8 – 20 วัน ปกติแล้วจะให้อาธิเมียไปจนกว่าลูกปลาจะกินไรแดงได้  จึงหยุดให้อาธิเมีย   

            ไรแดง เป็นไรนํ้าจืดที่สามารถเพาะเตรียมขึ้นได้ ดังน้ัน ในการให้ไรแดงเป็นอาหารแก่ลูกปลา 
จึงต้องคํานึงถึงความเค็มของนํ้าในบ่ออนุบาล ปกติระยะท่ีให้ไรแดงความเค็มของนํ้าจะอยู่ที่ระดับ 10 - 15 
ppt.  ความเค็มระดับดังกล่าว ไรแดงจะตายภายใน 10 - 20 นาที ลูกปลาจะกินก่อนที่ไรแดงจะตาย เป็นการ
ขจัดปัญหาเรื่องอาหารเหลือ อันจะก่อให้เกิดปัญหาน้ําเสียได้ 

            ลูกกุ้งเคยและตัวอ่อนของแมลง ลูกกุ้งเคยตัวเล็ก ๆ และตัวอ่อนของแมลงเล็กๆ เช่น ลูกนํ้า
เหมาะกับการให้เป็นอาหารลูกปลาเมื่อลูกปลามีอายุ 21 วันขึ้นไป แต่ปัญหา คือ บางครั้งลูกกุ้งเคยหายาก 

            เนื้อปลาสับละเอียด ลูกปลาที่มีอายุ 21 วันขึ้นไป เริ่มฝึกให้กินเน้ือปลาสับละเอียดได้ โดยใน
ตอนแรก ๆ ลูกปลาซึ่งไม่เคยชินและยังไม่ยอมกิน ต้องพยายามฝึกเป็นประจํา โดยให้ทีละน้อยๆ ให้หลายๆ ครั้ง
ในแต่ละวัน ส่วนเศษอาหารที่เหลือดูดออกในตอนเย็น  ไม่ควรปล่อยทิ้งค้างคืนไว้ในบ่อ เมื่อปลาเคยชินกับ     
เนื้อปลาที่ฝึกให้กินก็หยุดให้ไรนํ้า 

3.1.8 สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  ที่ต้องระมัดระวังในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 

          อุณหภูมิ ปกติอุณหภูมิในบ่ออนุบาลลูกปลาเฉลี่ย 27๐C ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 30๐C หรือ 31๐C  
ลูกปลาจะกินอาหารมาก ว่ายนํ้ากระวนกระวาย แต่ถ้าอุณหภูมิตํ่ากว่า 24๐C ลูกปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร และ  
ทําให้อ่อนแอเกิดโรคแทรกได้ง่าย 
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         แสงสว่าง ปกติลูกปลาจะเคลื่อนที่เข้าหาแสง แต่แสงสว่างถ้าจ้าเกินไปจะมีผลต่อระบบสายตา
ของลูกปลา โดยเฉพาะลูกปลาอายุ 1 - 5 วัน ทําให้ลูกปลาไม่ค่อยจับอาหารกิน และแสงไฟขนาด 200       
แรงเทียน เมื่อส่องใกล้ ๆ ลูกปลา ทําให้ลูกปลาเกิดอาการผิดปกติเสียการทรงตัวในการว่ายนํ้า 

         โรค  โรคที่เกิดเท่าที่ปรากฏมีโรคโปรโตซัว (Ciliated Protozoa) แต่ยังไม่ทราบชนิดแน่นอน  
โรคพวกน้ีจะเกาะตามเหงือกปลา ทําให้ปลาเกิดอาการระคายเคือง   และเกิดมีเมือกหุ้มเหงือกทําให้หายใจไม่
สะดวก  ปลาที่เป็นโรคน้ีจะมีสีลําตัวคล้ําผิดปกติ  จะรวมอยู่เป็นกลุ่มตามมุมบ่อ เป็นโรคที่เกิดและระบาดอย่าง
รวดเร็วทําให้ปลาตายหมดภายในไม่เกิน 5 วัน 

3.2  สถานการณ์การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

3.2.1 การผลิตปลากะพงขาวในกระชัง 

                  ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา(2550–2554) ปริมาณการผลิตปลากะพงขาวในกระชังมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า เฉลี่ยร้อยละ 8.16 และ 11.39 ต่อปี ตามลําดับ จากปริมาณ 9,703 ตัน มูลค่า 
1,069.84 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นปริมาณ 13,697 ตัน มลูค่า 1,720.75 ล้านบาท ในปี 2554 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่  1   จํานวนฟาร์ม เนื้อที่ ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลากะพงขาวในกระชังปี 2550 – 2554 
 

ปี จํานวน
ฟาร์ม 

เนื้อที่(ตร.ม.) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

2550 6,387 476,392 9,703 1,069.84 
2551 6,428 516,332 10,853 1,276.91 
2552 6,319 505,845 12,778 1,503.41 
2553 6,120 524,472 11,936 1,451.57 
2554* 6,087 540,442 13,697 1,720.75 

อัตราการขยายตัว (%) -1.44 2.72 8.16 11.39 
ที่มา  :  สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ํากร่อย ประจําปี 2551 – 2553, กรมประมง 
หมายเหตุ :  * ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 3.2.2  การนาํเข้า  

  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550 – 2554) การนําเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า เฉลีย่ร้อยละ 12.65 และ 36.75 ต่อปี ตามลําดับ จากปริมาณการนําเข้า
170 ตัน มลูคา่ 7.59 ล้านบาท ในปี 2550 เพ่ิมขึ้นเป็นปริมาณ 207 ตัน มลูค่า 24.66 ล้านบาท ในปี 2554 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 1)  
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ตารางที่  2  ปริมาณ มูลคา่การนาํเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งของไทยปี 2550 – 2554 
 

ปี นําเข้า 
           ปริมาณ(ตัน)         มูลค่า(ล้านบาท) 

2550 170 7.59 
2551 719 43.70 
2552 166 18.86 
2553 1,596 94.69 
2554 207 24.66 

อัตราการขยายตัว(%) 12.65 36.75 
ที่มา  :   กรมศุลกากร 
หมายเหตุ  : Hs 0303.7700.000 ปี 2550 - ปัจจุบัน ปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 
 

          ปริมาณและมลูค่า 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงปริมาณและมลูค่าการนําเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งปี 2550 – 2554 

ที่มา : กรมศุลกากร 

          การนําเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อาร์เจนตินา จีน 
และสิงคโปร์  คิดเป็นร้อยละ 43.96   20.77  13.53  และ 7.25 ของปริมาณการนําเข้า ตามลําดับ (ตารางที่ 3 
และภาพที่ 2) 

 



 15

ตารางที่ 3 ปรมิาณ มูลคา่การนําเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งรายประเทศของไทยปี 2550 – 2554 
ตัน  :  ล้านบาท  

ประเทศ ปี 2550 ปี2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
 ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ญี่ปุ่น 50 1.36 556 24.45 86 8.54 65 11.02 91 14.41 
อาร์เจนติน่า       20 3.06 43 4.64 
จีน 51 3.12 75 5.67 25 1.97 56 3.91 28 1.98 
สิงคโปร์   17 0.53     15 0.36 
อินเดีย   4 0.07   1,337 70.26   
ปากีสถาน 52 1.39     108 5.58   
อื่นๆ 17 1.72 67 12.98 55 8.35 10 0.86 30 3.27 
รวม 170 7.59 719 43.70 166 18.86 1,596 94.69 207 24.66 
ที่มา : กรมศุลกากร 
หมายเหตุ  : Hs 0303.7700.000 ปี 2550 - ปัจจุบัน ปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 

 

ปี 2554 ปริมาณ(ตัน)

ญีปุ่่น 91 ตัน

อาร์เจนตนิ่า 43 ตัน

จนี 28 ตัน

สงิคโปร์ 15 ตัน

อ ืน่ๆ 30 ตัน

 
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงปริมาณการนําเข้าปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งรายประเทศปี 2554 

ที่มา : กรมศุลกากร 

3.2.3 การส่งออก 

         ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550–2554) ปริมาณการส่งออกปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4.19 ต่อปี จากปริมาณการส่งออก 120 ตัน ในปี 2550 เพ่ิมขึ้นเป็นปริมาณ 253 
ตัน ในปี 2554 แต่มูลค่ามแีนวโน้มขยายตัวลดลง เฉลี่ยรอ้ยละ 4.47 ต่อปี จากมูลคา่ 18.57 ล้านบาท ใน      
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ปี 2550 เป็น 28.45 ล้านบาท และ 26.07 ล้านบาท ในปี 2551 และปี 2552 หลังจากน้ันลดลงเหลือ 17.59 
ล้านบาท และ 18.79 ล้านบาท ในปี 2553 และปี 2554 (ตารางที่ 4 และภาพที่ 3)  

 
ตารางที่  4  ปริมาณ มูลคา่การสง่ออกปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งของไทยปี 2550 – 2554 
 

ปี ส่งออก 
        ปริมาณ(ตัน)       มูลค่า(ลา้นบาท) 

2550 120 18.57 
2551 790 28.45 
2552 275 26.07 
2553 268 17.59 
2554 253 18.79 

อัตราการขยายตัว(%) 4.19 -4.47 
ที่มา  :   กรมศุลกากร 
หมายเหตุ  : Hs 0303.7700.000 ปี 2550 - ปัจจุบัน ปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 3 กราฟแสดงปริมาณและมลูค่าการส่งออกปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งปี 2550 - 2554 

ที่มา : กรมศุลกากร 



 17

         การส่งออกปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
และออสเตรเลยี คิดเป็นร้อยละ 49.80  24.11  5.53   3.16  และ 2.37 ของปริมาณการส่งออก ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 4) 

ตารางที่ 5 ปรมิาณ มูลคา่การส่งออกปลากะพงทะเลสดแช่เย็นแช่แข็งรายประเทศของไทยปี 2550–2554 
    ตัน  :  ล้านบาท  

ประเทศ ปี 2550 ปี2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
 ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

เวียดนาม     57 1.08 124 2.03 126 3.46 

จีน 42 0.67 717 12.28 139 3.16 105 1.72 61 1.03 

ญี่ปุ่น 0 0.0002   10 4.45 23 10.60 14 7.72 

สิงคโปร์ 0.0002 0.05 0.425 0.13     8 0.38 

ออสเตรเลยี 19 4.98 49 13.75 57 15.31 7 1.65 6 1.55 

มาเลเซีย 0.0002 0.02       6 0.45 

แคนาดา 1 0.10 0.46 0.04 2 0.71 2 0.56 3 0.89 

อ่ืนๆ 57.9996 12.7498 23.115 2.25 10 1.36 7 1.03 29 3.31 

รวม 120 18.57 790 28.45 275 26.07 268 17.59 253 18.79 

ที่มา : กรมศุลกากร 
หมายเหตุ  :  Hs 0303.7700.000 ปี 2550 - ปัจจุบัน ปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 
 

ปี 2554 ปริมาณ(ตัน)

เวยีดนาม 126 ตัน

จนี 61 ตัน

ญีปุ่่น 14 ตัน

สงิคโปร์ 8 ตัน

ออสเตรเลยี 6 ตัน

มาเลเซยี 6 ตัน

แคนาดา 3 ตัน

อ ืน่ๆ 29 ตัน

 
ภาพท่ี 4 กราฟแสดงปริมาณการส่งออกปลากะพงทะเลแช่เย็นแช่แข็งรายประเทศปี 2554 

ที่มา : กรมศุลกากร 



 18

3.2.4 ราคา  

        ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550 – 2554) ราคาขายส่งองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 8.27 ต่อปี จากราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 90.50 บาท ในปี 2550 เพ่ิมขึ้นเป็นราคา
เฉลี่ยกิโลกรมัละ 129.58 บาท ในปี 2554 (ตารางที่ 6 และภาพที่ 5) 

ตารางที่ 6 ราคาขายส่งปลากะพงขาวรายเดือนปี 2550 – 2554    
                                                                                                         (บาท/กก.) 
ปี/เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว(%) 
ม.ค. 85 80 100 87 125  
ก.พ. 85 80 105 85 120  
มี.ค. 88 83 105 88 130  
เม.ย. 90 85 100 90 130  
พ.ค. 90 90 95 90 130  
มิ.ย. 90 105 95 90 120  
ก.ค. 100 100 90 100 135  
ส.ค. 100 100 90 110 145  
ก.ย. 90 90 95 100 140  
ต.ค. 98 90 100 110 120  
พ.ย. 90 90 100 115 130  
ธ.ค. 80 100 95 115 130  
เฉลี่ย 90.50 91.08 97.50 98.33 129.58 8.27 

ท่ีมา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ                                                                                 

ราคา(บาท/กิโลกรัม) 

 
ภาพท่ี 5 กราฟแสดงราคาขายส่งปลากะพงขาวรายเดือนปี 2550 - 2554 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
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       สําหรับราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ปลากะพงขาวที่
เกษตรกรขายได้(ขนาดเล็ก) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550 – 2554) มีแนวโน้มขยายตัวลดลง เฉลี่ยร้อยละ 2.72 
ต่อปี จากราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 111.36 บาท ในปี 2550 ลดลงเป็นราคาเฉล่ียกิโลกรมัละ 99.33 บาท ในปี 
2554 (ตารางที่ 7 และภาพที่ 6) ปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดกลาง) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550 – 
2554) มแีนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.18 ต่อปี จากราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 117.42 บาท ในปี 2550 
เพ่ิมขึ้นเป็นราคาเฉล่ียกิโลกรมัละ 123.75 บาท ในปี 2554 (ตารางที่ 8 และภาพที่ 7) ปลากะพงขาวที่
เกษตรกรขายได้(ขนาดใหญ่) ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา(2550 – 2554) มแีนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.55 
ต่อปี จากราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 121.25 บาท ในปี 2550 เพ่ิมขึ้นเป็นราคาเฉล่ียกิโลกรมัละ 154.42 บาท ในปี 
2554 (ตารางที่ 9 และภาพที่ 8) ปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(เฉลีย่) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2550 – 2554) 
มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.26 ต่อปี จากราคาเฉล่ียกิโลกรมัละ 116.33 บาท ในปี 2550 เพ่ิมขึ้น
เป็นราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 125.83 บาท ในปี 2554 (ตารางที่ 10 และภาพที่ 9) 
 
ตารางที่ 7 ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดเล็ก)รายเดือนปี 2550 – 2554    
                                                                                                                       (บาท/กก.) 
ปี/เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว(%) 
ม.ค. 104 109 100 90 97  
ก.พ. 93 91 95 93 98  
มี.ค. 85 85 94 87 97  
เม.ย.  89 97 87 92  
พ.ค. 113 87 91 85 100  
มิ.ย. 113 90 90 88 104  
ก.ค. 117 93 88 89 113  
ส.ค. 120 94 73 90 105  
ก.ย. 120 96 80 90 94  
ต.ค. 120 94 75 91 99  
พ.ย. 120 101 81 92 94  
ธ.ค. 120 99 86 94 99  
เฉลี่ย 111.36 94.00 87.50 89.67 99.33 - 2.72 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
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ราคา(บาท/กิโลกรัม) 

 
ภาพท่ี 6 กราฟแสดงราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดเล็ก)รายเดือนปี 2550 - 2554 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
ตารางที่ 8 ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดกลาง)รายเดือนปี 2550 – 2554    
                                                                                                                       (บาท/กก.) 
ปี/เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว(%) 
ม.ค. 112 125 124 104 117  
ก.พ. 109 116 130 106 117  
มี.ค. 108 110 136 105 119  
เม.ย. 101 111 125 105 120  
พ.ค. 110 106 107 105 120  
มิ.ย. 115 114 98 106 120  
ก.ค. 123 117 102 108 121  
ส.ค. 125 118 105 108 136  
ก.ย. 125 118 102 108 122  
ต.ค. 127 118 99 108 122  
พ.ย. 127 123 97 108 136  
ธ.ค. 127 125 103 113 135  
เฉลี่ย 117.42 116.75 110.67 107.00 123.75  0.18 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                 
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ราคา(บาท/กิโลกรัม) 

 
ภาพท่ี 7 กราฟแสดงราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดกลาง)รายเดือนปี 2550 - 2554 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
ตารางที่ 9 ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดใหญ่)รายเดือนปี 2550 – 2554    
                                                                                                                       (บาท/กก.) 
ปี/เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว(%) 
ม.ค. 120   129 148  
ก.พ. 120   133 143  
มี.ค. 120   133 148  
เม.ย. 125  98 136 158  
พ.ค.  92 118 139 159  
มิ.ย.   121 146 156  
ก.ค.   113 144 162  
ส.ค.   135 142 155  
ก.ย.   134 145 143  
ต.ค.   136 148 154  
พ.ย.   131 147 160  
ธ.ค.   124 146 167  
เฉลี่ย 121.25 92.00 123.33 140.67 154.42  9.55 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                 
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ราคา(บาท/กิโลกรัม) 

 
ภาพท่ี 8 กราฟแสดงราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(ขนาดใหญ่)รายเดือนปี 2550 - 2554 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
ตารางที่ 10 ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(เฉลี่ย)รายเดือนปี 2550 – 2554    
                                                                                                                       (บาท/กก.) 
ปี/เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว(%) 
ม.ค. 112 117 112 108 120  
ก.พ. 107 103 112 110 119  
มี.ค. 104 97 115 108 121  
เม.ย. 113 100 106 109 123  
พ.ค. 111 95 105 110 126  
มิ.ย. 114 102 103 113 127  
ก.ค. 120 105 101 114 132  
ส.ค. 123 106 105 113 132  
ก.ย. 123 107 105 114 125  
ต.ค. 123 106 103 116 125  
พ.ย. 123 112 103 116 130  
ธ.ค. 123 112 104 118 134  
เฉลี่ย 116.33 105.17 106.17 112.42 125.83  2.26 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                 
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ราคา(บาท/กิโลกรัม) 

 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้(เฉลี่ย)รายเดือนปี 2550 - 2554 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                            
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง จากจํานวนเกษตรกรตัวอย่าง 107 
ราย และพ่อค้า 9 ราย แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ  1) สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพ    
การผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง  2) ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง   
3) วิเคราะห์โครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการดําเนินงานการตลาด วิถีการตลาด 
4) วิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง และ
ประสิทธิภาพการตลาด และ 5) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง        
มีรายละเอียด  ดังน้ี 

4.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

4.1.1 สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

        จากการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  ทําให้เห็นถึงสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี (ตารางที่ 11) 

  1)  ลักษณะทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชงั 

                การศึกษาลักษณะทางสังคมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง    
พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง มีอายุเฉลี่ย 48 ปี มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเฉลี่ย 10 ปี    
ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.22 รองลงมาจบระดับมัธยมต้น/ปลาย ร้อยละ 24.30 และจบ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 7.48 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังจบระดับการศึกษาค่อนข้างตํ่า สมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเฉลี่ย 2 คนต่อ
ครัวเรือน   

2)  ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

                ผลการศึกษาทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า  อาชีพหลัก
ของเกษตรกรตัวอย่างประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ร้อยละ 57.94 รองลงมาทําการประมงทั่วไป  
ร้อยละ 24.30 รับจ้าง ร้อยละ 7.48 เกษตรกรรมอ่ืนๆ ร้อยละ 4.67  ค้าขาย ร้อยละ 2.80 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.94  และอื่นๆ ร้อยละ 1.87 การเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชัง ไม่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 52.34 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 47.66 สําหรับ
ภาระหน้ีสินของเกษตรกร ไม่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 69.16 มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 30.84 แหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 
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ได้แก่ สถาบันเกษตรกรต่างๆ ร้อยละ 51.52 ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 39.39 และกลุ่มนายทุน ญาติพ่ีน้อง 
เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 3.03 

ตารางที่  11  สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
 

รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 
1. จํานวนฟาร์มที่สํารวจ ฟาร์ม 107 100.00 
2. อายุเฉลี่ย ปี 48  
3. ระดับการศึกษา 
    - ไม่ได้ศึกษา 
    - ประถมศึกษา 
    - มัธยมต้น/ปลาย 
    - ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
- 

73 
26 
8 

 
- 

68.22 
24.30 
7.48 

4. ประสบการณ์ในการเลี้ยง ปี 10  
5. สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย คน 5  
6. จํานวนแรงงานช่วยเลี้ยงเฉลี่ย คน 2  
7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    - ไม่เป็น 
    - เป็น     

 
ราย 
ราย 

 
56 
51 

 
52.34 
47.66 

8. แหล่งเงินทุน 
    - ของตนเอง 
    - กู้ 

 
ราย 
ราย 

 
74 
33 

 
69.16 
30.84 

9. อาชีพหลัก 
    - การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
    - การประมงทั่วไป 
    - เกษตรกรรม 
    - รับราชการ/วิสาหกิจ 
    - ค้าขาย 
    - รับจ้าง 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
62 
26 
5 
1 
3 
8 
2 

 
57.94 
24.30 
4.67 
0.94 
2.80 
7.48 
1.87 
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ตารางที่ 11 (ต่อ)    
รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 

10. แหล่งเงินกู้ 
    - ธนาคาร 
    - นายทุน 
    - ญาติพ่ีน้อง 
    - เพ่ือนบ้าน 
    - กลุ่มต่างๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
13 
1 
1 
1 
17 

 
39.39 
3.03 
3.03 
3.03 
51.52 

ที่มา : จากการสํารวจ 

4.1.2  สภาพการผลิต  การจัดการการเพาะเลี้ยง  และการตลาดการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

          การศึกษาสภาพการผลิต การจัดการการเพาะเลี้ยง (ตารางที่ 12) และการตลาดการเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชัง (ตารางที่ 13) รายละเอียด ดังน้ี  

  1)  สภาพการผลิตปลากะพงขาวในกระชัง 

               จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ส่วนใหญ่มีลักษณะการเลี้ยง
แบบเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 95.33 ที่เหลือร้อยละ 4.67 มีลักษณะการเลี้ยงแบบหุ้นส่วน สําหรับเหตุผลใน 
การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เกษตรกรคิดว่ารายได้ดี ร้อยละ 54.21 รองลงมาเลี้ยงตามเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 
22.43  เจ้าหน้าที่ประมงแนะนํา ร้อยละ 8.41 และอ่ืนๆ ร้อยละ 14.02  ในส่วนของการเลือกสถานที่เพาะเลี้ยง 
เกษตรกรเลือกพ้ืนที่บริเวณใกล้บ้าน ร้อยละ 71.03 รองลงมาจับจองพ้ืนที่ตามความสมัครใจ ร้อยละ 22.43 
เพ่ือนบ้านแนะนํา ร้อยละ 3.74 และเจ้าหน้าที่ประมงแนะนํา ร้อยละ 1.87        

2)  การจัดการการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

                การศึกษาการจัดการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการ
ลูกพันธ์ุปลา และการจัดการการเพาะเลี้ยง มีรายละเอียด ดังน้ี 

       2.1)  การจัดการลูกพันธุ์ปลา 

                       เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีการจัดการลูกพันธ์ุปลา ดังน้ี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน ร้อยละ 96.26 รองลงมาซื้อจากสถานีประมงจังหวัด ร้อยละ 3.74  
สําหรับขนาดลูกพันธ์ุปลาส่วนใหญ่ขนาด 3.00 - 4.00 น้ิว ร้อยละ 66.36 เฉลี่ยราคา ตัวละ 7.56 บาท 
รองลงมาขนาด 5.00 - 6.00 น้ิว ร้อยละ 31.78 ราคาเฉลี่ยตัวละ 13.48 บาท ขนาด 7.00 - 8.00 น้ิว ร้อยละ 
0.93 ราคาเฉลี่ยตัวละ 18.75 บาท และขนาด 1.00 - 2.00 เซนติเมตร ร้อยละ 0.93 ราคาเฉลี่ยตัวละ 0.30 
บาท พบว่าเกษตรกรนิยมซื้อลูกพันธ์ุปลาขนาด 3.00 - 4.00 น้ิว และ 5.00 – 6.00 น้ิว ในการเพาะเลี้ยง 
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เน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการอนุบาล สามารถนํามาเลี้ยงได้ทันที ราคาลูกพันธ์ุปลาที่เกษตรกรซื้อทุกขนาด
ราคาเฉลี่ยตัวละ  9.48  บาท   

             สําหรับการอนุบาลลูกพันธ์ุปลา เกษตรกรไม่มีการอนุบาลลูกพันธ์ุปลา ร้อยละ 
60.75 เน่ืองจากซื้อปลาขนาดใหญ่มาเลี้ยง ทําให้ลดระยะเวลาในการเลี้ยงลง  ที่เหลือมีการอนุบาลลูกพันธ์ุปลา 
ร้อยละ 39.25 เกษตรกรที่มีการอนุบาลลูกพันธ์ุปลาจะอนุบาลในกระชัง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ ระยะเวลาในการ
อนุบาลเฉล่ีย 60 วัน  อาหารท่ีให้ในช่วงอนุบาล ได้แก่ ปลาเป็ด ร้อยละ 88.10 ที่เหลือร้อยละ 11.90 ให้อาหาร
อ่ืนๆ ให้อาหารลูกปลาเฉลี่ย 1 – 2 มื้อต่อวัน     

      2.2)  การจัดการการเพาะเลี้ยง 

                      เกษตรกรมีการจัดการการเพาะเลี้ยง ดังน้ี  อัตราการปล่อยลูกพันธ์ุปลากะพงขาวใน
กระชังเฉลี่ย 1,310 ตัว จํานวนกระชังในการเลี้ยงปลากะพงขาวต่อครั้งเฉลี่ย 9 กระชัง  ขนาดกระชังที่ใช้ใน 
การเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ขนาด 4x5x2.77 เฉลี่ย 55.40 ลูกบาศก์เมตร อาหารที่ใช้ในการเลี้ยง  
ปลากะพงขาวส่วนใหญ่ใช้ปลาเป็ด ร้อยละ 85.98 รองลงมาใช้อาหารเม็ด ร้อยละ 8.41 และอ่ืนๆ ร้อยละ 9.35 
เกษตรกรใช้ปลาเป็ดเป็นอาหารในการเลี้ยง เน่ืองจากราคาตํ่ากว่าอาหารเม็ดและสามารถหาซื้อได้ง่ายใน
ท้องถิ่น ระยะเวลาในการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของเกษตรกรเฉลี่ย 8.43 เดือน นํ้าหนักปลากะพงขาว 
ในกระชังเฉล่ีย 0.9 กิโลกรัมต่อตัว เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลาน้ําหนักประมาณ 0.5 – 1.00  กิโลกรัม หรือเรียกว่า 
ปลาจาน (เป็นขนาดปลาที่ภัตตาคาร/ร้านอาหารนิยมนํามาทําอาหารขายให้ผู้บริโภค จัดได้พอดีจาน) อัตรา 
การรอดเฉล่ีย ร้อยละ 42.14 เป็นอัตรารอดตํ่า เน่ืองจากเกิดภาวะนํ้าเสียที่เกิดจากการปล่อยนํ้าเสียของโรงงาน 
แหล่งชุมชน และบ่อกุ้ง ผลผลิตเฉล่ีย 496.55 กิโลกรัมต่อกระชัง  

ตารางที่  12  สภาพการผลิต และการจัดการการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
 

รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 
1. ลักษณะการเลี้ยง 
    - แบบเจ้าของคนเดียว 
    - แบบหุ้นส่วน 

 
ราย 
ราย 

 
102 
5 

 
95.33 
4.67 

2. เหตุผลที่เลี้ยง 
    - รายได้ดี 
    - เลี้ยงตามเพ่ือนบ้าน 
    - เจ้าหน้าที่ประมงแนะนํา 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
58 
24 
9 
17 

 
54.21 
22.43 
8.41 
14.02 

    



 28

ตารางที่ 12 (ต่อ)    

รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 

3. การเลือกสถานที่เลี้ยง 
    - พ้ืนที่ใกล้บ้าน 
    - จับจองตามความสมัครใจ 
    - เพ่ือนบ้านแนะนํา 
    - เจ้าหน้าที่ประมงแนะนํา 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
76 
24 
4 
2 
3 

 
71.03 
22.43 
3.74 
1.87 
0.93 

4. แหล่งลูกพันธ์ุปลา 
    - สถานีประมงจังหวัด 
    - ฟาร์มเอกชน  

 
ราย 
ราย 

 
4 

103 

 
3.74 
96.26 

5. ขนาดลูกพันธ์ุปลา 
    - 1.00 - 2.00 ซม. 
    - 3.00 – 4.00 น้ิว 
    - 5.00 – 600 น้ิว 
    - 7.00 – 8.00 น้ิว 
    - 9.00 – 10.00 น้ิว 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
1 
71 
34 
1 
- 

 
0.93 
66.36 
31.78 
0.93 

- 
6. ราคาลูกพันธ์ุปลา 
    - 1.00 - 2.00 ซม. 
    - 3.00 – 4.00 น้ิว 
    - 5.00 – 600 น้ิว 
    - 7.00 – 8.00 น้ิว 
    - 9.00 – 10.00 น้ิว 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
0.30 
7.56 
13.48 
18.75 

- 

 
 

7. ราคาลูกพันธ์ุปลาเฉล่ีย บาท 9.48  
8. การอนุบาลลูกพันธ์ุปลา 
    - ไม่มี 
    - มี 

 
ราย 
ราย 

 
65 
42 

 
60.75 
39.25 

9. จํานวนวันที่อนุบาลเฉล่ีย วัน 60  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)    
รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 

10. อาหารท่ีใช้อนุบาล 
    - อาหารเม็ด 
    - ปลาเป็ด 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 

 
- 

37 
5 

 
- 

88.10 
11.90 

11. จํานวนกระชังเลี้ยงเฉลี่ย กระชัง 9  
12. อัตราการปล่อยเฉลี่ยต่อกระชัง ตัว 1,310  
13. อาหารท่ีใช้เลี้ยงปลา 
    - อาหารเม็ด 
    - ปลาเป็ด 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 

 
9 
92 
10 

 
8.41 
85.98 
9.35 

14. ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย เดือน 8.43  
15. นํ้าหนักปลาเฉลี่ยต่อตัว กิโลกรัม 0.9  
16. อัตรารอดเฉลี่ย ร้อยละ 42.14  
17. ผลผลิตเฉล่ียต่อกระชัง กิโลกรัม 496.55  
ที่มา : จากการสํารวจ 

          3) สภาพการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

                จากการศึกษาสภาพการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายผลผลิต 
ที่ฟาร์ม ร้อยละ 85.05 รองลงมานําไปขายที่ร้านอาหาร ร้อยละ 9.34 และนําไปขายที่ตลาด ร้อยละ 1.87  ซึ่ง
ผู้รับซื้อผลผลิตส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารวบรวมท้องที่ ร้อยละ 70.10 รองลงมาเป็นพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 
19.62  ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ร้อยละ 10.28 และพ่อค้าขายปลีกเล็กน้อย 

                 รูปแบบผลผลิตที่ขาย เกษตรกรส่วนใหญ่ขายปลามีชีวิต  การกําหนดราคาผลผลิต     
ส่วนใหญ่ตกลงราคาตามตลาด ร้อยละ 47.66 รองลงมาผู้ซื้อเป็นผู้กําหนดราคา ร้อยละ 46.73 และผู้ขายเป็น  
ผู้กําหนดราคา ร้อยละ 5.61  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกําหนดราคาสินค้าเกือบร้อยละ 50 ผู้ซื้อเป็นผู้กําหนดราคา 
ทําให้เกษตรกรเสียเปรียบ วิธีการขายผลผลิต เกษตรกรขายผลผลิตให้กับเจ้าประจํา ร้อยละ 66.36  ที่เหลือ
ร้อยละ 34.58 ขายแบบเสรีไม่มีข้อผูกมัด วิธีการจ่ายเงินของผู้รับซื้อจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ร้อยละ 92.52 
รองลงมาจ่ายเป็นเงินเช่ือ ร้อยละ 4.67 จากข้อมูลการเลือกจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับ         
ความน่าเช่ือถือของการชําระเงิน เน่ืองจากเกษตรกรบางรายขายผลผลิตให้พ่อค้าไปแล้ว แต่เมื่อถึงกําหนด  
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การชําระเงินพ่อค้าไม่จ่ายเงินให้เกษตรกร ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 162.94 บาท 
สําหรับรายได้ของเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย  80,907.86 บาทต่อกระชัง                        
 
ตารางที่  13  สภาพการตลาดปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
 

รายการ หน่วย จํานวน ร้อยละ 
1. สถานที่ขายผลผลิต 
    - ขายที่ฟาร์ม 
    - นําไปขายที่ตลาด 
    - นําไปขายที่ร้านอาหาร 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
91 
2 
10 
4 

 
85.05 
1.87 
9.34 
3.74 

2. ผู้รับซื้อผลผลิต 
    - พ่อค้าท้องที่ 
    - พ่อค้าท้องถิ่น 
    - พ่อค้าปลีก 
    - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
    - อ่ืนๆ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
75 
21 
- 

11 
- 

 
70.10 
19.62 

- 
10.28 

- 
3. การกําหนดราคาผลผลิต 
    - ราคาตามตลาด 
    - ผู้ซื้อกําหนด 
    - ผู้ขายกําหนด 

 
ราย 
ราย 
ราย 

 
51 
50 
6 

 
47.66 
46.73 
5.61 

4. วิธีการขาย 
    - แบบเสรีไม่มีข้อผูกมัด 
    - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    - ขายเจ้าประจํา 
    - อ่ืนๆ 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
37 
2 
71 
1 

 
34.58 
1.87 
66.36 
0.93 

5. การจ่ายเงิน 
    - จ่ายเงินสด 
    - จ่ายเป็นเงินเช่ือ 
    - จ่ายเงินสดและจ่ายเป็นเงินเช่ือ 

 
ราย 
ราย 
ราย 

 
99 
5 
3 

 
92.52 
4.67 
2.81 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.2  ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

      ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ประกอบด้วย ต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทน
จากการเลี้ยง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 14 ) 

  4.2.1   ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 

   จากการศึกษาต้นทุนการเพาะเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า ต้นทุนทั้งหมด 46,123.37  
บาทต่อกระชัง หรือมีต้นทุนเฉลี่ย 92.89 บาทต่อกิโลกรัม จําแนกเป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด 44,440.35 บาท
ต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 96.35 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ทั้งหมด 1,683.02 บาทต่อกระชัง คิดเป็น
ร้อยละ 3.65 ของต้นทุนทั้งหมด โดยต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงสุด  คือ ค่าอาหาร 22,720.52 บาทต่อกระชัง  
คิดเป็นร้อยละ  49.26 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมา คือ ค่าลูกพันธ์ุปลา 12,418.80 บาทต่อกระชัง คิดเป็น 
ร้อยละ 26.93 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าแรงงาน 5,117.50 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 11.10 ของต้นทุน
ทั้งหมด สําหรับต้นทุนคงที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 1,517.09 บาทต่อกระชัง คิดเป็น
ร้อยละ 3.29 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมา คือ ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 124.21 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 
0.27 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าเสียโอกาสอุปกรณ์คงทน 41.72 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ
ต้นทุนทั้งหมด 

  4.2.2  ต้นทุนที่เปน็เงินสดและไม่เป็นเงินสด  

   ต้นทุนการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง สามารถแบ่งออกเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่   
ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนที่เป็นเงินสดท้ังหมด 39,624.73 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 85.91 ของต้นทุนทั้งหมด  
จําแนกเป็นต้นทุนผันแปร 39,500.52 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 85.64 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ 
124.21 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของต้นทุนทั้งหมด ในส่วนของต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งหมด 
6,498.64 บาทต่อกระชัง  คิดเป็นร้อยละ 14.09 ของต้นทุนทั้งหมด จําแนกเป็นต้นทุนผันแปร 4,939.83 บาท
ต่อกระชัง  คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ 1,558.81 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 
3.38 ของต้นทุนทั้งหมด 

 4.2.3  ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

  ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ประกอบด้วย  รายได้สุทธิ และกําไรสุทธิ  
มีรายละเอียด ดังน้ี    

  1) รายได้สุทธิ การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ประกอบด้วย รายได้สุทธิที่เป็นเงินสด และ
รายได้สุทธิทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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       1.1)  รายได้สุทธิที่เป็นเงินสด  คิดจากรายได้ทั้งหมดหักด้วยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด
ทั้งหมด จากการวิเคราะห์การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า  รายได้สุทธิที่เป็นเงินสด 41,407.34 บาทต่อ
กระชัง หรือรายได้สุทธิที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 83.39 บาทต่อกิโลกรัม  

       1.2)  รายได้สุทธิทั้งหมด คิดจากรายได้ทั้งหมดหักด้วยต้นทุนผันแปรทั้งหมด จากการ
วิเคราะห์การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า รายได้สุทธิทั้งหมด 36,467.51 บาทต่อกระชัง หรือรายได้สุทธิ
ทั้งหมดเฉลี่ย 73.44 บาทต่อกิโลกรัม 

  2)  กําไรสุทธิ การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ประกอบด้วย กําไรสุทธิที่เป็นเงินสด และ
กําไรสุทธิทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

       2.1) กําไรสุทธิที่เป็นเงินสด  คิดจากรายได้ทั้งหมดหักด้วยต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด
จากการวิเคราะห์การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า กําไรสุทธิที่เป็นเงินสด 41,283.13 บาทต่อกระชัง 
หรือกําไรสุทธิเฉลี่ย 83.14 บาทต่อกิโลกรัม   

       2.2) กําไรสุทธิทั้งหมด คิดจากรายได้ทั้งหมดหักด้วยต้นทุนทั้งหมด จากการวิเคราะห์
การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังพบว่า กําไรสุทธิทั้งหมด 34,784.49 บาทต่อกระชัง หรือกําไรสุทธิทั้งหมด
เฉลี่ย 70.05 บาทต่อกิโลกรัม  
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ตารางที่  14   ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
                   หน่วย  :  บาท/กระชัง 

ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด ต้นทุนรวม 
รายการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ต้นทุนผันแปรท้ังหมด(บาท) 39,500.52 85.64 4,939.83 10.71 44,440.35 96.35
   1.1 ค่าพันธ์ุปลา 12,418.80 26.93  12,418.80 26.93
   1.2 ค่าอาหารปลา 22,374.36 48.51 346.16 0.75 22,720.52 49.26
   1.3 ค่าแรงงาน 1,609.27 3.49 3,508.23 7.61 5,117.50 11.10
   1.4 ค่ายา/อาหารเสริม 218.33 0.47  218.33 0.47
   1.5 ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 42.08 0.09  42.08 0.09
   1.6 ค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ 1,090.79 2.36  1,090.79 2.36
   1.7 ค่าไฟฟ้า 335.09 0.73  335.09 0.73
   1.8 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 871.38 1.89  871.38 1.89
   1.9 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 540.42 1.17  540.42 1.17
   1.10 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1,085.44 2.35 1,085.44 2.44
2. ต้นทุนคงที่ท้ังหมด(บาท) 124.21 0.27 1,558.81 3.38 1,683.02 3.65
   2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้  124.21 0.27  124.21 0.27
   2.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ  1,517.09 3.29 1,517.09 3.29
   2.3 ค่าเสียโอกาสอุปกรณ์คงทน 41.72 0.09 41.72 0.09
3. ต้นทุนท้ังหมด(บาท) 39,624.73 85.91 6,498.64 14.09 46,123.37 100.00
4. ผลผลิตเฉลี่ยต่อกระชัง(กิโลกรัม) 496.55      
5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้(บาท/กิโลกรัม) 162.94      
6. รายได้ท้ังหมดต่อกระชัง(บาท) 80,907.86      
7. รายได้สุทธิต่อกระชัง(บาท) 36,467.51      
8. รายได้สุทธิเหนือเงินสดต่อกระชัง(บาท) 41,407.34      
9. กําไรสุทธิต่อกระชัง(บาท) 34,784.49      
10. กําไรสุทธิเหนือเงินสดต่อกระชัง(บาท) 41,283.13      
11. ต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ยต่อกิโลกรัม(บาท) 92.89      
12. กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม(บาท) 70.05      
13. อัตราปล่อยเฉลี่ยต่อกระชัง(ตัว) 1,310.00      
14. อัตรารอดเฉล่ีย(%) 42.14      
15. ค่า FCR 4.5 – 5.5      
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ  :  ขนาดกระชัง 4x5x2.77  = 55.40  ลูกบาศก์เมตร 
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4.3 โครงสร้างการตลาด 

4.3.1 สภาพทัว่ไปของการคา้ 

    ลักษณะการค้าพบว่า มีการซื้อขายปลากะพงขาวในทุกจังหวัด แต่ปริมาณการค้าในแต่ละจังหวัดจะ 
แตกต่างกัน โดยพ่อค้ารวบรวมท้องที่ จะรวบรวมผลผลิตจากฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงหรือที่จุดรับซื้อบริเวณ
ท่าขึ้นปลาแล้วส่งจําหน่ายต่อให้แก่พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และพ่อค้าขายปลีก ผลผลิต
ส่วนใหญ่จะส่งไปยังภัตตาคาร/ร้านอาหารท้ังในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป  

    4.3.2 ประเภทของพอ่ค้า สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี 

     1) พ่อค้ารวบรวมท้องที่ หมายถึง พ่อค้าที่ทําหน้าที่รับซื้อปลากะพงขาวจากเกษตรกรโดยตรงใน
พ้ืนที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอของจังหวัด โดยออกตระเวนทําการติดต่อรับซื้อตามท้องที่ต่างๆ ที่มีการ
เพาะเลี้ยงหรือท่าขึ้นปลา เมือ่รับซื้อปลาแล้วส่วนใหญ่จะขายผลผลิตให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร และพ่อค้าขายปลีก ซึ่งมักจะเป็นลูกค้าประจํา  

     2) พ่อค้ารวบรวมท้องถ่ิน หมายถึง พ่อค้าที่ทําหน้าที่รับซื้อปลากะพงขาวจากพ่อค้ารวบรวมท้องที่ 
หรือรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นพ่อค้านอกจังหวัดแล้วจะจําหน่ายผลผลิตให้กับภัตตาคาร/ร้านอาหาร
เป็นส่วนใหญ่ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มักจะเป็นลกูค้าประจําที่ทําการติดต่อซื้อขายกันอยู่เสมอ   

     3) พ่อค้าขายปลีก หมายถึง พ่อค้าที่มีร้านค้าของตนเองอยู่ในตลาดสดหรือแหล่งชุมชน เพ่ือความ
สะดวกของผู้บริโภคในการซื้อปลา ปลากะพงขาวที่นํามาจําหน่ายจะรับซื้อจากผู้รวบรวมท้องที่ แต่มีปริมาณ
ไม่มากนัก เน่ืองจากผลผลติส่วนใหญ่ที่พ่อค้ารวบรวมท้องที่รับซื้อมาจะจําหน่ายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น 
จากน้ันจะกระจายผลผลิตไปยังภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

    4.3.3 ลักษณะการซ้ือขาย 

      ลกัษณะการซื้อขายปลากะพงขาวในกระชัง เพ่ือให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ จากการสํารวจพบว่า ปริมาณการซื้อขายปลากะพงขาวในแต่ละ
จังหวัดจะมีพ่อค้ารวบรวมท้องที่รายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายที่ติดต่อซื้อขายกันเป็นประจํา โดยทําการรับซื้อโดยตรง
จากเกษตรกร พ่อค้ารวบรวมท้องที่จะติดต่อเกษตรกรตามท่ีพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ต้องการตามขนาดนํ้าหนักประมาณตัวละ 0.5 – 1 กิโลกรัม และมีการต่อรองราคากันเป็นที่พอใจทกุฝ่าย จึงจะ
มีการซื้อขายกัน ในการจับปลาเกษตรกรและพ่อค้าท้องที่ตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จับปลาขายแต่ละคร้ัง โดยพ่อค้าท้องที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งเอง ส่วนการชําระเงินขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของเกษตรกรและผู้รับซื้อแต่ละราย จากการสอบถามเกษตรกรและพ่อคา้พบว่า ในอดีตสามารถซื้อขายปลากัน
ด้วยเงินเช่ือได้ แต่ในปัจจุบันต้องซื้อขายด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ ่ นอกจากขาประจําที่คุ้นเคยกันจรงิๆ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากมีผู้รับซื้อปลาบางรายเมื่อถึงกําหนดการชําระเงินก็ไม่ชําระเงินค่าปลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ 
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       4.3.4 วิถีการตลาด 

       วิถีการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง
ไปยังผู้บริโภค โดยผ่านขั้นตอนที่สําคัญ คือ พ่อค้ารวบรวมท้องที่ พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค ตามลําดับ 

 พ่อค้ารวบรวมท้องที่ เมื่อได้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงแล้วจะกระจายผลผลติให้กับพ่อค้ารวมรวมท้องถิ่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร พ่อค้าขายปลีก
จนถึงผู้บริโภค ตามลําดับ 

 พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น เมื่อได้รวบรวมผลผลิตจากผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังโดยตรงและ
จากพ่อค้ารวบรวมท้องที่แล้วจะกระจายผลผลิตให้กับภัตตาคาร/ร้านอาหาร จนถึงผู้บริโภค ตามลําดับ 

 จากภาพที่ 10 วิถีการตลาดปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชังจะขายผลผลิตส่วนใหญ่ให้กับพ่อคา้รวบรวมท้องที่ ร้อยละ 70 รองลงมาเป็นพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น 
ร้อยละ 20 และภัตตาคาร/ร้านอาหาร ร้อยละ 10 พ่อค้าแต่ละประเภทจะมีการซื้อขายผลผลิตระหว่างกัน ดังน้ี 

 1. พ่อค้ารวบรวมท้องที่(ร้อยละ 70) จะกระจายผลผลิตให้แก่พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น รอ้ยละ 40 
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ร้อยละ 25 และพ่อค้าขายปลีก ร้อยละ 5  

 2. พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ร้อยละ 20 พ่อคา้รวบรวมท้องที่ ร้อยละ 
40 ดังน้ัน พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรับซื้อผลผลิตรวม รอ้ยละ 60 จากน้ันจะกระจายผลผลิตทั้งหมดให้กับ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร   

 3. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ร้อยละ10 พ่อค้ารวบรวมท้องที ่
ร้อยละ 25 และพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 60 ดังน้ัน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จะรับซื้อผลผลิตรวม ร้อยละ 
95 จากน้ันจะกระจายผลผลติไปสู่ผู้บริโภคท้ังหมด  

 4. พ่อค้าขายปลีก รับซื้อผลผลิตจากพ่อคา้รวบรวมท้องที่ ร้อยละ 5 และกระจายผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภคท้ังหมด  

     สุดท้ายปรมิาณผลผลิตปลากะพงขาวจะส่งผ่านพ่อค้าแต่ละประเภทไปยังผู้บริโภคท้ังหมดหรือ 
ร้อยละ 100   
 
 
 
 
 



 36

 
 
 

  
 
 
 

ภาพท่ี  10   วิถีการตลาดปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
4.4  การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพ
การตลาด 

ในการวิเคราะห์ต้นทุนการตลาด และส่วนเหลื่อมการตลาดปลากะพงขาวในกระชังจากการสํารวจจะ
เริ่มจากราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตได้ จนถึงราคาที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ ดังน้ี (ตารางท่ี 15 และตารางที่ 16) 

 4.4.1 ต้นทนุการตลาดและกําไรของการคา้ปลากะพงขาวในกระชงั 

          ต้นทุนการตลาดในการค้าปลากะพง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการดําเนินงานซื้อขาย
ปลากะพงขาว จากเกษตรกรผ่านพ่อค้าคนกลางระดับต่างๆ ไปยังพ่อค้าขายปลีก โดยเมื่อหักต้นทุนต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย  

             
 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 95% 

20%

40% 

10% 
    
    25%   60% 

70% 

 
             เกษตรกร 100% 

 
    พ่อค้ารวบรวมท้องถ่ิน 60%  

             
             พ่อค้าขายปลีก 5% 

 
      พ่อค้ารวบรวมท้องท่ี 70% 

             
                ผู้บริโภค 100% 
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          1) คา่ใช้จ่ายในการซื้อขาย ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่าคัดขนาด ค่าขนขึ้นลง           
ค่าทําความสะอาด และอ่ืนๆ  

           2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ ค่าเช่าสํานักงาน/ค่าเช่าแผง เงินเดือนพนักงาน        
ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอ่ืนๆ  

            3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เข่ง ตะกร้า ถังใส่ปลา ชุดออกซิเจน สวิง เครื่องคิดเลข 
เครื่องช่ัง และอ่ืนๆ ออกจากส่วนเหลื่อมการตลาดที่พ่อค้ารวบรวมท้องที่ได้รับและพ่อค้าขายปลีกได้รับ จะได้
กําไรในการขายปลากะพงขาวในกระชัง 12.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของราคาขายปลีก 
สําหรับพ่อค้าขายปลีกจะได้กําไรในการขายปลากะพงขาวในกระชัง 12.04 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 5.79 
ของราคาขายปลีก เน่ืองจากในการสํารวจคร้ังน้ีไม่ได้ข้อมูลพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น และภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
จึงมีข้อมูลเฉพาะพ่อค้ารวบรวมท้องที่และพ่อค้าขายปลีกเท่าน้ัน 

ตารางที่  15  ส่วนเหลื่อมและคา่ใชจ่้ายการตลาดปลากะพงขาวในกระชังปี 2554 
 

รายการ บาท/กก. ร้อยละ 
ต้นทุนการผลติ 
เกษตรกรได้รับกําไร 

92.89 
70.05 

44.67 
33.69 

1. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ 162.94 78.36 
ต้นทุนการตลาด 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

กําไร 
ส่วนเหลื่อม 

7.69 
6.46 
1.17 
0.06 
12.31 
20.00 

3.70 
3.11 
0.56 
0.03 
5.92 
9.62 

2. ราคาเฉลี่ยที่พ่อคา้ท้องทีไ่ด้รับ 182.94 87.98 
ต้นทุนการตลาด 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

กําไร 
ส่วนเหลื่อม 

12.96 
6.26 
5.34 
1.36 
12.04 
25.00 

6.23 
3.01 
2.57 
0.65 
5.79 
12.02 

3. ราคาเฉลี่ยที่พ่อคา้ขายปลีกได้รับ 207.94 100.00 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่  16  กําไรสุทธิที่เกษตรกรและพ่อค้าท้องที่ได้รบัจากการขายปลากะพงขาวในกระชัง ปี 2554 
 
ผู้ประกอบการ ราคาท่ีได้รับ 

(บาท/กก.) 
ต้นทุนการผลติ/
ต้นทุนการตลาด 

(บาท/กก.) 

กําไรสุทธ ิ
(บาท/กก.) 

ร้อยละของราคา
ขายปลีก 

เกษตรกร 162.94 92.89 70.05 33.69 
พ่อค้าท้องที ่ 182.94 7.69 12.31 5.92 
พ่อค้าขายปลกี 207.94 12.96 12.04 5.79 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
4.4.2 ส่วนเหลื่อมการตลาด 

        ส่วนเหลือ่มการตลาด (Marketing Margin) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาที่เกษตรกร
ได้รับกับราคาท่ีพ่อค้าท้องที่ได้รับ ส่วนเหลือ่มการตลาด ประกอบด้วย ต้นทุนการตลาด และกําไรของพ่อค้า 
ดังน้ี 

        ความแตกต่างของราคาท่ีเกษตรกรได้รับ จากการศึกษาพบว่า ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับ 
162.94 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาปลากะพงขาวทุกขนาดนํามาเฉล่ีย) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมท้องที่
ได้รับ 182.94 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการตลาด 7.69 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย 
ได้แก่ ค่าขนสง่(0.16 บาทต่อกิโลกรัม) คา่นํ้ามัน(3.55 บาทต่อกิโลกรัม) ค่านํ้าแข็ง(0.42 บาทต่อกิโลกรัม) 
ค่าจ้างแรงงาน(2.33 บาทต่อกิโลกรัม) รวมเป็นเงิน 6.46 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่  
ค่านํ้า(0.10 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าไฟฟ้า(0.03 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าโทรศพัท์(0.13 บาทต่อกิโลกรัม) คา่ประกัน
(0.24บาทต่อกิโลกรัม) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(0.67 บาทต่อกิโลกรัม) รวมเป็นเงิน 1.17 บาทต่อกิโลกรัม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 0.06 บาทต่อกิโลกรัม กําไร 12.31 บาทต่อกิโลกรัม  ทําให้พ่อคา้รวบรวมท้องที่มีส่วนเหลื่อมการตลาด 
20.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือรอ้ยละ 9.62 ของราคาขายปลีก ส่วนพ่อค้าขายปลีกได้รับราคาเฉล่ีย 207.94 บาท
ต่อกิโลกรัม มต้ีนทุนการตลาด 12.96 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย ได้แก่ ค่านํ้ามัน
(0.37 บาทต่อกิโลกรัม) ค่านํ้าแข็ง(2.19 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าจ้างแรงงาน(3.70 บาทต่อกิโลกรัม) รวมเป็นเงิน 
6.26 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่  ค่านํ้า(0.28 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าไฟฟ้า(0.28 บาทต่อ
กิโลกรัม) ค่าโทรศัพท์(0.37 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าเช่าแผง(1.94 บาทต่อกิโลกรัม) ค่าประกัน(0.34บาทต่อ
กิโลกรัม) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(2.13 บาทต่อกิโลกรัม) รวมเป็นเงิน 5.34 บาทต่อกิโลกรัม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1.36 บาท
ต่อกิโลกรัม กําไร 12.04 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้พ่อค้าปลกีมีส่วนเหลื่อมการตลาด 25.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือ
ร้อยละ 12.02 ของราคาขายปลีก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากกําไรที่พ่อค้าระดับต่างๆ ได้รับ พบว่า พ่อค้า
รวบรวมท้องที่ได้รับ 12.31 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 5.92 ของราคาขายปลีก และพ่อค้าขายปลีกได้รับ 
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12.04 บาทต่อกิโลกรัม หรอืร้อยละ 5.79 ของราคาขายปลีก เน่ืองจากราคาที่เกษตรกรขายได้ในปีที่ทําการ
สํารวจผลผลิตปลากะพงขาวออกสู่ตลาดมีน้อย อัตรารอดตํ่า แต่ผู้ประกอบการมีความต้องการมาก ทําให้ราคา
ขายสูงกว่าปกติ    

 4.4.3 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด 

          ในปีที่ทําการสํารวจสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ร้อนจัด  เกิดลมมรสุม ฝนฟ้าคะนอง มี
ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ปลาน็อค และตายจํานวนมาก ทาํใหอั้ตรารอดตํ่า 
ปริมาณปลากะพงขาวในกระชังออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาปลาในการซื้อขายจึงสูง ส่งผลกระทบให้ส่วนเหลื่อม
การตลาดสูงขึ้นด้วย นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการตลาด เช่น ค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่า
นํ้าแข็ง ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าแผง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ต้นทุน
การตลาดสูงขึ้น พ่อค้าแต่ละประเภทจึงต้ังราคาปลาสงูขึ้น ส่งผลกระทบให้ส่วนเหลื่อมการตลาดสูงขึ้นเช่นกัน 

 4.4.4 ประสิทธิภาพการตลาด(Marketing Efficiency)  

          จะสามารถบ่งบอกให้เราทราบว่าสินค้าเกษตรน้ันๆ การตลาดทํางานได้ดีมากน้อยเพียงใด 
โดยทั่วไปตลาดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ตลาดที่มีต้นทุนการตลาดระดับตํ่า แต่สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้บริโภคได้จํานวนมาก จากสูตร 

     ประสทิธิภาพการตลาด  =   (ราคาขายปลีก x 100) / ต้นทุนการตลาด 
                =  (207.94 x 100) / 20.65 
                =   1,006.97 

  ดังน้ัน  ตลาดปลากะพงขาวเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีค่ามากกว่า 1 

4.5  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบด้านการผลิต และการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

       จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิต และการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง  สามารถแยก
ออกเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

  4.5.1 ด้านการผลิต 

         ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตที่มีต่อเกษตรกร ได้แก่ แหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม  ราคา
อาหารปลา คุณภาพลูกพันธ์ุปลา และโรคปลา  มีรายละเอียด ดังน้ี 

         1) แหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม เกิดจากภาวะนํ้าเสียที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ปลากะพงขาว
ไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ํา จึงก่อให้เกิดปลาเป็นโรคและตายในที่สุด  แหล่งเพาะเลี้ยง
เสื่อมโทรมเกิดจากนํ้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า แหล่งชุมชนที่ปล่อยนํ้าเสีย  
และจากบ่อกุ้งที่ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งเลี้ยงปลากะพงขาว โดยไม่ผ่านการบําบัด นอกจากน้ียังเกิดจากการท่ี
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แหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวดังกล่าวถูกใช้เป็นพ้ืนที่เลี้ยงปลามาเป็นระยะเวลานาน 20 - 30 ปี ทําให้แหล่งเลี้ยง
เสื่อมโทรม 

         2)  ราคาอาหารปลา ค่าอาหารปลาเป็นต้นทุนสูงที่สุดในสัดส่วนของต้นทุนทั้งหมด คิดเป็น  
ร้อยละ 49.51 หรือ 45.06 บาทต่อกิโลกรัม จากการศึกษาเกษตรกรประสบปัญหาราคาอาหารปลามีราคา
สูงขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต โดยอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลาหลังเขียว ปลาทู และปลาเป็ด    
เป็นต้น มีสาเหตุมาจากภาวะราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการจับสัตว์นํ้าของเรือประมงสูงขึ้นตาม    
ไปด้วย  อีกทั้งในช่วงฤดูมรสุม  เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์นํ้าได้ ทําให้ปริมาณปลามีน้อย มีผลให้ราคา
อาหารย่ิงสูงขึ้น  นอกจากน้ีเกษตรกรซื้ออาหารปลาผ่านพ่อค้าคนกลาง   ซึ่งพ่อค้าคนกลางทําการรวบรวม
อาหารปลาจากท่าเรือประมง ในลักษณะซื้อขายแบบผูกขาด  ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กําหนดราคาอาหาร
ปลา ผลจากราคาอาหารปลาแพง ทําให้เกษตรกรบางส่วนต้องลดปริมาณการให้อาหารปลาลง  ส่งผลให้ปลา
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

        3) คุณภาพลูกพันธุ์ปลา  จากการศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องซื้อลูกพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน   
เกษตรกรต้องเสี่ยงกับคุณภาพพันธ์ุปลาไม่ดีเท่าที่ควร ในการซื้อลูกพันธ์ุปลาเกษตรกรต้องซื้อจากฟาร์มเอกชนที่
อยู่ไกล  เช่น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดสตูล  จังหวัดระนอง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต้องใช้ระยะเวลาขนส่งนาน  เน่ืองจากลูกพันธ์ุปลาในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ รวมทั้งภาครัฐไม่สามารถ
จัดหาลูกพันธ์ุปลาให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรได้ ทําให้ลูกพันธ์ุปลาอ่อนแอได้ง่าย  เพ่ือปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมและความเค็มนํ้าที่ไม่สอดคล้องกัน  หากมีการจัดการไม่ดีเท่าที่ควรย่ิงทําให้อัตราการรอด
ของปลาย่ิงตํ่าลง ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญของเกษตรกร  

        4)  โรคปลา จากการศึกษาเกษตรกรให้ข้อมูลว่า ปลาเป็นโรคมีสาเหตุจากคุณภาพนํ้า และ    
ลูกพันธ์ุปลามีสภาพอ่อนแอ โดยลักษณะปลาที่เป็นโรคจะมีจุดขาวเล็ก ๆ ที่บริเวณผิวเป็นแผลตามลําตัว 
จากน้ันเป็นแผลเน่าลึกลงในเน้ือจนถึงกระดูก และตายในที่สุด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เรียนรู้เก่ียวกับการรักษา
โรคของปลาด้วยตัวเอง ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการน้อยมาก  ทําให้การรักษาอาจไม่
ตรงตามโรค  ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก 

 4.5.2  ด้านการตลาด 

  ปัญหาที่มีผลกระทบด้านการตลาดที่มีต่อเกษตรกร ได้แก่ ด้านราคาผลผลิต และด้านแหล่ง
จําหน่าย 

  1) ด้านราคาผลผลิต ถ้ากรณีเกษตรกรท่ีเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีผลผลิตจากการเลี้ยง
ออกมาในคราวเดียวกันปริมาณมากเกินความต้องการ  ราคาที่เกษตรกรได้รับก็จะลดลง  เน่ืองจากพ่อค้า
รวบรวมท้องที่สามารถกําหนดราคาได้  แต่เกษตรกรก็สามารถต่อรองได้บ้าง แต่ในปี 2554 ที่ทําการศึกษา
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พบว่า ราคาเกษตรกรขายได้ราคาสูง เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณน้อย จากการเกิดปัญหาน้ําเสีย     
ไม่ทราบสาเหตุ ทําให้ปลาตาย 

  2) ด้านแหล่งจําหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตมี 
น้อยราย  เกษตรกรจําเป็นต้องเลือกจําหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องที่ พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น หรือ
ภัตตาคาร/ร้านอาหารท่ีมีความน่าเช่ือถือในการชําระเงินเป็นสําคัญ  เพ่ือลดความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนจากการขายผลผลิต 
 



บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยง สภาพการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน    
การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ศึกษาโครงสร้างการตลาด หน้าที่การตลาด สถาบันการตลาด ผลการ
ดําเนินงานการตลาด วิถีการตลาด ศึกษาส่วนเหลื่อมการตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด 
และประสิทธิภาพการตลาด รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวใน
กระชัง ซึ่งสรุปผลการศึกษาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

5.1 สรุป 

5.1.1  สรุปผลการศึกษา 

           จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีอายุเฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.22 สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน แรงงานช่วยเลี้ยงปลาในครัวเรือนเฉลี่ย 2 
คน อาชีพหลักของเกษตรกรตัวอย่าง คือ การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ร้อยละ 57.94  รองลงมาทําการประมง
ทั่วไป ร้อยละ 24.30 เกษตรกรไม่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 52.34 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
ร้อยละ 47.66 เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังแบบเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 95.33 ประสบการณ์
การเลี้ยงเฉลี่ย 10 ปี  เกษตรกรมีเหตุผลในการเลือกเลี้ยงปลากะพงขาว คิดว่ารายได้ดี ร้อยละ 54.21      
แหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง ร้อยละ 69.16 เกษตรกรเลือกพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณใกล้บ้าน ร้อยละ 71.03 เกษตรกร
ซื้อลูกพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน ร้อยละ 96.26 ซื้อลูกพันธ์ุปลาขนาด 3 - 4 น้ิว ร้อยละ 66.36  รองลงมา
ขนาด  5 - 6  น้ิว ร้อยละ 31.78 เน่ืองจากลูกพันธ์ุปลาขนาดดังกล่าวไม่ต้องเสียเวลาในการอนุบาล สามารถ
นํามาเลี้ยงได้ทันที ราคาลูกพันธ์ุปลาเฉล่ียตัวละ 9.48 บาท ไม่มีการอนุบาลลูกพันธ์ุปลา ร้อยละ 60.75 ที่เหลือ
มีการอนุบาล ร้อยละ 39.25 ระยะเวลาการอนุบาลเฉล่ีย 60 วัน อาหารท่ีใช้ในการอนุบาลใช้ปลาเป็ด ร้อยละ  
88.10 จะให้อาหารลูกปลาเฉลี่ย 1 - 2 มื้อต่อวัน อัตราการปล่อยลูกพันธ์ุเฉลี่ย 1,310 ตัวต่อกระชัง  จํานวน
เลี้ยงเฉลี่ย 9 กระชัง กระชังเฉลี่ย 55.40 ลูกบาศก์เมตร  อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากะพงขาว ใช้ปลาเป็ด ร้อยละ 
85.98  ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 8.43 เดือน นํ้าหนักปลาเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัมต่อตัว อัตราการรอดตายเฉล่ีย 
ร้อยละ 42.14 เน่ืองจากเกิดภาวะนํ้าเสีย เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉล่ีย 496.55  กิโลกรัมต่อกระชัง  

         การตลาดปลากะพงขาวในกระชัง  เกษตรกรขายผลผลิตที่ฟาร์ม ร้อยละ 85.05 ให้กับพ่อค้า
รวบรวมท้องที่ ร้อยละ 70.10 รองลงมาเป็นพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 19.62  การกําหนดราคาผลผลิต
ตามราคาตลาด ร้อยละ 47.66 รองลงมาผู้ซื้อเป็นผู้กําหนดราคา ร้อยละ 46.73 เกษตรกรขายผลผลิตให้กับ
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พ่อค้าเจ้าประจํา ร้อยละ 66.36 รองลงมาขายแบบเสรีไม่มีข้อผูกมัด ร้อยละ 34.58 ราคาผลผลิตที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย 162.94 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 80,907.86 บาทต่อกระชัง ต้นทุนทั้งหมด 
46,123.37 บาทต่อกระชัง ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าอาหาร 22,720.52 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 
49.26 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมา คือ ค่าลูกพันธ์ุปลา 12,418.80 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 26.93 ของ
ต้นทุนทั้งหมด และค่าแรงงาน 5,117.50 บาทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 11.10 ของต้นทุนทั้งหมด ผลตอบแทน
จากการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง แยกออกเป็นรายได้สุทธิที่เป็นเงินสด 41,407.34 บาทต่อกระชัง หรือ
รายได้สุทธิที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 83.39 บาทต่อกิโลกรัม รายได้สุทธิทั้งหมด 36,467.51 บาทต่อกระชัง หรือรายได้
สุทธิทั้งหมดเฉลี่ย 73.44 บาทต่อกิโลกรัม  ถ้าพิจารณาในส่วนของกําไรสุทธิแยกออกเป็นกําไรสุทธิที่เป็นเงินสด 
41,283.13 บาทต่อกระชัง หรือกําไรสุทธิที่เป็นเงินสด 83.14 บาทต่อกิโลกรัม และกําไรสุทธิทั้งหมด 
34,784.49 บาทต่อกระชัง หรือกําไรสุทธิทั้งหมดเฉลี่ย 70.05 บาทต่อกิโลกรัม  

         สําหรับต้นทุน กําไร และส่วนเหลื่อมการตลาดพบว่า ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับ 162.94 บาท
ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาเฉลี่ยที่พ่อค้ารวบรวมท้องที่ได้รับ 182.94 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการตลาด 7.69 
บาทต่อกิโลกรัม ทําให้พ่อค้ารวบรวมท้องที่มีส่วนเหล่ือมการตลาด 20.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 9.62 
ของราคาขายปลีก ส่วนพ่อค้าขายปลีกได้รับราคาเฉลี่ย 207.94 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการตลาด 12.96 บาท
ต่อกิโลกรัม ส่วนเหล่ือมการตลาด 25.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 12.02 ของราคาขายปลีก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบจากกําไรที่พ่อค้าระดับต่างๆ ได้รับ พบว่า พ่อค้ารวบรวมท้องที่ได้รับ 12.31 บาทต่อกิโลกรัม หรือ
ร้อยละ 5.92 ของราคาขายปลีก และพ่อค้าขายปลีกได้รับ 12.04 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 5.79 ของราคา
ขายปลีก 

5.1.2  ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง 

           1)  ด้านการผลิต สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

        1.1) แหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม เกิดภาวะน้ําเสียที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ปลา
กะพงขาวไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพนํ้า ก่อให้เกิดปลาเป็นโรค  และตายในที่สุด 

        1.2) ราคาอาหารปลา ซึ่งค่าอาหารปลาเป็นต้นทุนมากที่สุดในสัดส่วนของต้นทุนผันแปร
ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 49.26 ของต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรประสบปัญหาราคาอาหารปลามีราคาสูงขึ้น และมี
แนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต 

        1.3) คุณภาพลูกพันธุ์ปลา จากการศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธ์ุปลาจากฟาร์ม
เอกชน ซึ่งมีราคาสูง  และเกษตรกรต้องเสี่ยงกับคุณภาพพันธ์ุปลาไม่ดีเท่าที่ควร   

         1.4) โรคปลา ปลาเป็นโรคมีสาเหตุจากคุณภาพนํ้า  และลูกพันธ์ุปลามีสภาพอ่อนแอ  
โดยลักษณะปลาที่เป็นโรคจะมีจุดขาวเล็ก ๆ ตามบริเวณผิวหนัง  และเป็นแผลตามลําตัว  จากนั้นเป็นแผลเน่า
ลึกในเน้ือจนถึงกระดูกและตายในที่สุด 
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            2)  ด้านการตลาด 

         2.1) ด้านราคาผลผลิต เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีผลผลิตจากการเลี้ยง
ออกมาในคราวเดียวกัน ปริมาณปลาจึงออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ ทําให้ราคาที่ได้รับจึงตํ่า  และความ
ไม่แน่นอนของราคาในรอบปีมีสูง 

         2.2) แหล่งจําหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตมี
จํานวนน้อยเป็นแหล่งจําหน่ายที่ขาดความน่าเช่ือถือ 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงขาวต่อไป ดังน้ี 

  5.2.1 อาหารปลามีราคาสูง  เกษตรกรควรจัดต้ังกลุ่ม เพ่ือรวมกลุ่มจัดหาอาหารปลาราคาถูกจาก
ท่าเรือโดยตรง  สําหรับช่วงที่อาหารปลามีราคาสูงและมีน้อย  เกษตรกรอาจเลี้ยงปลาที่มีมูลค่าตํ่าเพ่ือเป็น
อาหารปลากะพงขาว  เช่น  ปลาหมอเทศ  ปลานิล  ซึ่งแพร่พันธ์ุได้รวดเร็ว  และกินแพลงก์ตอนตามธรรมชาติ
มาทดแทนในช่วงที่ขาดแคลน  สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้อีกทางหน่ึง  

  5.2.2 กรมประมง ควรเร่งรัดพัฒนาการเพาะเล้ียงลูกพันธ์ุปลากะพงในเชิงพาณิชย์  ซึ่งเป็นการผลิต 
ลูกพันธ์ุปลาที่มีคุณภาพ  มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  มีอัตราการรอดตายสูง เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงของ
เกษตรกรในการซื้อลูกพันธ์ุปลา  เพ่ือจําหน่ายแก่สมาชิกในราคาต่ํากว่าราคาตลาด  เพ่ือลดต้นทุนค่าพันธ์ุปลา
ของเกษตรกร และยังสามารถควบคุมคุณภาพลูกพันธ์ุปลาได้  ทําให้ปลาที่เลี้ยงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แหล่งนํ้าได้เร็ว  อัตราการรอดตายสูง 

  5.2.3 โรคปลากะพงขาว  และการจัดการการเลี้ยงปลากะพงขาว หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น  
กรมประมง หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ควรมีบทบาทในการวิจัยหาแนวทางป้องกันและรักษาโรค
ปลา และจัดการเผยแพร่ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพ่ือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  หรือจัดต้ังศูนย์ตรวจสุขภาพสัตว์นํ้า และคุณภาพนํ้า เพ่ือบริการแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ       
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
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