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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  (Life Cycle Assessment: LCA) แบบ Cradle to 
Gate รวมถึงการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า (Input) ของกระบวนการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นท่ี และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล  และการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน โดยผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีทำการศึกษาแบบเจาะจง คือ ฟาร์มท่ีประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive culture) ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำมา
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลท้ัง 4 ข้ันตอนหลัก มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุดในข้ันตอนการเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวม 197.856 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต รองลงมาคือกระบวนการเตรียมบ่อ
เพาะเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/รอบการ
เลี้ยง/10 ไร่การผลิต กระบวนการการเพาะเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมอยู่ ท่ี 36.246 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต และการขนส่งปลานิลสู่ตลาดปลา มี
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/รอบการขนส่ง/10 ไร่การผลิต ซึ่งก๊าซ
เรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องสูบน้ำท่ีใช้น้ำมันดีเซลและไฟฟ้า  นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต พบว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเป็น
แหล่งกำเนิดของมลพิษ เนื่องจากน้ำท่ีระบายออกจากบ่อระหว่างการเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำนั้น
ไม่มีการบำบัด และมีของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของปลา เศษอาหารที่ตกค้าง ตะกอนดินท่ีปนเปื้อน
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มากับน้ำ 
จากปัญหาท่ีค้นพบ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลและการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตามหลักการเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) และหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเกษตรกรตัดสินใจเลือกท้ังหมด 5 แนวทาง ได้แก่ 1) 
การจัดการของเหลือจากการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลา
นิล  3) การจัดการข้อมูล โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ก่อนนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเพาะเลีย้งปลานิลและการพัฒนาอาชพี 4) การลดต้นทุนจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 5) การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
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This research has its key objectives of assessing environmental impacts 

caused by Tilapia farming, using Life Cycle Assessment (LCA): Cradle to Gate method 

and Greenhouse gas emissions to suggest guidelines to reduce the impact and 

improve the Tilapia farming process. The Semi-Intensive culture farming method was 

applied together with an in-depth interview from key relevant persons including 

farmers who breed Tilapia using a  Semi-Intensive culture method from nearby areas. 

This research found that greenhouse gas emissions released from the farm are 

based on four main processes of breeding. 1) Harvesting has released the most of 

197.856 KgCO2eq/year 2) Preparatory processes which is 192.136 KgCO2eq/year 3) 

Growing process, which is 36.246 KgCO2eq/year and 4) Transportation to fish markets, 

which is 28.176 KgCO2eq/year. 

A significant reason is due to the use of a diesel-powered pump in addition to 

the fact when considering environmental impact, the discovery of pond aquaculture 

 



 ฉ 

is a source of pollution because of water drained from ponds during aquaculture and 

fishing untreated, containing many wastes arising out of the fish excretion and 

leftover food sediment leading to contaminated water. 

This research, therefore, recommended the key guidelines for the 

development of Tilapia farming and the reduction of environmental impacts based 

on Smart Farmer and Circular Economy principles as divided into 5 points: 1) 

Management of residues from Tilapia farming to increase economic value. and 

reduce environmental impact 2) Reducing greenhouse gas emissions and particulate 

emissions from Tilapia Farming Process 3) Data management by checking and 

recording before being used for decision-making in solving environmental problems 

arising from tilapia farming and career development cost 4) Cost reduction from 

Tilapia farming coupled with reducing environmental impact and 5) Exchange and 

enhance knowledge on the environmental impact caused by Tilapia farmers among 

other farmers in nearby areas. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และ
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประสบ
ความสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากศาสตราจารย์  ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และ ผศ. ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผู้ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางใน
การศึกษา ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ในทุกข้ันตอนอย่างละเอียด จน
ทำให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ผู้ ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 

ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ท่ีผู้ศึกษาได้นำมาอ้างอิงในการทำวิจัย 
จนกระท่ังสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ ท่ีให้ความสนับสนุนและช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผู้
ศึกษาไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในท่ีนี้  ผู้ศึกษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุก
ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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บทที ่1 
บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

อาหาร คือ ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การผลิตอาหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเกษตร 
การปศุสัตว์ หรือ การประมง จึงมีความจำเป็นต้องพฒันาศักยภาพในการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการอาหารของจำนวนประชากรโลก ซึ่งในปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนมากถึง 7.9 ล้านคน  
(Worldometers, 2022) และจากการคาดการณ์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017) พบว่าปริมาณความต้องการ
เนื้อสัตว์ของประชากรโลกในปี ค.ศ. 2050 จะขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน และจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากรไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยอายุมากกว่า 6 ปี ท่ีบริโภค
อาหารกลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันสัตว์นั้นมีจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.1 ของ
จำนวนประชากรท้ังหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) สำหรับประเทศไทย การผลิตในภาคการประมง
มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสท่ี 
4/2564 ขยายตัว 1.9% จากการขนส่งการค้า และการเกษตรท่ีปรับตัวดีข้ึน ทำให้การบริโภคและ
การส่งออกเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ผลผลิตจากการทำประมงรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังเป็นแหล่งอาหาร
ท่ีสำคัญสำหรับประชากรในประเทศ เป็นท่ีมาของการจ้างแรงงานและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
เช่น โรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ และยังสามารถส่งออกเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ประเทศ โดยในช่วงเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2554 – 2563) มีจำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเฉลี่ย 512,289 ฟาร์มต่อปี มีผลผลิต
เฉลี่ย 414,864 ตันต่อปี (ร้อยละ 42.07) คิดเป็นมูลค่า 24,331 ล้านบาทต่อปี และมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ท่ีสำคัญ คือ ปลานิล มีการเพาะเลี้ยงมากท่ีสุด มีจำนวนฟาร์มเลี้ยงเฉลี่ย 296,846 ฟาร์มต่อปี (ร้อยละ 
57.94) เนื้อท่ี 438,171 ไร่ต่อปี (ร้อยละ 53.27) มีผลผลิตเฉลี่ย 201,359 ตันต่อปี (ร้อยละ 48.54) 
คิดเป็นมูลค่า 9,900 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 40.69) โดยผลผลิตและมูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอัตรา
ร้อยละ 3.69 และ 4.99 ต่อปี ตามลำดับ (กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง, 
2564) ส่งผลให้ปลานิลเป็นปลาท่ีนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลานิลเป็นสินค้าประมงหลักท่ีมีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลกำไรต่อหน่วยการผลิตสูง 
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และปลานิลยังมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากปลานิลเป็นปลาท่ีมีไขมันและคลอเลสเตอรอลต่ำ แต่มี
โอเมก้า 3 และโปรตีนสูงเกือบเท่าปลาทะเล  

จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำแนกเป็นรายชนิด
และตามประเภทการเลี้ยงปี 2560 มีการเพาะเลี้ยงปลานิลปริมาณ 217,928 ตัน คิดเป็นการเพาะเลี้ยงใน
บ่อดินมากถึง 195 ,322 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11 ,003.8 ล้านบาท (กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง, 2562) โดยการผลิตปลานิลของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน สำหรับ
ผลผลิตปลานิลในปี 2564 คาดว่ามีปริมาณ 210,419 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 จากปี 2563เนื่องจาก
ปริมาณน้ำมีเพียงพอสำหรับการเลี้ยงในรอบปี ปริมาณฝนท่ีตกท่ัวถึงทุก ๆ พื้นท่ี ประกอบราคาหน้า
ฟาร์มท่ีเกษตรกรจำหน่ายได้ปรับตัวสงูขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่และผลผลิตปลานิลในปี 2564 เพิ่มข้ึน 
เมื่อเทียบกับปี 2563 (เกวลิน หนูฤทธิ์, 2563) ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การเพาะเลี้ยงปลานิลท้ังแบบในบ่อดิน
และกระชังมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังในด้านต่าง ๆ 
จากการวิจัยของ ปณิชา ชุติชัยจรัส และคณะ (2562) ซึ่งได้ทำการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของการเพาะเลี้ยงปลานิลระยะวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ 
Cradle to Gate พบว่า การเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียนมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการก่อให้เกิดภาวการณ์เพิ่มสารอาหารในน้ำท้ิง (Eutrophication potential) จากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล คิดเป็นค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยฟอสเฟต 0.004 kg PO4

3- ซึ่งนำมาสู่สาเหตุของการเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อมท้ังดิน น้ำ และอากาศในบริเวณที่ใช้เพาะเลี้ยงปลานิล 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้กำหนดมาตรการที่จะนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เช่น การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย 
(ปี พ.ศ. 2560-2564) นโยบายด้านความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้ความตกลง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เป็นต้น โดยกำหนดให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ เพื่อให้ผลผลิต
สัตว์น้ำของประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน
เพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ ท้ังยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเกิด
ความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (กรมประมง, 2560ก) และในปัจจุบัน
ยังได้มีหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีน่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลานิลได้ เช่น หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาตัวเกษตรกร
ให้มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 
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ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการเกษตร คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความมั่นคง
ด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ระบุถึงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต และส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอด
กระบวนการผลิต พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง 
เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและปลอ่ยคาร์บอนต่ำ ซึ่งมีความสอดคล้องในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลานิลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และอีกหลักการท่ีมีความน่าสนใจ คือ หลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการออกแบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเป็นวงจรไม่รู้จบ หลักการ
ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นกว้างกว่าเพียงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (recycle) แต่เป็นแนวคิด
แบบองค์รวมท่ีครอบคลุมหลักการสำคัญ คือ ออกแบบสินค้าและบริการท่ีเน้นการรักษาต้นทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ
และสินค้า และลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบ (negative externalities) ต่อสิ่งแวดล้อมให้
ได้มากท่ีสุด ซ่ึงหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทุกข้ันตอนของการผลิตและ
การบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างมูลค่าและรายได้จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน ซึ่งมี
ความเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงปลานิลไปสู่ระบบการผลิตแบบ
หมุนเวียน ท่ีเน้นการใช้พลังงานสะอาด ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบเชิงบวก
ต่อระบบเศรษฐกิจ (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2558)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment (LCA)) แบบ Cradle 
to Gate นำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะประเมินตั้งแต่ข้ันตอน
การเตรียมการเพาะเลี้ยงปลานิลจนถึงการขนส่งไปสู่แพปลา แต่จะไม่รวมถึงข้ันตอนการนำไปแปรรูป
หรือประกอบอาหารและกำจัดซาก เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปใน
แต่ละบริบท เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร หรือครัวเรือนท่ีนำปลานิลไปประกอบอาหาร เพื่อวิเคราะห์
หาทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้นต่อไป โดยกำหนดพื้นท่ีศึกษาการเพาะเลี้ยง
ปลานิล คือ ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์ม
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กรณีศึกษาตัวอย่างที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive 
Culture) ทำการเลี้ยงโดยใช้อาหารสำเร็จรูปและอาหารสมทบ ไม่มีการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งยังไม่มีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการประกอบกิจการ ส่งผลให้เกิดผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากแต่ละข้ันตอนการประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงปลานิล โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทาง 
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลของฟาร์มให้มีความสอดคล้องกับตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากนั้นจะนำทางเลือกใน
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการ
วิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทางเลือกใน
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมท่ีสุด และหวังว่าผลงานวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาประเภทเดียวกันในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือฟาร์มอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจต่อไป 
 

1.2 คำถามวิจัย 

1. เมื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate แล้ว มีผลกระทบอย่างไรบ้าง 

2. แนวทางใดบ้างท่ีสามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลของฟาร์มท่ีศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  

3. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์
ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) เป็นอย่างไร และทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด
ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
  

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate 

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเสนอ
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ทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงปลานิล หลังจากการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate แล้ว 

3. เพื่อนำแนวทางหรือทางเลือกท่ีเสนอ มาประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงปลานิล และสามารถเสนอ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมเหล่านั้น และพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้อง
ตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์
ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 

2. ภาคส่วนการเพาะเลี้ยงปลานิล หรือการเพาะเลี้ยงปลาชนิดอื่น ๆ เพื่อการผลิตอาหาร 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาอืน่ ๆ  บริเวณใกล้เคียง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมประมง สามารถนำทางเลือก
ท่ีได้นำเสนอนั้นไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกิดข้ึนจากการกระบวนการเลี้ยงและผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภค 

3. ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และการประมงของประเทศไทย ให้เป็นการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางด้านอาหาร 
และสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการขนส่ง
สู่ตลาดเพื่อบริโภคและจัดจำหน่ายได้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศและ
ของโลกต่อไป 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา    

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิค
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate 
ซึ่งจะประเมินตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมการเพาะเลี้ยงปลานิลจนถึงการขนส่งไปสู่แพปลา แต่จะไม่รวมถึง
ข้ันตอนการนำไปแปรรูปหรือประกอบอาหารและกำจัดซาก เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีวิธีการท่ีหลากหลาย
และแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร หรือครัวเรือนที่นำปล านิล 
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ไปประกอบอาหาร เพื่อเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นและแนวทาง 
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล ท่ีสอดคล้องตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 

2. ขอบเขตด้านประชากร : กำหนดฟาร์มตัวอย่างในการศึกษา โดยเป็นฟาร์มท่ีประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ทำการเลี้ยงโดยใช้ปุ๋ยและอาหาร
สมทบตามธรรมชาติ เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง ไม่มีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จากแต่ละข้ันตอนการประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม จำนวน 2 คน 
ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง จำนวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) จำนวน 2 คน  

3. ขอบเขตด้านพื้นที่: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และฟาร์มประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) อื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง 

4. ขอบเขตด้านเวลา: ผู้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ    

1. การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) หมายถึง การประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตลอดวัฏจักรชีวิตหรือช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือบริการ ตั้งแต่
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน และการจัดการซากหลังหมดอายุการใช้งาน รวมไปถึงการขนส่ง
ท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงวัฏจักรชีวิต ซึ่งทำให้ทราบสาเหตุและจุดท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงส่งผล
ให้สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุงและ/หรือ พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดลง และใช้ทรัพยากรอันจํากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2556) โดย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการประเมินแบบ Cradle to gate หมายถึง การประเมินผลกระทบ
ตลอดวัฏจักรชีวิตของการเพาะเลี้ยงปลานิล ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงการขนส่งสู่ตลาดปลา 
แต่จะไม่รวมข้ันตอนการแปรรูปหรือกำจัดซาก เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีวิธีการท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร หรือครัวเรือนท่ีนำปลานิลไปประกอบอาหาร 
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2. หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง การพัฒนาตัวเกษตรกร
ให้มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน ด้านการตลาด 
ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การเกษตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาการเกษตร คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็น
ฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถ
นำหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล 
และเสนอแนะแนวทาง/ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิลได้ 

3. หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) หมายถึง การออกแบบเศรษฐกิจให้
หมุนเวียนเป็นวงจรไม่รู้จบ หลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นกว้างกว่าเพียงการนำทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ (recycle) แต่เป็นแนวคิดแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ 1) ออกแบบ
สินค้าและบริการท่ีเน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า และ 3) ลดการเกิดของเสียและผลกระทบ
เชิงลบ (negative externalities) ต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากท่ีสุด หลักการท้ัง 3 ข้อนั้นทำให้ระบบการผลิต
แบบเดิมหรือระบบการผลิตแบบตรง (Linear economy) ท่ีเป็นการผลิตแบบใช้แล้วท้ิง (make-use-
dispose) และเน้นกำไรเป็นตัวตั้ง ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการผลิตแบบหมุนเวียนท่ีเน้นการนำวัตถุดิบ
จากสินค้าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (make-use-return) พัฒนาไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดผลกระทบ
เชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2558) โดยการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้สามารถนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเครื่องมือ
เก็บข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง/ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเพาะเลี้ยง
ปลานิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิลได้ 

4. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 
หมายถึง เครื่องมือประยุกต์วัดผลท้ังด้านการสร้างกำไรทางธุรกิจ (Business Profit) ซึ่งเป็นผลตอบแทน
ทางการเงินโดยตรงท่ีมีต่อตัวเองหรือเจ้าของ และการสร้างกำไรทางสังคม (Social Profit) ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินค่าด้านสังคมเพื่อวางแผน
โครงการในอนาคตหรือทบทวนโครงการในอดีต โดยการนำผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
มาคำนวณหามูลค่าท่ีเป็นตัวเงินเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีได้ลงทุนไปเพื่อดูผลกระทบหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมว่าสามารถคิดเป็นมูลค่าทางการเงินได้เท่าไร 
(สุชาต ิเอกไพฑูรย์, 2554) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
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จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ) มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล และประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของแนวทาง/ทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิล 

5. หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) หรือ AHP เป็นวิธีการหนึ่ง
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Alternatives) โดยมีหลักการง่าย ๆ 
คือ แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้น ๆ ชั้นแรกคือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงกำหนดเกณฑ์ 
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามลำดับ (Saaty, 1980) 
แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนน
ตามความสำคัญหรอืความชอบ หลังจากให้คะแนนเพือ่จัดลำดับความสำคัญของเกณฑแ์ล้ว จึงค่อยพิจารณา
วิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความสำคัญ
หรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจัดลำดับทางเลือก เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได้ 
(วราวุธ วุฒิวณิชย์, 2559) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำหลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic 
Hierarchy Process) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจและจัดลำดับแนวทาง/ทางเลือก
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 



 

 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Smart Farmer และ Circular Economy 
กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อเรียงลำดับดังนี้ 

2.1 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย 
2.2 นโยบาย มาตรการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานลิของประเทศไทย 
2.3 ทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวติของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment (LCA)) 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)   
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   
2.6 ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการ

วิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
2.7 ข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลานิลของ ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย 

2.1.1 สถานการณ์การทำประมงทั่วไปของประเทศไทย 
การประมงของไทยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิตประมงของประเทศไทยใน 

ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าปริมาณมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยคาดว่า
จะมีผลผลิต 2,604,503 ตัน มูลค่า 170,083 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากการทำการประมง 1,659,467 ตัน 
(ร้อยละ 63.72) มูลค่า 76,012 ล้านบาท (ร้อยละ 44.69) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 945,036 ตัน 
(ร้อยละ 36.28) มูลค่า 94,071 ล้านบาท (ร้อยละ 55.31) (กรมประมง, 2563) การทำการประมงของ
ไทยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2503 โดยเริ่มใช้เครื่องมือประมงอวนลากที่ทันสมัย มีการขยายพื้ นที่ทำ
การประมงห่างฝั่งออกไป และทำการประมงในทะเลหลวงอย่างเสรี ทำให้จับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากข้ึน 
จนกระท่ังในปี 2508 ได้เริ่มออกไปทำการประมงในน่านน้ำของต่างประเทศ โดยการขออนุญาตเข้าไป
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ทำการประมงในรูปแบบต่าง ๆ ต่อมาในปี 2520 ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 
(EEZ) ส่งผลให้พื้นท่ีทำการประมงลดลง ในปี 2537 หลายประเทศเริ่มไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติ
เข้าไปในน่านน้ำบางประเทศ หากจะเข้าไปทำการประมงก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหน ด
อย่างเคร่งครัด ทำให้ผลผลิตจากการจับลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีผลต่อเนื่องไปสู่การทำการประมง
โดยไม่ถูกกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) (กรมประมง, 2560ข) 

อุตสาหกรรมประมงมีความสำคัญในด้านการเป็นแหล่งรายได้ของประเทศเป็นอย่างมาก โดย
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงและเป็นภาคการผลิตท่ีสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ซ่ึงมีกระบวนการผลิต การรักษาคุณภาพ มาตรฐานด้านอาหารและความปลอดภัย
ได้ดีท่ีสุดในอาเซียนและเป็นท่ียอมรับของท่ัวโลก โดยสินค้าหลักในการส่งออก ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง 
กุ้งสด กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ซ่ึงการส่งออกสินค้าประมงแปรรูปสามารถนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า
สองแสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักในการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูป คือ วัตถุดิบและ
แรงงาน ซึ่งปัจจุบันวัตถุดิบสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงทำให้วัตถุดิบในการผลิตขาดแคลน อีกท้ังจำนวนแรงงาน
ในประเทศลดลงและอัตราค่าจ้างแรงงานไทยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปมีการขยายการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในขณะท่ีภายในประเทศยังคงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
เป็นหลัก การค้าสินค้าประมงของไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณ 348 ,550.15 ตัน มูลค่า 
27,544.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2563 ท่ีมีปริมาณ 320,187.21 ตัน มูลค่า 25,117.18 
ล้านบาท ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.86 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.66 ดุลการค้าสินค้าประมงลดลงร้อยละ 
25.48 และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท่ีมีปริมาณ 313,577.32 ตัน มูลค่า 22,815.96 ล้านบาท 
ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.15 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.73 ดุลการค้าสินค้าประมงเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.24 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 มูลค่าการค้าประมงของประมงไทยในช่วงเดอืนมีนาคม 2564 (ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ลา้นบาท) 

รายการ 
มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ 
การนำเขา้ 175,617.87  8,865.40 193,536.70  9,499.95  203,583.87  11,020.26 
การส่งออก 144,569.33   16,251.77 120,040.62  13,316.01  144,966.28  16,524.36 
การค้าสินค้า
ประมง 

320,187.21  25,117.18 313,577.32 22,815.96  348,550.15  27,544.61 

ดุลการคา้ -31,048.54  7,386.37 -73,496.08  3,816.06  -58,617.59  5,504.10 

แหล่งท่ีมา: กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง (2564) 
หมายเหตุ: กรมศุลกากร ปรับปรุงข้อมูลการนำเข้า - ส่งออก เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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การส่งออกสินค้าประมงของไทยการส่งออกสินค้าประมงของไทย เดือนมีนาคม ปี 2563 และ 
2564 มีตลาดส่งออกท่ีสำคัญ ได้แก่ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 20,268.52 ตัน มูลค่า 3,385.69 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.49 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงท้ังหมดของไทย ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.36 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.34 เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือน
เดียวกันในปี 2563 และเมื่อเทียบกับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท่ีมีปริมาณ 16,965.29 ตัน มูลค่า 2,771.58 
ล้านบาท ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.47 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.16, 2. ประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ 17,817.10 
ตัน มูลค่า 3,025.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.31 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงท้ังหมดของไทย 
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 มูลค่าลดลงร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าประมงท้ังหมด
ของไทยไปยังญี่ปุ่นในเดือนเดียวกันในปี 2563 และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2564 ท่ีมีปริมาณ 
13,477 ตัน มูลค่า 2,337.39 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.20 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.44 และ 
3. ประเทศกลุ่มอาเซียน ปริมาณ 27,274.05 ตัน มูลค่า 1,588.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงท้ังหมดของไทย ปริมาณลดลงร้อยละ 17.46 มูลค่าลดลงร้อยละ 14.26 
เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของไทยไปยังกลุ่มอาเซียนในเดือนเดียวกันในปี 2 563 
และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท่ีมีปริมาณ 22,175.09 ตัน มูลค่า 1,255.33 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.99 มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.57 (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
กรมประมง, 2564) 

 
2.1.2 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยเริ่มจากการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 

เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจากการผสมเทียม 
ทำให้มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนท้ังจำนวนผู้เลี้ยง พื้นท่ีการเลี้ยง และผลผลิต ชนิดสัตว์น้ำจืดท่ีได้รับความนิยม
และเป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจุบันมีมากกว่า 15 ชนิด เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสลิด 
ปลาสวาย กุ้งก้ามกราม ปลาช่อน ปลาแรด และปลานวลจันทร์เทศ เป็นต้น มีผลผลิตโดยรวมประมาณ 
0.388 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตดังกล่าวจะนำมาบริโภคภายในประเทศ 
สำหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีการพัฒนาอย่างจริงจัง จากการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกกุ้งของโลก อย่างไรก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2545 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้เกิดปัญหาโรคระบาด ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ และอัตรา
การเจริญเติบโตต่ำ ทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เกิดการขยายตัวของผู้เลี้ยงและผลผลิต
จำนวนมาก โดยเฉลี่ยผลผลิตกุ้งประมาณปีละ 500,000 ตัน จนกระท่ังปลายปี 2555 เริ่มเกิดปัญหา
โรคตายด่วน (EMS) ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงลดลงประมาณร้อยละ 50 เหลือเพียง 
250,000-270,000 ตัน และกระทบต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเริ่มพื้นตัวดีข้ึน คาดว่า
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ปี 2559 จะมีผลผลิตกุ้ง 320,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เช่น ปลากะพงขาว 
ปลากะรัง หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ ปูทะเล เป็นต้น  (กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560)  

ผลจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงดังกล่าว ทำให้สามารถขยายการผลิต เพื่อสนองความต้องการ
บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความจำกัดของ
พื้นท่ี การขยายตัวของชุมชน ความต้องการใช้น้ำท้ังเพื่อการบริโภคและกิจกรรมอื่น ๆ มีมากข้ึน รวมท้ัง
ปัญหาภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้มี
ผลผลิตท่ีเพียงพอและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
เพื่อการส่งออกต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานของประเทศคู่ค้า ตั้งแต่
การผลิตในระดับฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคสัตว์น้ำในประเทศไทยมีความสำคัญมากข้ึน 
ท้ังในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสัตว์น้ำจากธรรมชาติ 
ซึ่งนับวันสภาพแวดล้อมในธรรมชาติจะเสื่อมโทรมลงตามการเพิ่มข้ึนของประชากร การกำหนดกรอบ
และแนวทางในการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและสภาพแวดล้อม 
รวมถึงปัจจัยอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะช่วยสร้างความมั่นคงและให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตภาคการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำของไทย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  (กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560) 

ปี พ.ศ. 2559 กรมประมงประเมินว่า มีผลผลิตสัตว์น้ำ 2.65 ล้านตัน เป็นผลผลิตจากการจับ
จากทะเล 1,539,910 ตัน (ร้อยละ 58.17) จากการจับจากในแหล่งน้ำจืด 198,800 ตัน (ร้อยละ 7.51) 
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 518,170 ตัน (ร้อยละ 19.58) และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
390,170 ตัน(ร้อยละ 14.74) ซ่ึงผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นการเลี้ยงกุ้งทะเลร้อยละ 
58.70 หอยทะเลร้อยละ 37.48 และปลาทะเลร้อยละ 3.82 ส่วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เป็นปลาร้อยละ 95.80 (ส่วนใหญ่เป็นปลานิล ร้อยละ 45 โดยประมาณ) และกุ้งก้ามกรามร้อยละ 4.20 
(สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560, 2562) ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด ปี พ.ศ. 2550-2559 
แหล่งท่ีมา: กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ัฒนาการประมง กรมประมง (2560, 2562) 
 

2.1.3 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตวน์น้ำจืด อาจเป็นการเลี้ยงปลาชนิดเดียว (Monoculture) 

หรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกัน (Polyculture) และยังมีการเลี้ยงปลาน้ำจืดร่วมกับกิจกรรมเกษตรอย่างอื่น 
(Integrated) เช่น ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช ผลไม้ หรือร่วมกับการทำนา ความนิยม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเริ่มหลังจากปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา ได้มีการขยายการเลี้ยงอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการประสบความสำเร็จในการผสมเทียมของสัตว์น้ำหลายชนิด นับตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา พบว่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560) ปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 415,100 ตัน 
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.75 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 และปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติมากข้ึน 
ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญซึ่งมีผลผลิตรวมกันกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก 
ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาช่อน และกุ้งก้ามกราม นอกจากสัตว์น้ำจืดที่เพาะเลี้ยง
เพื่อการบริโภคแล้ว ยังมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ท้ังจำหน่ายภายใน 
ประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงแต่ใช้พื้นท่ีฟาร์มน้อย (กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560)  

โดยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2557 พื้นท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีประมาณ 800,000 ไร่ พื้นท่ี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนมากจนถึงปีพ.ศ.2553 เป็นต้นมา หลังจากนั้น
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การขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงลดลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติมากข้ึน การเพาะเลี้ยง
ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาปลากินพืชเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นปลากินเนื้อ พื้นที่ที่มี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากอยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดท่ีมีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอันดับต้นของประเทศ ได้แก่ นครปฐม สมุทรปราการ อุดรธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา 
และชัยภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2557 จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี โดยใน
ปีพ.ศ. 2543 มีฟาร์มจำนวน 256,082 ฟาร์ม และเพิ่มจำนวนเป็น 539,205 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2557 
หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 1 เท่าตัว (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560) 
ดังภาพที่ 2.2 
 

 

ภาพท่ี 2.2 จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด ปี พ.ศ. 2543-2557 
แหล่งท่ีมา: กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง (2560) 

 
ผลผลิตสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยง ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 415,124 ตัน ชนิดท่ีสำคัญ ได้แก่ 

ปลานิล 189,946 ตัน ปลาดุก 113,832 ตัน ปลาตะเพียน 28,679 ตัน ปลาสลิด 22,910 ตันปลาสวาย 
22,520 ตัน กุ้งก้ามกราม 16,906 ตัน ปลาช่อน 4,291 ตัน ปลาไน 1,891 ตัน และสัตว์น้ำอื่น  ๆ 
14,149 ตัน (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง, 2560)  
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ภาพท่ี 2.3 สัตว์น้ำจืดท่ีมีผลผลิตสูง 8 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2553-2557 
แหล่งท่ีมา: กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง (2560) 
 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมง สามารถสรุปได้ว่า 
ปลานิล เป็นสัตว์น้ำจืดท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจุบัน และมีอัตราผลผลิตท่ี
สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งผลผลิตท่ีได้นั้นส่วนใหญ่จะนำมาบริโภค
ภายในประเทศ และส่งออกขายในต่างประเทศด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปลานิลเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ท่ีมีความสำคัญของประเทศไทยในอันดับต้น ๆ นั่นเอง 

 
2.1.4 การเพาะเล้ียงปลานิล 

2.1.4.1 ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 พระจักรพรรดิอากิฮิโต  เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ

มกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดส่งปลานิลจำนวน 50 ตัว ความยาวเฉลี่ยตัวละประมาณ 
9 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ14 กรัม มาทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี 
25 มีนาคม 2508 นั้น ในระยะแรกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน เนื้อท่ีประมาณ 
10 ตารางเมตร ในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อเลี้ยงมาได้ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่ามีลูกปลา
เกิดข้ึนเป็นจำนวนมาก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าท่ีสวนหลวงขุดบ่อขึ้นใหม่อีก 6 บ่อ 
มีเนื้อที่เฉลี่ยบ่อละประมาณ 70 ตารางเมตร ซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้าย
พันธุ์ปลาด้วยพระองค์เอง จากบ่อเดิมไปปล่อยในบ่อใหม่ท้ัง 6 บ่อ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2508 ต่อจากนั้น 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง จัดส่งเจ้าหน้าที่วิชาการมาตรวจสอบการเจริญเติบโต
เป็นประจำทุกเดือน โดยท่ีปลาชนิดนี้เป็นปลาจำพวกกินพืช เลี้ยงง่าย มีรสดี ออกลูกดก เจริญเติบโต
ได้รวดเร็ว ในระยะเวลา 1 ปี จะมีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และมีความยาวประมาณ 1 ฟุต จึงได้
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มีพระราชประสงค์ท่ีจะให้ปลานี้แพร่ขยายพันธุ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ต่อไป 
ดังนั้นเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2509 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” 
และได้พระราชทานปลานิลขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่ กรมประมงนำไป
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ท่ีแผนกทดลองแลเพาะเลี้ยง ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน และท่ีสถานีประมง
ต่าง ๆ ท่ัวพระราช อาณาจักรอีกรวม 15 แห่ง เพื่อดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พร้อมกัน ซึ่งเมื่อปลานิล
แพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้มากเพียงพอแล้ว จึงได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎร นำไปเพาะเลี้ยงตามความต้องการ
ต่อไป (เอกสารคำแนะนำการเพาะเลี้ยงปลานิล กรมประมง, 2553) 

2.1.4.2 ชีววิทยาของปลานิล 
ปลานิล (Tilapia nilotica) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.) 

เป็นปลาน้ำจืดท่ีจัดอยู่ในวงศ์ Cichidae มีถ่ินกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา พบท่ัวไปตามหนอง บึง และ
ทะเลสาบ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ท่ีหลากหลาย จากการผสมข้ามพันธุ์และการคัดเลือก
สายพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงจำนวนมาก เช่น สายพันธุ์จิตลดา 1-4 และปลานิลแดง
จากการพัฒนาสายพันธุ์ของกรมประมง ปลาทับทิมจากการพัฒนาสายพันธุ์ของเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น 
รูปร่างลักษณะของปลานิลจากธรรมชาติ (พันธุ์แท้) มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอเทศ มีริมฝีปากบน
และริมฝีปากล่างเสมอกัน บริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ตามลำตัวมีลายพาดขวางจานวน 9 -10 แถบ 
มีครีบหลัง 1 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเป็นจำนวนมาก ครีบก้นประกอบด้วย
ก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อน มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 33 เกล็ด ลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล 
ตรงกลางเกล็ดมีสีเข้ม ที่กระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่หนึ่งจุด บริเวณส่วนอ่อนของครีบหลัง ครีบก้น และ
ครีบหางมีจุดสีขาวและสีดำตัดขวางอยู่ท่ัวไป การแพร่กระจายและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลานิล สามารถ
พบและเลี้ยงได้ท้ังในแหล่งน้ำจืดไปจนถึงน้ำเค็ม พบมากในเขตร้อนท่ีมีอุณหภูมิน้ำในช่วง 25 -30 
องศาเซลเซียส มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตามแม่น้ำลำคลองหนอง บึง และทะเลสาบ มีความอดทน
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และปลานิลแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อความเค็มแตกต่างกัน 
ในประเทศไทยพบปลานิลสีเหลืองขาว-ส้มซึ่งเป็นการกลายพันธุ์จากปลานิลสีปกติหรือเป็นการผสม
ข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิลกับปลาหมอเทศ ซึ่งนอกจากสีภายนอกท่ีแตกต่างจากปลานิลธรรมดาแล้วภายใน
ตัวปลาที่ผนังช่องท้องยังเป็นสีขาวเงินคล้ายผนังชอ่งท้องของปลากินเนื้อ และสีของเนื้อปลา เป็นสีขาว
ชมพูคล้ายปลากะพงแดงซึ่งเป็นท่ีนิยมรับประทานในต่างประเทศ มีชื่อเรียกเป็นท่ีรู้จักกันว่า “ปลานิล
แดง” (กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะ, 2560)  
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ภาพท่ี 2.4 ปลานิล 
แหล่งท่ีมา: กรมประมง (2557) 
 

ปลานิล มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์) มีความอดทนและปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จากการศึกษาพบว่าปลานิล ทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพัน ทนต่อค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ได้ดีในช่วง 6.5-8.3 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส 
แต่ในอุณหภูมิท่ีต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส พบว่าปลานิลปรับตัวและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ทั้งนี้
เป็นเพราะถ่ินกำเนิดเดิมของปลาชนิดนี้อยู่ในเขตร้อน การสืบพันธุ์ของปลานิลนั้น ตามปกติแล้วรูปร่าง
ภายนอกของปลานิลตัวผู้และตัวเมีย จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่จะสังเกตลักษณะเพศได้ก็โดย
การดูอวัยวะเพศที่บริเวณใกล้กับช่องทวาร โดยตัวผู้จะมีอวัยวะเพศในลักษณะเรียวราวยื่นออกมา 
แต่สำหรับตัวเมียมีลักษณะเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม การผสมพันธุ์และวางไข่ของปลานิลนั้น สามารถ
ผสมพันธุ์ได้ตลอดปี โดยใช้เวลา 2-3 เดือนต่อครั้ง แต่ถ้าอาหารเพียงพอและเหมาะสมใน ระยะเวลา 1 ปี 
จะผสมพันธุ์ได้ 5-6 ครั้ง ขนาดอายุและช่วงการสืบพันธุ์ของปลาแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อม และสภาพทางสรีวิทยาของปลาเอง การวิวัฒนาการของรังไข่และถุงน้ำเชื้อของปลานิล 
พบว่าปลานิลจะมีไข่และน้ำเชื้อเมื่อมีความยาว 6.5 เซนติเมตร (กรมประมง, 2557) 

2.1.4.3 การเลี้ยงปลานิล  
ปลานิลเป็นปลาท่ีมีการเลี้ยงกันมากท้ังในรูปแบบการค้าและเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน 

เกษตรกรนิยมเลี้ยงท้ังในน้ำจืดและน้ำกร่อย เนื่องจากปลานิลเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี 
เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและเป็นท่ีต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็น
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ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ โดยทำเป็นปลาเค็มตากแห้งแบบปลาสลิด ปลากรอบ ปลาร้า ปลาเจ่า 
ปลาจ่อม หรือปลาส้ม และยังนำมาประกอบเป็นอาหารแบบอื่นได้อีกหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วนั้น
สามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทางหนึ่ง 
การเลี้ยงท่ีจะให้ได้ผลดีเป็นท่ีพอใจ จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของการเลี้ยงในแต่ละ
รูปแบบ  

รูปแบบการเลี้ยงปลานิลประกอบด้วย  
1) การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive Culture) ซึ่งมี

การใส่ปุ๋ยเพื่อให้สร้างอาหารธรรมชาติและมีการให้อาหารสมทบ ปัจจุบันการเลี้ยงระบบนี้เป็นท่ีนิยม
อย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ไน ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ สวาย การดำเนินงาน
ในระบบนี้จะนำเอาลูกพันธุ์สัตว์น้ำท่ีเพาะได้จากโรงเพาะฟัก ปล่อยลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งมีการเตรียมบ่อ 
ส่วนการให้อาหารไม่แน่นอน ขนาดบ่อจะมีขนาดไม่แน่นอน ผลผลิตท่ีได้ต่อหน่วยพื้นท่ีจะอยู่ในระดับ
ประมาณ 400-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

2) การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบพัฒนา (Intensive Culture) ทำการเลี้ยงโดยใช้
อาหารสำเร็จรูป และเลี้ยงในปริมาณท่ีหนาแน่น หรือ เลี้ยงปลานิลขนาด 20 -50 กรัม ในบ่อดิน 
ความหนาแน่น 8,000-10,000 ตัว/ไร่่ ให้กินอาหารสำเร็จรูประดับโปรตีน 25-30% ปริมาณ 3-4% 
ของน้ำหนักตัว โดยใช้เครื่องพ่นอาหาร วันละ 10 ชั่วโมง และเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยง 
ซึ่งมักจะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีมีราคาค่อนข้างสูง มีการให้อาหารท่ีแน่นอนเป็นเวลา มีการให้อากาศเพิ่มในบ่อ 
มีการลงทุนค่อนข้างสูง และมีผลผลิตและผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นท่ีค่อนข้างสูง มีผลผลิตประมาณ 
500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

ปัญหาท่ีพบในปลาท่ีเลี้ยงในบ่อดินและเป็นปัญหามากต่อการส่งออก ได้แก่ กลิ่นสาบ
หรือกลิ่นโคลนในตัวปลา เกิดข้ึนเนื่องจากปลาดูดซับสารละลายชนิดหนึ่งในน้ำ เรียกว่า จีออสมิน  
(Geosmin) เข้าไปทางเหงือก ทำให้เกษตรกรหลายรายหันมาเลี้ยงปลานิลในกระชัง ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง
ในกระชังสี่เหลี่ยม มีการเลี้ยงในปริมาณท่ีหนาแน่น และให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเป็นอาหาร ซึ่งง่ายต่อ
การจัดการและปลาไม่เหม็นกลิ่นโคลน (นวลมณี พงศ์ธนา, 2553)  

2.1.4.4 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  
การเพาะพันธุ์ปลานิลให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต้อง ได้รับการเอาใจใส่และ 

มีการปฏิบัติใน ด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมบ่อ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การตรวจสอบลูกปลา และการอนุบาล
ลูกปลา สำหรับการเพาะปลานิลในบ่อดินมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ (สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประมง, 2553)  

1) การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ บ่อดินท่ีใช้เป็นบ่อเพาะปลานิลควรเป็นบ่อรูป
สี่เหลี่ยม ผืนผ้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ 50-1,600 ตารางเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ระดับสูง 1 เมตร บ่อควร
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มีเชิงลาดตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันดินพังทลาย และมี ชานบ่อกว้าง 1-2 เมตร ถ้าเป็นบ่อเก่าก็
ควรวิดน้ำและสาดเลนขึ้น ตกแต่งภายในบ่อให้ดินแน่น ใส่โล่ติ๊น กำจัดศัตรูของปลาอัตราส่วน ใช้
โล่ติ๊นแห้ง 1 กก./ปริมาตรของน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร โรยปูนขาวให้ท่ัวบ่อ 1 กก./ พื้นท่ีบ่อ 10 ตรม. 
ใส่ปุ๋ยคอกแห้ง 300 กก./ไร่ ตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน จึงเปิดหรือสูบน้ำเข้าบ่อ ผ่านผ้ากรองหรือ
ตะแกรงตาถี่ให้มีระดับสูงประมาณ 1 เมตร การใช้บ่อดินเพาะปลานิลจะมีประสิทธิภาพ ดีกว่า
วิธีอื่น เพราะเป็นบ่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงธรรมชาติ และการผลิตลูกปลานิลจากบ่อดินจะได้ผล
ผลิตสูง ต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่น 

2) การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่ปลานิล จากการสังเกตจาก
ลักษณะภายนอกของปลาท่ีสมบูรณ์ปราศจากเชื้อโรคและบาดแผล สำหรับพ่อแม่ปลาท่ีพร้อมจะวางไข่นั้น
สังเกตได้จากอวัยวะเพศถ้าเป็นปลาตัวเมีย จะมีสีชมพูแดงเรื่อ ส่วนปลาตัวผู้ก็สังเกตได้จากสีของตัวปลา
ท่ีเข้มสดใสโดยเปรียบเทียบกับปลานิลตัวผู้อื่น ๆ ท่ีจับข้ึนมา ขนาดของปลาตัวผู้และตัวเมียควรมีขนาด
ไล่เลี่ยกันคือมีความยาวตั้งแต่ 15-25 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต ่150-200 กรัม 

3) อัตราส่วนที่ปล่อยพ่อแม่ปลาลงเพาะ ปริมาณพ่อแม่ปลาท่ีจะนำไป
ปล่อยในบ่อเพาะ 1 ตัว/4 ตารางเมตร หรือไร่ละ 400 ตัว ควรปล่อยในอัตราส่วนพ่อปลา 2 ตัว /แม่ปลา 
3 ตัว เนื่องจากได้สังเกตจากพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของปลาชนิดนี้ ปลาตัวผู้มีสมรรถภาพท่ีจะผสม
พันธุ์กับปลาตัวเมียอื่น ๆ ได้อีก ดังนั้น การเพิ่มอัตราส่วนของปลาตัวเมียให้มากข้ึนคาดว่าจะได้ลูกปลา
นิลเพิ่มข้ึน 

4) การให้อาหารและปุ๋ยในบ่อเพาะพันธุ์ การเลี้ยงปลานิลมีความจำเป็นท่ี
จะต้องให้อาหารสมทบ หรืออาหารผสมได้แก่ ปลายข้าว สาหร่าย รำละเอียด ในอัตราส่วน 1:2:3 โดยให้
อาหารดังกล่าวแก่พ่อแม่ปลานิลประมาณ 2% ของน้ำหนักตัว ท้ังนี้เพื่อให้ปลานิลใช้เป็นพลังงาน ซึ่งต้องใช้
มากกว่าในช่วงการผสมพันธุ์ ส่วนปุ๋ยคอกแห้งก็ต้องใส่ในอัตราส่วนประมาณ 100-200 กก./ไร่/เดือน 
ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มพูนอาหารธรรมชาติในบ่อ ได้แก่ พืชน้ำขนาดเล็ก ๆ ไรน้ำ และตัวอ่อน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อลูกปลานิลวัยอ่อนท่ีหลังจากถุงอาหารยุบตัวลง และจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในบ่อเพาะดังกล่าวประมาณ 
1 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะย้ายไปเลี้ยงในบ่ออนุบาล ถ้าในบ่อขาดอาหารธรรมชาติดังกล่าว ผลผลิตลูกปลานิล
จะได้น้อยเพราะขาดอาหารท่ีจำเป็นเบื้องต้น หลังจากถุงอาหารได้ยุบตัวลงใหม่ ๆ ก่อนที่ลูกปลานิล
จะสามารถกินอาหารสมทบอื่น ๆ ได้ อาหารสมทบที่หาได้ง่ายคือ รำข้าว ผสมกับปลาป่น กากถ่ัว 
และวิตามิน นอกจากนี้ แหนเป็ด และสาหร่าย หลายชนิดก็สามารถจะใช้เป็นอาหารเสริมแก่พ่อแ ม่
ปลานิลได้เป็นอย่างดี 
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2.1.4.5 ข้ันตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  
(สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2553) 
1) กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่าง ๆ เช่น กก หญ้า ผักตบชวาให้หมด

โดยนำมากองสุมไว้แห้ง แล้วนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักในขณะที่ปล่อยปลาลงเลี้ยง ถ้าในบ่อเก่ามีเลนมาก
จำเป็นต้องสาดเลนข้ึนโดยนำไปเสริม คัดดินท่ีชำรุด หรือใช้เป็นปุ๋ยแก่พืช ผัก ผลไม้ พร้อมท้ังตกแต่ง
เชิงลาดและอัดดินให้แน่นด้วย กำจัดศัตรูของปลานิล ได้แก่ ปลาจำพวกกินเนื้อ เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด 
ปลาหมอ ปลาดุก นอกจากนี้ก็มีสัตว์จำพวก กบ เขียด งู เป็นต้น โดยวิธีระบายน้ำออกให้เหลือน้อยท่ีสุด 
การกำจัดศัตรูของปลาอาจใช้โล่ติ๊นสดหรือแห้ง ประมาณ 1 กิโลกรัม ปริมาณของน้ำในบ่อ 100  
ลูกบาศก์เมตร คือทุบหรือบดโล่ติ๊นให้ละเอียด นำลงแช่น้ำประมาณ 1-2 ปี๊บ ขยำโล่ติ๊นเพื่อให้น้ำสีขาว
ออกมาหลาย ๆ ครั้งจนหมดนำไปสาดให้ท่ัวบ่อ ศัตรูพวกปลาจะลอยหัวข้ึนมาภายหลังโล่ติ๊นประมาณ 
30 นาที ใช้สวิงจับข้ึนมา ท่ีเหลือตายพื้นบ่อจะลอยในวันรุ่งข้ึน ส่วนศัตรูจำพวกกบเขียดงูจะหนีออกจาก
บ่อไป และก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง ควรจะท้ิงระยะไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อให้ฤทธิ์ของโล่ติ๊นสลายตัวไป
หมดเสียก่อน 

2) การใส่ปุ๋ย โดยปกติแล้วอุปนิสัยในการกินอาหารของปลานิลจะกินอาหาร
จำพวกแพลงก์ตอนพืช และสัตว์ แหน สาหร่าย ฯลฯ ดังนั้น ในบ่อเลี้ยงปลาควรให้อาหารธรรมชาติ
ดังกล่าวเกิดข้ึนอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อละลายเป็นธาตุอาหาร ซ่ึงพืชน้ำขนาดเล็กจำเป็น
ใช้ในการปรุงอาหารและเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นโซ่อาหารอันดับต่อไป คือ  
แพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่ ไรน้ำ และตัวอ่อนของแมลง ปุ๋ยท่ีใช้ ได้แก่ มูลวัว ควาย หมู เป็ด ไก่ นอกจากปุ๋ย 
ท่ีได้จากมูลสัตว์แล้วก็อาจใช้ปุ๋ยหมักจำพวกหญ้าและฟางข้าวปุ๋ยสดต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกันอัตราส่วน
การใส่ปุ๋ยคอกในระยะแรก ควรใส่ประมาณ 250-300 กก./ไร่/เดือน ส่วนในระยะหลัง ควรลดลง
เพียงครึ่งหนึ่ง หรือสังเกตจากสีของน้ำในบ่อ ถ้ายังมีสีเขียวอ่อนแสดงว่ามีอาหารธรรมชาติ เพียงพอ 
ถ้าน้ำใส่ปราศจากอาหารธรรมชาติก็เพิ่มอัตราส่วนให้มากข้ึน และในกรณีท่ีหาปุ๋ยคอกไม่ได้อาจใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ สูตร 15 : 15 : 15 ใส่ประมาณ 5 กก./ไร่/เดือน ปุ๋ยคอกควรตากบ่อให้แห้งเสียก่อน  
เพราะปุ๋ยสดจะทำให้น้ำมีแก๊สจำพวกแอมโมเนียละลายอยู่น้ำหนักมากเป็นอัตรายต่อปลา การใส่ปุ๋ย
คอกใช้วิธีหว่านลงไปในบ่อให้ละลายน้ำท่ัว ๆ บ่อ ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยสดนั้นควรกองสุมไว้ ตามมุมบ่อ 
2-3 แห่ง โดยมีไม้ปักล้อมเป็นคอกรอบกองปุ๋ยเพื่อป้องกันมิให้ส่วนที่ยังไม่สลายตัวกระจัดกระจาย 

3) อัตราปล่อยปลาเลี้ยงในบ่อดิน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ อาหาร และ
การจัดการเป็นสำคัญ โดยท่ัวไปจะปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 ซม. ลงเลี้ยงในอัตรา 1-3 ตัว/ตารางเมตร 
หรือ 2,000 - 5,000 ตัว/ไร่ 

4) การให้อาหาร การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่ปลานิลท่ีสำคัญมากวิธีหนึ่ง 
เพราะจะได้อาหารธรรมชาติท่ีมีโปรตีนสูงและราคาถูก แต่เพื่อเป็นการเร่งให้ปลาท่ีเลี้ยงเจริญเติบโตข้ึน
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หรือถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงควรให้อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรทเป็นอาหารสมทบด้วย เช่น รำ 
ปลายข้าว กากมะพร้าว มันสำปะหลัง หั่นต้มให้สุก และเศษเหลือของอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น 
กากถ่ัวเหลืองจากโรงทำเต้าหู้ กากถ่ัวลิสง อาหารผสมซ่ึงมีปลาป่น รำข้าว ปลายข้าว มีจำนวนโปรตีน
ประมาณ 20% เศษอาหารท่ีเหลือจากโรงครัวหรือภัตตาคาร อาหารประเภทพืชผัก เช่น แหนเป็น สาหร่าย 
ผักตบชวาสับให้ละเอียด เป็นต้น อาหารสมทบเหล่านี้ควรเลือกชนิดท่ีมีราคาถูกและหาได้ สะดวก 
ส่วนปริมาณท่ีให้ก็ไม่ควรเป็น 4% ของน้ำหนักปลาท่ีเลี้ยง หรือจะใช้วิธีสังเกตจากปลาท่ีข้ึนมากินอาหาร
จากจุดท่ีให้เป็นประจำ คือ ถ้ายังมีปลานิลออกันอยู่มากเพื่อรอกินอาหารก็เพิ่มจำนวนอาหารมากข้ึน
ตามลำดับทุก 1-2 สัปดาห์ ในการให้อาหารสมทบมีข้อพึงควรระวัง คือ ถ้าปลากินไม่หมด อาหารจมพื้นบ่อ 
หรือละลายน้ำมากก็ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเป็นอันตรายต่อปลาท่ีเลี้ยง หรือต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสูบถ่าย 
เปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ 

2.1.4.6 การเจริญเติบโตและผลผลิตปลานิล 
ปลานิลเป็นปลาท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจะมีขนาดเฉลี่ย 

500 กรัม ในเวลา 1 ปี ผลผลิตไม่น้อยกว่า 500 กก./ไร่/ปี ในกรณีท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีคุณภาพน้ำดีมีอาหาร
สมทบอย่างสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (สำนักงานพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2553)  

2.1.4.7 การจับจำหน่ายและการตลาด 
ระยะเวลาการจับจำหน่าย ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับขนาดของปลานิลและความต้องการ

ของตลาด โดยท่ัวไปเป็นปลานิลท่ีปล่อยลงเลี้ยงในบ่อรุ่นเดียวกัน ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะ
จับจำหน่าย เพราะปลานิลท่ีได้จะมีน้ำหนักประมาณ 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดท่ีตลาดท่ีต้องการ
ส่วนปลานิล ท่ีปล่อยลงเลี้ยงหลายรุ่นในบ่อเดียวกัน ระยะเวลาการจับจ่ายจำหน่ายก็ข้ึนอยู่กับราคาปลา
และความต้องการของผู้ซื้อการจับปลาทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1) จับปลาแบบไม่วิดบ่อแห้ง จะใช้อวนตาห่างจับปลา เพราะจะได้ปลาท่ีมี
ขนาดใหญ่ตามท่ีต้องการ การตีอวนจับปลากระทำโดยผู้จับจำหน่ายและยืนเรียงแถวหน้ากระดานโดย
มีระยะห่างกันประมาณ 4.50 เมตร โดยอยู่ทางด้านหนึ่งของบ่อแล้วลากอวนไปยังอีกด้านหนึ่งของบ่อ
ตามความยาวแล้วยกอวนข้ึน หลักจากนั้นก็นำสวิงตักปลาใส่เข่งเพื่อชั่งขาย ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนได้ปริมาณ
ตามท่ีต้องการ  

2) จับปลาแบบวิดบ่อแห้ง ก่อนทำการจับปลาจะต้องสูบน้ำออกจากบ่อ
ให้เหลือน้อยแล้วจึงตีอวนจับปลาเช่นเดียวกับวิธีแรก จนกระท่ังปลาเหลือจำนวนน้อยจึงสูบน้ำออกจากบ่อ
อีกครั้งหนึ่ง และขณะเดียวกันก็ตีน้ำไล่ปลาให้ไปรวมกันอยู่ในร่องบ่อ ร่องบ่อนี้จะเป็นส่วนท่ีลึกอยู่ด้านหนึ่ง
ของบ่อเมื่อนำไปบ่อแห้ง ปลาก็จะมารวมกันอยู่ท่ีร่องบ่อ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็จับปลาข้ึนจำหน่าย
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ต่อไป การจับปลาลักษณะนี้ส่วนใหญ่จำทำทุกปีในฤดูแล้ง เพื่อตากบ่อให้แห้งและเริ่มต้นเลี้ยงปลาใน
ฤดูการผลิตต่อไป 

ตลาดของปลานิลส่วนใหญ่ยังใช้บริโภคภายในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มีโรงงาน
ห้องเย็นเริ่มรับซื้อปลานิล ปลานิลแดง เพื่อแปรรูปส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยโรงงานจะรับซื้อ ปลาขนาด 400 กรัม ข้ึนไป เพื่อแช่แข็งส่งออก
ท้ังตัว และรับซื้อปลา ขนาด 100-400 กรัม เพื่อแล่เฉพาะเนื้อแช่แข็ง หรือนำไปแปรรูปเพื่อส่งออกต่อไป 

ส่วนรายละเอียดต้นทุนการผลิตได้มีการนำค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ค่าเสียโอกาส
การลงทุน ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา มาคำนวณด้วย เพื่อให้ผลผลิตท่ีได้สะท้อนถึงต้นทุนท่ีเป็นจริง  
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 รายละเอียดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

รายการ เฉล่ีย (บาท) หมายเหต ุ
ต้นทุนผนัแปร 
ค่าพันธุ์ปลานิลเพศผู ้
ค่าอาหารปลา 
ค่าแรงงาน 
ค่าเสยีโอกาสเงินลงทุนของตน้ทุนผันแปร 
(คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 
ร้อยละ 4.5 บาท/ปี) 

 
1,000.00 
4,352.40 
292.57 
44.18 

 
ตัวละ 2 บาท ขนาด 50 กรัม 
214.9 กิโลกรัม ๆ ละ 20.25 บาท 
ชั่วโมงละ 25.45 บาท  
(ระยะเวลาเลีย้ง 63 วัน) 
 

รวมต้นทุนผันแปร 5,689.15  
ต้นทุนคงที ่ 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (คิดจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากประจำรอ้ยละ 4.5 
บาท/ปี) 

 
250.00 
2.25 

 

 

รวมต้นทุนคงที ่ 252.50  
รวมต้นทุนทั้งหมด 5,942.00  

แหล่งท่ีมา: กรมประมง (2557) 
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ผลตอบแทนและรายได้ภายหลังการเลี้ยง 63 วัน จะได้ผลผลิต 180-212 กิโลกรัม 
จำหน่ายในราคา 40 บาท/กิโลกรัม จะมีรายได้อยู่ในช่วง 7,213-8,502 บาท ซ่ึงเมื่อนำต้นทุนท้ังหมด
หักออกจากรายได้ จะมีกำไรสุทธิระหว่าง 1,294-2,439 บาทต่อกระชัง โดยมีจุดคุ้มทุนท่ี 31.11 บาท 
โดยมีรายละเอียดการลงทุน-ผลตอบแทน ดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 รายได้สุทธิ ผลตอบแทนการลงทุน และจุดคุ้มทุน 

  เฉล่ีย 
ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน) 63 - 
ผลผลิตปลา (กิโลกรัม)     180 - 212 196 
ราคาปลานิล (บาท) 40 - 
รายได้จากการขายปลา (บาท) 7,213 – 8,502 7,857.5 
ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 5,918 – 6,062 5,990 
รายได้สุทธิ (บาท/กระชัง) 1,294 – 2,439 1,866.5 
ราคาจุดคุ้มทุน (บาท/กิโลกรัม) 28.5 – 32.8 30.65 
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (ร้อยละ) 21.8 – 40.2 31 
หมายเหตุ: จากข้อมูลทดลองเลี้ยงปลาสถานีประมงน้ำจืดจงัหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 9 กระชัง ปี 2556 
แหล่งท่ีมา: กรมประมง (2557) 
 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลานิล สามารถสรุปได้ว่า 
ในแต่ละข้ันตอนของการเพาะเลี้ยงปลานิลนั้น ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเพาะเลี้ยง เช่น ดิน 
และแหล่งน้ำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อดินเพื่อเลี้ยงปลานิล หรือการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
ล้วนแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยการขุดบ่อดินนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงอาจทำให้ดินบริเวณนั้นเสื่อมสภาพ หรือสูญเสียธาตุอาหาร และแหล่งน้ำอาจมี
การปนเปื้อนจากการขับถ่ายของปลานิล และสารเคมีท่ีมาจากอาหารปลาท่ีเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น 
ดังนั้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางเลือก
และแนวทางแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น จึงมีความสำคัญท่ีจะช่วยให้การเพาะเลี้ยง
ปลานิลมีความยั่งยืนมากข้ึน ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
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2.1.5 ประโยชน์ของปลานิล 
เมื่อเทียบคุณค่าทาโภชนาการของเนื้อปลากับเนื้อสัตว์อื่น จะพบว่าปลาทุกชนิดมีค่าไขมันและ

พลังงานต่ำกว่าเนื้อสัตว์อื่นต่อปริมาณน้ำหนักท่ีเท่ากัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้บริโภคท่ีให้ความสำคัญ
กับไขมันเลือกบริโภคปลาตามต้องการได้ จึงพิจารณาแบ่งปลาตามปริมาณไขมันท่ีมีอยู่ในเนื้อปลาสด
ของประเทศไทยออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ปลาท่ีมีไขมันต่ำมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กรัม/100 กรัม) 
ได้แก่ ปลาไหล ปลากราย ปลานิล ปลากะพงแดง และปลาเก๋า 2. ปลาท่ีมีไขมันต่ำ (2 – 4 กรัม/100 กรัม) 
ได้แก่ ปลาทูนึ่ง ปลากะพงขาว ปลาจะละเม็ดดำ และปลาอินทรี 3. ปลาท่ีมีไขมันปานกลาง (4 – 8 กรัม/ 
100 กรัม) ได้แก่ ปลาสลิด ปลาตะเพียน และปลาจะละเม็ดขาว 4. ปลาท่ีมีไขมันสูง (8 – 20 กรัม/ 
100 กรัม) ได้แก่ ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาดุก และปลาสำลี แต่ถ้านำปลาเหล่านี้ไปย่างหรือทอดจะมี
ไขมันเพิ่มสูงข้ึนอีก (7-23 กรัมต่อ 100 กรัม) เนื่องจากน้ำท่ีระเหยหายไประหว่างการย่างและน้ำมัน
ท่ีถูกดูดซับเข้าไปในเนื้อปลาระหว่างการทอด ด้วยเหตุนี้เองวิธีการปรุงประกอบอาหารเพื่อเลี่ยงน้ำมัน 
ได้แก่ การต้ม น่ึง จึงเป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม (มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)  

นอกจากนี้ ปลานิลยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบประสาทและสมอง 
เนื่องด้วยปลานิลมีโอเมกา 3 ในปริมาณท่ีไม่น้อยไปกว่าปลาทะเลน้ำลึก โดยเฉพาะปลานิลท่ีเลี้ยงในฟาร์ม 
ซึ่งโอเมกา 3 นี้ จะช่วยเพิ่มการจดจำของสมองและทำให้ระบบประสาททำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถป้องกันอาการอัลไซเมอร์ได้ดีอีกด้วย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของปลานิลคือมีปริมาณของ
โซเดียมต่ำ สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องกลัวอาการบวมเค็ม โดยปกติปลาน้ำจืดจะมีปริมาณ
แคลเซียมใกล้เคียงกับปลาทะเล แต่มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า จึงไม่ทำให้ไตทำงานหนัก และปลานิล
เปน็ปลาท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตทะเลน้ำลึกหรือเขตท่ีมีอากาศหนาว ดังนั้นจึงไม่มีการสะสมไขมันแต่อย่างใด 
การรับประทานปลานิลในช่วงลดน้ำหนักจึงนับเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ง โดยเมนูท่ีเหมาะกับผู้ลดน้ำหนัก
คือปลานิลนึ่งกับน้ำพริก โดยเมนูนี้จะให้พลังงานเพียง 40 กิโลแคลอรีเท่านั้น นอกจากนี้ ปลานิลยัง
เป็นแหล่งโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สารอาหารสำคัญท่ีร่างกายขาดไม่ได้ เพราะโปรตีนถือเป็นสารอาหาร
ท่ีอยู่ในกระบวนการทำงานภายในร่างกายแทบทุกกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสร้าง
กล้ามเนื้อ ซ่ึงนอกจากโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วยังช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอในร่างกาย
ได้ดีอีกด้วย และปลานิลช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของโปรตีนท่ีได้จากเนื้อปลา 
คือคอลาเจนธรรมชาติชั้นดีจากธรรมชาติ โดยคอลาเจนท่ีว่านี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวพรรณ ทำผิวใส
ดูอ่อนกว่าวัย นอกจากนั้นยังส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานอย่างเป็นปกติอีกด้วย และ
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงท่ีตั้งครรภ์พบว่า หญิงตั้งครรภ์ท่ีรับประทานปลาน้ำจืด ไม่ว่าจะเป็น
ปลาดุก ปลาตะเพียนหรือ ปลานิล มีอัตราการแท้งเนื่องจากคลอดก่อนกำหนดน้อยกว่าผู้ที่ไม่รับประทาน
ปลาเลย นอกจากนั้นเด็กท่ีคลอดออกมา มีแนวโน้มเป็นโรคสมาธิสั้นน้อยกว่าเด็กท่ีมารดาไม่รับประทาน
ปลาในช่วงเวลาดังกล่าวอกีด้วย ปลานิลยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยปลาน้ำจืด
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อย่างปลานิล เป็นปลาท่ีไม่มีคอเลตเตอรอลหรือไขมัน หากแต่มีสารสำคัญหลายชนิดท่ีช่วยลดปริมาณ
ไขมันตามผนังเลือดและหลอดเลือดได้ดี โดยหากรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานปลา
เป็นประจำ จะช่วยลดอัตราการสะสมของไขมันในร่างกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไขมัน
อุดตันในเส้นเลือดได้ (สุขภาพดี, 2559) 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ทางด้านสุขภาพจากการบริโภคปลานิล 
สามารถสรุปได้ว่า ปลานิลซึ่งเป็นปลาน้ำจืดธรรมดาๆ ของไทยนั้นก็มีประโยชน์ไม่ต่างจากปลาทะเลน้ำลึก
ราคาแพง โดยอุดมไปด้วยคอลาเจนท่ีทำให้ผิวพรรณดีมาจากภายใน โปรตีนท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้ร่างกาย และโอเมกา 3 ท่ีเสริมสร้างท้ังเซลล์ประสาทและสมอง นอกจากน้ัน ปลานิลยังเป็นปลาท่ีมี
รสชาติดี เนื้อของปลาจะมีความแน่นเต็มคำ และยังมีก้างชิ้นใหญ่ทำให้รับประทานง่ายไม่ติดคอ แถม
ยังปราศจากกลิ่นสาบหรือกลิ่นดินตามแบบฉบับของปลาน้ำจืดอีกด้วย ปลานิลจึงเหมาะสมท่ีจะถูกนำมา
รังสรรค์เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงจะเป็นเมนูท่ีท้ังอิ่มอร่อยและได้สุขภาพอีกด้วย 
 

2.1.6 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสิ่งแวดล้อม 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีท้ังด้านท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น จากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ี ภาวะมลพิษในแหล่งน้ำท่ีเกิดจากน้ำท้ิงจากอุตสาหกรรม
และชุมชน ปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง และด้านท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม มีการใช้ความเค็ม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นท่ีน้ำจืด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสะสมของความเค็มในพื้นดินมากข้ึน จึงต้องมี
การควบคุมและมีระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีเพื่ อป้องกันผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหนาแน่น (Intensive aquaculture) หากมีการปล่อยน้ำท้ิงออกจาก
แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน อาจก่อให้เกิดมลภาวะในแหล่งน้ำ 
ทำให้แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการสะสมของสารอินทรีย์ในดินในปริมาณมาก ส่งผลให้มีการย้ายพื้นท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปยังแหล่งใหม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีต้องมีการกำกับดูแลกิจกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำให้มีการจัดการท่ีดี ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจการของบุคคลอื่น หรืออันตรายต่อผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษาสมดุล
ในระบบนิเวศ รวมท้ังสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงท้ังในด้านคุณภาพ
และสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐาน (กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ัฒนาการประมง กรมประมง, 2560)  
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2.1.7 ประเด็นความขัดแย้งที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
ปัจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงที่ได้ทวีความสำคัญขึ้นในฐานะแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำ
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ดังนั้น การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืนต้องจัดให้มี
ความสมดุลกัน เพื่อไม่ให้ได้รับหรือส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพหรือชุมชนข้างเคียง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545-2560 กรมประมงได้รับเรื่องร้องเรียนจากความเดือดร้อนของประชาชนท่ีคาดว่าเกิดจาก
การใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นท่ีน้ำจืด ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี 
ราชบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ปทุมธานี และพังงา จำนวน 27 ข้อร้องเรียน ซ่ึงได้ข้อยุติแล้ว 8 ข้อ
ร้องเรียน ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา แต่อีกด้านหนึ่งพื้นท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และสัตว์น้ำในธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำท้ิงจากชุมชนและอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2542-2552 มีรายงานเหตุภัยพิบัติท่ีเกิดจากการปล่อยน้ำท้ิงจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม มากถึง 347 ครั้ง รวมไปถึงอุบัติเหตุจากการลำเลียงขนส่ง เช่น กรณีเรือน้ำตาลล่ม ซึ่ง
ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ขาดออกซิเจนจนเป็นเหตุให้สัตว์น้ำท่ีอยู่อาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติและสัตว์น้ำท่ี
เพาะเลี้ยงในกระชังตายลงเป็นจำนวนมาก (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง, 
2560)  

ดังนั้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการทำอาชีพ จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ 
ไม่เช่นนั้นอาจจะนำมาซึ่งผลกระทบในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน หรืออาจเป็น
แหล่งกำเนิดโรคภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสัตว์น้ำ และอาจส่งผลกระทบต่อมาถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์
ได้น่ันเอง 
 

2.2 นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิลของ
ประเทศไทย 

2.2.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
2.2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” โดยมีหลักการสำคัญในการพัฒนาเก่ียวกับด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ด้านอาหาร และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟืน้ฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว เป็นต้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

2.2.1.2 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อ

ระดมความเห็นจากหน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญของ
ภาคการเกษตรไทยท่ีควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการพิจารณา
สถานการณ์และแนวโน้มของประชากรโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีท่ัวโลกกำลังให้
ความสนใจ เช่น การนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรทดแทนแรงาน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
และความมั่นคงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความรู้แบบองค์รวม และส่งเสริม
การเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง มุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุลและยั่งยืน เป็นต้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2559)  

2.2.1.3 แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)  
(กรมประมง, 2560ข)  

จากบทบาทของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ท่ีมีความสำคัญมากข้ึน ท้ังใน
ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสัตว์น้ำจากธรรมชาติ ซึ่งนับวัน
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติจะเสื่อมโทรมลงตามการเพิ่มข้ึนของประชากร การกำหนดกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและสภาพแวดล้อม รวมถึง
ปัจจัยอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะช่วยสร้างความมั่นคงและให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
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ของไทย จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ จึงได้
มีมติในท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2553 ให้จัดทำแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป 
จึงได้ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-
2564) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 13 แนวทางการพัฒนา 40 แผนงานท่ีสำคัญ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ียั่งยืน สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นับเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญอย่างมากการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางการผลิต การตลาด เสริมสร้างความรู้ การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการผลิต โดยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เน้นการขับเคลื่อนขบวนการผลิต
อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาสินค้าสัตว์น้ำให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการกำหนดเขตพื้นท่ีสำหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิต
สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเด็นสำคัญท่ีต้องคำนึงถึงคือ การดำเนินการผลิตภายใต้เงื่อนไข
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งล้วนส่งผลให้ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องปรับตัวเป็นอย่างมากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จึงมีความจำเปน็อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการกำกับดูแลกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการจัดการท่ีดี และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงให้อยู่ภายในเขตพื้นท่ีเหมาะสม (Zoning) ท่ีสามารถจัดการได้อย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือกิจการของบุคคลอื่น เพื่อให้
เกิดความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้าง
ความม่ันใจในการบริโภคสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ประเทศไทยต้องพัฒนาให้เป็น THAILAND 4.0 ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การวิจัย
และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำชนิดใหม่ เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่งนอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญ
มากข้ึน เพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โลกรวมท้ังให้ความสำคัญในการวิจัยร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหน่วยงานอื่น ๆ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน การมี
ส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ โดยสมาชิกในเครือข่ายมาจากทุกภาคส่วน
ท้ังภาครัฐ เกษตรกร เอกชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
นวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน  

2.2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้าง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ
ท่ีเกิดจากการผลิตและการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน 
การเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยง
ปลานิล โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิด โดยนำน้ำท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น และสนับสนุน
การผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ียั่งยืน สนับสนุนงานวิจัยและจัดทำพื้นท่ีต้นแบบ เพื่อสาธิต
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการทำการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจน
ศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ สนับสนุน
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2.2 มาตรการกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำของประเทศไทย 
จากการศึกษา พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พบว่า เหตุผลในการประกาศใช้

พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับสภาพการทำการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวัง
การทำการประมงต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอในการป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ และการคุ้มครองเก่ียวกับเรือประมง เครื่องมือทำ
การประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำยังไม่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้แทนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 โดยกฎหมายที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล มีดังนี้ 

2.2.2.1 คำนิยามตามกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
กฎหมายได้มีการกำหนดคำนิยามของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอาไว้อย่างชัดเจน โดย

คำนิยามดังกล่าวได้ระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ คำว่าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ การประมง และคำนิยามอื่น ๆ ดังปรากฏในมาตรา 5 ดังต่อไปน้ี 

มาตรา 5 
“สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จำพวกสะเทินน้ำ

สะเทินบก สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำท่วมถึง สัตว์ท่ีมีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ท่ีมีวงจรชีวิต
ช่วงหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ำ รวมท้ังไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่าย
ทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกำหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย 

“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” หมายความว่า ผลิตผลท่ีได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำหรือท่ีใช้สัตว์น้ำ
เป็นวัตถุดิบ 

“การแปรรูปสัตว์น้ำ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ท่ีเป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ำ
สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ำโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพ
ของสัตว์น้ำ หรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ำเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 

“การประมง” หมายความว่า การทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลรักษา
สัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ และหมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ท่ีเป็นการสนับสนุนการทำการประมง 

“ทำการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำ
ใด ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในท่ีจับสัตว์น้ำ 

“ท่ีจับสัตว์น้ำ” หมายความว่า ท่ีท่ีมีน้ำขังหรือไหล และหาดท้ังปวงท่ีเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน รวมท้ังป่าไม้และพื้นดินท่ีมีน้ำท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือท่ีดินของเอกชน รวมท้ังทะเล 

“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
ท้ังโดยวิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใดในท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
ในช่วงใดของวงจรชีวิตสัตว์น้ำนั้น 

“ท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือท่ีท่ีใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ลักษณะอื่นใด ไม่ว่าจะอยู่ในท่ีดินของเอกชน หรือในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในท่ีจับสัตว์น้ำใด ๆ 
ท่ีผู้ขุด ผู้สร้าง ผู้จัดทำ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงท่ีจะใช้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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“การดูแลรักษาสัตว์น้ำ” หมายความว่า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับก่อน
ถึงกระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ำ 

“เครื่องมือทำการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์  
ส่วนประกอบ อาวุธ เสา และหลักท่ีใช้ทำการประมง 

ดังนั้นจากคำนิยามท่ีกฎหมายกำหนด ปลานิล เป็นสัตว์น้ำมีลักษณะท่ีตรงกับคำนิยาม
สัตว์น้ำในมาตราท่ี 5 นั่นคือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ และการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน มีลักษณะ
ท่ีตรงกับคำนิยามท่ีว่า การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีธรรมชาติ โดย ใช้วิธีขุดบ่อ 
มีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

2.2.2.2 มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ 
มาตรการท่ีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดข้ึนเพื่ออนุรักษ์และบริหาร

จัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น มาตรา 55 บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน
ตามหลักการป้องกันล่วงหน้า โดยผู้ทำการประมงต้องไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
หรือมาตรา 58 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ปล่อย เท ท้ิง ระบาย หรือทำให้วัตถุอันตรายตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกำหนดลงสู่ท่ีจับสัตว์น้ำ หรือทำให้ท่ีจับสัตว์น้ำเกิดมลพิษในลักษณะท่ีเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ 
และมาตรา 59 ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาททำให้ท่ีจับสัตว์น้ำเกิดมลพิษในลักษณะท่ีน่าจะเป็น
อันตรายแก่สัตว์น้ำ ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น้ำและทำให้
ท่ีจับสัตว์น้ำฟื้นฟูกลับสู่สภาพตามธรรมชาติ เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของปลานิล กระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจึงต้อง
ปฏิบัติตามหลักการป้องกันล่วงหน้า (Preventative Principle) ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจาก
อันตรายท่ีมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อไปในอนาคต โดยเฝ้าระวังไม่ให้
น้ำในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลเกิดการปนเปื้อนหรือเกิดมลพิษ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยของ
ปลานิลแล้ว ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย 

2.2.2.3 มาตรการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มาตรการท่ีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดข้ึนเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคสัตว์น้ำ เช่น มาตรา 73 บทบัญญัติในหมวดนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งผลผลิตของสัตว์น้ำอีกทางเลือกหนึ่ง  
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ รวมท้ัง
สร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงท้ังในด้านคุณภาพและสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐาน 
และในมาตรา 74 เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยในการบริโภค
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สัตว์น้ำ ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกำหนด โดยกรมประมงมีหน้าท่ีส่งเสริม 
พัฒนา และแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีมาตรา 78 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการจัดการน้ำท้ิงหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้
น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรั่วไหลออกจากท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้กำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ด้วย 

ดังนั้น การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตของสัตว์น้ำอีกทางเลือกหนึ่ง 
ในแต่ละกระบวนการเพาะเลี้ยงจึงต้องคำนึงถึงความยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจท่ีต้องมีความคุ้มค่าคุ้มทุน 
ด้านสังคมท่ีผลผลิตต้องได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม ต้องปฎิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีการจัดการบำบัดน้ำท้ิงและของเสียก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ 
และต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ำจากการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินรั่วไหลออกจากท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment (LCA)) แบบ Cradle to Gate มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีทำให้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิล และสามารถจัดการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้ันได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.2.2.4 มาตรฐานน้ำท้ิงจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 
ตอนพิเศษ 21ง และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 125 ตอนพิเศษ 21ง ได้มีการกำหนดมาตรฐาน
น้ำท้ิงจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.5 ค่ามาตรฐานน้ำท้ิงจากบ่อเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืด 
แหล่งท่ีมา: สำนักงานประมงจังหวัดสระบรุี (2563) 
 

“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”หมายความว่า พื้นท่ีท่ีปรับให้ขังน้ำได้ โดยวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ไม่รวมถึงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยท่ีมีประกาศ
ของรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษไว้แล้ว 

“สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์น้ำจืดท่ีเพาะเลี้ยงในบ่อ เช่น ปลา กุ้ง หอย เต่า จระเข้ 
“พื้นท่ีบ่อ ” หมายความว่า พื้นท่ีบ่อท่ีใช้เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงคู คลองส่ง

และระบายน้ำ 
“น้ำท้ิง” หมายความว่า น้ำท่ีผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ำท้ิงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 
“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ก” หมายความว่า บ่อท่ีใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีกินพืช 

เป็นอาหารทุกชนิด ซ่ึงใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น 
น้ำทะเล น้ำใต้ดินท่ีมีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว 

“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ข” หมายความว่า บ่อท่ีใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีกินเนื้อ
เป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตว์น้ำอื่น ๆ ท่ีกินท้ังเนื้อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ำทะเล น้ำใต้ดินท่ีมีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด 
ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว 

“บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประเภท ค” หมายความว่า บ่อท่ีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทุกชนิด ซึ่งมีการใช้สารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ำทะเล น้ำใต้ดินท่ีมีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอื่นใด
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เติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับค่าความเค็มของน้ำท่ีใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ 

การเก็บตัวอย่างน้ำท้ิงเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงให้เก็บแบบ
จ้วง (Grab Sampling) จากจุดท่ีระบายน้ำท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นท่ีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

วิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำท้ิงจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน
สำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ท่ี American Public Health Association, American Water Works Association 
และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่ มี
ความเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ
ในประเทศไทยนั้น มีกฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับ ท่ีส่วนใหญ่แล้วจะเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ให้มีการปนเปื้อนหรือระบายสู่แหล่งธรรมชาติโดย
ไม่ได้ทำการบำบัดเสียก่อน โดยข้อบังคับเหล่านั้นจะสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ที่ได้เสนอมาข้างต้น 
ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2.3 ทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  (Life Cycle Assessment 
(LCA)) 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์  
ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ 
การนำมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึง
ปริมาณพลังงานและวัตถุดิบท่ีใช้ รวมถึงของเสียท่ีปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสุขอนามัยของชมุชน เพื่อท่ีจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยท่ีสุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)  

หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2557)  
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1. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขต เป็นข้ันตอนท่ีมีความสำคัญมาก เพราะเป็นปัจจัย
โดยตรงต่อความละเอียดในการศึกษาเพราะถ้ากำหนดเป้าหมายและขอบเขตไม่ดีพอ จะทำให้ผล
การประเมินไม่ถูกต้องและมีประโยชน์ในการที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการศึกษา และขอบเขตของการศึกษา เช่น หน่วยการศึกษา หรือหน่วยหน้าท่ี 
(Functional unit) ขอบเขตของระบบท่ีพิจารณา (System boundary) ข้อมูลท่ีต้องการ สมมติฐาน 
และข้อจำกัด 

2. การวิเคราะห์บัญชีรายการสิ่งแวดล้อม “บัญชีรายการ” คือ ข้อมูลท่ีแสดงชนิดและปริมาณ
สารขาเข้า เช่น วัตถุดิบ ทรัพยากร พลังงาน และสารขาออก เช่น ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ มลสาร
ท่ีปล่อยสู่อากาศ มลสารท่ีปล่อยสู่น้ำ ของเสียในรูปของแข็ง ข้ันตอนสำคัญของการวิเคราะห์บัญชีรายการ
ข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการต่าง  ๆ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยการผลิต การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยการศึกษา 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือการแปรข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปลดปล่อย
มลสารให้อยู่ในรูปของผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินจะมีหัวข้อหลัก ๆ คือ การจำแนกประเภท 
(Classification) การกำหนดบทบาท (Characterization) การให้น้ำหนักและความสำคัญ (Weighting)  

4. การแปรผลการศึกษา เป็นการนำผลการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป เช่น ข้ันตอนใดในวัฏจักรชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สูงสุด ประเด็นสิ่งแวดล้อมใดมีนัยสำคัญสูงท่ีสุด ขนาดของศักยภาพการก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ (สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2557)  

1. Gate to gate: Partial LCA โดยพิจารณาเฉพาะกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจาก
ท้ังสายโซ่การผลิต 

2. Cradle to gate: การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ
จนกระท้ัง ได้ผลิตภัณฑ์มาแต่จะไม่รวมข้ันตอนการใช้งานหรือกำจัดซาก ซึ่งรูปแบบนี้เป็นแบบนิยมใช้
ในการทำเอกสาร Environmental Product Declaration (EPD) 

3. Cradle to grave: เป็น LCA เต็มรูปแบบท่ีประเมินผลกระทบตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
มาผลิตสินค้า การผลิตสินค้า การนำไปใช้งานตลอดจนการกำจัดซากหลังหมดอายุการใช้งาน 

4. Cradle to cradle: เป็นรูปแบบพิเศษของ Cradle to grave ได้แก่ กรณีท่ีข้ันตอน
การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการรีไซเคิล ซ่ึงทำให้ได้สินค้าเดิมออกมา 

การใช้ประโยชน์จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ท่ีมองภาพรวมของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมดในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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สามารถบ่งชี้ขั้นตอนหลักท่ีก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสามารถบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงสุดและแหล่งท่ีมาของผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังเป็น
การคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณต่อหน่วยหน้าท่ีการทำงานของ ผลิตภัณฑ์ ทำให้
สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดลอ้มของผลิตภัณฑ์สองอย่างท่ีทำหน้าท่ีเหมือนกัน และยังสามารถ
ใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลสำคัญท่ีสามารถนำไปใช้ในการออกแบบเชิงนิเวศ
ต่อไปได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลดการใช้วัตถุดิบ 
พลังงาน ของเสีย ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุน 
ภาครัฐสามารถใช้กำหนดนโยบาย มาตรฐาน การควบคุมด้วยกฎหมายในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ใช้เป็นเกณฑ์จัดทำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ท่ีมองภาพรวมของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมดในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)  

จากการศึกษาทฤษฎีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment (LCA)) 
สรุปได้ว่า การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) คือ เครื่องมือหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำมาใช้เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้ งานจนถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งท่ีเกิดข้ึนตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) ซึ่งทำให้ทราบว่าช่วงชีวิตใดของผลิตภัณฑ์
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ ตลอดจนแหล่งท่ีมา
ของประเด็นปัญหา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบให้
ตรงประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทำให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนำมา
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงปลานิล กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยจะใช้การประเมินแบบ Cradle to gate ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบ
ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบจนกระทั้ง ได้ผลิตภัณฑ์มาแต่จะไม่รวม ข้ันตอน
การใช้งานหรือกำจัดซาก นำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่
การเพาะเลี้ยงปลานิล และการขนส่งไปสู่ตลาด แต่จะไม่รวมถึงขั้นตอนการนำไปแปรรูปหรือประกอบ
อาหาร และกำจัดซาก เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท 
เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร หรือครัวเรือนท่ีนำปลานิลไปประกอบอาหาร เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือก
ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดนั้นเหล่านั้นต่อไป 
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2.4 ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   

แนวคิด “Smart Farmer” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 แนวคิดนี้เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ 
มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาด รวมท้ังมีความสามารถในการผลิตและ
การตลาดในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพท่ีทำการเกษตรได้จนประสบความสำเร็จ 
เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของผลิตภาพ (Productivity) 
ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ำ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ 
ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต รวมทั้งความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพสูงท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่า
อาชีพเกษตรกรยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งตนเองได้ใน
ระยะยาว ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่จำเป็นต้องกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกร 
แนวคิด “Smart Farmer” จึงเป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าว (ฤทัยชนก จริงจิตร, 
2561)  

แนวคิดทางวิชาการ “Smart Farmer” คือแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนคือ
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านวิธีการพัฒนาซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ตัวเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถนำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดหลัก
ของสมาร์ทฟาร์มคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการพัฒนาท้ังห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
ไปจนถึงผู้บริโภค (From Farmer to Market) เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมท้ังพัฒนา
มาตรฐานสินค้า ซ่ึงครอบคลุมด้านการตลาดที่เน้นความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการส่งเสริม
ตราสินค้าไทย (Branding) และยกระดับความน่าเชื่อถือของสินค้า โดยยึดมาตรฐานสากลในการกำหนด
คุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในระบบการสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ
ในสินค้าให้กับผู้ซื้อได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเรื่องราว 
(Story) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เป็นสื่อในการสร้างตราสินค้าและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)  
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หลักการของแนวคิด “Smart Farm” คือ ความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้าน 
ท่ีสำคัญได้แก่ 1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
สินค้า 3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซ่ึงเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติและ 
4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกร ในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้านั้น แนวคิด “Smart 
Farm” ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตโดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation/ 
Robotic System) และการพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตโดยระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า 
(Monitoring/Warning System) ในด้านการจัดการผลผลิตแนวคิด “Smart Farm” ให้ความสำคัญ
กับระบบควบคุมผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอท้ังปริมาณและคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)  

ตามนโยบายการขับเคลื่อน Smart Farmer ได้กำหนด คุณสมบัติของ Smart Farmer ไว้ว่า
ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีคุณสมบัติ 6 ประการ ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติของ Smart Farmer ตามนโยบายการขับเคลือ่น Smart Farmer 

คุณสมบัต ิ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างพฤติกรรม 
1. มีความรู้ในเรือ่ง
ท่ีทำอยู่ 

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือให้คำแนะนำปรึกษา
ให้กับผู้อื่นได ้

- เคยได้รบัเชญิเป็นวิทยากรในเวทีต่าง ๆ 
- เคยใหค้ำปรึกษากับเกษตรกรรายอืน่ ๆ 

1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ
หรือจุดเรียนรู้ให้กับผูอ้ื่น 

- เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในแปลงเป็น
ศูนย์เรียนรูใ้นโครงการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ 

2. มีข้อมลูประกอบ 
การตัดสินใจ 

2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูทั้ง
จากเจ้าหน้าท่ีและผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น Internet Mobile 
Phone Smart Phone เป็นต้น 

- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ กษ. 
เพื่อสอบถามข้อมูลตา่ง ๆ เปน็ประจำ 
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อสืบค้นข้อมูลการเกษตรได้ 
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คุณสมบัต ิ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างพฤติกรรม 
2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใชข้้อมูล
มาประกอบการวิเคราะหว์างแผน
ก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของตลาด 

- มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรอืนเพื่อ
วางแผนด้านการเงิน 
- มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเก่ียว
และการจำหน่ายสินค้าเกษตรของ
ครัวเรอืน 

 2.3 มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาอาชพีของตนเองได ้

- มีการปรับเปลี่ยนชว่งเวลาการปลูก 
การเลี้ยง หรอืการเก็บเก่ียวให้เหมาะสม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมือ่ใช้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชพีของตนแลว้ทำให้ผลผลติหรือ
รายได้เพิ่มข้ึนจากเดิม 

3. มีการบริหาร
จัดการผลผลิต 
และการตลาด 

3.1 มีความสามารถในการบรหิาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน  
และทุน ฯลฯ 

- มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ เช่น ทำปุ๋ยใชเ้อง เป็นตน้ 
- ใช้แรงงานในครวัเรอืนเป็นหลกัและจ้าง
แรงงานจากภายนอกตามความจำเป็น 

3.2 มีความสามารถในการเชือ่มโยง
การผลิตและการตลาดเพือ่ใหข้าย
ผลผลิตได ้

- สามารถขายผลผลิตได้ท้ังหมดไม่มี
เหลือตกค้าง 
- มีคำสัง่ซื้อผลผลิตลว่งหน้าชัดเจนทำให้
วางแผนการผลิตไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 

3.3 มีการจดัการของเหลอืจากการผลิต 
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste 
management) 

- มีการนำของเหลอืจากการผลิตทาง
การเกษตรมาทำปุ๋ยหมักหรอืพลังงาน
ชีวภาพ 
- มีการนำของเหลอืจากการผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูปเปน็สินค้าจำหน่าย 

4. มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 

4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ 

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ 
จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี 
หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
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 - เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน 

GAP GMP เกษตรอินทรีย์หรอื
มาตรฐานอื่น ๆ 

4.2 มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ  

- มีความต้ังใจที่จะผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอืน่ ๆ แล้ว 

5. มีความรับผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม 

5.1 มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
(Green Economy) 

- ไม่เคยเผาตอซังหรือของเหลือจาก
การผลิตทางการเกษตร 
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพและลดการใชปุ้๋ยเคมีใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช ลดการใช้เคมีกำจัดศัตรูพืช 

5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมอย่างตอ่เนือ่ง 

- มีการบริจาคทรัพย์หรอืสิ่งของต่าง ๆ 
ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษา 
ในชุมชน 
- เคยร่วมกับชุมชนในการบำเพ็ญ
ประโยชนใ์นสถานท่ีและในโอกาสตา่ง ๆ 

6. มีความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร 

6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชพีการเกษตร 

- ทำกิจกรรมทางการเกษตรในแปลง
ด้วยตนเองและครอบครวัมากกว่า 
การจ้างแรงงานจากภายนอก 
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรให้ดีข้ึนจากข้อมูล 
หรือองค์ความรู้ท่ีได้รับเพิ่มเตมิ 

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตรไว้ใหรุ้่นต่อไป 

- มีการสืบทอดมรดกพื้นท่ีทำการเกษตร
ของครัวเรือนจากรุ่นสูรุ่่น 
- เคยสอนสมาชิกในครัวเรอืนให้มี
ความรักและหวงแหนพืน้ท่ีและอาชพี
ทางการเกษตร 
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6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการ
ประกอบอาชพีการเกษตร 

- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าสามารถ
แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ใน
ระหว่างการผลิตได ้
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจาก
การประกอบอาชีพการเกษตรทำให้มี
รายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

แหล่งท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
 
สรุปได้ว่า แนวคิด Smart Farmer คือ บุคคลท่ีมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร โดยครอบคลุม

ด้านความรู้ในการเกษตร สามารถบริหารจัดการท้ัง การผลิต การตลาด รวมถึง วิเคราะห์ เชื่อมโยงให้
คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลักการ Smart 
Farmer จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสามารถนำหลักการนี้มา
วิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท้ังด้านรายได้ การดำรงชีพ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคต 
 

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   

จากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง อันนำไปสู่ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ในขณะท่ีทรัพยากร 
ท่ีเหลืออยู่กำลังใกล้จะหมดไป ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศตลอดจนการดำเนินการ
ขององค์กรธุรกิจท่ัวโลกจึงได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวท่ีกำลังเกิดข้ึน และเร่งให้ความสำคัญ
กับการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
หรือท่ีเรียกกันว่า Circular Economy จึงได้เกิดข้ึนมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยการมุ่งให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่ อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่การปราศจากของเสียและมลพิษตลอดท้ังกระบวนการ
ของสินค้าและบริการ โดยประเทศท่ีเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ เยอรมัน 
ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น (รติมา คชนันทน์, 2562)  
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อีกท้ังเมื่อไม่นานมานี้สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action 
Package” ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติก การลดการฝังกลบขยะ และ
เพิ่มปริมาณการรีไซเคิลสะท้อนให้เห็นว่า Circular Economy กำลังถูกผลักดันอย่างจริงจังท้ังจากภาครัฐ
และภาคธุรกิจท่ัวโลกทำให้ภาคธุรกิจในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเริ่มหันมาใช้นโยบายดังกล่าวด้วยการเปลี่ยน
วงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเองให้ได้มากท่ีสุด อาทิ Nike ท่ีนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับข้ันตอน
การผลิต โดยกำหนดให้ร้อยละ 71 ของเสื้อผ้าและรองเท้าต้องทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และเลือกวัตถุดิบ
คุณภาพสูงจากเศษวัสดุเหลือใช้ (สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม , 2561) ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมี
ความเป็นไปได้ว่านับจากนี้ไปเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จะถูกนำมาแทนท่ีระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม (Linear Economy) ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ ทรัพยากร–ผลิต–ท้ิง (Take-Make-Dispose) 
เพื่อการเติบโตท่ีมีเสถียรภาพและยั่งยืนในโรงงาน 

หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เศรษฐกิจท่ีทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์
ได้นานท่ีสุด ลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) 1. การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Capital) ควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดผ่านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการ
ทรัพยากรในระบบและการฟื้นคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบและแปรรูปทรัพยากร ภายหลังการใช้งาน 
การซ่อมแซม และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบภายในระบบเศรษฐกิจ 
และ 3. การรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดผลกระทบเชิงลบ เน้นการจัดการและลดผลกระทบ
เชิงลบท่ีมาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ท่ีดิน อากาศ น้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ของโลกท่ีองค์การสหประชาชาติกำหนด โดยในส่วนของภาครัฐนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการกำหนด  
Road Map ของ Circular Economy ในทุกภาคอุตสาหกรรม และมีแผนท่ีจะให้ Circular Economy 
เป็นอุตสาหกรรม New S-curve ท่ี 12 ของประเทศ (ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์, 2561) ขณะท่ีในส่วนของ
กรุงเทพมหานครก็มีภารกิจหลักท่ีเก่ียวข้องกับCircular Economy โดยมีแผนจัดการขยะเป็นทรัพยากร 
มีโครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืน โดยนำหลักการ Circular Economy มาใช้เริ่มตั้งแต่นโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครลดการใช้พลาสติก และโฟม โดยมี
สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม อาทิ สำนักการแพทย์
สำนักอนามัย งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในการจ่ายยาทุกครั้ง และเป็นหน้าท่ีของประชาชนเองท่ีจะต้องนำ
ถุงผ้ามารับยาแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคประชาชน  
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นอกเหนือจากนี้ ทางกรุงเทพมหานครยังได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่าง ๆ การให้การศึกษาในสถานศึกษา และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและในสถานศึกษาต่าง  ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการจัดการขยะ 
ว่าการคัดแยกขยะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการ ทำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หรือศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมแบบรอบด้าน (เอสซีจี, 2561ก)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญญาณท่ีดีสำหรับไทยในการสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดข้ึนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดคือเรื่องดังกล่าวประชาชนยัง
ไม่มีความรู้อย่างแพร่หลายเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ คือ ขาดการสร้างความตระหนักรู้ 
หรือ Awareness โดยท่ีคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องท่ีไม่จำเป็น และยากท่ีจะเป็นไปได้ ท้ังท่ีจริงแล้ว
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติในระยะยาว ขณะเดียวกันการให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมถึงไทยก็มุ่งเน้นไปท่ี Economic Growth 
(ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) และ GDP เป็นเรื่องใหญ่ ฉะนั้นเมื่อ Economic Growth เป็นจุด
โฟกัสสำคัญ เรื่องอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องลำดับรอง 

อย่างไรก็ดี ขณะนี้บางองค์กรในไทยก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนมากข้ึน 
เช่น เอสซีจี ซ่ึงเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการดำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรของโลกในปัจจุบัน 
ผ่านทาง 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) การลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น กระดาษลูกฟูกท่ีใช้วัตถุดิบ
ลดลงร้อยละ 25 แต่คงความแข็งแรงเท่าเดิม 2) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้าหรือวัตถุดิบ
ชนิดเดิมด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง หรือนำไป
รีไซเคิลได้มากข้ึน และ 3) การเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าท่ีใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(เอสซีจี, 2561ข) เป็นต้น  

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นั้นเป็นเรื่องที่หลายประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วท่ัวโลกต่างให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีโลกกำลังเข้าสู่ภาวะโลกร้อน 
รวมถึงทรัพยากรท่ีมีกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและใกล้จะหมดไป ดังนั้นการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงปลานิล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมาปรับใช้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลด
ปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
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2.6 ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และ
หลักการวิเคราะห์ตามลำดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process) 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) คือ วิธีการประเมิน
ท่ีช่วยองค์กรในการทำความเข้าใจ และหาขนาดของมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ท่ีองค์กรตั้งข้ึน เพื่อผลลัพธ์ทางสังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกต์มาจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (social accounting) และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) 
ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมท่ีเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน 
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินท่ัวไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนผ่านอัตราส่วนหรือ
เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกบ่งชี้ว่ามีกำไรสุทธิทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงหรือคาดหวัง
จากการลงทุนเท่าไร ไม่ได้คำนึงถึงในการรวมผลตอบแทนทางสังคมอื่น ๆ เช่น สังคมสิ่งแวดล้อม หรือ
ค่านิยมทางวัฒนธรรมท่ีถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่างกัน (โชติกา ภาษีผล, 2560)  

SROI จึงเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมมูลค่าทางสังคมท้ังผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
เป็นวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการนำผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพท่ีองค์กรได้สร้างข้ึนมาแปลงค่าเป็นตัวเงิน (monetized value) โดยใช้
การวัดตัวเงินแบบคิดลด (discounted monetized measurement) ของมูลค่าทางสังคมท่ีองค์กร
ได้สร้างข้ึน และคำนวณหาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนท่ีใช้ไปในการดำเนินกิจการ
ขององค์กร เพื่อดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาทท่ีลงทุนไป เพื่อช่วย
ในการประเมินว่าการลงทุนน้ัน ๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่  

ดังนั้นการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนมุ่งเน้นไปท่ีผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในสังคมเป็นตัวตั้ง 
และใช้ต้นทุนเป็นตัวหาร ในการวิเคราะห์บางครั้งไม่ได้แสดงมูลค่าเป็นตัวเงินจริงแต่เป็นการประมวล
คุณค่าจากประโยชน์ของกิจกรรมทางสังคม ไม่ใช่ตัวเงินตรง ๆ เช่น การมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ปริมาณขยะ
ลดลง ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูเป็นต้น โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  = มูลค่าเพิ่มข้ึนที่สังคมจะได้รับจากการลงทุน
ต้นทุนในการลงทุนเพื่อผลติหรือดำเนนิกิจกรรมดังกล่าว

 

 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  = มูลค่าของประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เงินลงทุน  
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การประเมินผลตอบแทนทางสังคม สามารถแบ่งกิจกรรมท้ังหมดออกเป็น 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  
1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

กิจการ หรือกิจกรรมน้ัน ๆ โดยตัวกิจการท่ีดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการกิจการได้มากตั้งแต่
เริ่มต้น โดยอาจจะมีการทำตารางเพือ่วเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกระบวนการ เพื่อเป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลให้การประเมินผลลัพธ์มีความเท่ียงตรงและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดทำห่วงโซ่ผลลัพธ์ เพื่อแจกแจงกิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Output) ท่ีจะ
ทำให้เกิดประโยชน์ทางสังคมจากการดำเนินการกิจกรรมท่ีได้ลงทุน โดยการจัดทำห่วงโซ่ผลลัพธ์
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

3. การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสังคมนั้นเพื่อให้ทราบถึงแหล่งและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้สามารถเป็นข้อมูล
ในการวางแผนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งท่ีมาได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังเป็นข้อมูลใน
การระบุผลกรทบท่ีสิ่งแวดล้อมจะได้รับจากกิจกรรมน้ัน ๆ ด้วย โดยส่วนใหญ่ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ท่ีถูกปล่อยออกมาระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่มากจาก การเผาไหม้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า 
การขนส่ง และการจัดการของเสีย เป็นต้น 

 
สูตร  GHG(CO2e) = A x EF 
 
GHG = ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก (CO2e) 
A = ข้อมูลกิจกรรมท่ีทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Activities) 
EF = ค่าสัมประสิทธิ์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) มีหน่วยเป็น kg 

CO2e / หน่วย (สำนักอนามยัสิ่งแวดลอ้ม, 2556)  
 
4. การกำหนดตัวชี้วัดและแปลงค่าตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน การเลือกตัวชี้วัดหนึ่งตัว

หรือมากกว่า ท่ีสามารถสะท้อนผลลัพธ์ทางสังคมแต่ละเรื่องในห่วงโซ่ผลลัพธ์ เพื่อบอกว่าผลลัพธ์นั้น
เกิดข้ึนหรือไม่ และเกิดข้ึนเท่าไร โดยกลุ่มท่ีเหมาะสมในการช่วยกำหนดตัวชี้วัดคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เนื่องจากผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงควรสอบถามว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
อย่างไรและขนาดของความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนโดยการใช้แบบสำรวจ เช่น ต้นทุนท่ีสามารถ
ประหยัดได้ รายได้ท่ีแรงงานได้รับ รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกร ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นต้น 

5. การคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Monetization) คือ การกำหนดค่า
ทางการเงินของตัวชี้วัดทุกตัวและคำนวณมูลค่าของค่าแทนเหล่านั้น 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินหาทางเลือกการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิลท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสุดด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน หรือ SROI แล้วนั้น ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสุด
อาจมิใช่ทางเลือกท่ีเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิลต้องการ ดังนั้น จึงต้องนำทางเลือกท่ีได้มา
มาประเมินอีกครั้งด้วยหลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) หรือ AHP 
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Alternatives) โดย
มีหลักการง่ายๆ คือ แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้น ๆ ชั้นแรกคือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) 
แล้วจึงกำหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามลำดับ 
(Saaty, 1980) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) 
เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่ากัน 
โดยการให้คะแนนตามความสำคัญหรือความชอบ หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
ของเกณฑแ์ล้ว จึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ 
ถ้าการใหค้ะแนนความสำคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจัดลำดับทางเลือก 
เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได้ (วราวุธ วุฒิวณิชย์, 2559)  
 

 

ภาพท่ี 2.6 โครงสร้างของกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process)  
แหล่งท่ีมา: วราวุธ วุฒวิณชิย ์(2559) 

 



 47 

สรุปได้ว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หรือ SROI เป็น หลักการใน
การตัดสินใจ และพัฒนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติท่ีช่วยทำให้การเกิดผลกระทบทางบวกมีมูลค่าสูงสุด
และมีประสิทธิภาพ และทำให้เห็นผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน เพื่อใช้ในการประเมิน
ค่าด้านสังคมเพื่อวางแผนโครงการ และเพื่อดูผลกระทบหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมว่าสามารถคิดเป็น
มูลค่าทางการเงินได้เท่าไร และเพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับเกษตรมากที่สุด จึงนำมา
ประยุกต์ใช้ควบคู่กับกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) เพื่อประเมิน
หาทางเลือกการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสุด 
 

2.7 ข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลานิลของ ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ณัชพล ฟาร์ม ตั้งอยู่ท่ีอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบ
ก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ทำการเลี้ยงโดยใช้อาหารสำเร็จรูปและอาหารสมทบ ไม่มีการใช้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง โดยเริ่มทำกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมี 
นายยุทธนา สุจริต และ นายณัชพล สุจริต เป็นเจ้าของและผู้ดูแลฟาร์ม มีขนาดพื้นท่ี 10 ไร่ แบ่งเป็น 
2 บ่อ บ่อที่ 1 มีขนาด7 ไร่ และบ่อที่ 2 มีขนาด 3 ไร่ โดยทำการเพาะเลี้ยงปลานิลทั้งหมด 27,000 ตัว 
โดยแบ่งเป็นบ่อที่ 1 จำนวน 18,000 ตัว และบ่อที่ 2 จำนวน 9,000 ตัว 
 

 

ภาพท่ี 2.7 สภาพพื้นที่ ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรนอ้ย จังหวัดนนทบุรี 
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2.7.1 ข้ันตอนการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล 
1) เมื่อจับปลาขึ้นจากบ่อหมดแล้วจะทำการสูบน้ำในบ่อออกให้หมดและจับปลาท่ี

อยู่ก้นบ่อเพื่อไม่ให้มีปลากินเนื้อมากินลูกปลา โดยใช้เครื่องสูบน้ำใช้น้ำมัน (ไม่ใช้ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง 
ปริมาณน้ำมันท่ีใช้ 200 ลิตร ราคาลิตรละ 20 บาท 

2) ข้ันต่อมาจะทำการตากบ่อ 15-30 วัน (ระยะเวลาข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ใช้ปูนขาว
ปรับสภาพดิน 1 ไร่ต่อ 10 ถุง จำนวนท้ังหมด 100 ถุง ราคาถุงละ 30 บาท (รวมท้ังสิ้น 3,000 บาท) 

3) ปรับพื้นท่ีผิวบ่อและตกแต่งคันบ่อด้วย รถแม็คโคร งบประมาณ 40,000 บาท 
ทุก ๆ 2 ปี 
 

2.7.2 ข้ันตอนเตรียมบ่อสำหรับลูกปลา 
1) สูบน้ำเข้าบ่อท้ัง 2 บ่อ ครึ่งหนึ่ง โดยเครื่องสูบน้ำใช้น้ำมัน (ไม่ใช้ไฟฟ้า) จำนวน 

2 เครื่องสูบน้ำเข้าบ่อ ปริมาณน้ำมันท่ีใช้ 200 ลิตร ราคาลิตรละ 20 บาท 
2) ซื้อข้ีไก่สดมาใส่ท้ัง 2 บ่อเพื่อสร้างอาหารให้ลูกปลา ท้ิงไว้ 7-10 วันจะเกิดลูกไร 

และน้ำเป็นสีเขียวพร้อมสำหรับปล่อยลูกปลา (ปริมาณขี้ไก่สด 1 ตันราคา 500 บาท) 
3) นำลูกปลามาปล่อย อนุบาลไว้ 1 เดือน เมื่อลูกปลาอายุ 2 เดือน – 3 เดือน 

จะสูบน้ำให้เต็มท้ัง 2 บ่อ 
 

2.7.3 อาหารสำหรับเล้ียงปลา 
1) เดือนแรกเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเล็กสำหรับลูกปลา โดยให้อาหารช่วงเช้าและเย็น 

พร้อมกับข้ีไก่สดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
2) เมื่อปลาอายุ 2 เดือน จะปรับเป็นอาหารเม็ดใหญ่ โดยให้อาหารเม็ดวันละ 1 ครั้ง

ช่วงเช้า พร้อมข้ีไก่สดอาทิตย์ละ 1 ครั้งจนจับขาย 
 

2.7.4 ระยะเวลาการเล้ียง 
ระยะเวลาการเลี้ยง 10-12 เดือน จากนั้นส่งขายท่ีตลาดค้าปลา ขาย-ส่ง บางเลน (จังหวัด

นครปฐม) ร้านอึ่งแพปลา 
ดังนั้น ณัชพล ฟาร์ม จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นฟาร์มกรณีศึกษาตัวอย่าง เนื่องจากเป็นฟาร์ม

เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive Culture) ทำการเลี้ยงโดยใช้ปุ๋ยและ
อาหารสมทบตามธรรมชาติ ไม่มีการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง ไม่มีการประยุกต์ใช้
หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) มาใช้ในการประกอบกิจการ จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ  
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากแต่ละข้ันตอนการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงปลานิล จึงกำหนดให้ ณัชพล 
ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) เป็นฟาร์ม
ตัวอย่างในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิล ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) 
เพื่อหาทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 
ดังนี ้

Buchspies et al. (2011) ได้ทำการศึกษาวิจัย Life Cycle Assessment of High-Sea 
Fish and Salmon Aquaculture โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือ การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปลาชนิดต่าง ๆ ท่ีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พบว่า 
การจับปลาและบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ  
การประมงทะเลหลวง ซึ่งผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากปลาแซลมอลนั้นสูงเกือบเท่าผลกระทบ
จากเนื้อวัว โดยการผลิตอาหารสัตว์และการปล่อยสารอาหารลงสู่ทะเลเป็นสาเหตุสำคัญต่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท้ังหมด 

Aubin (2013) ได้ทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ Life Cycle Assessment as applied to 
environmental choices regarding farmed or wild-caught fish ผลการศึกษาพบว่า ทั่วโลก
กำลังเผชิญกับความต้องอาหารจากสัตว์น้ำท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งการทำประมงเป็นการเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์
ของสัตว์น้ำ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีการประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) กับระบบการผลิตอาหาร
จากสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ท้ังในระดับท้องถ่ินจนถึงระดับโลก นอกจากนี้
ยังมีการเสนอให้มีการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยและการประยุกต์ใช้ LCA ในกรณีศึกษาภาคการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการติดฉลาก
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เป็นนวัตกรรมท่ีสามารถ
ลดผลกระทบของการประมงต่อระบบนิเวศทางทะเลได้ 

Mardones et al. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัย Circular Economy for Fish Farms in 
Araucanía, Chile ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาแซลมอนทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
อุจจาระของปลา อาหารที่ตกค้าง และการตายตามธรรมชาติของปลาในกระบวนการผลิต โดยงานวิจัย
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มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกากตะกอน ได้แก่ 1. การใช้กากตะกอนเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้พลังงาน
ความร้อน 2. การใช้กากตะกอนในการปรับปรุงดินในการเกษตรและป่าไม้ และ 3. การใช้ของเสียท่ีเป็น
ของเหลวจากกากตะกอนเพื่อทำเป็นปุ๋ย และเพื่อใช้กากตะกอนเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความยั่งยืนในกระบวนการผลิตได้ 

Sarawan et al. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัย Development of Smart Farm System for 
Aquaculture in the Pond ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำพร้อมเซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจจับอุณหภูมิ 
ค่า pH และค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ำได้ และสามารถเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำโดยใช้เทคโนโลยีของ IoT 
ท่ีสามารถเข้าถึงและส่งไปยังอปุกรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และยังมีแอปพลิเคชันท่ีสามารถดึงข้อมูลได้ทุกท่ี
ทุกเวลาไม่ว่าจะบนหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบได้รับการพัฒนาตามแนวทางเทคโนโลยี
อัจฉริยะ โดยนำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างการแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำมีความเสี่ยง ซึ่งผลของ
การพัฒนาการใช้ระบบท่ีสามารถแสดงและรวบรวมข้อมูลช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้ 31.64 เปอร์เซ็นต์
ต่อเดือน 

Ruiz-Salmón et al. (2021) ได้ทำการศึกษา Life cycle assessment of fish and seafood 
processed products – A review of methodologies and new challenges พบว่า ในอดีต 
การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางทะเล
และอาหารทะเลได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย แต่ในช่วงไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมา การผลิ ตปลาท่ัวโลก
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและถึงจุดสูงสุดท่ีประมาณ 179 ล้านตันในปี 2018 ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงได้
ให้ความสนใจกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มข้ึน ตั้งแต่
ข้ันตอนการจับปลาจนถึงสิ้นอายุขัย ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้กำหนดนโยบายด้วย 

เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และคณะ (2551) ได้ทำการศึกษาการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ 
ระบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) ในประเทศไทย: กรณีศึกษาปลานิล พบว่ารูปแบบท่ีเหมาะสม
ของระบบการตลาดข้อตกลงปลานิลของไทย ควรประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ 1) บริษัท ต้องศึกษา
ความต้องการของตลาดปลานิลอย่างเนื่อง 2) เกษตรกร ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 3) ธกส. เป็นแหล่งสินเชื่อท่ียุติธรรมของเกษตรกร มีส่วนช่วยส่งเสริมการฝึกอบรม
และหาตลาดปลานิลเพิ่มเติม 4) หน่วยงานของรัฐ (อบจ. อบต. กรมประมง และสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี) 
ต้องร่วมกันแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้หมาะสมกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง จัดสาธารณูปโภค
เข้าสู่พื้นท่ีที่มีศักยภาพ 5) ตัวกลาง ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในกรณีท่ีหน่วยงานท้ัง 4 แรกไม่ให้
ความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง และมีส่วนร่วมวิจัยแก้ปัญหา เพื่อทำให้ทุกหน่วยงานอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุล ส่วนระบบการผลิตปลานิลทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่ามีปัญหา คือ 1) ขาดความแน่นอนของ
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ผลผลิต 2) ขาดมาตรฐานคุณภาพผลผลิต 3) ขาดการควบคุมราคาผลผลิต 4) ขาดเงินลงทุน และ 
5) ขาดนโยบายรัฐที่ชัดเจนเพื่อใช้วางแผนและปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน 

บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และคณะ (2554) ได้ทำการศึกษาการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต
ทรัพยากรประมงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบท้องถ่ิน พบว่า การเสริม Probiotic 
และ Prebiotic ในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศระบบชีววิถีสามารถทำให้ปลานิลเจริญเติบโตและ
มีภูมิคุ้มกันดีข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติวิจัย (P<0.05) การเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ร่วมกับการสร้าง
อาหารธรรมชาติด้วยการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 40 กิโลกรัม/ไร่/2 สัปดาห์ มีความเหมาะสมท่ีสุดในการเลี้ยงปลานิล 
การเลี้ยงปลานิลแบบชีววิถีโดยเทคนิคจัดการด้านอาหารในช่วง 30 วันก่อนจับขายสามารถลดการปนเปื้อน
สารพิษไมโครซิสตินได้เป็นอย่างดี 

วีร์ ก่ีจนา, วิระวรรณ ระยัน, และอนุรักษ์ สุขโข (2555) ได้ทำการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลานิลเห็นประโยชน์ของการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยส่งเสริมแนะนำให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยส่งเสริมแนะนำฟาร์ม
เลี้ยงปลานิลท่ียังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยส่งเสริมแนะนำฟาร์ม  
ท่ีได้มาตรฐานระดับ SL และ GAP ท่ีมีศักยภาพให้ได้รับมาตรฐานระดับท่ีสูงขึ้น ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
ควบคุม และกำกับดูแลฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์
สินค้าปลานิลจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น การจัดนิทรรศการเรื่องอาหารปลอดภัย (Food 
safety) ในจังหวัดชัยภูมิพร้อมท้ังส่งเสริมการบริโภคปลานิลปลอดภัยเพื่อสุขภาพในจังหวัดชัยภูมิและ
ส่งเสริมสินค้าปลานิลท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับและวางจำหน่ายในตลาดท้ังภายใน
และภายนอกจังหวัดชัยภูมิ เช่น ตลาดสดเทศบาลจังหวัดและห้างสรรพสินค้า 

ณัฐวุฒิ ธานี (2558) ได้ทำการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลากะพงขาว
และเนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ประเทศไทย 
จากผลการศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนท้ังระบบพบว่า กระบวนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงและการผลิต
เนื้อปลากะพงขาวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่ากระบวนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงและการผลิต
เนื้อกุ้งขาวแวนนาไม นอกจากนี้ พบว่าการปล่อยคาร์บอนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานภายในฟาร์มประมง และการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับกระบวนการขนส่ง ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบการทำฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำเป็นอีกภาคหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

พิเชต พลายเพชร (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยการจัดการทางโภชนาการสำหรับการเลี้ยงปลานิล 
พบว่า ปลานิลมีราคาจำหน่ายไม่สูงเนื่องจากเป็นปลาท่ีเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการลดต้นทุน
การผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เกษตรกรได้ การลดต้นทุน
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ค่าอาหารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสารอาหารและวิธีการให้อาหาร
ท่ีเหมาะสม นอกจากสารอาหารแล้ววิธีการให้อาหารมีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยควรให้อาหารปลานิล
วัยรุ่นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน และแต่ละมื้อมีระยะห่างประมาณ 4-5 ชั่วโมง การลดต้นทุนวัตถุดิบอาหาร
ของท้ังโรงงานผลิตอาหารและเกษตรกรที่ผลิตอาหารใช้เอง อาจทำได้โดยการแทนท่ีปลาป่นด้วยเนื้อ
และกระดูกป่น ไก่ป่นหรือโปรตีนข้าวโพด และแทนท่ีน้ำมันปลาทะเลด้วยน้ำมันชนิดอื่นได้ การลดต้นทุน
ค่าอาหารอาจทำได้โดยการเพิ่มการใช้ประโยชน์อาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโต เช่น การเสริมอาหาร
ด้วยวิตามินซี Schizochytrium sp.ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เอนไซม์ย่อยอาหารหรือ
เบต้ากลูแคน รวมท้ังการเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนพืชในระบบเลี้ยงสามารถเร่งการเจริญเติบโตของปลา
และประหยัดค่าอาหารได้ 

วัชราภรณ ์ตันติพนาทิพย์ (2562) ได้ทำการศึกษาวิจัยการถ่ายเทมวลคาร์บอนในกระบวนการผลิต
ปลาทับทิมท่ีเลี้ยงในบ่อดิน โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยการสำรวจและสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์มประมงจำนวน 50 ฟาร์ม เก่ียวกับรูปแบบ
การเลี้ยง ปริมาณอาหาร การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สปิโตรเลียมเหลว นอกจากนี้
ยังได้วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในตัวอย่างอาหาร เนื้อ และมูลของปลาทับทิม ผลการศึกษาการถ่ายเท
มวลคาร์บอนจากอาหารสัตว์น้ำไปสู่ตัวปลาทับทิมผ่านการกินอาหารและการตรึงคาร์บอนมาสะสมไว้
ในร่างกายของปลาทับทิมเท่ากับ 3.6x10-3 และ 2.5x10-3 กก. คาร์บอน/ กก. ปลาทับทิม/วัน 
การปลดปล่อยคาร์บอนผ่านการขับถ่ายมูลสัตว์น้ำ การหายใจและการย่อยอาหารเท่ากับ 1.4x10-3 
กก. คาร์บอน/กก. ปลาทับทิม/วัน ขณะเดียวกันตลอดกระบวนการผลิตเนื ้อปลาทับทิมเกิด  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีถูกปลดปล่อยจากการใช้พลังงานโดยเฉลี่ย 39.7952 กก.คาร์บอน/กก. 
ปลาทับทิม/วัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งและการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในฟาร์มประมง ดังนั้นแนวทางลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากฟาร์ม
เลี้ยงปลาทับทิมควรพิจารณาในแง่ของการลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงใน
ภาคการขนส่ง ซ่ึงเกษตรกรควรลดระยะทางและจำนวนครั้งในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร
ควรเลือกซื้อลูกพันธุ์ปลาทับทิม อาหารและแก๊สปิโตรเลียมเหลวภายในจังหวัดหรือพื้นท่ีใกล้เคียง
ฟาร์มประมง 

ปณิชา ชุติชัยจรัส และคณะ (2562) ได้ทำการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของการเพาะเลี้ยง
ปลานิลระยะวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน โดยใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle to Gate 
สำหรับการเลี้ยงปลานิลขนาดเริ่มตนน้ำหนัก 3.0 g จนถึงปลานิลท่ีมีน้ำหนักเฉลี่ย 21.7 g ท่ีส่งถึงมือ
เกษตรกร ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยง จากผลการวิจัย พบว่าการเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นปริมาณคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า 6.56 kg CO2eq kgfish-1 
และการก่อใหเกิดภาวการณ์เพิ่มสารอาหารในน้ำท้ิง (Eutrophication potential) จากการเพาะเลีย้ง
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ปลานิลคิดเป็นค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยฟอสเฟต 0.004 kg PO4
3-eq kgfish-1 โดยพบว่าการใชไฟฟา

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟาในการหมุนเวียนน้ำ 
และเติมอากาศ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.83 kWh kgfish-1 

พรรณราย พูนผล (2563) ได้ทำการวิจัยผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
Smart Farmer กรณีศึกษา: การเพาะเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
การนำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสลิด 
การนำข้อมูล ความรู้ มาใช้การประกอบการตัดสินใจในแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผู้บริโภค การลดต้นทุนหลักจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด การจัดการของเหลือ
จากการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลง
พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลมาใช้ biodiesel บ่งชี้ได้ว่าการนำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้
จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงข้ึนร้อยละ 27.89 สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงถึงร้อยละ 18.55  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต  
ของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) เป็นเทคนิคท่ีได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลการประเมินพบว่า  ในแต่ละ
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง เช่น การเกิดน้ำเสีย และการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟ้าในการหมุนเวียนน้ำ 
และเติมอากาศ อย่างไรก็ตามพบว่าการนำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ สามารถลดต้นทุน
หลักจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการของเหลือจากการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การคำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลมาใช้ biodiesel 
บ่งชี้ได้ว่าการนำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมและสามารถ
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

 
 



 

 

บทที ่3 
วิธีการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แบบ Cradle to Gate เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม หลักการพัฒนา
เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กรณีศึกษา: 
ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์
ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีจำเป็นต่อการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บทความวิชาการ นโยบาย  
กฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นต้น และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และชุมชนบริเวณใกล้เคียง สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักประมงจังหวัดนนทบุรี และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
หาทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินทางเลือกด้วยเทคนิคการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
ต่อไป 
 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวคิดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้ทำการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลทุติยภูมิ และ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในพื้นท่ี โดยการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ สำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลานิล ทำการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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จากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ แบบ Cradle to Gate 
โดยเริ่มจากการศึกษา กระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลตั้งแต่เริ่มต้นโดยการสร้างแผนท่ีผลลัพธ์ท่ีระบุว่า
ปัจจัยนำเข้า (Input) ใดบ้างท่ีใช้ในการเลี้ยงปลานิล ในกรอบแนวคิดนี้ ในด้านปัจจัยการผลิต ได้นำหลักการ 
3M คน (Man) เงิน (Money) และวัตถุดิบ/ทรัพยากร (Material) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากร
สำหรับการบริหารจัดการ (สัญญา เคณาภูมิ, 2557, น. 35) กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการผลิต 
(Process) ท้ังหมด 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้นน้ำ หรือการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล และช่วงกลางน้ำ หรือ 
การซื้อขายในตลาดปลา และเนื่องจากเป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ แบบ Cradle to gate 
จึงจะไม่ทำการประเมินในช่วงปลายน้ำ หรือ การแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือกำจัดซาก เนื่องจาก
กลุ่มผู้บริโภคมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร 
หรือครัวเรือนท่ีนำปลานิลไปประกอบอาหาร โดยในแต่ละกระบวนการจะก่อให้เกิดผลผลิต (Output) 
โดยผลผลิตท่ีได้จากปัจจัยและกระบวนการ แบ่งออกเป็น ผลผลิตเชิงบวก ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ 
การว่าจ้างแรงงานในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้การระบุผลผลิตเชิงลบ หรือผลกระทบจากกิจกรรม
การเลี้ยงปลานิล และการเกิดของเสียต่าง ๆ เช่น การเสื่อมสภาพของดิน น้ำเสีย ขยะ การเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น และจากการวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลลัพธ์  
(Outcome) คือ การระบุทางเลือกหรือแนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยการประยุกต์ใช้
หลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
จากนั้นนำทางเลือกท่ีได้มาประเมินมูลค่าทางการเงิน โดยการคำนวณอัตราส่วน SROI หรือผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน และหลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) เพื่อให้
ได้แนวทางและทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรมากท่ีสุด ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ดังนี้ 

1. ฟาร์มตัวอย่างในการศึกษา ทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ประกอบการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลของ ณัชพล ฟาร์ม จำนวน 2 คน  

2. ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) 
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง จำนวน 10 คน  

3. ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 คน 
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 2 คน 
 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรบังานวิจัยครัง้นี้ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้วิธี

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
จากฟาร์มของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล อธิบาย และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการทำวิจัยให้ทราบ ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม จำนวน 2 คน ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ในบ่อดิน
แบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญจาก
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 2 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ
ท่ีเกี่ยวข้อง (Research document) จากการรวบรวมเอกสารวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิ ล 
ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) หลักการพัฒนา
เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การประเมิน 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) เพื่อนำมา
กำหนดกรอบแนวคิด สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ การวิเคราะห์ และอภิปรายผล 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด (Open-ended Questions) และแบบสำรวจ ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานี้ ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องทำการวิเคราะห์กำหนดประเด็นคำถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) โดยเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจออกเป็น 4 แบบ เพื่ อให้
ตรงกับบริบทของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก) คือ 

1. แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม  
2. แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา 

(Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจงัหวัดนนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการ

พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น แบบสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ปลายปิดและปลายเปิดข้อคำถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของการประกอบ

อาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล ได้แก่ ข้อมูล ข้ันตอน และทรัพยากรท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงปลานิล รวมถึงต้นทุน
และรายได้ท่ีได้รับจากการลงทุน เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และพฤติกรรม
ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลว่าพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มากน้อยแค่ไหน สำหรับผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม ข้อคำถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล 
ปัญหาหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษา และทรัพยากรท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงปลานิล 
รวมถึงต้นทุนและรายได้ท่ีได้รับจากการลงทุน เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และข้อคำถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล
ในพื้นท่ีศึกษา สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนา
เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง (จากการขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้สัมภาษณ์) 
สมุดจดบันทึกช่วยในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสำรวจในสถานท่ีปฏบิัติงานจริง 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสำรวจ เพื่อทำการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle 
Assessment (LCA) โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นตามกรอบแนวคิดและความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ณัชพล ฟาร์ม และผู้ประกอบการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดย
มีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และทำการสำรวจปัจจัยนำเข้า กระบวนการเพาะเลี้ยง ผลผลิต 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยมีการบันทึกเป็นภาพถ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

2. นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดระเบียบข้อมูลด้วยวิธีการถอดเทป และใช้วิธีแยก
เป็นกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำแนกเป็นประเด็นเพื่อการวิเคราะห์   

3. ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการเพาะเลีย้งปลานลิ ดว้ยเทคนิคการประเมินวฏัจักรชวีติ
ของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate และวิเคราะห์การปลดปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก การวเิคราะห์อ้างอิงค่า Emission Factor ในการคำนวณจากคณะกรรมการเทคนิค
ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปี 2562 ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ยออกมาจากแต่
ละกิจกรรมเป็นเพยีงการคำนวณอย่างคร่าว ๆ จากกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีค่า Emission Factor 
(E.F.) เท่านั้น ค่าแฟคเตอร์ (kgCO2eq/kg) ของน้ำมันเบนซิน มีค่าเท่ากับ 0.4005/กิโลกรัม โดยค่า
ความหนาแน่น (gravity) ของน้ำมันมีค่า 0.78 กิโลกรัม ต่อปริมาณ 1 ลิตร 

4. จากนั้นจึงทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) (Isidoro Martinez, 2020) โดยการคำนวณจะ
นำปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท้ังหมดท่ีใช้ในการทำวิดปลาข้ึนจากบ่อเพาะเลี้ยงคูณกับค่า Emission 
Factor ซึ่ง KgCO2eq /การเพาะเลี้ยง 1 บ่อ หมายถึง กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ของการวิดปลานิลข้ึนจากบ่อ 1 บ่อ 
 

CO2 emission (kg CO2eq ) = Activity data x emission factor 
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4. จากนั้นจึงทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
จากการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

5. นำทางเลือกท่ีได้มาทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยคำนวณ
จากการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เพาะเลี้ยงปลานิล ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาคำนวณหามูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วนำไป
เปรียบเทียบกับเงินต้นทุนท่ีใช้ในการลงทุน  

 

SROI = มูลค่าทางการเงินของผลตอบแทนทางสังคม (เศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม)
มูลค่าต้นทุนจากการลงทุน  

 
6. นำทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มาเข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) โดยทำการลงพื้นสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
จำนวน 10 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Alternatives) โดยแบ่ง
โครงสร้างการวิเคราะห์ออกเป็นชั้น ๆ ชั้นแรก คือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) คือ ทางเลือกในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงปลานิล ท่ีมีคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
และเหมาะสมกับผู้ประกอบการมากท่ีสุด แล้วจึงกำหนดเกณฑ์ (Criteria) และเกณฑ์ย่อย (Sub criteria) 
ซึ่งอาจนำปัจจัยท้ังภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากำหนด เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา
หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น จากน้ันจึงกำหนดทางเลือก 
(Alternatives) ตามลำดับ แล้วจึงวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนน
ตามความสำคัญหรือความชอบของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของเกณฑ์แล้ว จึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทีละเกณฑ์
จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความสำคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถ
จัดลำดับทางเลือก เพื่อหาทางเลือกท่ีมีความคุ้มทุนและคุ้มค่า และเหมาะสมท่ีสุดต่อผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงปลานิลได้ 

7. สรุปผลการวิจัย ได้แก่ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle 
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to Gate, ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเลี้ยงปลานิลท่ีนำแนวทาง/ทางเลือก
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ และทางเลือกที่เหมาะสม
ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น  
(Analytic Hierarchy Process) กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง จากนั้นอภิปรายผลการศึกษา และนำเสนอข้อเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางวิจัยในอนาคต 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์การศึกษา 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิค
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผู้ศึกษาได้
นำผลท่ีได้มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ 
ดังนี ้

4.1 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate และการประเมิน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงปลานิล กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

4.2 แนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

4.3 ผลการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-
intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

4.4 ผลการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา 
(Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
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4.1 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิค
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ 
Cradle to Gate และการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

การนำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) มาใช้ใน
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อให้เห็นถึงปัจจัยนำเข้าจากวัตถุดิบท่ีนำไปใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยง
ปลานิล ผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการหรือกิจกรรมการผลิตนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการท้ัง
การผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยข้ันตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล แบ่งออกได้เป็น 4 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1 . ข้ันตอน
การเตรียมบ่อ 2. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล 3. ขั้นตอนการวิดหรือจับปลานิล และ 4. ขั้นตอน
การขนส่งปลานิลสู่ตลาดแพปลา เนื่องจากเป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ แบบ Cradle to gate 
จึงจะไม่ทำการประเมินในช่วงปลายน้ำ หรือ การแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือกำจัดซาก เนื่องจากกลุ่ม
ผู้บริโภคมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท เช่น โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร หรือ
ครัวเรือนที่นำปลานิลไปประกอบอาหาร   
 
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมิน 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ Cradle to Gate และ
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงปลานิล  กรณีศึกษา: 
ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(Impact) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
(KgCO2eq/ 
รอบการเลี้ยง

ปลานิล) 
กิจกรรมที่ 1. การเตรียมบ่อเพ่ือเล้ียงปลานิล 
เครื่องสูบน้ำที่ใชน้ำ้มนั
ดีเซล 400 ลติร/ 1 รอบ
การขุด  

ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากบอ่ 
ตากบ่อใหแ้หง้ 1 เดือน 
และสูบน้ำเข้าบ่อ ทิ้งไว้ 1 
อาทิตย์ 

บ่อที่พร้อมสำหรับ
การเลี้ยงปลานิล 

เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่น
ละออง 

140.880 
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ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(Impact) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
(KgCO2eq/ 
รอบการเลี้ยง

ปลานิล) 
พลังงานไฟฟ้า 10.28 
กิโลวัตต์/6 ชั่วโมง/  
1 รอบการขดุ 

สำหรับเร่งการสูบนำ้ 
ออก-เขา้ 

บ่อที่พร้อมสำหรับ
การเลี้ยงปลานิล 

เกิดก๊าซ CO2 และ 
ฝุ่นละออง 

6.156 

แรงงานจากครัวเรือน 
ในการเตรียมบ่อ อาหาร 
และเครื่องดื่มสำหรับ
แรงงานจำนวน 2 คน 
จำนวน 1 กิโลกรัม 

การเตรียมบ่อ การขดุลอก
เลนจากการเลี้ยงรอบเดิม  

บ่อที่พร้อมสำหรับ
การเลี้ยงปลานิล 

เกิดขยะมูลฝอย และ
น้ำเสยีจากการชำระล้าง 
ร่างกาย/ทำความสะอาด
อุปกรณ์ ถกูระบายออก 
สู่แหล่งน้ำธรรมชาต ิ

1.300 

ปูนขาว 600 กก./ 1 
รอบการขุด 

โรยปูนขาว เพื่อปรับลด
ความเป็นกรดของดิน 
ในบ่อ 

พื้นบ่อที่ถูกลด 
ความเป็นกรด 

เกิดก๊าซ CO2 จาก
ถงุพลาสติกที่บรรจุปูน
ขาว และฝุ่นละออง ค่า 
pH ในดินเปล่ียนแปลง 
ส่งผลเสียต่อการเจรญิ 
เตบิโตของพชื 

43.800 

พันธุ์ปลา/ลูกปลา 
จำนวน 20,000 ตัว/
รอบการเลี้ยง 

ปล่อยในช่วงเวลาเช้าตรู่
หรือเวลาเย็น ปลาที่
ปล่อยลงไปจะปรับตัวงา่ย 

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ ์
และ ลูกปลาที่
พร้อมต่อการเลี้ยง 

เกิดก๊าซมีเทนและ
มลพิษทางน้ำที่เกิดจาก
การขับถา่ยของปลา
และปลาที่ตายระหวา่ง 
การเลี้ยง 

- 

รวม 192.136 
กิจกรรมที่ 2. การเลี้ยงปลานิล 
อาหาร (มูลไก่) และ
อาหารสมทบ (อาหารเมด็ 
สำเร็จรูป) จำนวน 600 
กก./ป ี

ให้มูลไก่เปน็อาหารหลัก
วันละ 2 ครั้ง และให้
อาหารเม็ดสำเร็จรูปเป็น
อาหารสมทบ 

ปลานิลท่ี
เจริญเติบโต 

เกิดก๊าซมีเทน และเศษ
อาหารตกค้าง เกดิกลิ่น
เหม็น และเกดิ
ปรากฏการณน์้ำสีเขยีว 
(Algae Bloom) 

- 

ปลานิล การเลี้ยงและให้อาหาร ปลานิลท่ี
เจริญเติบโต 

เกิดก๊าซมีเทน และ
มลพิษทางน้ำที่เกิดจาก
การขับถา่ยของปลา 
และปลาที่ตายระหวา่ง 
การเลี้ยง 

- 
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ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(Impact) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
(KgCO2eq/ 
รอบการเลี้ยง

ปลานิล) 
เครื่องสูบน้ำที่ใช้นำ้มัน
ดีเซล 100 ลิตร/ 1 
รอบการเลี้ยง 

การเตมิน้ำเขา้บ่อเพื่อลด
อัตราการเน่าเสียของน้ำใน
บ่อ 

คุณภาพนำ้ในบอ่ที่
ดีขึ้น 

เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่น
ละออง 

35.220 

เครื่องตีนำ้ 1.714
กิโลวัตต์/ชัว่โมง/1 รอบ
การเลี้ยง 

ใช้เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่ม
ปริมาณก๊าซออกซิเจน 
ให้ปลา 

คุณภาพนำ้ในบอ่ 
ที่ดีขึ้น 

เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่น
ละออง 

1.026 

น้ำจากคลองราษฎร์
พัฒนา 

การระบายน้ำออกบางส่วน
และเติมนำ้เข้าบ่อเพื่อลด
อัตราการเน่าเสียของนำ้ 

คุณภาพนำ้ในบอ่ 
ที่ดีขึ้น 

เกิดก๊าซมีเทน และ
มลพิษทางน้ำ ถูกระบาย
ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- 

รวม 36.246 
กิจกรรมที่ 3. การเกบ็เกี่ยวผลผลิตปลานิล หรือการวิดปลา 
เครื่องสูบน้ำที่ใช้นำ้มัน
ดีเซล จำนวน 500 
ลิตร/รอบการวดิ 

ใช้เครื่องสูบน้ำออกจาก
บ่อปลา 

บ่อปลาแห้งจาก
การสูบน้ำ 

เกิดก๊าซ CO2 และ 
ฝุ่นละออง น้ำเสียถูก
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาต ิ

176.100 

พลังงานไฟฟ้า 10.28 
กิโลวัตต์/ 6 ชั่วโมง/  
1 รอบการวิด 

สำหรับเร่งการสูบนำ้ออก บ่อปลาแห้งจาก
การสูบน้ำ 

เกิดก๊าซ CO2 และ 
ฝุ่นละออง 

6.156 

แรงงานวดิปลา อาหาร
และเครื่องดื่มสำหรับ
แรงงาน จำนวน 10 คน 
จำนวน 10 กิโลกรัม 

แรงงานที่ใช้ในการ คัดแยก
ปลานิล และการลากอวน
จับปลา 

ปลานิล ปรมิาณ 4 
ตัน 

เกิดก๊าซ CO2 จากขยะ
มูลฝอย ฝุ่นละออง 
และน้ำเสียจากการ
ชำระล้างร่างกาย/ทำ
ความสะอาดอุปกรณ ์
ถูกระบายออกสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาต ิ

13.000 

อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน 
สวิง ตะกร้า รอก เชือก 
ถังน้ำ เป็นตน้ จำนวน 
2 กิโลกรัม 

ใช้อวนลากจับปลา และ
ใช้สวิงในการช้อนปลา ใช้
ถังน้ำและตะกรา้ สำหรับ
จับปลาที่เล็ดลอด 

ปลานิล  
ปริมาณ 4 ตัน 

ขยะมูลฝอยจากอุปกรณ์ 
ที่ชำรุดเสียหาย เช่น 
เศษเชือก 

2.600 

รวม 197.856 
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ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(Impact) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
(KgCO2eq/ 
รอบการเลี้ยง

ปลานิล) 
กิจกรรมที่ 4. การขนส่งปลานิลสู่ตลาดแพปลา 
รถยนต์/นำ้มัน 80 
ลิตร/ 1 รอบการขนส่ง  

ใช้ในการขนส่งปลานิลสู่
ตลาด 

รายได้จากการขาย
ปลานิล 

เกิดก๊าซ CO2 และ 
ฝุ่นละออง 

28.176 

รวม 28.176 
รวมทั้งหมด 454.414 

หมายเหตุ: *ค่า Emission Factor, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), 
2018 ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาจากแต่ละกิจกรรมเป็นเพียงการคำนวณอย่างคร่าว ๆ 
จากกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีค่า Emission Factor (E.F.) เท่านั้น ซึ่งค่าแฟคเตอร์ (kgCO2eq/kg) ของ
น้ำมันดีเซลมีค่าเท่ากับ 0.3522 kgCO2eq/กิโลกรัม, กลุ่มไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 0.5986 kgCO2eq/กิโลวัตต์ 
(กำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 1.714 กิโลวัตต์/1 ชั่วโมง)  

** KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร,่ ปูนขาว มคี่าเทา่กับ 0.0730 kgCO2eq/กิโลกรัม, ขยะมูลฝอย 1.3000 
kgCO2eq/กิโลกรมั   

 
จากตารางท่ี 4.1 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า ( Input) 

ตลอดวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงปลานิล แบบ Cradle to Gate สามารถแบ่งได้เป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ 
1. กระบวนการการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล ประกอบไปด้วย การตากบ่อ การสูบน้ำเข้าบ่อ

โดยใช้เครื่องสูบน้ำท่ีใช้น้ำมัน วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำท่ีใช้
น้ำมันดีเซล 400 ลิตร/ 1 รอบการขุด พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/6 ชั่วโมง/ 1 รอบการขุด แรงงาน
จากครัวเรือน ในการเตรียมบ่อ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแรงงานจำนวน 2 คน ปูนขาว 600 กก./ 1 รอบ
การขุด พันธุ์ปลา/ ลูกปลา จำนวน 20,000 ตัว/รอบการเลี้ยง ในข้ันตอนนี้จะใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล
ในกระบวนการสูบน้ำออกเพือ่ตากบ่อ และสูบน้ำเข้าบ่อปลา ซึ่งจะมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
140.880 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเร่งการสูบน้ำเข้า-ออกบ่อปลา 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.156 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต การใช้ปูนขาว 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 43.800 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต และขยะมูลฝอย
จากแรงงาน มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.300 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต 
ดังนั้น ข้ันตอนการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล จะมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 192.136 
KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต  
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2. กระบวนการเลี้ยงปลานิล ประกอบไปด้วยการเติมน้ำเข้าบ่อและใช้เครื่องตีน้ำเพื่อลด
อัตราการเน่าเสียของน้ำ และการให้อาหาร โดยวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ อาหาร (มูลไก่)  
และอาหารสมทบ (อาหารเม็ดสำเร็จรูป) จำนวน 600 กก./ปี เครื่องสูบน้ำท่ีใช้น้ำมันดีเซล 100 ลิตร/ 
1 รอบการเลี้ยง พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องตีน้ำ 1.714 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/1 รอบการเลี้ยง ในข้ันตอน
นี้ การใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลในกระบวนการสูบน้ำเข้าบ่อเพื่อลดการเน่าเสียของน้ำ มีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 35.220 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต และใช้พลังงานไฟฟ้าในการใช้เครื่อง
ตีน้ำ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.026 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต ดั้งนั้น 
ข้ันตอนการเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนรวมอยู่ท่ี 36.246 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/
10 ไร่การผลิต  

3. กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ำท่ีใช้ น้ำมันดีเซล จำนวน 
500 ลิตร/รอบการวิด พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/ 6 ชั่วโมง/ 1 รอบการวิด สำหรับเร่งการสูบน้ำออก 
แรงงานวิดปลา อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแรงงาน จำนวน 10 คน อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน สวิง ตะกร้า 
รอก เชือก ถังน้ำ เป็นต้น ในข้ันตอนนี้ การใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลในกระบวนการสูบน้ำออกจากบ่อ 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 176.100 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต และใช้
พลังงานไฟฟ้าสำหรับเร่งการสูบน้ำออก มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.156 KgCO2eq/
รอบการวิด/10 ไร่การผลิต ขยะมูลฝอยจากแรงงานวิดปลา มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
13.000 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต และขยะมูลฝอยจากอุปกรณ์จับปลา มีปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.600 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต โดยข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอน
ท่ีมีกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำ และฉีดน้ำ
ตลอดการเก็บเก่ียว โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/ รอบการวิด/
10 ไร่การผลิต  

4. กระบวนการขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่ใช้ใน
กระบวนการนี้ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช้สำหรับรถยนต์ขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา จำนวน 80 
ลิตร/1 รอบการขนส่ง โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/รอบการ
ขนส่ง/10 ไร่การผลิต 
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กระบวนการ 

กระบวนการเตรียมบ่อ การเลี้ยงปลานลิ การวิดปลานิล การขนส่งลสู่ตลาดแพปลา 
192.136 36.246 197.856 28.176 

รวมทั้งหมด 454.414 (KgCO2eq) 

ภาพท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า
กระบวนการเลี้ยงปลานิล 

 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

ปัจจัยนำเข้ากระบวนการเลี้ยงปลานิลท้ัง 4 ข้ันตอนหลัก สรุปได้ว่า มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดการเพาะเลี้ยงปลานิลรวมท้ังหมด 454.414 (KgCO2eq) ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุดในข้ันตอนการวิดปลานิล โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/
รอบการวิด/10 ไร่การผลิต รองลงมาคือกระบวนการเตรียมบ่อเลี้ยง มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต กระบวนการเลี้ยงปลานิล 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 36.246 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต 
และการขนส่งปลานิลสู่ตลาดปลา มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/
รอบการขนส่ง/10 ไร่การผลิต 

 

การเตรียมบ่อ การเพาะเล้ียงปลานิล การวิดปลานิล 
การขนส่งสู่ตลาดแพ

ปลา

กระบวนการเพาะเล้ียงปลานิล
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4.2 แนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 

จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจพฤติกรรมของเกษตรผู้เลี้ยงปลานิล ณัชพล 
ฟาร์ม และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง พบว่า 
ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้ากระบวนการเลี้ยงปลานิลท้ัง 4 ข้ันตอนหลัก 
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดในข้ันตอนการวิดปลานิล โดยมีปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต รองลงมาคือกระบวนการ
เตรียมบ่อเลี้ยง มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/
10 ไร่การผลิต กระบวนการเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 36.246 
KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต และการขนส่งปลานิลสู่ตลาดปลา มีปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/รอบการขนส่ง/10 ไร่การผลิต ผู้วิจัยได้นำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และได้จำแนกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสนอแนวทาง/ทางเลือกในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเลี้ยงปลานิล ท้ังหมด 5 ประเด็นดังนี ้

1. การจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

ปัญหาที่พบ : จากการลงพื้นท่ีศึกษา พบว่า ของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลนั้นแบ่งได้เป็น สิ่ง
เหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายง่าย เช่น เศษวัชพืชและพรรณไม้น้ำท่ีได้จากกระบวนการเตรียมบ่อ เศษ
อาหารและวัตถุดิบผสมอาหารปลาท่ีเน่าเสียหรือเหลือจากการให้ปลากินและไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้
ต่อไปได้ และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถุงใส่อาหารปลา เศษเชือก อวน และอุปกรณ์ที่
ชำรุดเสียหาย 

แนวทาง/ทางเลือก : จากการศึกษากระบวนการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ พบว่า สามารถจัดการ
ของเสียจากการเลี้ยงปลานิลได้ เช่น สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายง่ายในกระบวนการเตรียมบ่อ 
สามารถนำเศษวัชพืชและพรรณไม้น้ำท่ีเป็นของเหลือ นำไปกองสุมทำเป็นปุ๋ยพืชสดหรือจุลินทรีย์หมัก 
และนำมาใช้เพื่อลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ ปรับสภาพน้ำควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อให้เหมาะสมสำหรับ
เลี้ยงปลา ช่วยสร้างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน และเป็นการบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงก่อนปล่อยออกสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถุงใส่อาหารสัตว์ สามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงใส่อาหารปลาและเศษเชือก สามารถนำมาล้างและตากให้แห้ง จากนั้นนำกลับมาใช้
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ใส่อาหารหรือมูลสัตว์สำหรับส่งขายเป็นปุ๋ย หรือจะขายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใส่
ผลผลิตเพื่อจำหน่ายก็ได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 5 ท่ีให้ข้อมูลว่า “ในกระบวนการผลิตท้ังเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม มักส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการได้มาของผลผลิต การใช้งาน การจัดการของเสียหลังใช้งาน จนถึงกระบวนการ
ขนส่ง หรือท่ีเรียกว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดังนั้น การทำเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากจะช่วยให้จัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถลดท้ังต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสีย ก๊าซเรือนกระจก 
และเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการนำไปแปรรูป 
ผ่านการใช้งาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาใช้อีกครั้ง” 

และสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 3 ท่ีให้ข้อมูลว่า “จากแนวคิดของ Circular Economy 
ท่ีเน้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน ผู้ผลิตต้องตระหนักเสมอว่าสิ่งท่ีเราผลิตขึน้มาบนโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่
เป็นความรับผิดชอบของเราท้ังสิ้น เพราะผู้บริโภคจะไม่คำนึงถึงว่าจะต้องนำซากท่ีเหลือกลับมาใช้อย่างไร 
เขาแค่ต้องการความสะดวกสบายในการนำมาใช้ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผลิตท่ีจะต้องคิดอย่างเป็นระบบ
ว่าเวลาผลิตของขึ้นมาแล้วจะนำกลับมาใชใ้หม่อยา่งไร ดังนั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบผลิตอาหาร
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารท่ีมีคุณภาพดี อีกท้ังต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ระบบการผลิตทางเลือกท่ี
ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการนำมาทำแล้ว เช่น การปลูกพืชควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลา 
(Aquaponics) เป็นต้น” 

ซึ่งแนวทางการจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่ว่า เกษตรกรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
(Zero waste management) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ของเสียจาก
กระบวนการผลิตลดลง และการใช้วัตถุดิบท่ีได้จากการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ หรือการเลือกใช้ทรัพยากร
ท่ีมาจาก Renewable Resources จากของเหลือตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
อีกด้วย 

2. การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเล้ียงปลานิล  
ปัญหาที่พบ : จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลในแต่

ละกระบวนการเลี้ยง เช่น การใช้เครื่องสูบน้ำ และเครื่องตีน้ำ เป็นต้น ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั้น
เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละออง 
โดยการเลี้ยงท้ัง 4 ข้ันตอนหลัก พบการใช้น้ำมันดีเซลและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
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ทุกข้ันตอน และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมท้ังหมดอยู่ท่ี 454.414 KgCO2eq/รอบ
การเลี้ยง/10 ไร่การผลิต 

แนวทาง/ทางเลือก : หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการให้ความรู้หรือสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท B10 B20 หรือ B100 เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล 
ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ หรือส่งเสริมการนำเทคโนโลยีท่ีใช้
พลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่
เครื่องสูบน้ำและเครื่องตีน้ำ มาใช้เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง รวมถึงควรมี
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแสดงฉลาก Carbon Footprint หรือฉลากท่ีแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำหรือกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหกั้บผลิตภัณฑ์ด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 2 ท่ีให้ข้อมูลว่า “การปศุสัตว์และการประมงเป็นกิจกรรม
ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันร้อยละ 31 โดยกิจกรรมการปศุสัตว์ได้นับรวมท้ังการเลี้ยงสัตว์
เพื่อเอาเนื้อ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์ เช่น นม ไข่ และอาหารทะเลในบ่อเลี้ยง โดยตัวเลขท่ีคำนวน
ออกมานี้เกิดจากการคำนวนการปล่อยก๊าซมีเทนในฟาร์มปศุสัตว์ และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
อุตสาหกรรมประมง” 

และสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 3 ท่ีให้ข้อมูลว่า “เพื่อให้ทันกระแสความตื่นตัวของ
ประชาคมโลกท่ีให้ความสำคัญต่อการแสดงฉลาก Carbon Footprint ลงบนสินค้าส่งออก ภาคการ
ประมงของไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสินค้าสัตว์น้ำในอนาคต 
โดยเฉพาะปลานิลท่ีเป็นสินค้าส่งออกสำคัญและครองความเป็นผู้นำในตลาดโลก ในแง่ของงานวิจัย
อาจต้องมีงานวิจัยท่ีสามารถหาคำตอบได้อย่างแน่ชัดถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือ Carbon Footprint 
ท่ีถูกปล่อยออกมาตลอดกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ รวมไปถึงการคิดค้นวิธีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ แล้วแสดง
ฉลาก Carbon Footprint หรือฉลากท่ีแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ
ชนิดนั้น ๆ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งท่ี
ช่วยให้สินค้าด้านประมงของไทยในอนาคตไม่ถูกกีดกันทางการค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้ า
สามารถแข่งขันอย่างทัดเทียมได้ในตลาดโลก” 

ซึ่งแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิลท่ี
กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองและ
มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) รวมถึง 
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การใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
อีกด้วย 

3. การจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยการบันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเล้ียงปลานิล
และการพัฒนาอาชีพ 

ปัญหาที่พบ : จากการลงพื้นที่ศึกษา พบว่า ปัญหาในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผลผลิตได้รับ
ความเสียหายจากการท่ีปลานิลเกิดโรคและตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะน้ำในบ่อเลี้ยงมี
การปนเปื้อนจากมูลไก่และอาหารเม็ดสำเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงปลา และการขับถ่ายของปลา รวมถึงสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงข้ึน ทำให้น้ำในบ่อเสียและมีกลิ่นเหม็น เกษตรกรมีการใช้
เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับปลา แต่ยังไม่ได้คำนึงถึงการบำบัดน้ำ หรือการปรับเปลี่ยนปริมาณ
การให้อาหารปลา เนื่องจากไม่ได้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทาง/ทางเลือก : จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ควรมี
การนำแนวคิดการจัดการข้อมูลตามคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ที่ว่า เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่ม
ดำเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยบันทึกและตรวจสอบข้อมูลก่อนนำมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเลี้ยงปลานิล เช่น การจดบันทึกอัตราการปล่อยปลานิลกับ
อัตราการตายของปลานิลอยา่งสม่ำเสมอ ความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง อายุ/ขนาด/ระยะเวลาที่เลี้ยง
ปลา และบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาปลาตาย รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ท่ีสำคัญต่อสุขภาพ
ปลา เช่น การให้อาหาร การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การเก็บตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรท ฟอสเฟตฯลฯ ที่ละลายในน้ำ อุณหภูมิของน้ำ 
ผลการตรวจวัดค่า pH, และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
อัตราการให้อาหาร หรือ อาการป่วย และความผิดปกติของปลาท่ีพบ เช่น ว่ายลอยหัว กินอาหารลดลง 
การจัดการฟาร์มท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากปกติในช่วงท่ีพบปัญหา เช่น การนำปลาชุดใหม่เข้ามาในระบบเลี้ยง 
เป็นต้น รวมถึงควรมีการหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ โดยการใช้จุลินทรีย์หรือวิธีการทางธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำและ
อาหารตกค้างในบ่อ สลายดินเลนและตะกอนอินทรียวัตถุ แก้ปัญหาดินก้นบ่อเสีย ลดต้นทุนการเตรียมบ่อ 
รวมถึงลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำได้อีกด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 ท่ีให้ข้อมูลว่า “การจัดการข้อมูล โดยการตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูล นั้นสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตาม การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับสัตว์น้ำ (Good 
Agriculture Practices: GAP) หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ สำหรับกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมง 
เพื่อให้กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการประมงเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด เช่น 
บ่อเลี้ยงควรมีการข้ึนทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง ใกล้แหล่งน้ำสะอาด ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และ
มีระบบการถ่ายเทน้ำท่ีดี อยู่ในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม 
วิตามิน ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทางราชการและไม่หมดอายุ ปัจจัยการผลิตต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีต้องห้าม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศทางราชการ การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงควรมี
การเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตว์น้ำ เมื่อสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติ
ไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพิ่มอากาศ ก่อนใช้ยา
และสารเคมี และการเก็บเก่ียวและการขนส่ง ควรวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องตามความต้องการ
ของตลาด และมีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ผลผลิตสัตว์น้ำท่ีเก็บเก่ียวต้อง
ไม่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน” 

และสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 2 ท่ีให้ข้อมูลว่า “การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องท่ีเกษตรกร
ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย ตลอดจนสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
การเลี้ยง การขนส่ง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเลี้ยง เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการเลี้ยง
สัตว์น้ำในรอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานที่จำเป็น เช่น หลักฐาน
แสดงแหล่งท่ีมาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำ หลักฐานแสดงการซื้อขายสัตว์น้ำ บันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ 
สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ได้แก่ ชนิด ปริมาณการใช้ วันท่ีใช้ วันหยุดการใช้และเหตุผลในการใช้ 
นอกจากนี้ควรบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำและข้อมูลท่ีจำเป็นอื่น ๆ เช่น การเกิดโรค การป้องกันโรค 
คุณภาพน้ำ การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ การพักหรือการปรับปรุงบ่อ การซ่อมแซม
กระชังหรือคอก ควรบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แยกไว้ให้ชัดเจน โดยจัดเป็นระบบและมีการบันทึกอย่างครบถ้วน
เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดการปรับปรุงการเลี้ยงในรอบต่อไป และควรเก็บรักษาข้อมูลท่ี
บันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี” 

นอกจากนี้ เกษตรกรควรมีการบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละรอบการเลี้ยงแยกไว้ให้ชัดเจน 
โดยข้อมูลท่ีเกษตรกรต้องบันทึก เช่น ข้อมูลการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ คุณภาพของพันธุ์ปลาท่ีได้ การจัดการ
ให้อาหาร การเช็คยอด/สุขภาพปลาทุกวัน บันทึกการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน ปัญหาการเลี้ยง และ
การจัดการด้านสุขอนามัยฟาร์ม รวมท้ังวิธีกการจัดการฟาร์มอื่น ๆ และต้องมีการสรุปภาพรวมในการผลิต
เพื่อให้สะดวกต่อนำบันทึกมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรต้องพยายามบันทึก
ให้เร็วท่ีสุด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย เพราะนอกจากจะทำให้
การบันทึกข้อมูลไม่ค่ังค้าง แล้วจะเป็นการช่วยทำให้ข้อมูลท่ีบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
การท่ีเกษตรกรจำข้อมูลสะสมไว้ก่อนและค่อยบันทึกภายหลัง จะทำให้การบันทึกยุ่งยากต้องรื้อฟื้น
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ความจำ และทำให้เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญและไม่ใส่ใจในการบันทึก และมักจะทำให้การบันทึกข้อมูล
คลาดเคลื่อนไม่สะท้อนความจริง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวก
ในการบันทึกข้อมูล เช่น Application นิล 4.0 คือ เครื่องมือบริหารจัดการสำหรับฟาร์มปลานิล ไม่ว่า
จะเป็นผู้เลี้ยงเพื่อยังชีพหรือเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการเลี้ยง /บัญชี เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการเลีย้ง และผลประกอบการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ อีกมากมาย ท่ีเข้ามาช่วยในงาน
แต่ละวันของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปลานิลจากภาพถ่าย การคำนวณอาหารที่เหมาะสม 
คุณภาพน้ำ และตลาดปลา เป็นต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลของฟาร์มปลานิลนั้น 
มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า
เกษตรการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีและผ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ 
เช่น Internet, Mobile Phone หรือ Smart Phone เป็นต้น และมีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง 

4. การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ปัญหาที่พบ : จากการลงพื้นที่ศึกษา พบว่า น้ำในบ่อเลี้ยงมีการปนเปื้อนจากมูลไก่และ

อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงปลา และการขับถ่ายของปลา เกษตรกรมีการใช้เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับปลา แต่ยังไม่ได้คำนึงถึงการบำบัดน้ำ หรือการปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารปลา 
โดยมีการให้อาหารหลัก คือ มูลไก่ และมีการให้อาหารสมทบ คือ อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลา 

แนวทาง/ทางเลือก : จากการศึกษา พบว่า การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลนั้น สามารถทำได้
ในทุกกระบวนการผลิต และสามารถทำควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย  เช่น 
ในกระบวนการเตรียมบ่อ สามารถกำจัดวัชพืชและพรรณไม้น้ำ และนำไปกองสุมทำเป็นปุ๋ยพืชสด  
รวมถึงสามารถลดต้นทุนในการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยท่ีมี
ในท้องถิ่น เช่น ฟางแห้ง มูลสัตว์แห้ง เพื่อช่วยให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้  
ส่วนกระบวนการเลี้ยง การให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบแขวนในสวิง สามารถลดการสูญเสียอาหาร  
ลดการใช้แรงงาน และลดการตกค้างของอาหารในบ่อน้ำได้ เป็นต้น  

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 ท่ีให้ข้อมูลว่า “ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการลดต้นทุน
การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นประเด็นท้าทายเร่งด่วนของเกษตรกรท่ีมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก 
เพราะแนวโน้มราคาค่าอาหารสัตว์น้ำท่ีสูงขึน้อย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั ในขณะท่ีราคาสัตว์น้ำของเกษตรกรท่ีจำหน่ายไม่ได้เพิ่มข้ึนตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
ดังนั้น ความพยายามในการหาแนวทางลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำเพื่อให้มีการใช้อาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเรียนรู้ ใส่ใจ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษ” 

และสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 2 ท่ีให้ข้อมูลว่า “การนำหลักความรู้ทางวิชาการ เทคนิค 
และประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละพื้นท่ีตามโอกาสท่ี
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เหมาะสม เช่น การเลือกใช้อาหารสูตรท่ีเหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตว์น้ำท่ีเลี้ยง การเลือกซื้ออาหาร
สัตว์น้ำท่ีได้มาตรฐาน การผลิตอาหารสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้วัตถุดิบอาหารท่ีมีราคา
ถูกกว่าทดแทนโดยไม่ทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำลดลง รวมถึงวิธีการจัดการให้อาหารสัตว์น้ำท่ี
เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำและการจัดการสภาพแวดล้อม นับเป็นแนวทางการจัดการให้อาหารสัตว์
น้ำเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เสริมสร้างผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
เป็นอาชีพการเกษตรท่ีสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง 
เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 3 และ 4 ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบอาหาร
ทดแทนและ รูปแบบการให้อาหารสัตว์น้ำว่า “วัตถุดิบอาหารเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 
ซึ่งสัตว์น้ำต้องการโปรตีนสูงกว่าสัตว์บกจึงต้องให้อาหารท่ีมีโปรตีนสูงกว่า วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ผลิต
อาหารสัตว์น้ำคือปลาป่น ซึ่งมีราคาสูงข้ึนทุกปี เนื่องจากปลาเป็ดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำปลาป่น
หาได้ยากข้ึน นักโภชนาการอาหารสัตว์น้ำได้คิดค้นวัตถุดิบทดแทนปลาป่นเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก 
เช่น การใช้กากถ่ัวเหลืองทดแทนปลาป่น การใช้ข้าวโพดทดแทนปลาป่น รวมถึงกากของเหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตะกอนเบียร์ ของเหลือจากโรงงานผลิตเอทานอล พืชท่ีมีโปรตีนสูง
และวัตถุดิบอื่น ๆ ท้ังนี้เพื่อพยายามลดต้นทุนค่าอาหารให้ตํ่าลง ในส่วนของรูปแบบการให้อาหารสัตว์น้ำ 
สามารถทำได้โดยการให้อาหารธรรมชาติเสริมในบ่อเลี้ยง การอนุบาลลูกปลากินพืชในบ่อ เช่น ปลานิล 
ควรใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้ผลิตอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลา ปุ๋ยท่ีนิยมใช้คือ ปุ๋ยมูลไก่แห้ง มูลวัวแห้ง 
โดยใส่ในอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรือใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 700 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรือใช้ปุ๋ยพืชสด
อัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และให้อาหารสมทบด้วยรำข้าวผสมปลาป่น อัตราส่วน 3:1 อาหาร
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบ่อ เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ซึ่งปลาท่ีเลี้ยงในบ่อดินนี้
สามารถหาอาหารกินได้ตลอดเวลา และยังช่วยรักษาสมดุลของคุณภาพน้ ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในรอบวันมากนัก” 

ซึ่งแนวทางการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกล่าวมาน้ัน 
มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า 
เกษตรกรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) และ
เกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง 
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย 

5. การรวมกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่เพือ่แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้  
ปัญหาที่พบ : จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความรู้ด้านเทคนิคและ

วิธีการเลี้ยงแตกต่างกันตามประสบการณ์และความถนัดของตน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีความต้องการ
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พัฒนากระบวนการเลี้ยงปลานิลท่ีฟาร์ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แต่ยังขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล วิธีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังขาดแนวทาง การแก้ปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง  

แนวทาง/ทางเลือก : จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ตาม
คุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) นั้น เกษตรกรในพื้นท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีทำอยู่
แล้ว ดังนั้นจึงควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
กับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐหรือเอกชน และฝึกอบรมเกษตรกรให้ได้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก
กระบวนการเลี้ยงปลานิล และวิธีการลดหรือแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถกระจายความรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยอาจทำการจัดตั้ง
กลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้หรือพัฒนาด้านการเลี้ยงปลานิลของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อให้เกษตรกรจากพื้นท่ีอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ของคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 ท่ีให้ข้อมูลว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกรนับเป็นแนวทาง
สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองการซื้อ - ขายปัจจัยการผลิต
และผลผลิต ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของหมู่คณะในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในชุมชน” 

และสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 5 ที่ให้ข้อมูลว่า “การรวมตัวของเกษตรกรในรูปของ
องค์กรเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ คือ เมื่อรวมตัวแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคา
ท่ีถูกลง และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรจะทำให้
เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ดีกว่าการเรียกร้องเพียงตัวคนเดียว และในส่วน
ของการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ การรวมตัวกันของเกษตรกรจะทำ
ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐทำได้รวดเร็วมากกว่าการถ่ายทอดเป็น
รายบุคคล ซึ่งทำได้ช้าและไม่ท่ัวถึง และตามหลักของการเรียนรู้แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิก
ได้ง่ายกว่าเรียนรู้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม รวมถึงทำให้เกษตรกรสามารถมีอำนาจ
ต่อรองกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและสมาชิกในกลุ่มได้” 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำธุรกิจแบบครบวงจร อีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้
การรวมกลุ่มประสบความสำเร็จได้ คือ การให้ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการผลิต การให้การสนับสนุน
ในเรื่องเงินทุน การช่วยเหลือสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การจัดการด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกร
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ได้ขายสินค้าในราคาท่ียุติธรรม การสนับสนุนด้านการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอเวลาขายในช่วงท่ีราคา 
มีความเหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมเกษตรกรให้ได้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการ
เลี้ยงปลานิล และวิธีการลดหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 
เป็นต้น ถ้าการรวมกลุ่มสามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างครบวงจรเช่นนี้ เกษตรกรจะเกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของการเข้ามารวมกลุ่มมากยิ่งข้ึน อีกท้ังมีโอกาสในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ และเกิดการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณสมบัตขิองเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงานและทุน ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ รวมถึงมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 

 

4.3 ผลประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเลี้ยงปลานิลท่ี
นำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา 
(Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

จากการรวบรวมข้อมูลในการเลี้ยงปลานิลจาก ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีต้นทุนประมาณ 100,000 – 200,000 บาท 
ในแต่ละรอบการเลีย้ง ดังนั้น ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของการเลี้ยงปลานิล แบบ Cradle to Gate ผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
โดยรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล และผลประโยชน์ของการเลี้ยงปลานิล ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ ยงปลานิลให้สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินต้นทุนท่ีสามารถลดลงจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล 
เช่น การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยน
การให้อาหารปลาจากการให้อาหารเม็ดเป็นอาหารสมทบจากธรรมชาติ และการลดการปล่อยก๊าซ



 78 

เรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล โดยการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทดแทน โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กระบวนการ ดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 สรุปค่าสูงสุด - ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของกิจกรรมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการเลี้ยงปลานิล

ต่อ 1 รอบการเลี้ยง 

วัตถุดิบ/แรงงาน/  
พลังงานที่ใช้ 

จำนวณ/
ปริมาณ 

หน่วย/ไร ่
ราคา 

(ต่อหน่วย/บาท) 
อายกุารใช้งาน 

(รอบ) 
รวม 

(บาท/รอบการเล้ียง) 

1. กระบวนการเตรียมบ่อก่อนปล่อยปลานิลลงเล้ียง 
1. ค่าเช่าพืน้ที่/คา่เส่ือมสภาพ 1 ไร ่ (2,000 – 5,000) 

3,500.00 
1 3,500.00 

2. พันธุ์ปลานิล 1 ไร ่ (8,000 – 15,000) 
11,500.00 

1 11,500.00 

3. เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง (12,000 - 50,000) 
31,000.00 

<1 31,000.00 

4. ท่อส่งน้ำ 1 ชุด (800 – 2,000) 
1,400.00 

2 1,400.00 

5. น้ำมนัเช้ือเพลิงสำหรับ 
สูบน้ำเข้าบ่อก่อนการเลี้ยง 

400 ลิตร 27.84 1 11,136.00 

6. พลังงานไฟฟ้าสำหรับ 
เร่งการสูบน้ำเขา้  

10.28 หน่วย 3.61 1 37.11 

7. ปูนขาว 600 กิโลกรัม (3,000 – 5,000) 
4,000.00 

1 4,000.00 

8. แรงงานในการเตรียมบ่อ 2 คน (300 – 400) 
350.00 

1 700.00 

รวมต้นทนุกระบวนการเตรียมบอ่ก่อนปล่อยปลานิลลงเล้ียง 63,273.11 (บาท/รอบการเล้ียง) 
2. กระบวนการเล้ียงปลานิล 
1. อาหารเมด็และอาหาร
สมทบ 

600 กิโลกรัม 17.50 1 10,500.00 

2. น้ำมนัเช้ือเพลิงสำหรับสูบ
น้ำเข้าบ่อระหว่างการเลี้ยง 

100 ลิตร 27.84 1 2,784.00 

3. พลังงานไฟฟ้าสำหรับ 
เครื่องตีนำ้ 

10.28 หน่วย 3.61 1 37.11 

รวมต้นทนุกระบวนการเล้ียงปลานิล 13,321.11 (บาท/รอบการเลี้ยง) 
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วัตถุดิบ/แรงงาน/  
พลังงานที่ใช้ 

จำนวณ/
ปริมาณ 

หน่วย/ไร ่
ราคา 

(ต่อหน่วย/บาท) 
อายกุารใช้งาน 

(รอบ) 
รวม 

(บาท/รอบการเล้ียง) 

3. กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปลานิล 
1. แรงงานในการจับปลานิล 10 คน (300 – 400) 

350.00 
1 3,500.00 

2. นำ้มันเชื้อเพลิงสำหรับสบูนำ้
ออกจากบอ่ และการฉีดนำ้ 

500 ลิตร 27.84 1 13,920.00 

3. พลังงานไฟฟ้าสำหรับเร่งการ
สูบน้ำออก 

10.28 หน่วย 3.61 1 37.11 

4. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน 
สวิง ตะกร้า รอก เชือก ถังนำ้ 
เป็นต้น 

1 ชุด (200 – 500) 
350.00 

1 350.00 

รวมต้นทนุกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปลานิล 17,807.11 บาท/รอบการเล้ียง 

4. กระบวนการขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา 
1. น้ำมนัเช้ือเพลิงสำหรับ
รถยนต์ขนส่ง 

80 ลิตร 27.84 1 2,227.20 

รวมต้นทนุกระบวนการขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา 2,227.20 บาท/รอบการเลี้ยง 

รวมต้นทนุทั้งหมด 94,401.11 บาท/รอบการเล้ียง 
หมายเหต ุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าต่ำสุดและสูงสุด จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เลี้ยงปลานิลที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ส่วนตัวเลขด้านล่าง คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล, **ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.61 บาท อ้างอิงจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ปี 2564, ***ราคานำ้มัน B20 ลติรละ 27.84 บาท อา้งอิงจาก บรษิัท ปตท.จำกดัมหาชน ปี 2564 

 
1. กระบวนการการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล วัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นท่ี/

ค่าเสื่อมของพื้นท่ี 3,500.00 บาท/รอบการเลี้ยง ค่าพันธุ์ปลา 11,500.00 บาท/รอบการเลี้ยง เครื่องสูบน้ำ 
31,000.00 บาท มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 1 รอบการเลี้ยง ท่อส่งน้ำ 1,400.00 บาท  มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 2 รอบการเลี้ยง/ไร่การผลิต ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (B20) 400 ลิตร 11,136.00 บาท/รอบการเลี้ยง 
ราคาเฉลี่ยลิตรละ 27.84 บาท (อ้างอิงจากราคาน้ำมัน B20 บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ปี 2564) ค่าไฟฟ้า
สำหรับเร่งการสูบน้ำเข้า 10.28 หน่วย ราคา 37.11 บาท/รอบการเลี้ยง ราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.61 บาท 
(อ้างอิงจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 2564) ค่าปูนขาว 600 กิโลกรัม 4,000.00 บาท/รอบการเลี้ยง ค่าแรงงาน
ในการเตรียมบ่อ 2 คน 700 บาท/รอบการเลี้ยง ราคาเฉลี่ยคนละ 350 บาท ดังนั้น ต้นทุนในการเตรียม
บ่อเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 63,273.11 บาท/รอบการเลี้ยง  

2. กระบวนการเลี้ยงปลานิล ประกอบไปด้วยการเติมน้ำเข้าบ่อและใช้เครื่องตีน้ำเพื่อลดอัตรา
การเน่าเสียของน้ำ และการให้อาหารปลา โดยวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ ค่าอาหารปลานิล 
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600 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.50 บาท คิดเป็น 10,500 บาท/รอบการเลี้ยง ค่าน้ำมัน B20 
สำหรับการสูบน้ำเข้าระหว่างการเลี้ยง 100 ลิตร ราคาเฉลี่ยลิตรละ 27.84 บาท คิดเป็น 2,784.00 บาท/
รอบการเลี้ยง (อ้างอิงจากราคาน้ำมัน B20 บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ปี 2564) ค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้
เครื่องตีน้ำ 10.26 หน่วย ราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.61 บาท คิดเป็น 37.03 บาท/รอบการเลี้ยง (อ้างอิงจาก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 2564) ดังนั้น ต้นทุนในข้ันตอนการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 13,321.03 บาท/รอบการ
เลี้ยง 

3. กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล ประกอบไปด้วย การวิดน้ำออกจากบ่อ และการจับปลา
โดยใช้อวนลาก โดยวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ แรงงานในการจับปลานิล 10 คน ราคาเฉลี่ย
คนละ 350 บาท คิดเป็น 3,500 บาท/รอบการเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช้สำหรับการสูบน้ำออกจาก
บ่อ 500 ลิตร ราคาเฉลี่ยลิตรละ 27.84 บาท คิดเป็น 13,920.00 บาท/รอบการเลี้ยง (อ้างอิงจากราคา
น้ำมัน B20 บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ปี 2564) และค่าไฟฟ้าสำหรับเร่งการสูบน้ำออก 10.28 หน่วย 
ราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.61 บาท คิดเป็น 37.11 บาท/รอบการเลี้ยง (อ้างอิงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ปี 2564) และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน สวิง ตะกร้า รอก เชือก ถังน้ำ 1 ชุด คิดเป็น 350 บาท/
รอบการเลี้ยง ดังน้ัน ต้นทุนในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวปลานิลเฉลี่ย 17,807.11 บาท/รอบการเลี้ยง  

4. กระบวนการขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา โดยวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ 
น้ำมันเชื้อเพลิง B20 ท่ีใช้สำหรับรถยนต์ขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา 80 ลิตร ราคาเฉลี่ยลิตรละ 
27.84 บาท คิดเป็น 2,227.20 บาท/รอบการเลี้ยง (อ้างอิงจากราคาน้ำมัน B20 บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน 
ปี 2564) ดังนั้น ต้นทุนในข้ันตอนการขนส่งปลานิลเฉลี่ย 2,227.20 บาท/รอบการเลี้ยง 

สรุปได้ว่า ต้นทุนรวมของกระบวนการเลี้ยงปลานิลทั้งหมด โดยนำแนวทาง/ทางเลือก
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้ อยู่ท่ี 94,401.11 
บาท/รอบการเลี้ยง ซึ่งถือว่าต่ำกว่าต้นทุนปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีต้นทุนประมาณ 
100,000 – 200,000 บาท ในแต่ละรอบการเลี้ยง 
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ตารางที่ 4.3 ผลตอบแทนของการเลีย้งปลานิลใน 1 รอบการเลี้ยง 

รายการผลตอบแทน ปริมาณ/รอบ หน่วย 
ราคา 

(ต่อหน่วย/บาท) 
รวม 

(บาท/รอบ) 
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
1. ผลผลิตปลานิล (15,000 – 20,000) 

17,500 
กิโลกรัม (28 – 40) 

34 
595,000.00 

2. ผลประโยชน์ทางสังคม 
1. เกิดการจา้งงานในกระบวนการเตรียม
บ่อและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

(2 - 10) 
6 

คน 300 – 400 
(350.00) 

2,100.00 

2. เกิดการจา้งงานในธุรกจิอื่นๆ และแหล่งพัฒนาอาชีพ ที่มีความเกีย่วข้อง เช่น อตุสาหกรรมการแปรรูปปลานิล 
อุตสาหกรรมโรงเพาะฟักลูกปลานิล การผลิตอาหารปลาและอุปกรณ์ต่างๆ และการค้าขายปลานิลในรูปแบบต่างๆ  
3. การเลี้ยงปลานิลช่วยตอบสนองความตอ้งการอาหารของคนในสงัคม 
3. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
+ เกิดแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลานิล ของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งมีการถา่ยทอดความรู้สู่ชุมชน 
+ ลดการจับปลานิลจากแหล่งน้ำธรรมชาต ิ
- เกดิปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 454.414 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต (ขาย 
Carbon credit ได้ประมาณ 25.48 บาท) 
- เกดิฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้นำ้มนัดีเซล 
- น้ำเสียจากการให้อาหารท่ีมากเกินไป ทำให้เกดิตะกอนทับถม และไม่มีการบำบดัน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้
ธรรมชาต ิ

รวมผลตอบแทนทัง้หมดในการเพาะเลี้ยงปลานิล 597,100.00 บาท/รอบการเล้ียง 

 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีสอดคล้อง

กับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) มาประยุกต์ใช้ดังตารางที่ 4.3 คือ 
 

SROI = 597,100.00 - 94,401.11 / 94,401.11 = 5.32 
 

ดังนั้น ทุกการลงทุนในการเพาะเลี้ยงปลานลิ 1 บาท จะไดร้ับผลตอบแทนกลับมา 5.32 บาท 
และเมื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเลี้ยงปลานิล โดยนำต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล

ในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีการประยุกต์ใช้แนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีสอดคล้องกับ
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หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) พบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเลี้ยงปลานิล คือ 
 

SROI = 597,100.00 - 200,000.00 / 200,000.00 = 1.98 
 

แสดงให้เห็นว่าการนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้ จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสูงข้ึนประมาณ
ร้อยละ 37.21 

การคาดการณ์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเลี้ยงปลานิลในแต่ละ
แนวทาง/ทางเลือกท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แสดงได้ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 การคาดการณ์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเลี้ยงปลานิลในแต่ละ

แนวทาง/ทางเลือกท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

แนวทาง/ทางเลือก 
การคาดการณ ์

SROI 
ประโยชน ์

ปัจจุบนั  1.98 ไม่มีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงปลานิล 

1: การจดัการของเหลือจาก
การเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

>1.98 ช่วยใหจ้ัดสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุน
การผลติ ลดปรมิาณของเสยี ก๊าซเรือนกระจก และเป็นการสรา้งสรรค์
ให้เกดินวตักรรมใหม ่  ๆและเปน็การใช้ทรัพยากรให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จากการนำไปแปรรูป ผ่านการใช้งาน การนำกลับ 
มาใช้ใหม่  

2: การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและฝุ่นละอองจาก
กระบวนการเลี้ยงปลานิล 

>1.98 การปรับเปล่ียนมาใช้น้ำมันไบโอดเีซล (Biodiesel) เพื่อทดแทน
น้ำมันดีเซล หรือการนำเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือ
ช่วยลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจะสามารถ
ช่วยเกษตรลดตน้ทุนดา้นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได ้ 
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แนวทาง/ทางเลือก 
การคาดการณ ์

SROI 
ประโยชน ์

3: การจดัการข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 

>1.98 เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวก
ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจเปน็การเพิ่มต้นทุนเล็กน้อย แตจ่ะเป็น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมก่อนที่จะเกดิความเสียหาย ตลอดจนสามารถนำข้อมูล
มาใชว้ิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคการเลี้ยง การขนส่ง ตน้ทุน และ
ค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เกดิขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำใน
รอบต่อไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4: การลดต้นทนุจากการเลีย้ง
ปลานิลควบคู่กับการลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

>1.98 แนวโน้มราคาค่าอาหารสัตวน์้ำทีสู่งขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผล
กระทบต่อต้นทนุการเลี้ยงสัตว์นำ้ที่เพ่ิมขึ้นอยา่งเหน็ได้ชดั ในขณะ
ที่ราคาสตัว์นำ้ของเกษตรกรที่จำหน่ายไม่ได้เพิ่มขึน้ตามสดัส่วนที่
เหมาะสม ดังนั้น การหาแนวทางลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นำ้เพื่อให้
มีการใช้อาหารอยา่งมปีระสิทธิภาพและคุ้มคา่ จะทำให้สามรถลด
ต้นทุนคา่อาหารควบคูก่ับการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้วย 

5: การรวมกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนและ
เสริมสร้างความรู ้

>1.98 เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง และสามารถ
จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึน้ นอกจากนีก้ารรวมตัวกันของ
เกษตรกรจะทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าที่
ภาครฐัทำได้รวดเร็วมากกวา่การถ่ายทอดเป็นรายบคุคล 

 
สรุปได้ว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเลี้ยงปลานิล พบว่า มีค่าเท่ากับ 5.32 

ซึ่งการมีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 หมายความว่า การลงทุนในแต่ละกิจกรรม
ของการเลี้ยงปลานิลนั้นมีผลกำไร หรือผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพาะเลี้ยงปลานิลก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ จากผลผลิตปลานิล มีมูลค่าประมาณ  
597,100.00 บาท/รอบการเลี้ยง ท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ เกิดการจ้างงานในธุรกิจอื่น ๆ 
และแหล่งพัฒนาอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกับปลานิล เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปปลานิล อุตสาหกรรม
โรงเพาะพันธุ์ลูกปลานิล การผลิตอาหารปลาและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการค้าขายปลานิลในรูปแบบต่าง ๆ 
และผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกิดเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลานิลของอำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ลดการจับปลานิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้
การเลี้ยงปลานิลยังช่วยตอบสนองความต้องการอาหารของคนในสังคมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
การเลี้ยงปลานิลยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกิดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมท้ังสิ้น 454.414 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
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น้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช้สำหรบัเครื่องสูบน้ำ ท้ังยังก่อให้เกิดน้ำเสียจากการให้อาหารปลาท่ีมากเกินไป ทำให้เกิด
ตะกอนทับถม และไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  
 

4.4 ผลการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process) 
กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive Culture) ใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

จากการรวบรวมข้อมูลในการเลี้ยงปลานิลจาก ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเกณฑ์และ
ทางเลือกท่ีใช้ในการศึกษา ได้ดังภาพท่ี 4.2 จากนั้นจะนำเกณฑ์และทางเลือกท่ีกำหนดไปให้เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงปลานิล จำนวน 12 คน ตัดสินใจให้คะแนนทางเลือกท่ีคิดว่ามีความคุ้มค่าและเกษตรกรสามารถ
ทำได้จริง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) คือ การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลา
นิล และกำหนดเกณฑ์ (Criteria) 4 เกณฑ์ ได้แก่ A: ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของทางเลือก B: สามารถลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริง C: เพิ่มรายได้/ลดต้นทุนให้เกษตรกร และ D: เป็นไปตามหลักการ Smart 
Farmer และ Circular economy และกำหนดทางเลือก (Alternative) 5 ทางเลือก ได้แก่ 1: การจัดการ
ของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 : การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล 3 : การจัดการข้อมูลโดย
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 4: การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิล ควบคู่กับการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ 5: การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ 
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ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างการคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยง
ปลานิล โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 

 
ตารางที่ 4.5 หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการเปรยีบเทียบ 

ค่าความสำคญั นิยาม 
1 มีความสำคัญเท่ากัน 
3 มีความสำคัญมากกว่าพอประมาณ 
5 มีความสำคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด 
7 มีความสำคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก 
9 มีความสำคัญมากกว่าอย่างยิ่ง 

2,4,6,8 เป็นค่าความสำคัญระหว่างกลางของค่าท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
แหล่งท่ีมา: Saaty (1980)  
 

จากนั้นนำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยท้ังหมดท่ีได้จากการตัดสินใจเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
มาใส่ในตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบเชิงคู่ของเกณฑ์ท่ีมีผลต่อการคัดเลือก โดยในตารางเมทริกซ์
เส้นทแยงมุมจะประกอบด้วยเลข 1 เท่านั้น ส่วนพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือเส้นทแยงมุมจะเป็นค่าเปรียบเทียบ
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ระหว่างเกณฑ์สองเกณฑ์ และพื้นท่ีท่ีอยู่ใต้เส้นทแยงมุมจะเป็นค่าส่วนกลับของค่าท่ีอยู่เหนือเส้นทแยงมุม 
ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 เมทริกซ์เปรียบเทียบเชิงคู่ของปัจจัยท่ีมีผลตอ่การคัดเลอืก 

เกณฑ ์ A B C D 
A 1.00 3.80 4.70 3.10 
B 0.26 1.00 4.20 3.60 
C 0.21 0.32 1.00 4.20 
D 0.24 0.27 0.24 1.00 

รวม 1.71 5.39 10.14 11.90 
 

จากนั้นนำค่าแต่ละตัวหารด้วยผลรวมของแต่ละแถวแนวตั้ง จะได้ค่าน้ำหนักความสำคัญ  
(Eigen Vector) ดังตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าน้ำหนักความสำคัญของปจัจัยที่มีผลต่อการคัดเลอืก 

เกณฑ ์ A B C D รวม Eigen Vector 
A 0.59 0.70 0.47 0.26 2.02 0.51 
B 0.15 0.19 0.41 0.30 1.05 0.26 
C 0.12 0.06 0.10 0.36 0.65 0.16 
D 0.13 0.05 0.02 0.08 0.28 0.07 

รวม 1 1 1 1 4 1 
 

จากนั้นตรวจสอบอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเกณฑ์ (Consistency Ratio : CR) โดย
ผลอัตราความสอดคล้องจะต้องมีค่าน้อยกว่า 0.1 ซึ่งจะแสดงว่าข้อมูลท่ีได้เหมาะสม และจากการคำนวณ
พบว่า CR = -1.04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.1 จึงสามารถนำค่าถ่วงน้ำหนักเกณฑ์ไปใช้ได้ โดยใช้วิธีการเดียวกัน
กับอีกทางเลือกท่ีกำหนดไวท้ั้งหมดเพื่อหาค่าน้ำหนักความสำคัญ (Eigen Vector) จากนั้นจึงนำมาจัดลำดับ
ทางเลือกโดยการนำเมทริกซ์ท้ังหมดมาคูณกันและหาผลรวม แสดงดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 การจัดลำดับทางเลือก 

เกณฑ ์
ทางเลือก 

A B C D 
น้ำหนัก

ความสำคัญ 
1 0.20 0.11 0.20 0.03 0.53 
2 0.13 0.06 0.04 0.02 0.25 
3 0.08 0.04 0.03 0.01 0.17 
4 0.06 0.03 0.02 0.01 0.12 
5 0.04 0.02 0.01 0.00 0.07 

 
จากตารางท่ี 4.8 สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของทางเลือกท้ัง 5 พบว่า 

ทางเลือกท่ี 1 การจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด คือ 0.53 รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 2 การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล มีค่าน้ำหนักความสำคัญ คือ 0.25 และ
ทางเลือกท่ี 5 การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ มีค่าน้ำหนักความสำคัญ
น้อยที่สุด คือ 0.07  
 



 

 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา   

5.1.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิค 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) แบบ 
Cradle to Gate กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า (Input) ตลอดวัฏจักรชีวิต
ของการเลี้ยงปลานิล แบบ Cradle to Gate ท้ัง 4 กระบวนการ สรุปได้ดังภาพท่ี 5.1 และเมื่อเปรียบเทียบ
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้ากระบวนการเลี้ยงปลานิลท้ัง 4 ข้ันตอนหลัก 
พบว่า มีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดในข้ันตอนการวิดปลานิล โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต รองลงมาคือกระบวนการเตรียมบ่อเลี้ยง 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต 
กระบวนการเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ท่ี 36.246 KgCO2eq/รอบ
การเลี้ยง/10 ไร่การผลิต และการขนส่งปลานิลสู่ตลาดปลา มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวม 28.176 KgCO2eq/รอบการขนส่ง/10 ไร่การผลิต  

1. กระบวนการการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล ประกอบไปด้วย การตากบ่อ การสูบน้ำเข้าบ่อ
โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมัน วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ
ท่ีใช้น้ำมันดีเซล 400 ลิตร/รอบการขุด พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/6 ชั่วโมง/ 1 รอบการขุด แรงงาน
จากครัวเรือน ในการเตรียมบ่อ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแรงงานจำนวน 2 คน ปูนขาว 600 กก./
รอบการขุด พันธุ์ปลา/ลูกปลา จำนวน 20,000 ตัว/รอบการเลี้ยง ในข้ันตอนนี้จะใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล
ในกระบวนการสูบน้ำออกเพือ่ตากบ่อ และสูบน้ำเข้าบ่อปลา ซึ่งจะมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
140.880 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเร่งการสูบน้ำออก-เข้าบ่อปลา 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.156 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต การใช้ปูนขาว 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 43.800 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต และขยะมูล
ฝอยจากแรงงาน มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.300 KgCO2eq/รอบการขุด/10 ไร่การผลิต 
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ดังนั้น ข้ันตอนการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/
รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต  

2. กระบวนการเลี้ยงปลานิล ประกอบไปด้วยการเติมน้ำเข้าบ่อและใช้เครื่องตีน้ำเพื่อลดอัตรา
การเน่าเสียของน้ำ และการให้อาหาร โดยวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการนี้  ได้แก่ 
อาหาร (มูลไก่) และอาหารสมทบ (อาหารเม็ดสำเร็จรูป) จำนวน 600 กก./ปี เครื่องสูบน้ำท่ีใช้น้ำมัน
ดีเซล 100 ลิตร/รอบการเลี้ยง พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องตีน้ำ 1.714 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/รอบการเลี้ยง 
ในข้ันตอนนี้ การใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลในกระบวนการสูบน้ำเข้าบ่อเพื่อลดการเน่าเสียของน้ำ 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 35.220 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/ไร่การผลิต และใช้พลังงาน
จากใช้พลังงานไฟฟ้าในการใช้เครื่องตีน้ำ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.026 KgCO2eq/
รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต ดั้งนั้น ข้ันตอนการเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนรวมอยู่ท่ี 
36.246 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต  

3. กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ำท่ีใช้ น้ำมันดีเซล จำนวน 
500 ลิตร/รอบการวิด พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/6 ชั่วโมง/รอบการวิด สำหรับเร่งการสูบน้ำออก 
แรงงานวิดปลา อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแรงงาน จำนวน 10 คน อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน สวิง ตะกร้า 
รอก เชือก ถังน้ำ เป็นต้น ในข้ันตอนนี้ การใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลในกระบวนการสูบน้ำออกจากบ่อ 
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 176.100 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต และใช้
พลังงานไฟฟ้าสำหรับเร่งการสูบน้ำออก มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.156 KgCO2eq/
รอบการวิด/10 ไร่การผลิต ขยะมูลฝอยจากแรงงานวิดปลา มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
13.000 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต และขยะมูลฝอยจากอุปกรณ์จับปลา มีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.600 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต โดยข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอน
ท่ีมีกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำ และฉีดน้ำ
ตลอดการเก็บเก่ียว โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/ รอบการวิด/
10 ไร่การผลิต  

4. กระบวนการขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่ใช้ใน
กระบวนการนี้ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช้สำหรับรถยนต์ขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา จำนวน 
80 ลิตร/รอบการขนส่ง โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/รอบ
การขนส่ง/10 ไร่การผลิต 
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ภาพท่ี 5.1 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า ( Input) ตลอดวัฏจักรชีวิต
ของการเลี้ยงปลานิล แบบ Cradle to Gate ท้ัง 4 กระบวนการ 

กระบวนการเตรียมบ่อ 
1. เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันดีเซล 400 ลิตร/
รอบการขุด  
2. พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/6 
ช่ัวโมง/รอบการขุด  
3. ปูนขาว 600 กก./รอบการขุด 
4. อาหารและเครื่องด่ืมสำหรับแรงงาน
จำนวน 2 คน  
5. พันธุ์ปลา/ลูกปลา จำนวน 20,000 ตัว/
รอบการเลี้ยง 

ปัจจัยนำเข้า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (KgCO2eq/รอบการเล้ียง) 

รวม 192.136 KgCO2eq 
1. 140.880  
2. 6.156  
3. 43.800  
4. 1.300  
 

รวม 36.246 KgCO2eq 
1. 35.220  
2. 1.026  
 

กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปลานิล 
1. เครื่องสูบน้ำที่ใช้ น้ำมันดีเซล จำนวน 
500 ลิตร/รอบการวิด 
2. พลังงานไฟฟ้า 10.28 กิโลวัตต์/6 
ช่ัวโมง/รอบการวิด 
3. อาหารและเครื่องด่ืมสำหรับแรงงาน 
จำนวน 10 คน  
4. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อวน สวิง ตะกร้า 
รอก เชือก ถังน้ำ 

 
กระบวนขนส่งผลผลิตปลานิลสูต่ลาด
แพปลา 
1. น้ำมันเช้ือเพลิงที่ใช้สำหรับรถยนต์ขนส่ง
ผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา จำนวน 80 
ลิตร/รอบการขนส่ง 

รวม 28.176 KgCO2eq 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่นละออง  
 

กระบวนการเลี้ยงปลานิล 
1. เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันดีเซล 100 ลิตร/
รอบการเลี้ยง  
2. พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องตีน้ำ 1.714 
กิโลวัตต์/ช่ัวโมง/รอบการเลี้ยง 
3. อาหาร (มูลไก่) และอาหารสมทบ 
(อาหารเม็ดสำเร็จรูป) จำนวน 600 กก./ปี 

 

รวม 197.856  KgCO2eq 
1. 176.100 
2. 6.156 
3. 13.000 
4. 2.600 
 

- เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่นละออง 
- เกิดขยะมูลฝอย 
- น้ำเสียจากการชำระล้างร่างกาย/ทำ
ความสะอาดอุปกรณ์ ถูกระบายออกสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- ค่า pH ในดินเปล่ียนแปลง ส่งผลเสีย
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
- เกิดก๊าซมีเทน และมลพิษทางน้ำที่เกิด
จากการขับถ่ายของปลาและปลาที่ตาย
ระหว่างการเลี้ยง 

- เกิดก๊าซมีเทน และเศษอาหารตกค้าง 
เกิดกล่ินเหม็น และเกิดปรากฏการณ์น้ำ
สีเขียว (Algae Bloom) 
- เกิดก๊าซ CO2 และฝุ่นละออง 
- มลพิษทางน้ำ ถูกระบายออกสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติ 

- เกิดก๊าซ CO2 และ 
ฝุ่นละออง  
- น้ำเสียจากการชำระล้างร่างกาย/ทำ
ความสะอาดอุปกรณ์ ถูกระบายออกสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- ขยะมูลฝอยจากอุปกรณ์ ที่ชำรุด
เสียหาย เช่น เศษเชือก 



 91 

5.1.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเล้ียงปลานิลที่นำแนวทาง/
ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร 
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive 
Culture) ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

จากการรวบรวมข้อมูลในการเลี้ยงปลานิลจาก ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีต้นทุนประมาณ 100,000 – 200,000 บาท 
ในแต่ละรอบการเลี้ยง ซึ่งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะอยู่ท่ีประมาณ 1.98 ดังนั้น ในการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของการเลี้ยงปลานิล 
แบบ Cradle to Gate ผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินผลตอบแทนทางสังคม โดยรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนใน
การเลี้ยงปลานิล และผลประโยชน์ของการเลี้ยงปลานิล ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำ
แนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้นำเสนอ เช่น การลดต้นทุน
จากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนการให้อาหารปลา
จากการให้อาหารเม็ดเป็นอาหารสมทบจากธรรมชาติ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง
จากกระบวนการเลี้ยงปลานิล โดยการใช้น้ำมันไบโอดีเซล มาประยุกต์ใช้เพื่อคาดการณ์ต้นทุนท่ีสามารถ
ลดลงจากกระบวนการเลี้ยงปลานิลท้ัง 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล 
มีต้นทุนในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 63,273.11 บาท/รอบการเลี้ยง 2. กระบวนการเลี้ยงปลา 
มีต้นทุนในข้ันตอนการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 13,321.03 บาท/รอบการเลี้ยง 3. กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต
ปลานิล มีต้นทุนในข้ันตอนการเก็บเก่ียวปลานิลเฉลี่ย 17,807.11 บาท/รอบการเลี้ยง และ 4. กระบวนการ
ขนส่งผลผลิตปลานิลสู่ตลาดแพปลา มีต้นทุนในข้ันตอนการขนส่งปลานิลเฉลี่ย 2,227.20 บาท/รอบการเลี้ยง 

สรุปได้ว่า ต้นทุนรวมของกระบวนการเลี้ยงปลานิลทั้งหมด โดยนำแนวทาง /ทางเลือก
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้ อยู่ท่ี 94,401.11 
บาท/รอบการเลี้ยง และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเลี้ยงปลานิล พบว่า มีค่า
เท่ากับ 5.32 ซึ่งการมีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมากกว่า 1 หมายความว่า การลงทุนใน
แต่ละกิจกรรมของการเลี้ยงปลานิลนั้นมีผลกำไร หรือผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าการลงทุน และ
ต่ำกว่าต้นทุนปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีต้นทุนประมาณ 100,000 – 200,000 บาท 
ซึ่งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะอยู่ท่ีประมาณ 1.98  ในแต่ละรอบการเลี้ยง แสดงให้
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เห็นว่าการนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้
นำเสนอมาประยุกต์ใช้ จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงข้ึนประมาณร้อยละ 37.21 และเมื่อ
คาดการณ์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการเลี้ยงปลานิลในแต่ละแนวทาง/ทางเลือก
ท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) พบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในทุกแนวทาง/ทางเลือก มีแนวโน้ม
อยู่ท่ี >1.98 เนื่องจากทุกทางเลือกสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสียและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกท้ัง
เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์จากการนำไปแปรรูป  
ผ่านการใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่  

 
5.1.3 ทางเลือกที่เหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเล้ียงปลานิล 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process) กรณีศึกษา: 
ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเล้ียง
ปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

จากการรวบรวมข้อมูลในการเลี้ยงปลานิลจาก ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive Culture) ในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านท่ีเกี่ยวข้อง สรุปเกณฑ์และทางเลือก
ท่ีใช้ในการศึกษา จากนั้นนำเกณฑ์และทางเลือกท่ีกำหนดไปให้เกษตรผู้เลี้ยงปลานิลตัดสินใจให้คะแนน 
และประเมินผลโดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) โดยเกณฑ์ทีก่ำหนด 
ได้แก่ A: ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของทางเลือก B: สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริง C: เพิ่มรายได้/
ลดต้นทุนให้เกษตรกร และ D: เป็นไปตามหลักการ Smart Farmer และ Circular economy และ
ทางเลือกท่ีกำหนด ได้แก่ ทางเลือกท่ี 1: การจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลือกท่ี 2: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง
จากกระบวนการเลี้ยงปลานิล ทางเลือกที่ 3: การจัดการข้อมูล โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
ทางเลือกที่ 4: การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ทางเลือกท่ี 5: การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของทางเลือกทั้ง 5 พบว่า 
ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล คือ 
ทางเลือกท่ี 1 การจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดอยู่ที่ 0.53 ทางเลือกที่มีความเหมาะสมรองลงมาคือ 
ทางเลือกท่ี 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล มีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญอยู่ที่ 0.25 ทางเลือกที่มีความเหมาะสมรองลงมาคือทางเลือกท่ี 3 การจัดการข้อมูล 
โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล มีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ท่ี 0.17 ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม
รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 4 การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ท่ี 0.12 และทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด คือ ทางเลือกท่ี 5 
การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ มีค่าน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด 
คือ 0.07  
 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์แบบ Cradle to Gate และการประเมินการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า (Input) ของกิจกรรมการเลี้ยงปลานิล พบว่า กระบวนการเลี้ยงปลานิล
ในพื้นท่ีณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีรูปแบบการเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา (Semi-intensive 
Culture) การเลี้ยง 1 รอบใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 12 เดือน มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในรอบ 3-5 ปีท่ีผ่านมา
ประมาณ 4-5 ตัน โดยการเลี้ยงปลานิล มีปัจจัยนำเข้า ได้แก่ แรงงาน เตรียมบ่อ ปูนขาว น้ำ น้ำมัน 
ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำท่ีใช้น้ำมัน เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนให้ปลา พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลา 
ลูกปลา อาหารหลัก (มูลไก่) หรืออาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลา อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแรงงาน 
และอุปกรณ์จับปลาอื่น ๆ เช่น อวน สวิง ตะกร้า เชือก ถังน้ำ และรถยนต์สำหรับขนปลาสู่ตลาดปลา 
โดยการเลี้ยงแบ่งได้ เป็น 4 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล มีปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนรวมอยู่ท่ี 192.136 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต 2) กระบวนการ
การเลี้ยงปลานิล มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนรวมอยู่ท่ี 36.246 KgCO2eq/รอบการเลี้ยง/10 ไร่
การผลิต 3) การเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล โดยข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอนท่ีมีกระบวนการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำ และฉีดน้ำตลอดการเก็บเก่ียว โดยมีปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 197.856 KgCO2eq/รอบการวิด/10 ไร่การผลิต และ 4) การขนส่ง
ปลานิลสู่ตลาดปลา มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 28.176 KgCO2eq/รอบการขนส่ง/
10 ไร่การผลิต มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมท้ังหมด 454.414 KgCO2eq/รอบการผลิต/10 
ไร่การผลิต เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยของ พรรณราย พูนผล (2563) ซึ่งได้ทำการวิจัย
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer กรณีศึกษา: การเพาะเลี้ยงปลาสลิด 
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกัน โดยปริมาณการปลดปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 2.038 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต ซ่ึงข้ันตอนท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต/การวิดปลาสลิด เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต พบว่า 
ไม่มีการบำบัดน้ำท่ีระบายออกจากบ่อระหว่างการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำ และน้ำมีการปนเปื้อนท่ีจาก
การขับถ่ายของปลา และเศษอาหารที่ตกค้าง ทำให้ก้นบ่อมีปริมาณสารอาหารและตะกอนสะสมซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนในน้ำช่วงกลางคืนหรือเกิดปรากฏการณ์น้ำสีเขียว (Algae Bloom) 
การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อจึงเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษของมลพิษทางน้ำท่ีสำคัญ รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของปลา ซึ่งอาจจะทำให้ปลาเกิดโรคและตายได้ นอกจากนี้ยังมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องสูบน้ำ อีกท้ัง
การจ้างแรงงานในการวิดปลา มีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้เกิดขยะจากอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมท้ังเศษซากอุปกรณ์วิดปลาท่ีชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการใช้ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรด
ของดิน นอกจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว หากเกษตรกรไม่มีความรู้เก่ียวกับการใส่ปูนขาว
ในปริมาณท่ีเหมาะสมอาจส่งผลทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในดินเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว และส่งผลเสียต่อ
การเจริญเติบโดยของพืชได้ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิชา ชุติชัยจรัส และคณะ 
(2562) ท่ีได้ทำการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงปลานิลระยะวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน 
โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle to Gate พบว่าการเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในระบบน้ำ
หมุนเวียนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 6.56 kgCO2eq 
kgfish-1 และการก่อให้เกิดภาวการณ์เพิ่มสารอาหารในน้ำท้ิง (Eutrophication potential) โดยพบว่า 
การใช้ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการหมุนเวียนน้ำ และเติมอากาศ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.83 kWh kgfish-1 

และจากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์แบบ Cradle to Gate และการประเมินการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเลี้ยงปลานิลในพื้นท่ี พบว่า มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามากท่ีสุดในข้ันตอนการเก็บเก่ียวผลผลิตปลานิล ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ธานี (2558) ซึ่งได้ทำการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลา
กะพงขาวและเนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง 
ประเทศไทย จากผลการศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนท้ังระบบ พบว่า การปล่อยคาร์บอนจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ำสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานภายในฟาร์มประมง 
และการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการขนส่ง เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ 
ตันติพนาทิพย์ (2562) ได้ทำการศึกษาวิจัยการถ่ายเทมวลคาร์บอนในกระบวนการผลิตปลาทับทิมท่ี
เลี้ยงในบ่อดิน โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยการสำรวจและสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์มประมงจำนวน 50 ฟาร์ม เก่ียวกับรูปแบบ
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การเลี้ยง ปริมาณอาหาร การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สปิโตรเลียมเหลว พบว่าตลอด
กระบวนการผลิตเนื้อปลาทับทิมเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่อยจากการใช้พลังงานโดยเฉลี่ย 
39.7952 kgCO2eq/กก.ปลาทับทิม/วัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการ
ขนส่งและการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์มประมง ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบ
การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอีกภาคหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และแนวทางลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากฟารม์เลี้ยงปลาควรพิจารณาในแง่ของการลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงาน
น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการผลิตและการขนส่ง  

และเมื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) พบว่า มีค่าเท่ากับ 5.32 และพบว่า 
ต้นทุนรวมของกระบวนการเลี้ยงปลานิลท้ังหมดเมื่อนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล
ท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้ อยู่ท่ี 94,401.11 บาท/รอบการเลี้ยง ซึ่งต่ำกว่าต้นทุน
ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีต้นทุนประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ซึ่งมผีลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) อยู่ท่ีประมาณ 1.98 ในแต่ละรอบการเลี้ยง แสดงให้เห็นว่าการนำแนวทาง/
ทางเลือกการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้นำเสนอมาประยุกต์ใช้ จะสามารถ
เพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงข้ึนประมาณร้อยละ 37.21 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณราย 
พูนผล (2563) ซึ่งได้ทำการวิจัยผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer 
กรณีศึกษา: การเพาะเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการนำแนวทาง Smart 
Farmer มาประยุกต์ใช้ จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงข้ึนร้อยละ 27.89 ดังนั้น จึงจำเป็น
อย่างมากท่ีต้องมีการนำแนวทาง/ทางเลือกการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีได้
นำเสนอมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึน 

สำหรับการประเมินเพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
เพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) พบว่า 
ทางเลือกท่ี 1 การจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด คือ 0.53 กล่าวได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้ความสำคัญ
กับการจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ แล้ว การจัดการ
ของเหลือเป็นทางเลือกมีความง่ายและสามารถนำมาใช้ได้จริงมากที่สุด โดยไม่ต้องมีการลงทุนหรือซื้อ
อุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม โดยเกษตรกรมีความต้องการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
เป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถลดท้ังต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสีย 
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โดยอาจนำของเหลือไปแปรรูปหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จากการศึกษากระบวนการเลี้ยงปลานิลในพื้นท่ี 
พบว่า สามารถจัดการของเสียจากการเลี้ยงปลานิลได้ เช่น สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายง่ายใน
กระบวนการเตรียมบ่อ สามารถนำเศษวัชพืชและพรรณไม้น้ำท่ีเป็นของเหลือ นำไปกองสุมทำเป็นปุ๋ยพืชสด
หรือจุลินทรีย์หมัก และนำมาใช้เพื่อลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ ปรับสภาพน้ำควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ
ให้เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา ช่วยสร้างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน และเป็นการบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยง
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงใส่อาหารสัตว์ 
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยถุงใส่อาหารปลาและเศษเชือก สามารถนำมาล้างและตากให้แห้ง 
จากนั้นนำกลับมาใช้ใส่อาหารหรือมูลสัตว์สำหรับส่งขายเป็นปุ๋ย หรือจะขายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการใส่ผลผลิตเพื่อจำหน่ายก็ได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทาง
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Zero waste management) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ของเสียจาก
กระบวนการผลิตลดลง และการใช้วัตถุดิบท่ีได้จากการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ หรือการเลือกใช้ทรัพยากร
ท่ีมาจาก Renewable Resources จากของเหลือตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
อีกด้วย 

สำหรับทางเลือกท่ีเหมาะสมรองลงมา ได้แก่ ทางเลือกท่ี 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล มีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.25 ทางเลือกที่ 3 
การจัดการข้อมูล โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล มีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ท่ี 0.17 ทางเลือกท่ี 4 
การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ท่ี 
0.12 และทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด คือ ทางเลือกท่ี 5 การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อ
แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ มีค่าน้ำหนักความสำคัญน้อยท่ีสุด คือ 0.07 ตามลำดับ กล่าวได้ว่า 
ประเด็นรองลงมาท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้ความสำคัญคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลในแต่ละ
กระบวนการเลี้ยง เช่น การใช้เครื่องสูบน้ำ และเครื่องตีน้ำ เป็นต้น ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั้น
เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละออง 
โดยกระบวนการทั้ง 4 ข้ันตอนหลัก พบการใช้น้ำมันดีเซลและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในทุกข้ันตอน มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ารวมท้ังหมดอยู่ท่ี 454.414 KgCO2eq/
รอบการเลี้ยง/10 ไร่การผลิต ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกร
เห็นถึงความสำคัญและปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท B10 B20 หรือ B100 
เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ หรือส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำและเครื่องตีน้ำ มาใช้เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
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ฝุ่นละออง ดังเช่น งานวิจัยของ พงษ์พันธ์ ราชภักดี และรุ่งโรจน์ จีนด้วง (2562) ที่ได้พัฒนาพัฒนา
เครื่องเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยพบว่าเครื่องเติมอากาศ
ท่ีผิวน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้งานได้จริงกับพื้นท่ีลุ่ม
แม่น้ำท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทุกพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีการเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
โล่งแจ้งท่ีรับแสงอาทิตย์ได้ดีและไม่มีอันตรายท่ีเกิดจากใช้ไฟฟ้า และงานวิจัยของ เหล็กไหล จันทะบุตร 
และคณะ (2558) ท่ีได้พัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติต้นแบบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในฟาร์ม เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการ
ประมงและเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเลี้ยงปลา ซ่ึงเครื่องให้
อาหารปลาสามารถให้อาหารได้ตามเวลาท่ีกำหนด ปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินได้ รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแสดงฉลาก Carbon Footprint 
หรือฉลากท่ีแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ มีส่วนช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และมี
ความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า
เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองและมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน
ในกระบวนการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ควรมีการบูรณาการทางเลือกอื่น ๆ ท่ีมีความสำคัญในระดับรองลงมา เพื่อให้
เกิดการพัฒนาพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนำการจัดการข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล
ก่อนนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเลี้ยงปลานิลและ
การพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการบันทึก
ข้อมูล เช่น Application นิล 4.0 ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลของฟาร์มปลานิลนั้น 
มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า
เกษตรการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีและผ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ 
เช่น Internet,  Mobile Phone หรือ Smart Phone เป็นต้น และมีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอาชีพของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หิรัญ สมบัน และคณะ (2564) ท่ีได้นำเสนอ
การเลี้ยงปลานิลด้วยระบบฟาร์มปลาอัจฉริยะ โดยการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเพื่อออกแบบระบบตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โดยเลือกใช้เซนเซอร์
ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของปลาในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ เซนเซอร์วัดออกซิเจน เซนเซอร์
วัดความเป็นกรด-ด่าง และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ โดยใช้เซนเซอร์ร่วมกับไมโครคอนโทลเลอร์โดย
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท่ีสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ ซึ่งระบบ
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ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ
และค่าอุณหภูมิในน้ำ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด สามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไชต์และ
แอปพลิเคชันไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถป้องกันความผิดปกติของคุณภาพน้ำในบ่อและเป็นไปตาม
มาตรฐานการเลี้ยงปลาลดปัญหาน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการสูญเสียของปลา 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในพื้นท่ีอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเป็นเรื่องยากในเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ เกษตรกรในพื้นท่ีจึงให้ความสำคัญทางเลือก
การจัดการข้อมูล โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล เป็นลำดับท่ี 3 

นอกจากนี้ควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเลี้ยงปลานิล โดยอาจทำการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การ
เรียนรู้หรือพัฒนาด้านการเลี้ยงปลานิลของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกษตรกรจากพื้นท่ี
อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณสมบัติของ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน
และทุน ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ รวมถึงมีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีร์ ก่ีจนา และคณะ 
(2555) ท่ีได้ทำการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเห็นประโยชน์ของการเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม โดยส่งเสริมแนะนำให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มกันของเกษตรนั้นมีความสำคัญและจะได้รับ
การส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในการเข้ามาพัฒนาอาชีพ และเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิต
ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ มีค่าน้ำหนักความสำคัญน้อยท่ีสุด เนื่องจากเกษตรกรไม่มีผู้นำ
หรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการรวมกลุ่มเกษตรกร หรืองบประมาณในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้
ในพื้นท่ี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ควรเข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
รณรงค์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นท่ี เพื่อฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่เกษตรกรให้ได้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล และวิธีการ
ลดหรือแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลานิล ท่ีผู้วิจัยได้เสนอทั้ง 5 ประเด็น เป็นผลจาก
การศึกษาในพื้นท่ีตัวอย่างเท่านั้น ยังมีอีกหลายแนวทางท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
การเลี้ยงปลาอื่น ๆ โดยมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกท้ังยังสามารถ
ขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง เชื่อมโยงชุมชน และสามารถเป็นผู้นำทางการเกษตรท่ีจะสามารถขับเคลื่อน
การเกษตรในท้องถ่ินให้แข็งแกร่ง เติบโต และมีศักยภาพในการแข่งขันก้าวทันโลกในปัจจุบัน และประเด็น
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สำคัญท่ีต้องคำนึงถึง คือ การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องสนับสนุนให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากข้ึน 
เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถแบ่งข้อเสนอแนะ
ออกได้้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบตัิการ และแนวทางการวิจัยในอนาคต 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทำให้ทราบถึงต้นทุน
และผลตอบแทนท่ีได้รับจากการเพาะเลี้ยงปลานิล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเก่ียวข้อง สามารถนำข้อมูลการประเมินก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน
จากแต่ละขั้นตอนการเลี้ยงปลานิล หรือต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงในแต่ละขั้นตอน  
และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม การกำหนดนโยบาย การจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม หรือการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ี 
เพื่อมุ่งสู่  

สำหรับเกษตรกรหรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจพัฒนาอาชีพโดยการนำ
หลักการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาประยุกต์ใช้ ควรเริ่มจากการประเมินบริบทของฟาร์ม เช่น การคำนวณต้นทุน วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร
ท่ีเป็นปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ และปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น น้ำเสีย 
ดินเสีย เป็นต้น ซึ่งหากในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีแล้ว สามารถขอความช่วยเหลือหรือ
ขอความรู้จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการปรับปรุง
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรในพื้นท่ี หรือการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เกษตรกรสามารถ
นำแนวทาง/ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี มาประยุกต์ใช้ได้เอง โดยอาจเริ่มจากวิธีการง่าย ๆ 
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เช่น การนำของเหลือจากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาไปแปรรูปหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น นำเศษ
วัชพืชและพรรณไม้น้ำท่ีเป็นของเหลือ นำไปกองสุมทำเป็นปุ๋ยพืชสด และนำมาใช้เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อ
ให้เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา และช่วยสร้างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินให้เป็นอาหารธรรมชาติของปลา 
และหากปุ๋ยมีปริมาณมาก เกษตรกรสามารถนำไปแบ่งขายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรสามารถศึกษาคู่มือวิธีการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการนำหลักการเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ท่ีได้
จัดทำข้ึนเพื่อนำประเด็นสำคัญจาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาออกแบบเป็นคู่มือให้เกษตรกรท่ีมีความสนใจ 
ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเกิดความเข้าใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
ดังภาคผนวก ข 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี ควรมีการบูรณาการในสร้างความร่วมมือท้ังหน่วยงานระดับจังหวัด 

และหน่วยงานระดับอำเภอ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมแก่เกษตรกร 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร หันมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลโดยการนำหลักการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการพัฒนา
อาชีพหลักในพื้นที่ เช่น การเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในท้องถิ่น รวมท้ัง
การชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการเพาะเลี้ยงว่ามีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างไร เพื่อจูงใจให้เกษตรกรมีความตระหนัก
และนำไปสู่การพัฒนา โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล  
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตน เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน  

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนใหญ่

เกิดจากการใช้น้ำมันดีเซลในกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลทั้งหมด และผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน มีต้นทุนหลักในการเพาะเลี้ยงปลานิล ได้แก่ ต้นทุนค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา และค่าน้ำมัน
ดีเซลท่ีใช้ในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการลดต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้
แนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
การส่งเสริมด้านความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และความรับรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหารเพื่อควบคุมปริมาณอาหารเพื่อไม่ให้มากเกินไป
จนตกค้างและก่อให้เกิดผลเสียต่อน้ำ เพื่อให้กระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
เป็นต้น 
 

5.3.4 แนวทางการวิจัยในอนาคต   
การเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน ไม่ได้มีการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำมากนัก แม้ว่าการพัฒนา
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยง และลดการเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากไม่มีการส่งเสริม
การนำวิธีการและแนวทางท่ีกล่าวมา มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างชัดเจน และแสดง
ให้เกษตรกรเห็นถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเลี้ยง ดังนั้น 
จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
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 การเลี้ยงแบบพัฒนา (ใหอ้าหารเม็ดอยา่งเดียว) 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลานิล การลงทุน 
1.1 จำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด.......... คน สมาชิกท่ีทำงานในบ่อเลี้ยงปลานิล.........คน 
1.2 สาเหตุท่ีเลี้ยงปลานิล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 สืบทอด  รายได ้  เลี้ยงตามเพื่อนบ้าน  
 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม   อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 

1.3 เลี้ยงปลานิลมาแล้วเป็นเวลา.....................ปี ก่อนหน้านี้มีอาชีพ............................ 
1.4 การถือครองที่ดิน (เจ้าของบ่อเพาะเลี้ยง) 

 เจ้าของท่ีดินเอง .....................ไร ่
 เช่าท่ีดิน .................................ไร่ (กรณีเช่าบางส่วนโปรดระบุ) 
ค่าเช่าพื้นท่ี ..................................บาท/ไร่/เดือน กรณี (เช่าพื้นท่ีในการเพาะเลี้ยง) 
อายุเช่าคราวละ ............ เดือน เสียภาษีไร่ละ ................ บาท รวมภาษีท่ีดินปีละ .............. บาท 

1.5 เงินทุนในการเลี้ยงปลานิล 
 เงินทุนตนเองท้ังหมด จำนวน. ................................................................ บาท/บ่อ/รอบ 
 เงินทุนตนเอง............................... บาท/รอบ กู้ยืม ................................. บาท/รอบ 



 111 

1.6 ต้นทุนและรายจ่าย (ต้นทุนนอกเหนือจากนี้โปรดระบุวัสดุและราคาต่อรอบการผลิต) 
1) ค่าเช่าพื้นท่ี ............................................ บาท/ไร่/เดือน/ปี กรณี(เช่าพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง)  
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมบ่อ ..................... บาท/ครั้ง 
3) ค่าพันธุ์ปลา ........................................... บาท (ต่อการปล่อยลงในบ่อเลี้ยง 1 รอบ) 
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าเครื่องจักรหัดวิดน้ำซ้ือมาราคา ...................................................... บาท 
อายุการใช้งานหัดวิดน้ำ 1 เครื่องใช้ได้ ............................................... รอบการเลี้ยง 
ค่าเครื่องสูบน้ำซื้อมาราคา ................................................................. บาท 
อายุการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องใช้ได้ ......................................... รอบการเลี้ยง 
ค่าอุปกรณ์ อื่น ๆ ระบ ุ........................................................................................  
ราคา .................. บาท ระยะเวลาการใช้งาน ..................................... รอบการเลี้ยง 
ค่าอุปกรณ์ อื่น ๆ ระบ ุ........................................................................................  
ราคา .................. บาท ระยะเวลาการใช้งาน ..................................... รอบการเลี้ยง 

5) ค่าอาหารเม็ดราคา ......................................................................... บาท/รอบการเลี้ยง 
6) ค่ายารักษาโรค ............................................................................... บาท (กรณีปลาเกิดโรค) 
7) ค่าปูนขาวราคา .............................................................................. บาท/รอบการเลี้ยง 
8) ค่าน้ำหมักจุลินทรีราคา .................................................................. บาท/รอบการเลี้ยง 
9) ค่าไฟฟ้า ......................................................................................... บาท/เดือน 
10) ค่าน้ำ .............................................................................................. บาท/เดือน 
11) ต้นทุนอื่น ๆ ระบ ุ.................................. ใช้เพื่อ .....................................................................  
 ราคา. .................................................... บาท ใช้ได ้............................ รอบการเลี้ยง  
 

ตอนที่ 2 ขั้นตอนและกรรมวิธีการเลี้ยง 
2.1 บ่อเลี้ยงปลานิล จำนวน...........บ่อ ขนาดบ่อที่เลี้ยงมีพื้นท่ี.............................ไร่ 
2.2 ลักษณะบ่อเลี้ยง 

 เดิมเป็นพื้นท่ีนา แล้วมีการขุดให้เป็นบ่อ  
 เดิมเป็นพื้นท่ีว่าง มีการขุดให้เป็นบ่อ 
 ปรับพื้นท่ีเดิมบางส่วน ให้เหมาะสมตามวิธีของผู้เลี้ยง 
 ปรับพื้นท่ีเดิมท้ังหมด ให้เหมาะสมตามวิธีของผู้เลี้ยง 

2.3 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง............................................................................. 
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2.4 ข้ันตอนและกระบวนการในการเพาะเลี้ยง 
1) การเตรียมบ่อ 
ขนาดความลึกของบ่อ…………………...........................….เซนติเมตร 
จำนวนแรงงานท่ีใช้ในการเตรียมบ่อปลานิล.................คน 
การขุดลอกหน้าดิน โดยการดูดน้ำออก เครื่องสูบน้ำท่ีใช้ 
 น้ำมัน ก่ีลิตร…………..........……………ต่อ…………………ครั้ง/การขุดลอกหน้าดิน 
 เบนซิล    ดีเซล    อื่น ๆ ระบุ.........................  
 ไฟฟ้า เครื่องสูบกำลัง...............วัตต์(W) ระยะเวลา..........ชั่วโมง(H) ต่อ….....ครั้ง 
โรยปูนขาว 
 โรย .........................กิโลกรัม ต่อ………….การเตรียมบ่อ/ครั้ง   ไม่โรย 
 ใช้วิธีอื่น ๆ ระบุ……….....………....……….....………....……….......................……….... 
การหว่านโรยปุ๋ยหรือรำละเอียดเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
 ปุ๋ยคอก……….....………........กิโลกรัม/เดือน 
 รำละเอียด……….....………...กิโลกรัม/เดือน 
 อื่น ๆ ระบุ…………………..…จำนวน…….....………กิโลกรัม/เดือน 
การเติมน้ำเข้าบ่อ 
 ใช้น้ำประปา 
 ใช้น้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง ระบุ................................................... 
จำนวนแรงงานท่ีใช้ในการเตรียมบ่อ 
 แรงงานครัวเรือน จำนาวน...........................คน 
 จ้างแรงงาน จำนาวน...........................คน ค่าจ้าง……………………..บาท/คน/ครั้ง 
วิธีการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  

 
2) การเตรียมพันธุ์ปลาที่นำมาเลี้ยง 
 ซื้อพันธ์ปลา    เพาะพันธุ์ปลาเอง    เพาะพันธุ์และซื้อ 
จำนวนปลา.......................................ตัว/รอบการเลี้ยง 
ค่าอาหาร 
 ให้อาหารตามธรรมชาติ โดยการฟันหญ้าริมบ่อ 
ค่าแรงงานในการฟันหญ้า……………………บาทต่อคน/ ครั้ง 
ตลอดระยะการเพาะเลี้ยง 1 เดือน ฟันหญ้าเพื่อให้อาหารทั้งหมด...................ครั้ง 
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 กรณีให้อาหารเสริม เช่น รำ ปลายข้าว ผักบุ้งหรือผักอื่น ๆ 
จำนวนอาหาร............................กิโลกรัม/เดือน 
จำนวนครั้งที่ให้..........................ครั้ง/เดือน 
 อาหารสมทบ (อาหารเม็ดสำเร็จรูป) 
จำนวนอาหาร............................กิโลกรัม/เดือน 
จำนวนครั้งที่ให้..........................คร้ัง/เดือน 
จำนวนแรงงานท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง 
 แรงงานครัวเรือน จำนาวน...........................คน 
 จ้างแรงงาน จำนวน....................คน ค่าจ้างรายเดือน............................บาท/คน 
วิธีการเพาะเลี้ยง เพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
3) วิธีการจับปลานิล 
แรงงานท่ีใช้ในการจับปลา................คน/รอบการวิด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการจับปลา โดยสูบน้ำออกจากบ่อเลี้ยง 
 ระหัด   ท่อสูบน้ำ   อื่น ๆ ระบุ......................... 
พลังงานท่ีใช้  
 เชื้อเพลิง (น้ำมัน)   ไฟฟ้า    พลังงานเชื้อเพลิง   
 น้ำมันเบนซิน    น้ำมันดีเซล   อื่นๆระบุ....................... 
จำนวนนำมันท่ีใช้.......................ลิตร/รอบการวิด 
 พลังงานไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า....................................วัตต์ 
ระยะเวลาในการใช้....................ชม./รอบการวิด 
(กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน = จำนวน หน่วย
ต่อวัน (ยูนิต) 
การคิดค่าไฟฟ้าประเภท ท่ี 7 กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา 7.1 (อัตราปกติ) (อ้างอิงจาก
การไฟฟ้านครหลวง) 
 ใช้วิธีการอื่นในการจับปลา ระบุ...................................................................................... 
วิธีการจับปลา เพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ผลผลิตรายรับ 
3.1 ได้ปลานิลทั้งหมด.................................กก. คิดเป็น.............................กก./รอบการเลี้ยง 

ราคาขายต่อกิโลกรัม....................................บาท (.............ตัว/กก.) 
 
ตอนที่ 4 ปัญหาจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
4.1 ท่านคิดว่าปัญหาในการเพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีลดลงเนื่องจากสาเหตุใด 

 ระยะเวลาการเลี้ยงยาวนาน 
 เกษตรกรหันไปเพาะเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ เช่น .......................................................... 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลหันไปประกอบอาชีพออื่นเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 พื้นที่การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม 
 บ่อปลานิลได้รับผลกระทบเรื่องน้ำ 
 การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นท่ี หากเจ้าของต้องการท่ีคืนจะทำให้ไม่มีพื้นท่ีเลี้ยง 
 เนื่องมาจากสาเหตุ อื่น ๆ ระบุ ...............................................................................................  

 
4.2 การเพาะเลี้ยงปลานิลในขั้นตอนใดท่ีท่านประสบปัญหามากท่ีสุด 

 ข้ันตอนการเตรียมบ่อ 
เนื่องมาจาก .................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 ข้ันตอนการเลี้ยงดู 
เนื่องมาจาก .................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 ข้ันตอนการจับปลา 
เนื่องมาจาก .................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
ขอบพระคุณ เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งปลานลิทุกท่านสำหรับความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ การพฒันารปูแบบการเพาะเล้ียงปลานิล เพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรนอ้ย จังหวัดนนทบุรี 

 
คำช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Smart Farmer 
และ Circular Economy กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเกษตรกรตามตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ซึ่งแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก (2) ปัจจัยท่ีมีผลทำให้สามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลานิลตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) (3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
Smart Farmer 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ ์
 ...............................................................................................................................................................  
1.2 สถานท่ีปฎิบัติงาน ณ ปัจจุบนั 
 ...............................................................................................................................................................  
1.3 ความเชี่ยวชาญและผลงานทีผ่่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 
และเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ีผลทำใหส้ามารถพฒันาการเพาะเล้ียงปลานิลตามตามหลักการพฒันาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
2.1 ท่านคิดว่าตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เกษตรกรต้องมีกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบใดท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.2 ท่านคิดว่าหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.3 ท่านคิดว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ควรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมใช้ในการเพาะเลี้ยงและ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.4 ท่านคิดว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ควรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเข้า
มาร่วมใช้ในการเพาะเลี้ยงและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.4 ท่านคิดว่าการก้าวสู่ “Smart Farmer” นั้น จะทำใหเ้กษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลมีรายได้อย่าง
น้อยในระดับเดยีวกับหรอืมากกว่าค่าแรงข้ันตํ่า? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการเพาะเล้ียงปลานิลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านสำหรับความอนุเคราะหข้์อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ แนวทางการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลานลิ โดยใช้เทคนคิการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมตามหลัก Smart Farmer และ Circular 

Economy กรณีศึกษา: ณัชพล ฟารม์ อำเภอไทรนอ้ย จงัหวัดนนทบรุี 

 
คำช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Smart Farmer 
และ Circular Economy กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเกษตรกรตามตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และถือ
เป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ซึ่งแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ (1) ข้อมูลท่ัวไปและสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(2) พฤติกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรท่ีสอดคล้องกับแนวทาง Smart Farmer และ Circular 
Economy (3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer 
และ Circular Economy 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปและสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลานิล  
รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................  
อายุ ..................................... ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุด .............................................................................................................................  
สถานภาพในครัวเรือน. ............................ จำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด .................................... คน 
สมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานในบ่อเลี้ยงปลานิล .................................. คน 
บ้านเลขท่ี ................................... ตำบล ......................... อำเภอ…ไทรนอ้ย.....จงัหวัด....นนทบุรี....... 
โทรศัพท์ .................................................................................................................................................  
บ่อเลีย้งปลานลิ จำนวน............................ บ่อ ขนาดบ่อที่เลี้ยง ................................................... ไร่ 
เวลาท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง.................เดือน เริ่มเพาะเลีย้งตัง้แต่เดือน....................ถึง..................... 
การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลัก   อาชพีหลัก   อาชพีเสริม 
รายได้เฉลี่ยจากการเพาะเลี้ยงปลานิล................................บาท/เดือน 
รายได้เฉลี่ยจากการเพาะเลี้ยงปลานิล................................บาท/รอบ (รอบการเพาะเลี้ยง) 
รายได้จากการเพาะเลีย้งปลานิลคิดเป็นรอ้ยละเท่าไรของรายได้ท้ังหมดของครัวเรือน 
 รายได้ท้ังหมดของครัวเรอืน  มากกว่าร้อยละ 50  น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
2.1 ท่านมีการบันทึกข้อมูลระหว่างการเพาะเลี้ยงและนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา จัดการ 
การเพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ของท่านหรือไม่ อย่างไร?  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.2 ผลผลิตในฟาร์มของท่านสามารถขายได้ท้ังหมดโดยไม่มีเหลือตกค้างหรอืไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.3 ท่านมีความมุ่งเน้นให้ฟาร์มของท่านมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.4 ท่านมีกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.5 ท่านมีความต้องการท่ีจะนำเทคโนโลยีทันสมัยมีประสิทธิภาพเข้ามาพัฒนาในกระบวนการเพาะเลี้ยง
ปลานิลท่ีฟาร์มของท่าน เพื่อให้เกิดความม่ันใจของผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.6 ท่านมีการบำบัดน้ำเสีย (ดินบริเวณก้นบ่อท่ีมีกากของเสีย หรือเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่) ก่อน
การระบายน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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2.7 ท่านได้มีการตรวจสอบและเช็คสภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใดท่ีต้องใช้ไฟฟ้า
และน้ำมันอย่างสมำ่เสมอหรือไม่ อย่างไร?  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.8 ท่านมีการปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยงปลานิลให้ดีข้ึนจากประสบการณ์ ข้อมูล และองค์ความรู้
ท่ีได้รับเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2.9 ท่านได้มีการสอนสมาชิกในครอบครัวให้มีความรักและหวงแหน และภูมิใจในอาชีพการเพาะเลี้ยง
ปลานิลหรือไม่ อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทีท่่านต้องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer 
และ Circular Economy 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คู่มือแนวทางการส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงปลานิลเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม                                                                           
ตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
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คู่มือแนวทางการส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลานิลเพือ่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวฐิตา วรจนิดา 

คณะบรหิารการพฒันาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
2565 
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คำนำ 
 

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ำจืดท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง 
โดยในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 – 2563) ปลานิล คือสัตว์น้ำที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุด 
มีจำนวนฟาร์มเลี้ยงเฉลี่ย 296,846 ฟาร์มต่อปี (ร้อยละ 57.94) เนื้อท่ี 438,171 ไร่ต่อปี (ร้อยละ 53.27) 
มีผลผลิตเฉลี่ย 201,359 ตันต่อปี (ร้อยละ 48.54) คิดเป็นมูลค่า 9,900 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 40.69) 
โดยผลผลิตและมูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 3.69 และ 4.99 ต่อปี ตามลำดับ (กลุ่มสถิติ
การประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง, 2564) โดยการผลิตปลานิลของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อย่างชัดเจน ท้ังแบบการเพาะเลี้ยงในบ่อดินและกระชัง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้นำมาสู่สาเหตุของการ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมท้ังดิน น้ำ และอากาศในบริเวณท่ีใช้เพาะเลี้ยงปลานิล  เอกสารฉบับนี้
จึงนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เพื่อให้เกษตรกรเลือกนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

ฐิตา วรจินดา 
2565 
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แนวคิด “Smart Farmer” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวคิดนี้เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ 
มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาด รวมท้ังมีความสามารถในการผลิตและ
การตลาดในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพท่ีทำการเกษตรได้จนประสบความสำเร็จ  

หลักการของแนวคิด “Smart Farm” คือ ความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 
4 ด้าน ท่ีสำคัญได้แก่ 1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานสินค้า 3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ
และ 4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกร ในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้านั้น แนวคิด “Smart 
Farm” ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตโดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation/ 
Robotic System) และการพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตโดยระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า 
(Monitoring/Warning System) ในด้านการจัดการผลผลิตแนวคิด “Smart Farm” ให้ความสำคัญ
กับระบบควบคุมผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอท้ังปริมาณและคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)  

ตามนโยบายการขับเคลื่อน Smart Farmer ได้กำหนด คุณสมบัติของ Smart Farmer ไว้ว่า
ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีคุณสมบัติ 6 ประการ ดังน้ี 
 

คุณสมบัต ิ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างพฤติกรรม 
1. มีความรู้ในเรือ่ง
ท่ีทำอยู่ 

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือให้คำแนะนำปรึกษา
ให้กับผู้อื่นได ้

- เคยได้รบัเชญิเป็นวิทยากรในเวทีต่าง ๆ 
- เคยใหค้ำปรึกษากับเกษตรกรรายอืน่ ๆ 

1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ
หรือจุดเรียนรู้ให้กับผูอ้ื่น 

- เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในแปลงเป็น
ศูนย์เรียนรูใ้นโครงการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ 
 

ทฤษฎีและแนวคิดการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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คุณสมบัต ิ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างพฤติกรรม 
2. มีข้อมลูประกอบ 
การตัดสินใจ 

2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูทั้ง
จากเจ้าหน้าท่ีและผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น Internet Mobile 
Phone Smart Phone เป็นต้น 

- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ กษ. 
เพื่อสอบถามข้อมูลตา่ง ๆ เปน็ประจำ 
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อสืบค้นข้อมูลการเกษตรได้ 

2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใชข้้อมูล
มาประกอบการวิเคราะหว์างแผน
ก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของตลาด 

- มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรอืนเพื่อ
วางแผนด้านการเงิน 
- มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเก่ียว
และการจำหน่ายสินค้าเกษตรของ
ครัวเรอืน 

 2.3 มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาอาชพีของตนเองได ้

- มีการปรับเปลี่ยนชว่งเวลาการปลูก 
การเลี้ยง หรอืการเก็บเก่ียวให้เหมาะสม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมือ่ใช้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชพีของตนแลว้ทำให้ผลผลติหรือ
รายได้เพิ่มข้ึนจากเดิม 

3. มีการบริหาร
จัดการผลผลิต 
และการตลาด 

3.1 มีความสามารถในการบรหิาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน  
และทุน ฯลฯ 

- มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ เช่น ทำปุ๋ยใชเ้อง เป็นตน้ 
- ใช้แรงงานในครวัเรอืนเป็นหลกัและจ้าง
แรงงานจากภายนอกตามความจำเป็น 

3.2 มีความสามารถในการเชือ่มโยง
การผลิตและการตลาดเพือ่ใหข้าย
ผลผลิตได ้

- สามารถขายผลผลิตได้ท้ังหมดไม่มี
เหลือตกค้าง 
- มีคำสัง่ซื้อผลผลิตลว่งหน้าชัดเจนทำให้
วางแผนการผลิตไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 

3.3 มีการจดัการของเหลอืจากการผลิต 
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste 
management) 

- มีการนำของเหลอืจากการผลิตทาง
การเกษตรมาทำปุ๋ยหมักหรอืพลังงาน
ชีวภาพ 
- มีการนำของเหลอืจากการผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูปเปน็สินค้าจำหน่าย 
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4. มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 

4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ 

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ 
จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี 
หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

 - เคยเข้าอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP 
GMP เกษตรอินทรีย์หรอืมาตรฐานอืน่ ๆ 

4.2 มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ  

- มีความต้ังใจที่จะผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรอืมาตรฐานอื่น ๆ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอืน่ ๆ แล้ว 

5. มีความรับผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม 

5.1 มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
(Green Economy) 

- ไม่เคยเผาตอซังหรือของเหลือจาก
การผลิตทางการเกษตร 
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพและลดการใชปุ้๋ยเคมีใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช ลดการใช้เคมีกำจัดศัตรูพืช 

5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมอย่างตอ่เนือ่ง 

- มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่าง ๆ 
ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษา 
ในชุมชน 
- เคยร่วมกับชุมชนในการบำเพ็ญ
ประโยชนใ์นสถานท่ีและในโอกาสตา่ง ๆ 

6. มีความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร 

6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชพีการเกษตร 

- ทำกิจกรรมทางการเกษตรในแปลง
ด้วยตนเองและครอบครวัมากกว่า 
การจ้างแรงงานจากภายนอก 
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรให้ดีข้ึนจากข้อมูล 
หรือองค์ความรู้ท่ีได้รับเพิ่มเตมิ 
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6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตรไว้ใหรุ้่นต่อไป 

- มีการสืบทอดมรดกพื้นท่ีทำ
การเกษตรของครัวเรอืนจากรุ่นสู่รุ่น 
- เคยสอนสมาชิกในครวัเรือนให้มี 
ความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตร 

6.3 มีความสุขและพึงพอใจใน 
การประกอบอาชีพการเกษตร 

- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าสามารถ
แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ใน
ระหว่างการผลิตได ้
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจาก
การประกอบอาชีพการเกษตรทำให้มี
รายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

แหล่งท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
 

สรุปได้ว่า แนวคิด Smart Farmer คือ บุคคลท่ีมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร โดยครอบคลุม
ด้านความรู้ในการเกษตร สามารถบริหารจัดการท้ัง การผลิต การตลาด รวมถึง วิเคราะห์ เชื่อมโยงให้
คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลักการ Smart Farmer 
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
เนื่องจากสามารถนำหลักการนี้มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยง
ปลานิล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านรายได้ การดำรงชีพ และการคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคต 
 

 
แหล่งท่ีมา: iStock by Getty images 
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จากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง อันนำไปสู่ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ในขณะท่ีทรัพยากร 
ท่ีเหลืออยู่กำลังใกล้จะหมดไป ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศตลอดจนการดำเนินการ
ขององค์กรธุรกิจท่ัวโลกจึงได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวท่ีกำลังเกิดข้ึน และเร่งให้ความสำคัญ
กับการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
หรือท่ีเรียกกันว่า Circular Economy จึงได้เกิดข้ึนมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยการมุ่งให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่การปราศจากของเสียและมลพิษตลอดท้ังกระบวนการ
ของสินค้าและบริการ (รติมา คชนันทน์, 2562)  

หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เศรษฐกิจท่ีทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์
ได้นานท่ีสุด ลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) 1. การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Capital) ควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดผ่านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการ
ทรัพยากรในระบบและการฟื้นคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบและแปรรูปทรัพยากร ภายหลังการใช้งาน 
การซ่อมแซม และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบภายในระบบเศรษฐกิจ 
และ 3. การรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดผลกระทบเชิงลบ เน้นการจัดการและลดผลกระทบ
เชิงลบท่ีมาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ท่ีดิน อากาศ น้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรบักับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง 
การพัฒนาของโลกท่ีองค์การสหประชาชาติกำหนด โดยในส่วนของภาครัฐนั้นกำลังอยู่ในช่วงของ
การกำหนด Road Map ของ Circular Economy ในทุกภาคอุตสาหกรรม และมีแผนท่ีจะให้ Circular 
Economy เป็นอุตสาหกรรม New S-curve ท่ี 12 ของประเทศ (ปัญญช์ลี พิมลวงศ์, 2561) 

 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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ภาพแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

แหล่งท่ีมา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 
สรุปได้ว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นั้นเป็นเรื่องท่ีหลายประเทศที่

พัฒนาแล้วท่ัวโลกต่างให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีโลกกำลังเข้าสู่ภาวะโลกร้อน 
รวมถึงทรัพยากรที่มีกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและใกล้จะหมดไป ดังนั้นการนำหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงปลานิลควบคู่กับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมาปรับใช้ เพื่อเป็น
กลไกสำคัญในการลดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 
 
  



 130 

 
 

 
 

การจัดการของเสียจากการเลี้ยงปลานิลสามารถทำได้ เช่น สิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายง่าย
ในกระบวนการเตรียมบ่อ สามารถนำเศษวัชพืชและพรรณไม้น้ำท่ีเป็นของเหลือ นำไปกองสุมทำเป็น
ปุ๋ยพืชสดหรือจุลินทรีย์หมัก และนำมาใช้เพื่อลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ ปรับสภาพน้ำควบคุมคุณภาพ
น้ำในบ่อให้เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา ช่วยสร้างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน และเป็นการบำบัดน้ำ
จากบ่อเลี้ยงก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถุงใส่
อาหารสัตว์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงใส่อาหารปลาและเศษเชือก สามารถนำมาล้างและ
ตากให้แห้ง จากนั้นนำกลับมาใช้ใส่อาหารหรือมูลสัตว์สำหรับส่งขายเป็นปุ๋ย หรือจะขายให้แก่เกษตรกร
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใส่ผลผลิตเพื่อจำหน่ายก็ได้ 

ซึ่งแนวทางการจัดการของเหลือจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Zero waste management) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ของเสีย
จากกระบวนการผลิตลดลง และการใช้วัตถุดิบท่ีได้จากการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ หรือการเลือกใช้
ทรัพยากรท่ีมาจาก Renewable Resources จากของเหลือตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 
 
  

แนวทางการส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ตามหลักการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)  

และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy 

แนวทางการจัดการของเหลอืจากการเล้ียงปลานิลเพือ่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลนั้น สามารถทำได้ในทุกกระบวนการผลิต และสามารถทำควบคู่
กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เช่น ในกระบวนการเตรียมบ่อ สามารถกำจัดวัชพืชและ
พรรณไม้น้ำ และนำไปกองสุมทำเป็นปุ๋ยพืชสด รวมถึงสามารถลดต้นทุนในการสร้างอาหารธรรมชาติ
ในบ่อเลี้ยงได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยท่ีมีในท้องถ่ิน เช่น ฟางแห้ง มูลสัตว์แห้ง เพื่อช่วยให้เกิดอาหาร
ธรรมชาติในบ่อและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ส่วนกระบวนการเลี้ยง การให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบแขวน
ในสวิง สามารถลดการสูญเสียอาหาร ลดการใช้แรงงาน และลดการตกค้างของอาหารในบ่อน้ำได้ เป็นต้น  

ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นประเด็นท้าทายเร่งด่วนของ
เกษตรกรท่ีมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก เพราะแนวโน้มราคาค่าอาหารสัตว์น้ำท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ในขณะท่ีราคาสัตว์น้ำ
ของเกษตรกรท่ีจำหน่ายไม่ได้เพิ่มข้ึนตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม ดังนั้น ความพยายามในการหาแนวทางลด
ต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำเพื่อให้มีการใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งท่ีเกษตรกรผู้ เลี้ยง
จำเป็นต้องเรียนรู้ ใส่ใจ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การนำหลักความรู้ทางวิชาการ เทคนิค และ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละพื้นท่ีตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
เช่น การเลือกใช้อาหารสูตรท่ีเหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตว์น้ำท่ีเลี้ยง การเลือกซื้ออาหารสัตว์น้ำท่ี
ได้มาตรฐาน การผลิตอาหารสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้วัตถุดิบอาหารท่ีมีราคาถูกกว่า
ทดแทนโดยไม่ทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำลดลง รวมถึงวิธีการจัดการให้อาหารสัตว์น้ำท่ีเหมาะสม
กับชนิดของสัตว์น้ำและการจัดการสภาพแวดล้อม นับเป็นแนวทางการจัดการให้อาหารสัตว์น้ำเพื่อลด
ต้นทุนการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เสริมสร้างผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นอาชีพ
การเกษตรท่ีสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง เข้มแข็ง 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งแนวทางการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกล่าวมานั้น 
มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีว่า 
เกษตรกรมีการจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste management) และ
เกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง 
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

การลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลในแต่ละกระบวนการเลี้ยง เช่น การใช้เครื่องสูบน้ำ 
และเครื่องตีน้ำ เป็นต้น ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละออง ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้หรือ
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท B10 B20 หรือ B100 
เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ หรือส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำและเครื่องตีน้ำ มาใช้เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ฝุ่นละออง รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแสดงฉลาก Carbon Footprint หรือฉลากท่ีแสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย 

ซึ่งแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเลี้ยงปลานิลท่ี
กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ท่ีว่า เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองและมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) รวมถึง การใช้พลังงานทดแทน
ในกระบวนการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย 

 

 
แหล่งท่ีมา: NBDC Thailand (2019) 

 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองจากกระบวนการเล้ียงปลานิล 
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ควรมีการนำแนวคิดการจัดการข้อมูลตามคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน
ก่อนเริ่มดำเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มาประยุกต์ใช้
เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยบันทึกและตรวจสอบข้อมูลก่อนนำมาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเลี้ยงปลานิล เช่น การจดบันทึกอัตราการปล่อย
ปลานิลกับอัตราการตายของปลานิลอย่างสม่ำเสมอ ความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง อายุ/ขนาด/
ระยะเวลาท่ีเลี้ยงปลา และบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาปลาตาย รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ท่ีสำคัญ
ต่อสุขภาพปลา เช่น การให้อาหาร การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การเก็บตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรท ฟอสเฟตฯลฯ ที่ละลายในน้ำ อุณหภูมิของน้ำ 
ผลการตรวจวัดค่า pH, และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
อัตราการให้อาหาร หรือ อาการป่วย และความผิดปกติของปลาท่ีพบ เช่น ว่ายลอยหัว กินอาหารลดลง 
การจัดการฟาร์มท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากปกติในช่วงท่ีพบปัญหา เช่น การนำปลาชุดใหม่เข้ามาในระบบเลี้ยง 
เป็นต้น รวมถึงควรมีการหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ โดยการใช้จุลินทรีย์หรือวิธีการทางธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำและ
อาหารตกค้างในบ่อ สลายดินเลนและตะกอนอินทรียวัตถุ แก้ปัญหาดินก้นบ่อเสีย ลดต้นทุนการเตรียมบ่อ 
รวมถึงลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำได้อีกด้วย  

นอกจากนี้ เกษตรกรควรมีการบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละรอบการเลี้ยงแยกไว้ให้ชัดเจน 
โดยข้อมูลที่เกษตรกรต้องบันทึก เช่น ข้อมูลการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ คุณภาพของพันธุ์ปลาท่ีได้ 
การจัดการให้อาหาร การเช็คยอด/สุขภาพปลาทุกวัน บันทึกการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน ปัญหา
การเลี้ยง และการจัดการด้านสุขอนามัยฟาร์ม รวมท้ังวิธีกการจัดการฟาร์มอื่น ๆ และต้องมีการสรุป
ภาพรวมในการผลิตเพื่อให้สะดวกต่อนำบันทึกมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลของเกษตรกร
ต้องพยายามบันทึกให้เร็วท่ีสุด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย เพราะ
นอกจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลไม่คั่งค้าง แล้วจะเป็นการช่วยทำให้ข้อมูลท่ีบันทึกถูกต้องตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุด การท่ีเกษตรกรจำข้อมูลสะสมไว้ก่อนและค่อยบันทึกภายหลัง จะทำให้การบันทึก

การจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียงปลานิล โดยการบนัทึกและตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนนำมาใช้ประกอบการตดัสินใจในการแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

ที่เกิดจากการเล้ียงปลานิลและการพฒันาอาชพี 
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ยุ่งยากต้องรื้อฟื้นความจำ และทำให้เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญและไม่ใส่ใจในการบันทึก และมักจะ
ทำให้การบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่สะท้อนความจริง ซ่ึงเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล เช่น Application นิล 4.0 คือ เครื่องมือบริหารจัดการ
สำหรับฟาร์มปลานิล ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงเพื่อยังชีพหรือเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการเลี้ยง/
บัญชี เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเลี้ยง และผลประกอบการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ อีก
มากมาย ท่ีเข้ามาช่วยในงานแต่ละวันของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปลานิลจากภาพถ่าย  
การคำนวณอาหารท่ีเหมาะสม คุณภาพน้ำ และตลาดปลา เป็นต้น ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
ข้อมูลของฟาร์มปลานิลนั้น มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของแนวทางเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ท่ีว่าเกษตรการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีและผ่านทางระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอื่น ๆ เช่น Internet,  Mobile Phone หรือ Smart Phone เป็นต้น และมีการนำข้อมูล
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง 
 

 
แหล่งท่ีมา: ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2564) 
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ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการเลี้ยงแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์และความถนัดของตน อย่างไรก็ตาม เกษตรยังขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดจากกระบวนการเลี้ยงปลานิล วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และยังขาดแนวทาง การแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ตามคุณสมบัติของ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) นั้น เกษตรกรในพื้นท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีทำอยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกับผู้เชี่ยวชาญ
จากภาครัฐหรือเอกชน และฝึกอบรมเกษตรกรให้ได้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการ
เลี้ยงปลานิล และวิธีการลดหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จะเป็น
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถกระจายความรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยอาจทำการจัดตั้งกลุ่ม
เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้หรือพัฒนาด้านการเลี้ยงปลานิลของอำเภอหรือจังหวัด เพื่อให้เกษตรกร
จากพื้นที่อื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ
คุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หรือให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

การรวมตัวของเกษตรกรในรูปขององค์กรเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ คือ เมื่อรวมตัวแล้ว 
เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาท่ีถูกลง และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงขึ้น 
นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรจะทำให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ได้ดีกว่าการเรียกร้องเพียงตัวคนเดียว และในส่วนของการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ การรวมตัวกันของเกษตรกรจะทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐทำได้รวดเร็วมากกว่าการถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซึ่งทำได้ช้าและไม่ท่ัวถึง และตามหลักของ
การเรียนรู้แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริม รวมถึงทำให้เกษตรกรสามารถมีอำนาจต่อรองกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ตัวเองและสมาชิกในกลุ่มได้ 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำธุรกิจแบบครบวงจร อีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะทำให้
การรวมกลุ่มประสบความสำเร็จได้ คือ การให้ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการผลิต การให้การสนับสนุน
ในเรื่องเงินทุน การช่วยเหลือสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การจัดการด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกร

การรวมกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่เพือ่แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ 
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ได้ขายสินค้าในราคาท่ียุติธรรม การสนับสนุนด้านการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอเวลาขายในช่วงท่ีราคา 
มีความเหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมเกษตรกรให้ได้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการ
เลี้ยงปลานิล และวิธีการลดหรือแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นต้น 
ถ้าการรวมกลุ่มสามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างครบวงจรเช่นนี้ เกษตรกรจะเกิดความมั่นใจใน
การประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของการเข้ามารวมกลุ่มมากยิ่งข้ึน อีกท้ังมีโอกาสในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ และเกิดการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ท่ีว่า เกษตรกรสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงานและทุน ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ รวมถึงมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 
 

 
แหล่งท่ีมา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2564) 
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ทฤษฎีการประเมนิวัฏจกัรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ์  

(Life Cycle Assessment:  LCA) 

ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทนุ  

(Social return on investment: SROI) 

✓ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภณัฑ์ คือ 
เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลในการนำมาใช้เพื่อประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

✓  ทำให้ทราบว่าชว่งชีวติใดของผลิตภณัฑ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความ
รุนแรงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
ตลอดจนแหล่งที่มาของประเด็นปัญหา ซึ่ง
นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างเป็นระบบให้ตรง
ประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

✓ การประเมินที่ครอบคลุมมูลค่าทางสังคมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็น
วิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการนำ
ผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่องต่าง ๆ  

✓ การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนมุ่งเน้น
ไปที่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นตัวตั้ง 
และใช้ต้นทุนเป็นตัวหาร ในการวิเคราะห์
บางครั้งไม่ได้แสดงมูลค่าเป็นตัวเงินจริงแต่
เป็นการประมวลคุณค่าจากประโยชน์ของ
กิจกรรมทางสังคม ไม่ใช่ตัวเงินตรง ๆ เช่น 
การมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปริมาณขยะลดลง 
ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู เป็นต้น 

สามารถนำมาประยกุต์ใชใ้นการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ตั้งแตก่ารเตรียม
บ่อ การเพาะเล้ียงปลานิล การวดิปลานิล และ
การขนส่งไปสูต่ลาด 

รู้หรอืไม่?  ยังมทีฤษฎแีละแนวทางอืน่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเล้ียงปลานิลได้ 

มีสูตรการคำนวณ ดังนี ้
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน =
มูลค่าเพิม่ขึ้นที่สังคมจะได้รับจากการลงทุน /
ต้นทุนในการลงทุน,เงินลงทุน 
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