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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พี ่อ ศึ ก ษาระบบการผลิ ต หอยไฟไหม้ ระบบการตลาดของหอยไฟไหม้ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนจากการทําประมงหอยไฟไหม้ กรณีศึกษาชาวประมง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่
ทําประมงหอยไฟไหม้ตามธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 20 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
การทําประมงหอยไฟไหม้ มีปัจจัยนําเข้าได้แก่ เรือประมง เครื่องยนต์ น้ํามันเชื้อเพลิง แรงงานในครัวเรือน ใช้เวลา
ในการทําประมงประมาณวันละ 8–10 ชั่วโมง ได้ผลผลิตครั้งละประมาณ 21–30 กิโลกรัมต่อราย มีการจําหน่ายผลผลิต
4 ช่องทาง คือ จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง จําหน่ายให้แก่ร้านอาหารไปสู่ผู้บริโภค จําหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกไปสู่ผู้บริโภค
จําหน่า ยผ่านผู้ค้า ส่ง สู่ผู้ค้าปลีก ไปยังผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชาวประมงมีต้นทุน และกําไรจากการดําเนิน งาน
แตกต่างกันตามรูปแบบของการใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการทําประมง ได้แก่ ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือประมงมีต้นทุนรวม 134,455
(78.56%) บาทต่อปี มีกําไรจากการดําเนินงาน36,690 (21.44%) บาทต่อปี ผู้ที่เช่าเรือประมงมีต้นทุนรวม 48,986 (73.01%)
บาทต่อปี มีกําไรจากการดําเนินงาน18,107 (26.99%) บาทต่อปี และผู้ที่ใช้บริการเรือประมงของผู้ค้าส่งมีต้นทุนรวม 36,609
(63.40%) บาทต่อปี กําไรจากการดําเนินงาน 21,133 (36.60%) บาทต่อปี
คําสําคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน ประมง การตลาด
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) the oriental hard clam production system, (2) the
system of marketing in the oriental hard clam, and (3) the costs and returns for oriental hard clam fishery
of fishermen in Bandon Bay, Surat Thani Province. As a case the sample consisted of 20 fishermen, who
were doing natural oriental hard clam fishery in Bandon Bay, Surat Thani Province. Data were collected
using a questionnaire and analyzed using frequency, percentage, and mean.
The inputs for oriental hard clam fishery included fishing vessels, engines, fuel, and household
labors. The sample spent 8–10 hours per day and yielded 21–30 kilograms per person. The oriental hard
clams caught were sold through 4 channels of distribution: selling directly to consumers, selling to
restaurants for consumers, selling through retailers for consumers, and selling through wholesalers to
retailers for consumers both inside and outside the area. The cost and operating profit margin from
oriental hard clam fishery varied according to types of vehicle used: the sample who used motorized
long-tailed boats had the cost for operating was 134,455 baht per year (78.56%) and earned 36,690 baht
per year (21.44%), and the sample who hired fishing vessels had the cost for operating was 48,986 baht a
year (73.01%) and earned 18,107 baht per year (26.99%), the sample who used fishing boats of wholesalers had
the cost for operating was 36,609 baht per year (63.40%) and earned 21,133 baht per year (36.60%).
Key words: Costs; Returns; Fishery; Marketing

บทนํา
หอยไฟไหม้ (Oriental Hard Clam) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ Meretrix meretrix Linnaeus, 1758 เป็นหอย
สองฝาที่ฝาทั้งสองมีขนาดเท่ากัน รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม
ตรงกลางนูนออก เปลือกหนา ผิวเปลือกด้านนอกมีลักษณะ
มันวาว และมีลายเล็กน้อยเป็นสีน้ําตาลอ่อน ด้านในเปลือก
จะมีสีขาวพบตามชายหาดหรือปากแม่น้ําที่เป็นหาดทราย
บริเวณปลายแหลมกลัด (ตราด) อ่าวคุ้งกระเบน (จันทบุรี)
อ่าวมะนาว (ประจวบคีรีขันธ์) ชายฝั่งอําเภอไชยา อําเภอ
ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี) กินอาหารขนาดเล็ก ได้แก่ แพลงก์ตอน
พืช แพลงก์ ตอนสัตว์ ซากพื ชและซากสั ตว์ที่ เน่ าเปื่ อยมี
ขนาดความยาวประมาณ 1.8-8 เซนติเมตร ประโยชน์ใช้
เนื้อประกอบอาหารประเภทลวกจิ้มและผัด ส่วนเปลือกใช้
ทําเครื่องประดับต่าง ๆ
การทํ าประมงหอยไฟไหม้ เป็ นอาชี พที่ มี ความ
สําคัญต่อชุมชนในอ่าวบ้านดอน เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้
ที่สําคัญของชุมชน หอยไฟไหม้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่นิยมรับประทานของ
นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ป่าชายเลนและการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้คํานึงถึงความยั่งยืน
นําไปสู่การลดจํานวนและคุณภาพของทรัพยากรหอยไฟไหม้
ตามธรรมชาติ ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงและความไม่มั่นคงใน
อาชีพชาวประมงพื้นบ้านที่เคยหาเลี้ยงชีพจากทรัพยากรใน

แหล่งน้ําได้รับความเดือดร้อน จากการสัมภาษณ์ชาวประมง
พบว่าในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2535–2545 ชาวประมง
เคยจับหอยไฟไหม้ประมาณครั้งละ 150–200 กิโลกรัมต่อ
ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 5 ชั่วโมง (จรินทร์ เฉยเชยชม,
2556) แต่ในปัจจุบันจับได้ประมาณ 31–40 กิโลกรัมและใช้
เวลาประมาณ 8–10 ชั่วโมง จากการลดลงของทรัพยากร
ทําให้คนที่ทําประมงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (มีอายุ 61 ปี
ขึ้นไป) ส่วนคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านชาวประมงหันไปประกอบ
อาชีพอื่น ในขณะเดียวกันชาวประมงก็จําเป็นต้องหารายได้
เพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการประกอบอาชีพ
เสริมอื่น ๆ เช่น รับจ้างทํางานก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป ทําสวน
(สงบ สิงสันจิตร และ พงศกร ศยามล, 2557) ซึ่งสภาวะ
การทํามาหากินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวประมงเริ่มมี
การทิ้งถิ่น จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ลดลงทั้งด้านครอบครัว สุขภาพจิต และสภาพเศรษฐกิจ
แนวทางการสร้างความยั่งยืนในอาชีพนั้นสามารถทําได้
หลายวิธีด้วยกัน เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ําให้มีความอุดม
สมบูรณ์ การเพิ่มจํานวนสัตว์น้ําโดยการเพาะเลี้ยง การใช้
วิธีการทําประมงโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แต่วิธีการหนึ่ง
ที่สามารถทําได้ควบคู่ไปกับวิธีการต่าง ๆ คือ การลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการทําประมงให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําประมงหอยไฟ
ไหม้ของชาวประมงในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนในการทํา
ประมงหอยไฟไหม้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์อาชีพการประมง
หอยไฟไหม้ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาระบบการผลิตหอยไฟไหม้
2. ศึกษาระบบการตลาดหอยไฟไหม้
3. ศึ ก ษาต้ น ทุ น และผลตอบแทนจากการทํ า
ประมงหอยไฟไหม้

วิธีการศึกษา
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือชาวประมงที่ทํา
ประมงหอยไฟไหม้ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
จากการสํารวจข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสอบถามจากชาวประมง
ในพื้นที่พบว่า มีจํานวนชาวประมงที่ทําประมงหอยไฟไหม้
20 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
ตามการแนะนําของตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว โดยเข้าสุ่ม
เบื้องต้ นจากคุ ณจรินทร์ เฉยเชยชม ชาวประมงในหมู่ บ้าน
พุมเรียง ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
คําถามทีมีลักษณะปลายปิดและคําถามที่มีลักษณะปลาย
เปิด โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์เป็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา จังหวัดที่เกิด
จํา นวนปีที่อ ยู่ใ นจัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี อาชีพ หลัก และ
อาชีพรอง (2) การศึกษาระบบการผลิตเป็นคําถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ใ นการทํ าประมง กระบวนการทํ า ประมง
เครื่องมือที่ใช้ในการทําประมง ยานพาหนะ ระยะเวลาในการ
ทําประมง ความถี่ในการทําประมง ปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อปี
รูปแบบของผลผลิตและสถานที่จําหน่ายผลผลิต ผู้ซื้อผลผลิต
การกําหนดราคาผลผลิต ราคาขายผลผลิต (3) ศึกษาระบบ
การตลาด เป็ นข้ อคําถามเกี่ ยวกับช่ องทางในการจําหน่ าย
รูปแบบการจําหน่าย ปริมาณ ราคาหอยไฟไหม้ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากแพปลา ผู้ค้าส่งที่ชาวประมงนําผลผลิตไปจําหน่าย
และสอบถามจากผู้ค้าปลีกและร้านอาหารตามที่ผู้ค้าส่งและ
ชาวประมงให้ข้อมูล และ (4) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การทําประมง เป็นคําถามเกี่ยวกับการลงทุนในด้านเครื่องมือ
การประมง ค่าใช้จ่ายในการทําประมง และผลตอบแทนจาก
การทําประมงต่อปี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (1) วิเคราะห์ข้อมูลระบบ
การผลิตหอยไฟไหม้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย
ความถี่และร้อยละ และนําเสนอข้อมูลโดยการบรรยายและ
ใช้แผนภาพประกอบ (2) การวิเคราะห์ระบบการตลาด โดย
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การบรรยายและใช้แผนภาพประกอบ และ (3) วิเคราะห์
ผลตอบแทน โดยการหาค่าเฉลี่ย และจัดทํางบกําไรขาดทุนที่
จําแนกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะพฤติกรรมของต้นทุน
คือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ผลตอบแทนจากการทํา
ประมง คํานวณจากการนํายอดขายหักด้วยต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปร

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถาม ชาวประมงส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (ร้อยละ 66.00) อายุ 41–50 ปี (ร้อยละ 37.00)
นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ (ร้ อ ยละ 96.00) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 74.00) สถานที่ กําเนิดส่ วนใหญ่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 92.00) อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวชั้น
เดี ย ว (ร้ อ ยละ 81.00) สภาพบ้ า นกึ่ ง ไม้ กึ่ ง ปู น (ร้ อ ยละ
44.00) และส่วนใหญ่เป็นบ้านที่มีบริเวณ (ร้อยละ 80.00)
ด้านอาชีพของผู้ทําประมง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทํา
ประมง (ร้อยละ 47.00) รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง (ร้อยละ
28) ผลการศึกษาระบบการผลิต ระบบการตลาด ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการทําประมง สามารถสรุปผลดังนี้
1. ระบบการผลิตหอยไฟไหม้การทําประมงหอยไฟ
ไหม้จัดเป็นกระบวนการผลิตประเภทหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบ
คือ ปัจจัยนําเข้าในการผลิต กระบวนการผลิตและผลผลิต
จากการศึกษาพบว่า (1.1) ปัจจัยนําเข้าในการผลิตประกอบ
ด้วยปัจจัย การผลิตผันแปร (Variable Inputs) ได้แ ก่
น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุ (คราด ทัพพี ค้อน ถุงมือ ถุงอวน ถัง)
แรงงานการทําประมง คือ แรงงานในครัวเรือนปัจจัยคงที่
(Fixed Inputs) ได้แก่ เรือประมง เครื่องยนต์ปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ (Random Inputs) ได้แก่ฤดูกาล มรสุม ที่ส่งผล
กระทบต่อความถี่ในการทําประมงและปริมาณผลผลิต และ
(1.2) กระบวนการผลิต หรือเรียกว่าการทําประมง ชาวประมง
ส่วนใหญ่ทําประมงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ความถี่ในการทําประมงสัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ยานพาหนะที่
ใช้คือเรือหางยาวที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตร ใช้
เครื่องยนต์ขนาด 13 แรงม้า เพื่อออกจากฝั่งไปหาหอยใน
บริเวณดอนทรายชายฝั่ง ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา และ
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสั ก ซึ่งน้ําทะเลลึกประมาณ 50
เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงคราดหาหอย (การคราด คือ การ
กดเครื่ อ งมื อ ให้ จ มลงในพื้ นทรายใต้ ท้ อ งน้ํ า แล้ วลากให้
เครื่องมือกระทบกับสิ่งที่ต้องการจะหา) ด้วยคราดมือ หรือ
อาจใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่หาได้ทั่วไป เช่น ทัพพี หรือค้อนโดย
เก็บหอยที่ได้ใส่ถุงอวนหรือถัง แช่ ไว้ในน้ําทะเลเพื่อรักษา
ความสด แล้วล้ างโดยการเขย่ าถุ งในน้ํ าทะเล กลับขึ้ นฝั่ ง
เตรียมจําหน่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการออกไปเก็บหอยแต่ละ
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ครั้งใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง หรือมาก/น้อยกว่าปกติ
อยู่ที่คลื่นลมปริมาณหอยไฟไหม้ที่จับได้ประมาณครั้งละ
31–40 กิโลกรัม ขนาดของหอยไฟไหม้ที่จับได้ส่วนใหญ่มี
ขนาด 16-20 ตัว/กิโลกรัม (ร้อยละ 56.29)รองลงมาคือ
ขนาด 10-15 ตัว /กิโ ลกรัม (ร้อ ยละ 43.81) หลัง จาก
ที่ไ ด้หอยมาแล้วส่วนหนึ่งจะนํามาบริโภคในครัวเรือน และ

ส่ว นใหญ่ จะนํา มาขายให้กับ แพเอกชนและผู้ค้า ส่ง ซึ่ง
เป็น ผู้ชื้อหอยดังกล่าวเพื่อนําไปส่งให้ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าส่ง
ร้ า นอาหาร ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ต ลอดจนลู ก ค้ า ใน
จั ง หวั ด อื่ น ๆ เช่ น สตู ล กรุ ง เทพ หรื อ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง
กระบวนการผลิตอธิบายได้ (รูปที่ 1)

แล่นเรือออกจากฝั่งประมาณ 1–2 กม.
ใช้คราด ทัพพี หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในการคราดลงใต้ผิวทราย

ทรายเพื่อหาหอย
เก็บหอยที่ได้ใส่ถุงอวน ใส่ถัง หรือใส่กระสอบ แช่ไว้ในน้ําทะเล
ล้างโดยเขย่าถังในน้ําทะเล
เตรียมจําหน่าย
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตหอยไฟไหม้
2. ระบบการตลาดของหอยไฟไหม้พบว่าการ
กําหนดราคาผลผลิตส่วนใหญ่ผู้ซื้อ (พ่อค้าคนกลาง) เป็น
ผู้กําหนด วิธีการขายส่วนใหญ่ขายแบบเสรีไม่มีข้อผูกมัด
โดยส่วนใหญ่ชําระเงินเป็นเงินสด ชาวประมงจําหน่ายหอย
ไฟไหม้มีชีวิตได้ 4 ช่องทางคือ (1) จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง (2) จําหน่ายให้แก่ร้านอาหารไปสู่ผู้บ ริโ ภค (3)
จําหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกไปสู่ผู้บริโภค และ (4) จําหน่ายผ่าน
ผู้ค้าส่ง สู่ผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
โดยชาวประมงจําหน่ายหอยไฟไหม้ให้แก่ผู้ค้าส่งมากที่สุด
(47.01%) ราคากิโลกรัมละ 15 บาท รองลงมาคือจําหน่าย

ให้ แก่ ผู้ค้ า ปลี ก (27.54%) ราคากิ โลกรัม ละ 20 บาท
จําหน่ายให้แก่ร้านอาหาร (19.60%) ราคากิโลกรัมละ 25
บาท และจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ (5.85%) ราคา
กิโลกรัมละ 25 บาท มีผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาด ต้นน้ํา
คือ ชาวประมง กลางน้ําประกอบด้วยผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่งมื อ
สอง ปลายน้ํ า ประกอบด้ ว ยร้ า นอาหาร ผู้ ค้ า ปลี ก และ
ตลาดนอกพื้น ที่ ส่ว นผู้บ ริโ ภคประกอบด้ว ยผู้บ ริโ ภค
ในพื้ น ที่ (ในหมู่ บ้ า นและในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ) และ
ผู้บริโภคนอกผื้นที่ (นอกจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี) (รูปที่2 )

5.85% P=25
ชาวประมง
(จําหน่าย
หอยสดไม่
แกะเปลือก)

19.60% P=25
27.54% P=20
47.01% P= 15

4.80%
P=15

0.

P=25

ผู้ค้าส่ง
41.68% P=20
4.17%
ผู้ค้าส่งมือ 2
P=25
37.51%
P=25

ร้านอาหาร
ในพื้นที่

ผู้ค้าปลีก

P=200
ผู้บริโภค
ในพื้นที่
P=35

ตลาด
นอกพื้นที่

รูปที่ 2 ระบบการตลาดหอยไฟไหม้ (P=ราคาขาย บาท/กิโลกรัม)

ผู้บริโภค
นอกพื้นที่

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559
3. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําประมง
ผลการวิจัยพบว่าชาวประมงมีต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การทําการประมงที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการใช้ยาน
พาหนะในการทําประมงต่อรายต่อปีดังนี้ (3.1) ชาวประมงที่
เป็นเจ้าของยานพาหนะได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่าย
หอยไฟไหม้ 170,953 บาท (ร้อยละ 99.89) และการนําไป
บริโภคในครัวเรือน 192 บาท (ร้อยละ .11) รวมได้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิ 171,145 บาท มีต้นทุน
ในการทําประมงประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง 43,499 บาท (ร้อยละ 25.42) ค่าซ่อมแซมเรือ
7,606 บาท (ร้อ ยละ 4.44) ค่า ซ่อ มแซมเครื่อ งยนต์
6,381 บาท (ร้อยละ 3.73) ค่าวัสดุ 515 บาท (ร้อยละ .30)
ค่าแรงงาน ในครัวเรือน 72,585 บาท (ร้อยละ 42.41) ค่า
เสียโอกาสในค่าใช้จ่ายผันแปร 435 บาท (ร้อยละ .25) รวม
ต้ น ทุ น ผั น แปร 131,021 บาท (ร้ อ ยละ 76.56) มี กํ า ไร
ส่วนเกิน 40,124 บาท (ร้อยละ 23.44) ต้นทุนคงที่ ได้แก่
ค่าเสื่อมราคาเรือประมง 1,974 บาท (ร้อยละ 1.15) ค่า
เสื่อมราคาเครื่องยนต์ 1,190 บาท (ร้อยละ .70) ค่าเสีย
โอกาสในสินทรัพย์ลงทุน 270 บาท (ร้อยละ .16) รวม
ต้นทุนคงที่ 3,434 บาท (ร้อยละ 2.00) ต้นทุนการผลิต
รวม 134,455 บาท (ร้อ ยละ 78.56) มี กํ า ไรจากการ
ดําเนินงาน 36,690บาท (ร้อยละ 21.44) (3.2) ชาวประมง
ที่เช่าเรือประมง ได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่ายหอย
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ไฟไหม้ 66,260 บาท (ร้อยละ 99) และการนําไปบริโภคใน
ครัวเรือน 833 บาท (ร้อยละ .01) รวมได้รับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จ 67,093 บาท มี ต้ น ทุ น ในการทํ า ประมง
ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น ผั น แปร ได้ แ ก่ ค่ า เช่ า เรื อ ประมง
4,445 บาท (ร้อยละ 6.63) ค่าวัสดุ 52 บาท (ร้อยละ .08)
ค่าแรงงานในครัวเรือน 44,455 บาท (ร้อยละ 66.26) ค่า
เสียโอกาสในค่าใช้จ่ายผันแปร 34 บาท (ร้อยละ. 05) รวม
ต้ น ทุ น ผั น แปร 48,986 บาท (ร้ อ ยละ 73.01) มี กํ า ไร
ส่วนเกิน 18,107 บาท (ร้อยละ 26.99) ต้นทุนคงที่ไม่มีต้นทุน
การผลิตรวม 48,986 บาท (ร้อยละ 73.01) มีกําไรจากการ
ดําเนินงานจาก 18,107 บาท (ร้อยละ 26.99) (3) ชาวประมง
ใช้บริการยานพาหนะของผู้ค่าส่งได้รับผล ตอบแทนจากการ
จําหน่ายหอยไฟไหม้ 57,475 บาท (ร้อยละ 99.54) และ
การนําไปบริโภคในครัวเรือน 267 บาท (ร้อยละ 46) รวม
ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 57,742 บาท มีต้นทุนใน
การทําประมงประกอบด้วยต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าวัสดุ
802 บาท (ร้อยละ 1.39) ค่าแรงงานในครัวเรือน 35,801
บาท (ร้อยละ 62) ค่าเสียโอกาสในค่าใช้จ่ายผันแปร 6 บาท
(ร้อ ยละ .01) รวมต้น ทุน ผันแปร 36,609 บาท (ร้อ ยละ
63.40) มี กํ า ไรส่ ว นเกิ น 21,133 บาท (ร้ อ ยละ 36.60)
ต้นทุนคงที่ไม่มีต้นทุนในการผลิตรวม 21,133 บาท (ร้อยละ
36.60) มีกําไรจากการดําเนินงาน 21,133 บาท (ร้อยละ
36.60) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทําประมงหอยไฟไหม้ตอ่ รายต่อปีตามรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ยานพาหนะ
หน่วย:บาท/ราย/ปี

รายการ
ผลตอบแทนจากการขายหอยไฟไหม้
ผลตอบแทนจากการบริโภคในครัวเรือน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิ
ต้นทุนผันแปร
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมเรือ
ค่าซ่อมแซมเครื่องยนต์
ค่าเช่าเรือประมง
ค่าวัสดุ (คราด ทัพพี ค้อน ถุงมือ ถุงอวน ถัง)
ค่าแรงงานในครัวเรือน
ค่าเสียโอกาสในค่าใช้จ่ายผันแปร
รวมต้นทุนผันแปร
กําไรส่วนเกิน

รูปแบบของการใช้ยานพาหนะ
เป็นเจ้าของ
เช่า
ใช้บริการของผู้ค้าส่ง
170,953 (99.89%)
66,260 (99%) 57,475 (99.54%)
192 (.11%)
833 (.01%)
267 (.46%)
171,145 (100%)
67,093 (100%) 57,742 (100%)
43,499 (25.42%)
7,606 (4.44%)
6,381 (3.73%)
515 (.30%)
72,585 (42.41%)
435 (.25%)
131,021 (76.56%)
40,124 (23.44%)

4,445 (6.63%)
52 (.08%)
802 (1.39%)
44,455 (66.26%)
35,801 (62%)
34 (.05)
6 (.01)
48,986 (73.01%) 36,609 (63.40%)
18,107 (26.99%) 21,133 (36.60%)
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ต้นทุนคงที่
ค่าเสื่อมราคาเรือประมง
ค่าเสื่อมราคาเครื่องยนต์
ค่าเสียโอกาสในสินทรัพย์ลงทุน
รวมต้นทุนคงที่
กําไรจากการดําเนินงาน

1,974 (1.15%)
1,190 (.70%)
270 (.16%)
3,434
(2.00%)
36,690 (21.44%)

(0%)
(0%)
18,107 (26.99%) 21,133 (36.60%)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาระบบการผลิ ต หอยไฟไหม้
พบว่าด้านปัจจัยนําเข้าในการผลิตมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของบรรลุ พุฒิกร และคณะ (2549) ซึ่ง กล่าวว่ า
ปัจจัยนําเข้าในการผลิต ประกอบด้วย (1) ปัจจัยการผลิต
ผันแปร (Variable Inputs) คือ ปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิต
สามารถเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการใช้ในช่วงระยะเวลาของ
การผลิตได้ (2) ปัจจัยคงที่ (Fixed Inputs) คือ ปัจจัยที่ผู้ผลิต
กําหนดให้คงที่หรือไม่สามารถเปลี่ย นแปลงปริมาณการ
ใช้ไ ด้ในช่ วงระยะเวลาของการผลิต และ (3) ปัจจัย ที่
ควบคุมไม่ได้ (Random Inputs) ปัจจัยประเภทนี้มักจะ
เกี่ย วข้อ งกั บธรรมชาติ แต่ปั จจัย ส่ว นหนึ่ งเป็ นผลมาจาก
พลังทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
เช่ น ฤดู ก าลผลิ ต ในแต่ ล ะปี แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส ามารถจะ
ควบคุมให้คงที่เหมือนกันทุก ๆ ปีได้ แม้จะสามารถควบคุม
ปัจจัยอื่น ๆ ได้ส่วนด้านกระบวนการผลิตนั้นมีความสอดคล้อง
กับแนวคิด เกี่ ยวกั บกระบวนการผลิต ของธนวุฒิ พิ มพ์ กิ
(2556) ซึ่งกล่าวว่าการผลิตเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปัจ จัย การผลิต ต่า ง ๆ ให้ เ ป็น ผลผลิต อาจอยู่ ในรู ปของ
สิ นค้ าหรื อบริ การ การผลิ ตของธุ รกิ จอาจจะอยู่ ในรู ปของ
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดจําหน่าย และกระบวนการ
ให้บริการ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทําประมงหอย
ไฟไหม้มีลักษณะที่ไ ม่ซับซ้อน ไม่มีการกําหนดมาตรฐาน
การผลิ ต ไม่ มีก ารควบคุ ม คุณ ภาพในการผลิ ต มี ก ารใช้
เครื่องมือในการจับหอยไฟไหม้ที่ได้จากการผลิตเองหรือ
ดัดแปลงจากวัสดุที่หาได้ง่ายและราคาประหยัด เช่น คราด
ทัพพี ค้อน ถุงมือ ถุงอวน ถัง และใช้แรงงานคนในการทํา
ประมง ซึ่งทําให้ใช้เวลาในการทําประมงนานแต่ผลผลิตที่ได้
น้อยกว่าการใช้เครื่องจักร ไม่คุ้มค่าในการใช้แรงงานและ
การลงทุนอันจะส่งผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ของชาวประมง แต่จะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
หอยไฟไหม้ ต ามธรรมชาติ ทํ า ให้ อั ต ราเกิ ดของหอยมี
มากกว่ า การบริ โ ภค และพบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
อภิรักษ์ สงรักษ์ (2548) พบว่า สภาวะการประมงหอยตลับ

ในบริเวณชุมชนบ้านแหลมและบ้านท่าเรือ ในตําบลวังวน
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชาวประมงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงหอยตลับเป็นอาชีพหลัก โดยใช้เรือหางยาว
เครื่องมือประมงที่ใช้ ได้แก่ คราดมือและคราดลากเครื่อง
และผลการศึกษาระบบการตลาด พบว่า มีความสอดคล้อง
กับนินธนา เอี่ยมสะอาด และ สินีนาท โชคดําเกิง (2558)
ซึ่งได้ศึกษาวิถีตลาดของปลากระบอก พบว่า มีวิถีตลาด
คือ (1) ชาวประมงจํา หน่า ยผลผลิต ให้แ ก่ร ้า นอาหาร
ผู้รับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ผ่านไปยังผู้บริโภคในอ่าวบ้านดอน
(2) ชาวประมงจําหน่ายผลผลิตให้แก่แพเอกชนรายย่อย
ผ่านไปยังแพเอกชนรายใหญ่ เพื่อกระจายผลผลิตไปยั ง
ร้านอาหาร ผู้รับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ตลาดสดในอ่าวบ้านดอน
สู่ผู้บริโภคในอ่าวบ้านดอน (3) ชาวประมงจําหน่ายผลผลิต
แก่แพเอกชนรายใหญ่โดยตรงเพื่อกระจายผลผลิตไปยัง
ร้านอาหาร ผู้รับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ตลาดสด ตลาดนัด
ทั้ง ในอ่า วบ้า นดอนและนอกอ่า วบ้า นดอน สู่ผู้บ ริโ ภค
(4) ชาวประมงจําหน่ายผลผลิตแก่พ่อค้าในท้องถิ่น เพื่อ
กระจายผลผลิตไปยังแพเอกชนรายใหญ่ ตลาดสด ตลาดนัด
ทั้งในอ่าวบ้านดอนและนอกอ่าวบ้านดอน สู่ผู้บริโภค และ
(5) ชาวประมงจําหน่ายผลผลิตแก่ผู้บริโภคในอ่าวบ้านดอน
โดยตรง เมื่อพิจาณารูปแบบของตลาดพบว่าระบบการตลาด
ของหอยไฟไหม้เป็นระบบที่มีผู้ขายน้อยราย สอดคล้องกับ
แนวคิดของรัตนา สายคณิต (2548) ซึ่งกล่าวว่าตลาดผู้ขาย
น้อยรายเป็นตลาดที่มีผู้ขายจํานวนน้อย ผลิตสินค้าออกมา
ขายในตลาดที่มีผู้ซื้อจํานวนมาก สินค้าของผู้ผลิตแต่ละ
รายอาจมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น ทุ ก ประการ หรื อ มี ค วาม
แตกต่างกันบ้างในทัศนะของผู้ซื้อก็ไ ด้ การเข้าหรือออก
จากตลาดของผู้ผลิตรายใหม่อาจทําได้ยากเพราะมีปัจจัย
บางอย่างที่เป็นอุปสรรคการกําหนดราคาและปริมาณการ
ผลิต ไม่สามารถดําเนินมาตรการหรือไม่สามารถกําหนด
ราคาขายได้อย่างอิสระ แต่เมื่อพิจารณาด้านการกําหนด
ราคาขายนั้น พบว่า ไม่เป็นไปตามแนวคิดของการตลาดที่
มีผู้ขายน้อยราย เนื่องจากหอยไฟไหม้เป็นสินค้าที่เน่าเสีย
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หรือเสื่อมคุณภาพได้ง่ายจึงจําเป็นต้องจัดส่งให้ถึงผู้บริโภค
คนสุดท้ายให้เร็วที่สุด ดังนั้นจึงไม่สามารถกําหนดราคาได้
โดยอิสระ พบว่าผู้กําหนดราคาคือพ่อค้าส่ง นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาจากความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่าย
แล้ว อาจกล่า วได้ว่าผลผลิ ตจากหอยไฟไหม้ไ ด้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนําไป
ปรุงอาหารแล้วมีราคาสูงกว่าต้นทุนการซื้อถึง 7 เท่า และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดใน
ระดับที่ดี และเมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างราคาที่
ชาวประมงได้รับพบว่า ชาวประมงจําหน่ายได้ในราคาที่
เพิ่มขึ้นตามช่องทางที่เลือก ตั้งแต่ 15 บาท ถึง 25 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีการแปรรูปหอยไฟไหม้ อาจเนื่องจาก
ปริมาณหอยที่จับได้ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ส่วนผลการศึก ษาต้ นทุนและผลตอบแทนจาก
การทําประมงหอยไฟไหม้ แสดงให้เห็นว่าชาวประมงที่มี
รูปแบบของการใช้ยานพาหนะที่ต่างกันได้รับผลตอบแทน
จากการทํ า ประมงต่ อ รายต่ อ ปี แ ตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ
ชาวประมงที่เป็นเจ้าของเรือได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สูง ที่ สุ ด 171,145 บาท รองลงมาคื อชาวประมงที่ เช่ าเรื อ
ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิ 67,093 บาท และ
ชาวประมงที่ใช้บริการของผู้ค้าส่งได้รับผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสุทธิ 57,742 บาท เนื่องจากชาวประมงที่เป็น
เจ้าของเรือมีความถี่ในการออกไปทําประมงมากกว่าและ
สามารถเคลื่ อ นย้ า ยพื้ น ที่ ทํ าประมงในแต่ ล ะครั้ งได้ โ ดย
อิสระและใช้จํานวนแรงงานในทําประมงมากกว่าชาวประมง
ที่เช่าเรือและชาวประมงที่ใช้บริการยานพาหนะของผู้ค้าส่ง
แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนของกําไรจากการดําเนินงาน
พบว่า ชาวประมงที่ใช้บริการเรือของผู้ค้าส่งมีอัตรากําไรจาก
การดําเนินงานมากที่สุด (36.60%) รองลงมาคือชาวประมงที่
เช่ า เรื อ (26.00%) และชาวประมงที่ เ ป็ น เจ้ า ของเรื อ
(21.44%) เนื่ อ งจากชาวประมงที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเรื อ มี ต้ น ทุ น
ผันแปรเฉพาะค่าวัสดุ ค่าแรงงานในครัวเรือน และค่าเสีย
โอกาสในต้นทุนผันแปร และไม่มีต้นทุนคงที่ที่เกิดจากค่า
เสื่อมราคาเรือประมง ค่าเสื่อมราคาเครื่องยนต์และค่าเสีย
โอกาสในสินทรัพย์ลงทุน ส่วนชาวประมงที่เช่าเรือประมง
นั้น มีต้นทุนโครงสร้างต้นทุนเช่นเดียวกันกับชาวประมงที่
ใช้บริการยานพาหนะของผู้ค้าส่ง แตกต่างกันเฉพาะส่วน
ของค่าเช่าเรือประมงเมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนต่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิพบว่า ต้นทุนที่สูงที่สุดใน
การทําประมงคือค่าแรงงานในครัวเรือน เมื่อพิจารณาแยก
ตามรูปแบบของการใช้ยานพาหนะพบว่า ที่เป็นเจ้าของ
ยานพาหนะมีต้นทุนค่าแรงงานในครัวเรือนมากที่สุด (ร้อย
ละ 42.42) รองลงมาคือค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (ร้อยละ 25)
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ชาวประมงที่ เ ช่ า ยานพาหนะมี ต้ น ทุ น ค่ า แรงงานใน
ครัวเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 66.26) รองลงมาคือ ค่าเช่า
เรื อ ประมง (ร้ อ ยละ 6.63) ชาวประมงที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ยานพาหนะของผู้ค้าส่งมีต้นทุนค่าแรงงานในครัวเรือนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 62) รองลงมาคือค่าวัสดุ (ร้อยละ 1.39) มี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของนรินทร์ เนียมนุช (2557)
ซึ่งได้ศึกษาห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ําอ่าวบ้านดอน กรณีศึกษาปู
ม้า ปูทะเล และปูแสมและพบว่าต้นทุนการทําประมงปูของ
ชาวประมงในพื้ น ที่ อ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
แตกต่างกันตามชนิดของปูที่จับและประเภทของเครื่องมือ
ในการจับ โดยการทําประมงปูแสมมีต้นทุนที่สูงที่สุด คือ
ค่าจ้างแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากการทําประมงปูแสมไม่ต้อง
ออกเรือไปในทะเล แต่ต้องใช้แรงงานในการเดินจับปูแสม
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนการทําประมงปูม้าด้วยลอบปู อวน
ปู และการทําประมงปูทะเล มีต้นทุนที่สูงที่สุดคือต้นทุนค่า
วัสดุ เช่น ลอบปู อวนปู เป็นต้น

สรุป
จากการศึกษาระบบการผลิต ระบบการตลาด
ต้ น ทุ น และผลตอบแทนจากการทํ า ประมงหอยไฟไหม้
พบว่าชาวประมงมีปัจจัยนําเข้าในการผลิตได้แก่ เรือประมง
เครื่องยนต์ น้ํามันเชื้อเพลิง แรงงานในครัวเรือน ใช้เวลาใน
การทําประมงประมาณวันละ 8–10 ชั่วโมง ได้ผลผลิต
ครั้งละประมาณ 21–30 กิโลกรัมต่อรายมีการจําหน่าย
ผลผลิต 4 ช่องทาง คือ จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
จําหน่ายให้แก่ร้านอาหารไปสู่ผู้บริโภคจําหน่ายผ่านผู้ค้า
ปลีก ไปสู่ผู้ บริ โภค จํ าหน่า ยผ่ านผู้ค้ าส่ง สู่ผู้ ค้า ปลี กไปยั ง
ผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชาวประมงมีต้นทุนและ
กําไรจากการดําเนินงานแตกต่างกันตามรูปแบบของการใช้
ยานพาหนะที่ ใช้ใ นการทํา ประมง ได้แ ก่ ผู้ ที่เป็ นเจ้ าของ
ยานพาหนะมีต้นทุนรวม 134,455 (78.56%) มีกําไรจาก
การดําเนินงาน 36,690 (21.44%) บาทต่อปี และผู้ที่เช่า
เรื อ ประมงมี ต้ นทุ น รวม 48,986 (73.01%) บาทต่ อ ปี
มีกําไรจากการดําเนินงาน 18,107 (26.99%) บาทต่อปี ผู้
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเรื อ ประมงของผู้ ค้ า ส่ ง มี ต้ น ทุ น รวม 36,609
(63.40%) บาทต่อปี กําไรจากการดําเนินงาน 21,133
(36.60%) บาทต่ อปี ต้ น ทุ น ที่ มี สั ด ส่ ว นของต้ น ทุ น ต่ อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิที่สูงที่สุดคือ ค่าแรงงานใน
ครั ว เรื อ น ส่ ว นต้ น ทุ น ที่ มี สั ดส่ วนรองลงมาของผู้ ที่ เป็ น
เจ้าของยานพาหนะคือ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับผู้ที่เช่า
ยานพาหนะมี ต้ น ทุ น ที่ มี สั ด ส่ ว นรองลงมาคื อ ค่ า เช่ า
เรือประมง และผู้ใช้บริการยานพาหนะของผู้ค้าส่งมีต้นทุน
ที่มีสัดส่วนรองลงมาคือ ค่าวัสดุ
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตจากการทํา
ประมงให้มากขึ้นโดยการพัฒนาเครื่องมือในการทําประมง
แทนการใช้คราด ทัพพี หรือค้อนเพื่อลดสัดส่วนของต้นทุน
ค่าแรงงานต่อผลตอบแทนสุทธิ
2. ควรส่ ง เสริม ให้ช าวประมงที่ เป็ นเจ้ าของ
ยานพาหนะลดต้นทุนในการผลิตโดยการใช้ยานพาหนะ
ร่วมกันหลายรายเพื่อให้ต้นทุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง
3. ควรส่งเสริมให้ชาวประมงมีบทบาทในการ
กํ า หนดราคามากขึ้ น แทนการกํ า หนดราคาโดยพ่ อ ค้ า
คนกลาง เช่น ให้มีการรวมตัวกันเพื่อบริหารช่องทางการ
จั ดจํ าหน่ ายหรื อให้ มี การติ ดตามข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บ
ราคา
4. ควรส่งเสริ มให้ ให้ ชาวประมงมี การติดตาม
ข้ อมู ลข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ราคาสิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ การวาง
แผนการผลิตและการจําหน่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย
ในครัวเรือ น รายได้แ ละผลตอบแทนจากการทําประมง
ควรดําเนินการโดยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกรายละเอียดตาม
ฤดูกาล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลผลิตหอยไฟไหม้
3. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ
ในการทําประมงหอยไฟไหม้
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