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บทคัดย่ อ
ผู้วิจัยได้ ทาการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามกับผู้บริ โภคจานวน 2,154 ราย เพื่ อศึกษาการรั บรู้ ของ
ผู้บริ โภคเกี่ยวกับปลาปั กเป้า และประเมินความเต็มใจจ่ายในการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าหากมีการอนุญาตให้ มีการ
จาหน่ายเนื อ้ ปลาปั กเป้าหลังนา้ ตาล (Lagocephalus spadiceus) ซึ่งเป็ นชนิ ดที่ ไม่พบพิ ษ Tetrodotoxin ได้
ผลการวิจยั พบว่าผู้บริ โภคยังมีการรับรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้าไม่มากนัก แม้ ว่าผู้บริ โภคจะสามารถจาแนกปลาปั กเป้า
ออกจากปลาชนิดอื่นได้ โดยดูจากลักษณะภายนอก แต่หากปลาปั กเป้าโดนแล่เป็ นเนือ้ สดหรื อทาให้ สกุ ผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ไม่สามารถจาแนกได้ วา่ เป็ นเนื ้อปลาปั กเป้าหรื อปลาอื่น มีผ้ บู ริ โภคบางส่วนเท่านันที
้ ่รับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าได้ เคยรับประทานปลาหรื อผลิตภัณฑ์จากปลาปั กเป้าหรื อไม่
เนื่องมาจากไม่สามารถแยกชนิด ลักษณะของเนื ้อปลาปั กเป้าได้ ผลการศึกษาพบว่าแม้ วา่ จะมีการอนุญาตให้ มีการ
จาหน่ายเนื ้อปลาปั กเป้าหลังน ้าตาล (Lagocephalus spadiceus) ได้ แต่ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ยงั ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงิน
เพื่อการบริ โภค ดังนัน้ หากมีการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 ในอนาคตเพื่ อ
อนุญาตให้ มีการจาหน่ายเนื อ้ ปลาปั กเป้าดังกล่าว หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง ควรพิจารณาความ
เป็ นไปได้ ในการผลิตและจาหน่าย นอกจากนี ้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภคมากขึ ้น โดยสื่อโทรทัศน์
และวิทยุเป็ นสื่อที่เหมาะสมมากที่สดุ ในการเผยแพร่ ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ

ABSTRACT
The 2,514 questionnaire surveys had been conducted for studying consumer’s perception on
puffer fish and related issues along with evaluating Willingness to Pay (WTP) for puffer fish meat
consumption if being identified as Lagocephalus spadiceus which had no tetrodoxin and had been
allowed to legally buy and sell in the market. The result of the study indicated that although most of the
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consumers could recognize the difference of puffer fish physical aspects from others, they were lack of
knowledge for this type of fish. When this puffer fish was transformed to either raw or cooked fillet as
compared to other fish filet, most of the consumers could hardly tell the difference from one another.
Only some group of the consumers perceived knowledge about standard and regulation in relation to
this matter. Most of the consumers were unsure about their puffer fish and processed product
consumption in the past since they were unable to identify this fish type as an input for any product.
Furthermore, the result indicated that although the Lagocephalus spadiceus puffer fish fillet could be
legally allowed to buy and sell in the market, most consumers still had no WTP for their consumption. If
the review of the Notification of Ministry of Public Health (no.264) B.E. 2545 (2002) for allowing buy and
sell puffer fish in the market place was conducted in the near future, all related public and private
agencies should consider on producing and selling possibility. In addition, they should raise knowledge
and awareness to benefit to all parties through their public relations. The recommended channels of
communication and public relation, among others, were television and radio broadcastings.

คานา
ในอดีตที่ผ่านมา ผลผลิตปลาปั กเป้าจากการทาประมงทะเลไม่ได้ แพร่ หลายนัก ชาวประมงจะขายผลผลิต
ให้ กบั อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรื อโรงงานปลาป่ นเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากปลาปั กเป้าไม่ใช้ ชนิดเป้าหมาย (nontarget species) ของการทาประมง อย่างไรก็ตามชาวประมงบางส่วนได้ นาปลาปั กเป้ามาบริ โภคในรู ปแบบ ต่างๆ
เช่น การทาปลาหวาน การปรุ งอาหารรับประทาน เนื่องจากปลาปั กเป้า เป็ นปลาที่มีเนื ้อหนา รสชาติอร่ อย ต่อมา
ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนสูงโดยเฉพาะผลกระทบหลักจากต้ นทุนค่าน ้ามันในการประกอบธุรกิจ ประมง
ที่สงู ขึน้ การลดจานวนลงของปริ มาณสัตว์นา้ ทางเศรษฐกิจในทะเล ชาวประมงจึงจาเป็ นต้ องขายสัตว์นา้ ที่ไม่เป็ น
ชนิดเป้าหมาย พร้ อมๆกับเนื ้อปลาปั กเป้าเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น การจาหน่ายปลาปั กเป้าและการบริ โภคจึงมีมากขึ ้น
ตามมา ดังนันก่
้ อน ปี พ.ศ. 2545 จึงสามารถพบปลาปั กเป้าได้ ตามตลาด ร้ านอาหาร ร้ านหมูกระทะ และภัตตาคาร
ทัว่ ไป ปลาปั กเป้าทะเลส่วนใหญ่เป็ นปลาที่มีสาร tetrodotoxin ซึง่ เป็ นสารอัลคาลอยด์ (alkaloid) และมีความเป็ น
พิษอยู่ตามส่วนต่างๆของร่ างกาย โดยปลาปั กเป้าทะเลมีพิษมากที่สดุ ในส่วนของ ไข่ ตับ ลาไส้ หนัง ส่วนที่ เป็ นเนื ้อ
ปลาจะมีพิษน้ อยมากหรื อไม่มีเลย พิษจะมีมากในช่วงฤดูปลาวางไข่ และปลาแต่ละตัวจะมีพิษแตกต่างกัน สารพิษ
ชนิดนีส้ ามารถทนความร้ อนสูงถึง 220 องศาเซลเซียส จึงทาให้ ความร้ อนในกรรมวิธีผลิตอาหารนัน้ ไม่สามารถ
ทาลายพิษชนิดนี ้ได้ (ประพันธ์ และ ศุภชัย, 2555; Mosher, 1986; Narita et al., 1987)
กระทรวงสาธารณสุขได้ ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับผู้บริ โภคหากมีการบริ โภคเนื ้อปลาที่มีพิษหรื อ
เกิดการปนเปื อ้ นของพิษ จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 เรื่ องกาหนดอาหารที่ห้ามผลิต

นาเข้ า หรื อจาหน่าย ซึง่ กาหนดให้ ปลาปั กเป้าทุกชนิดและอาหารที่มีเนื ้อปลาปั กเป้าเป็ นส่วนผสม เป็ นอาหารที่ห้าม
ผลิต นาเข้ า หรื อจาหน่าย โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 ธันวาคม 2545 เป็ นต้ นมา การจาหน่ายและการบริ โภค
เนื ้อปลาปั กเป้าจึงมีแนวโน้ มลดลง ต่อมามีรายงานว่ามีการตรวจไม่พบพิษในปลาปั กเป้าบางชนิด เช่น ปลาปั กเป้า
หลังน ้าตาล (Lagocephalus spadiceus) (ประเวศย์ และคณะ, 2552) ชาวประมงและผู้ประกอบการจึงมีความ
ประสงค์ ที่จะให้ มีการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 เพื่ ออนุญาตให้ สามารถ
จาหน่ายปลาปั กเป้าชนิ ด L. spadiceus ได้ โดยให้ มีมาตรการหรื อข้ อกาหนดต่างๆที่ ควบคุมโดยหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมประมง เป็ นต้ น ซึ่งการทบทวนประกาศฯ ดังกล่าว
อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริ โภค ดังนัน้ การวิ จัย ในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย จึงต้ องการศึกษาการรั บ รู้ ของผู้บ ริ โภค
เกี่ยวกับปลาปั กเป้า และประเมินความเต็มใจจ่ายในการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าในกรณี ที่มีการอนุญาตให้ มีการ
จาหน่ายเนื อ้ ปลาปั กเป้าชนิ ดที่ไม่มีพิษได้ ผลการศึกษาจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 และการดาเนินงานด้ านต่างๆของ
ผู้เกี่ยวข้ องต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริ โภคที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป การสุ่มตัวอย่างใช้ วิธีการสุ่มแบบ multistage sampling
โดยเลือกจังหวัดที่เป็ นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยตามหลักการ cluster sampling จานวน 5 จังหวัด
โดยพิจาณาจากจังหวัดที่มีรายงานทางระบาดวิทยาของการได้ รับพิษจากการบริ โภคปลาปั กเป้า (ปรี ชา และคณะ,
2552) จากนันท
้ าการสุม่ ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดให้ มีการกระจายตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ วยตัวอย่างผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร 443 ราย ชลบุรี 418 ราย เชียงใหม่ 427 ราย ขอนแก่น 433 ราย
และ สงขลา 436 ราย รวมทังหมด
้
2,157 ราย การเก็บข้ อมูลทาโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือน
มีนาคม – สิงหาคม พศ. 2554 โดยใช้ แบบสอบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง โดยมีประเด็นคาถามต่อไปนี ้ 1) ข้ อมูล
ทัว่ ไป 2) การรับรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า 3) แหล่งข้ อมูลข่าวสารและความรู้ ที่เป็ นที่ต้องการ 4) การบริ โภคเนื ้อปลา
ปั กเป้า และความคิดเห็นต่อการบริ โภคปลาปั กเป้า 5) มูลค่าความเต็มใจจ่ายต่อการบริ โภคปลาปั กเป้าหลังน ้าตาล
(Lagocephalus spadiceus) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเบี่ยงเบนเข้ าสู่
ส่วนกลาง และทาการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริ โภคปลาปั กเป้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาความสัมพันธ์ ของ
ข้ อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอย กาหนดให้ ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้ าสดเป็ นตัวแปรตาม
และกลุ่มตัวแปรอิสระได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อน รายได้ ต่อบุคคล รายได้ ทงครอบครั
ั้
ว
การรับรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า จังหวัดที่อาศัยอยู่ เพศ การประกอบอาชีพ และผู้ตดั สินใจในการซื ้อปลาปั กเป้า

ผล
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 46.8 และเพศหญิง ร้ อยละ 53.2 กลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดมีอายุ
เฉลี่ยที่ใกล้ เคียงกัน โดยอยู่ในช่วง 32-40 ปี และมีคา่ ฐานนิยมของอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่ า งส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 33.4)

จบการศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อระดับ มัธ ยมปลาย หรื อ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสู
้ ง (ปวส.) และประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 31.7
และ 19.7 ตามลาดับ
2. การรั บรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่ องลักษณะปลาปั กเป้าของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค พบว่าผู้บริ โภคทัง้ หมด
รับรู้ และสามารถจาแนกชนิดปลาปั กเป้าได้ จากภาพถ่ายลักษณะภายนอกเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายปลาอื่นๆ
อย่างไรก็ตามมีผ้ ูบริ โภคเพียงร้ อยละ 5 ที่สามารถจาแนกเนือ้ ปลาปั กเป้าได้ เมื่อพิ จารณาจากภาพถ่ายเนื อ้ ปลา
ปั กเป้าสุกและเนื ้อปลาปั กเป้าสด ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่ องพิษปลาปั กเป้าของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคพบว่า
ตัวอย่างผู้บริ โภคร้ อยละ 69.5 รั บรู้ ข่าวจากหนังสือพิ มพ์ เรื่ องผู้บริ โภคปลาปั กเป้าได้ รับพิ ษจากการบริ โภคปลา
ปั กเป้าชนิดมีพิษ และร้ อยละ 72.5 รับรู้ ถงึ อาการของพิษดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีเพียงร้ อยละ 32.7 เท่านันที
้ ่รับรู้ ว่า
ปลาปั กเป้าส่วนใหญ่มีพิษ และมีบางชนิดไม่มีพิษ
ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคร้ อยละ 43.4 รับรู้ วา่ มีการบริ โภคปลาปั กเป้ามาเป็ นเวลานานกว่า
30 ปี แล้ ว และกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคร้ อยละ 48.4 รั บรู้ ว่าเนื อ้ ปลาปั กเป้าสามารถนามาผลิต หรื อแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ แก่ ลูกชิ ้นปลา ปลาริ วกิว ปลาเส้ นโรยงา เป็ นต้ น และกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคร้ อยละ 50.8 รับรู้ ว่า
เนื ้อปลาปั กเป้ามีจาหน่ายและมีการบริ โภคในรู ปของข้ าวต้ มปลา ก๋วยเตี๋ยวปลา หรื อเนื ้อปลาในร้ านหมูกระทะ
ผลการศึกษาการรับรู้ เรื่ องมาตรการหรื อกฏหมายเกี่ยวกับปลาปั กเป้าพบว่าประมาณครึ่ งหนึ่งของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ ทงหมด
ั้
มีการรับรู้ ในเรื่ องมาตรการเกี่ยวกับปลาปั กเป้าใน 3 เรื่ องดังนี ้ คือ 1) ร้ อยละ 43.9 รับรู้ ว่า
ปั จ จุบันประเทศไทยมีกฎหมายห้ ามมิใ ห้ ผ ลิต น าเข้ า หรื อจ าหน่ายปลาปั กเป้าและอาหารที่ มีป ลาปั ก เป้ าเป็ น
ส่วนผสม 2) ร้ อยละ 55.6 รับรู้ ว่าปั จจุบนั กฎหมายของประเทศไทย ยังไม่มีข้อกาหนดให้ ผ้ ูแล่เนือ้ ปลาปั กเป้าต้ อง
ผ่านการอบรมและได้ รับการรับรอง 3) ร้ อยละ 55.5 รับรู้ ว่าปั จจุบนั ผู้เปิ ดภัตตาคารหรื อร้ านอาหารในประเทศไทย
ยังไม่มีประกาศนียบัตรรับรองและแสดงว่าผู้เปิ ดภัตตาคารหรื อร้ านอาหารมีความรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า และมีเพียง

ร้ อยละ 18.5 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทงหมดที
ั้
่รับรู้ วา่ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเครื่ องมือในการตรวจสอบพิษของปลา
ปั กเป้า
3. แหล่ งข้ อมูลข่ าวสารและความรู้ ท่ เี ป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคกับปลาปั กเป้า
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค เกี่ยวกับการรับรู้ ข่าวสาร ข้ อมูลเกี่ยวกับปลาปั กเป้า พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่ างร้ อยละ 86.7 เคยได้ รับข้ อมูล และข่าวสารเกี่ ยวกับปลาปั กเป้ าจากสื่อทางโทรทัศน์ และวิทยุ เป็ นหลัก
รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต สถานที่ราชการ ทังนี
้ ้กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ
92.9 มีความเห็นว่าสื่อโทรทัศน์ และวิทยุเป็ นสื่อที่ เหมาะสมมากที่สุดในการเผยแพร่ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีความเห็นว่าความรู้ ข้ อมูลและข่าวสารที่มีความสาคัญมาก
ที่สดุ 5 อันดับแรกที่ควรมีการเผยแพร่ ให้ แก่ประชาชนได้ รับทราบ คือ ความรู้ เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของปลา
ปั กเป้า ความรู้ เรื่ องลักษณะอาการของผู้ที่ได้ รับพิษจากปลาปั กเป้า วิธีตรวจสอบพิษของปลาปั กเป้าเบือ้ งต้ น วิธี
ปฏิบัติตวั เมื่อได้ รับพิษจากปลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบหากผู้บริ โภคได้ รับสารพิษจากการบริ โภคจากปลา
ปั กเป้าที่ได้ รับรองมาตรฐาน
4. การบริโภคเนือ้ ปลาปั กเป้า และความคิดเห็นต่ อการบริโภคปลาปั กเป้า
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บ ริ โภคร้ อยละ 12.4 เคยรั บประทานเนือ้ ปลาปั กเป้า โดยสามารถซือ้
รับประทานได้ ที่ ร้ านข้ าวต้ มปลา หมูกระทะ และร้ านบุฟเฟ่ ต่างๆ ในขณะที่ร้อยละ 22-45 เชื่อว่าอาจได้ รับประทาน
ปลาหรื อผลิตภัณฑ์จากปลาปั กเป้า โดยสถานที่ที่คาดว่าเป็ นแหล่งจาหน่าย คือ ร้ านหมูกระทะและภัตตาคารต่ างๆ
มีกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 38-53 ไม่แน่ใจว่าได้ รับประทานปลาหรื อผลิตภัณฑ์ จากปลาปั กเป้าหรื อไม่เนื่องมาจากไม่
สามารถแยกชนิด ลักษณะของเนื ้อปลาปั กเป้าได้
5. มูลค่ าความเต็มใจจ่ ายต่ อการบริโภคปลาปั กเป้า (Willingness to Pay; WTP)
ผลการศึกษามูลค่าความเต็มใจจ่ายในการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดที่ผ่านกระบวนการแล่และคัดแยกแล้ ว
ในกรณี ที่ มีก ารอนุญ าตให้ มีก ารจ าหน่ ายเนื อ้ ปลาปั ก เป้ าหลังน า้ ตาล (Lagocephalus

spadiceus)ได้ จาก

การศึกษากลุ่มตัวอย่างของจังหวัดที่เป็ นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 34.2
ของจานวนทังหมด
้
(709 ตัวอย่างจากจานวนตัวอย่างรวม 2,086 ตัวอย่าง) มีความเต็มใจจ่ายมากกว่า 0 บาท/
กิโลกรัม ค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าสดดังกล่าวของกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
มีค่าเฉลี่ยของ
ความเต็มใจที่จะจ่าย (Mean WTP) เท่ากับ 22.04 บาทต่อกิโลกรัม ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม (Median และ
Mode WTP) มีค่าเท่ากับ 0 บาท ในขณะที่เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการ

บริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดที่มากกว่าศูนย์ (WTP > 0) พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะจ่าย (Mean WTP) มีค่า
เท่ากับ 63.87 บาทต่อกิโลกรัม ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม (Median และ Mode WTP) มีค่าเท่ากับ 60 และ 55
บาทตามลาดับ และมีค่าต่าสุด (Minimum) และ ค่าสูงสุดสุด (Maximum) เท่ากับ 1 และ 250 บาท ตามลาดับ
(Table 1)
Table 1 Willingness to pay (WTP) of respondents.
WTP > 0 Baht/kg
(total respondents)
2,086
22.04
0.00
0.00
33.42
0.00
250.00

Number of respondent
Mean WTP
Median WTP
Mode WTP
Standard deviation
Minimum WTP
Maximum WTP

WTP > 0 Baht/kg
(only respondents who have WTP)
709
63.87
60.00
55.00
22.53
1.00
250.00

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าสดมีผลการวิเคราะห์
สถิติดงั Table 2
Table 2 Statistic t-value coefficients on Willingness to Pay for consuming Puffer fish as a dependent
variable.

Constant term
อายุ (ปี )
การรับรู้ (รู้ /ไม่ร้ ู )
เพศชาย (ใช่/ไม่ใช่)
เชียงใหม่(ใช่/ไม่ใช่)
ขอนแก่น (ใช่/ไม่ใช่)
อาชีพราชการ (ใช่/ไม่ใช่)
ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ

Coefficients
21.279
0.272
0.634
6.731
12.288
5.636
7.319

Adjusted R-squared
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
F-test

=
=
=
=

Std. Error
2.771
0.054
0.290
1.451
1.869
1.873
3.666
0.039
*
**
14.983

t-value
7.678**
-4.999**
2.187*
4.639**
6.573**
3.009**
1.996*

ความถูกต้ องของสมการดังกล่าวอ้ างอิงจากค่า F-test ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 14.983 ซึง่ ผ่านการทดสอบทางสถิติ
ในระดับความเชื่อมัน่ 95% ในขณะที่กลุม่ ตัวแปรอิสระที่ประกอบไปด้ วย อายุ ความรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้า เพศชาย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และ อาชีพราชการ มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม หรื อ ค่าความเต็ม
ใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าสด ได้ ร้อยละ 3.90 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ การกาหนดที่ถูกปรั บ
(Adjusted R-squared: Adj-R2) หรื อกล่าวได้ ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ในกลุ่มตัวแปรอิสระดังกล่าว มี
ความสามารถในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสด ร้ อยละ
3.90 โดยส่วนที่เหลือร้ อยละ 96.1 เป็ นผลเนื่องมาจากปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
เต็มใจจ่ายซึง่ ไม่ได้ ระบุไว้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติดงั กล่าวสอดคล้ องกับลักษณะข้ อมูลที่
กลุม่ ตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายเท่ากับศูนย์เป็ นส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 65.8) และมีกลุ่มตัวแปรหุ่น (dummy variable)
5 จาก 6 ตัวแปร (ตัวแปรการรับรู้ กลุม่ จังหวัด เพศ และอาชีพ) ถูกตรวจพบตามวิธีการทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า อายุ การรั บรู้ เรื่ องปลาปั กเป้า อาชีพ และเพศของกลุ่มตัวอย่างเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสด นอกจากนี ้ยังพบว่าที่ตงของจั
ั้
งหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่เป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดเช่นกัน สมการความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่มีผลต่อ
ค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าสด แสดงให้ เห็นว่าค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลา
ปั กเป้าสด มีค่าเริ่ มต้ นที่ 21.28 บาทต่อกิโลกรั ม โดยหากกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ คงที่ หากกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
เพิ่มขึ ้นจากเดิมทุกๆ 10 ปี จะทาให้ มีค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสด เพิ่มขึ ้น 27.20 บาทต่อ
กิโลกรัม หากกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้ เรื่ องปลาปั กเป้าเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1 คะแนน จะทาให้ มีค่าความเต็มใจ
จ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสด เพิ่มขึ น้ 0.63 บาทต่อกิโลกรั ม นอกจากนี ้ยังพบว่าหากกาหนดกาหนดให้
ปั จจัยอื่นๆ คงที่ หากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อ
ปลาปั กเป้าสดเพิ่มขึ ้น 12.28 บาทต่อกิโลกรัม และหากกลุ่มตัวอย่างเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จะมีค่า
ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดเพิ่มขึ ้น 5.63 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ตวั อย่างที่ประกอบอาชีพ
ราชการจะมีผลทาให้ คา่ ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดเพิ่มขึ ้น 7.32 บาทต่อกิโลกรัม และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีผลทาให้ คา่ ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าสดเพิ่มขึ ้น 6.73 บาทต่อกิโลกรัม

วิจารณ์
ผลการศึกษาพบว่าแม้ วา่ ผู้บริ โภคจะสามารถจาแนกปลาปั กเป้าออกจากปลาชนิดอื่นได้ โดยดูจากลักษณะ
ภายนอก แต่หากปลาปั กเป้าโดนแล่เป็ นเนื ้อสดหรื อทาให้ สกุ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ไม่สามารถจาแนกได้ ว่าเป็ นเนื ้อปลา
ปั กเป้าหรื อปลาอื่น มีผ้ บู ริ โภคบางส่วนเท่า นันที
้ ่รับรู้ เกี่ยวกับเกี่ยวมาตรการหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ ไม่แน่ใจว่าได้ เคยรั บประทานปลาหรื อผลิตภัณฑ์ จากปลาปั กเป้าหรื อไม่เนื่ องมาจากไม่สามารถแยกชนิ ด
ลักษณะของเนื ้อปลาปั กเป้าได้ ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าผู้บริ โภคขาดความรู้ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับปลาปั กเป้า ทาให้
ผู้บริ โภคเสี่ยงต่อการได้ รับพิษจากปลาปั กเป้า หากมีการบริ โภคเนื ้อปลาที่มีพิษหรื อเกิดการปนเปื อ้ นของพิษ แม้ ว่ า
ในอนาคตอาจจะมีการอนุญาติให้ มีการจาหน่ายเนื ้อปลาปั กเป้าหลังน ้าตาล (Lagocephalus spadiceus) ได้ แต่

ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยงั ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อการบริ โภค มีผ้ บู ริ โภคเพียงหนึง่ ในสามที่เต็มใจที่จะจ่าย ประกอบกับ
ผลการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่สามารถอธิ บายความเต็มใจจ่ายที่ผ้ ูบริ โภคจะจ่ายเพื่อการบริ โภคเนือ้ ปลาปั กเป้าสด
พบว่า ปั จจัยเรื่ องอายุ เพศ ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัย และอาชีพ มีผลต่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าความเต็มใจจ่ายได้ ในบาง
กรณี อย่างไรก็ตามมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าของผู้เต็มใจจ่าย มีค่า เฉลี่ยของความเต็มใจที่
จะจ่ายเท่ากับ 63.87 บาทต่อกิโลกรั ม ซึ่งเป็ นค่าที่ ไม่สูงมากนัก เมื่อเที ยบกับราคาเนื อ้ ปลาปั กเป้า 60 บาทต่อ
กิโลกรั มซึ่งเป็ นราคาที่ เคยจาหน่ายก่อนปี พ.ศ. 2545 (ฝ่ ายวิชาการ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย,2554)
แสดงให้ ว่าหากมีการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 ในอนาคตเพื่ออนุญาตให้ มี
การจาหน่ายเนื ้อปลาปั กเป้าหลังน ้าตาล (Lagocephalus spadiceus) ซึง่ ปลาปั กเป้าต้ องผ่านขันตอนการคั
้
ดแยก
ชนิด และมีมาตรการในการควบคุมต่างๆ ซึ่งอาจมีต้นทุนเพิ่มขึน้ และส่งผลให้ มีราคาจาหน่ายที่สงู ขึน้ อาจทาให้
ผู้บริ โภคที่คิดจะบริ โภคเนื ้อปลาปั กเป้าตัดสินใจเปลี่ยนไปบริ โภคสัตว์น ้าชนิดอื่นทดแทนได้ ดังนันผู
้ ้ ผลิตอาจจะต้ อง
พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการผลิต และจาหน่าย รวมถึงความคุ้มทุน และเพื่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ทุกภาคส่วน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ แก่ผ้ ู บริ โภคมากขึ ้นผ่านสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุซงึ่ เป็ นสื่อที่เหมาะสมมากที่สดุ

สรุป
ผลการศึกษาสรุ ปได้ วา่ ผู้บริ โภคยังมีการรับรู้ เกี่ยวกับปลาปั กเป้าไม่มากนัก และผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยงั ไม่เต็ม
ใจที่จะจ่ายเงินเพื่อการบริ โภค ดังนันหากมี
้
การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 ใน
อนาคตเพื่ ออนุญาตให้ มีการจาหน่ายเนื อ้ ปลาปั กเป้าหลังนา้ ตาล (Lagocephalus spadiceus) ทุกภาคส่วน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรพิ จ ารณาความเป็ นไปได้ ใ นการผลิ ต และจ าหน่ า ย และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภคมากขึ ้น
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