
บทคัดยอ

การวิเคราะหตนทุนและประสิทธิภาพการผลิตกุงกุลาดํามีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาพ

การเลี้ยงกุงท้ัง 3 ระบบ คือแบบพัฒนาท่ัวไป GAP และ CoC เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน

ของการเลี้ยงกุงท้ัง 3 ระบบ และการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตกุง

ผลการศึกษาพบวาการเลี้ยงกุงแบบ GAP มีตนทุนเฉลี่ยไรละ 94,179.89 บาทสูงกวาการ

เลี้ยงแบบ CoC และแบบท่ัวไป เชนเดียวกับผลผลิตกุงซ่ึงการเลี้ยงแบบ CoC มีผลผลิตไรละ 674.86

กิโลกรัม สูงกวาการเลี้ยงแบบท่ัวไปและแบบ GAP ในดานราคาการเลี้ยงแบบ CoC ขายกุงไดราคา

สูงสุดคือ กิโลกรัมละ 240 บาท รองลงมาไดแกแบบ GAP และแบบท่ัวไป 

การกะประมาณฟงกช่ันการผลิตกุงกุลาดําน้ันใชสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ซ่ึงผล

การกะประมาณไดวา การเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปน้ันผลผลิตกุงข้ึนอยูกับจํานวนพันธุกุง จํานวนอาหาร

สําเร็จรูปและจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยมีคาความยืดหยุนการผลิตเทากับ 0.4167, 0.3005 และ 

0.2839 ตามลําดับ การเลี้ยงกุงแบบ GAP ผลผลิตกุงข้ึนอยูกับจํานวนพันธุกุงและจํานวนอาหาร

สําเร็จรูป มีคาความยืดหยุนการผลิตเทากับ 0.7667 และ 0.1221 ตามลําดบั  สําหรับการเลี้ยงแบบ 

CoC ผลผลติกุงข้ึนอยูกับจํานวนพันธุกุง จํานวนอาหารสําเร็จรูปและประสบการณการเลี้ยง โดย

มีคาความยืดหยุนการผลติ 0.2310, 0.1527 และ 0.1012 ตามลําดับ การเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป  มี  

การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงท่ี  สวนการเลี้ยงกุงแบบ GAP และ CoC มี  

การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตลดลง สําหรับการวิเคราะหระดับของการใชปจจัย

การผลิตท่ีจะทําใหไดรับกําไรสูงสุดน้ัน ปรากฏวาการใชปจจัยพันธุกุง อาหารสําเร็จรูปและนํ้ามัน 

เช้ือเพลิงของการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปยังต่ํากวาระดับท่ีเหมาะสม จึงควรเพ่ิมการใชปจจัยเหลาน้ันให

มากข้ึน  สวนการเลี้ยงแบบ GAP และ CoC มีการใชพันธุกุงนอยกวาระดับท่ีเหมาะสม จึงควรเพ่ิม

พันธุกุงใหมากข้ึน ในขณะท่ีใชปริมาณอาหารสําเร็จรูปมากกวาระดับท่ีเหมาะสม จึงควรลดปริมาณ

อาหารสําเร็จรูปใหนอยลง

การเลี้ยงกุงแบบ GAP และแบบ CoC แมวาจะมีตนทุนการผลิตสูงกวาการเลี้ยงแบบท่ัวไป 

แตเปนชวงระยะเร่ิมปรับตัว ดังน้ันหากรัฐใหความสําคัญตอการผลิตกุงท่ีปลอดภัย คุณภาพดี มี

การเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย และไมทําลายสิ่งแวดลอมแลว รัฐจะตองใหการสนับสนุนการเลี้ยงกุงใน

ระบบ GAP และ CoC ในดานตลาด  ราคา  สินเช่ือ เปนตน รวมท้ังสรางมาตรการจูงใจใหผูเลี้ยงกุง

แบบพัฒนาท่ัวไป ไดหันมาเลี้ยงกุงแบบ GAP และแบบ CoC มากข้ึน 



คํานํา

การวิเคราะหตนทุนและประสิทธิภาพการผลิตกุงกุลาดําเลมน้ี สํานักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาซ่ึงเปนการศึกษา

จากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนาท่ัวไป เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในระบบการจัดการสุขอนามัยฟารม

ท่ีดี (Good Aquaculture Practice : GAP) และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Code of Conduct : CoC) ในทองท่ีจังหวัดตราด ระยอง ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร

ธานี และสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงกุง 3 ระบบ คือ แบบพัฒนาท่ัวไป 

GAP และ CoC ศึกษาตนทุนผลตอบแทนการเลี้ยงกุง วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตกุง เพ่ือเปน

แนวทางแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการใชปจจัยการผลิตเพ่ือใหไดรับกําไรสูงสุด

สุดทายน้ีคณะผูศึกษาใครขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมประมงในจังหวัดดังกลาวขางตน ชมรม

ผูเลี้ยงกุงคุณภาพ(CoC)จังหวัดระยอง เกษตรกรผู เลี้ยงกุง ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ีดวยดี

สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตวและประมง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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บทท่ี  1

บทนํา

1.1ความสาํคัญของการศึกษา

ประเทศไทยเพาะเลี้ยงกุงไดปละประมาณ  300,000 ตัน เปนผลิตผลการเกษตร

ท่ีสรางรายไดใหประเทศปละกวา   60,000 ลานบาท   ปริมาณการสงออก  250,000 ตัน

เปนสัดสวนรอยละ 30 ของการคาโลก  และอันดับหน่ึงของโลก      อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุง

ในปจจุบันสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการบุกรุกปาชายเลนเพ่ือทํานากุง   

การขยายพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงไปในพ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืน   การระบายนํ้าท้ิงจากบอเลี้ยง   ซ่ึง

สงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าสาธารณะ  แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าวัยออนและสภาพนิเวศวิทยา

อีกท้ังการสงออกกุงในปจจุบันประเทศคูคาไดใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร

ตลอดสายการผลิตจากฟารมถึงผูบริโภค (From Farm to table) และเร่ิมกําหนดใหผลิตภัณฑกุง

กุลาดําตองผลิตจากฟารมท่ีจะตองมีการผลิตจากตนสายการผลิตอยางปลอดภัย และไมมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ัน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว กรมประมงรวมกับผูเกี่ยวของท้ังภาครัฐ

และเอกชน จึงไดรวมกันจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Code of Conduct : CoC) และ

ระบบการจัดการสุขอนามัยฟารมท่ีดี (Good Aquaculture Practice : GAP) ข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกร     

ใหความสนใจเพาะเลี้ยงมากมายหลายราย  อยางไรก็ตามเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ       

มีความสนใจอยากทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงท้ัง 3 ระบบวาแตกตางกันหรือไม  

รวมท้ังปจจัยการผลิตใดท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตกุงในแตละระบบ  

ดังน้ันสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรจึงเห็นถึงความจําเปนในการวิเคราะหตนทุน

และผลตอบแทน รวมท้ังวิเคราะหประสิทธิภาพการใชปจจัยของเกษตรกร วิเคราะหระดับ

การจัดสรรปจจัยการผลิตใหเหมาะสมทางเศรษฐกิจดวยเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติของการเลี้ยงกุง             

3 ระบบน้ัน   เพ่ือเปนขอมูลแกเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประกอบการตัดสินใจ            

ในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยง และสงเสริมการเลี้ยงตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงกุง 3 ระบบคือ แบบท่ัวไป  GAP และ  CoC

1.2.2 เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุง

1.2.3 เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตกุง

1.3 ขอบเขตวิธีการศึกษาและวิธีการวิเคราะห

ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป   การเลี้ยงกุงแบบ 

GAP และการเลี้ยงกุงในระบบ CoC ในรอบการเลี้ยงกุงรุนแรกของป  2546 ในบริเวณพ้ืนท่ี

จังหวัดตราด  ระยอง  ชุมพร สุราษฎรธานี  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  และสงขลา

1.4 วิธีการศึกษา

1.4.1การเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการสํารวจสอบถามเกษตรกรแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยสอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรวม 114 รายเปนผูเลี้ยง

กุง           ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (CoC) 30 ราย  ผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนาท่ัวไป และผูเลี้ยง

กุงในระบบการจัดการสุขอนามัยฟารมท่ีดี  (GAP) ซ่ึงมีการเลี้ยงในบริเวณใกลเคียงกับการเลี้ยง

แบบ CoC จํานวน 45 ราย และ 39 ราย ตามลําดับ   

2) ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) รวบรวมขอมูลเอกสารตาง  ๆ ของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  เชน  กรมประมง  สมาคม มหาวิทยาลัย  รวมท้ัง

รายงานการวิจัยตาง ๆ 

1.4.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล

1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะหทางคณิตศาสตร 

สถิติ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง อัตราการขยายตัว คาเฉลี่ย คารอยละ และคาจริง 

ประกอบคําอธิบาย

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) อาศัยเคร่ืองมือทาง

เศรษฐมิติโดยวัดประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตในแตละรูปแบบ  เชน  การวิเคราะหฟงกช่ัน

การผลิตและการวิเคราะหประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.5.1 ไดตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบ   GAP , CoC เพ่ือเปรียบเทียบกับ

การเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป

1.5.2 เปนแนวทางแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการใชปจจัยการผลิตการเลี้ยงกุงแตละ

ระบบเพ่ือใหไดรับกําไรสูงสุด



บทที่ 2
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี

ในบทน้ีจะอธิบายในสองหัวขอ คือ การทบทวนวรรณกรรม  และแนวคิดทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  ดังรายระเอียดตอไปน้ี

2.1 ทบทวนวรรณกรรม

สมศักดิ์  โกสุขวัฒนะ (2519) ไดศึกษาเศรษฐกิจการผลิตกุงในจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของการใชปจจัยการผลิตใน

การทํานากุง เพ่ือท่ีจะใหทราบถึงคาใชจายและผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตเพ่ือเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการผลิตใหดีข้ึน

ในการวิเคราะหหาขนาดท่ีเหมาะสมของการจัดสรรปจจัยการผลิตแตละชนิดน้ัน

ไดใชสมการการผลิตแบบ  Cobb-Douglas โดยมีปจจัยผันแปรท่ีสําคัญท่ีนํามาหาความสัมพันธ

ระหวางผลผลิตกับปจจัยการผลิตคือ  ท่ีดิน  แรงงาน  คาใชจายในการดําเนินงาน  และมูลคาของ

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  จากผลการวิเคราะหปรากฏวาคาความยืดหยุนหรือคาสัมประสิทธิ์ของปจจัย

การผลิตท่ีมีนัยสําคัญสูงน้ี  มีเพียง 3 ปจจัยคือ  คาสัมประสิทธิ์ของท่ีดิน  แรงงาน  และคาใชจาย

ในการดําเนินงานมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99 เปอรเซ็นต  สวนคาสัมประสิทธิ์ของมูลคา

ของเคร่ืองมืออุปกรณมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90 เปอรเซ็นต  และ คาของสัมประสิทธิ์

มีคาเปนลบ  จึงไมสามารถท่ีจะหาขนาดท่ีเหมาะสมของปจจัยชนิดน้ีได  จึงทําการวิเคราะห

หาขนาดท่ีเหมาะสมของปจจัยการผลิตไดเพียง 3 ปจจัยคือ ท่ีดิน  แรงงาน  และคาใชจาย

ในการดําเนินงาน  ปรากฏวาผลรวมของคาความยืดหยุนของสัมประสิทธิ์มีคาเทากับ 10.1026

แสดงวา ยังอยูในระยะผลไดเพ่ิมข้ึน  คือยังสามารถท่ีจะเพ่ิมปจจัยชนิดตาง ๆ เพ่ิมข้ึนไดอีก 

เพราะผลผลิตท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนยังเปนอัตราสวนท่ีมากกวาปจจัยการผลิตท่ีใชเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณา

ถึงคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตแตละชนิดจะเห็นวา  คาความยืดหยุนของแรงงานมีคามาก

ท่ีสุด รองลงมาไดแกความยืดหยุนของคาใชจายในการดําเนินงาน  และคาความยืดหยุนของท่ีดิน

แสดงวาผลตอบสนองตอผลผลิตเน่ืองจากการใชปจจัยแรงงานมีมากกวาปจจัยอยางอ่ืน

ในการวิเคราะหหาขนาดท่ีเหมาะสมของปจจัยการผลิต 3 ชนิด  โดยเปรียบเทียบกับ

คาเสียโอกาสจากการใชปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ น้ัน คือ คาเชาท่ีดิน (คิดจากเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว)
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อัตราไรละ 25 บาท คาจางแรงงานท่ีเปนอยูในขณะน้ัน อัตราวันละ 25 บาท อัตราดอกเบี้ย

ในทองตลาดขณะน้ัน 12 เปอรเซ็นตตอป  และราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.54 บาท 

ผลการวิเคราะหปรากฏวาขนาดท่ีเหมาะสมของการใชท่ีดินท่ีจะใหไดรับกําไรสูงสุดเทากับ 132.9 ไร

(คิดจากเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ถาเปนเน้ือท่ีจริง ๆ จะเปน 66.45 ไร  เพราะใน 1 ป จะเก็บเก่ียว 2 คร้ัง)

ขนาดท่ีเหมาะสมของการใชแรงงานเทากับ 574.1 วัน และขนาดของคาใชจายในการดําเนินงาน

เทากับ 3,511 บาท

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2534) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของ

การผลิตกุงกุลาดํา พบวา การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนา และแบบพัฒนาน้ัน มีความเหมาะสม

สําหรับการประกอบธุรกิจในปจจุบันมากกวาแบบธรรมชาติ เพราะวาคุมคากับการลงทุนมากกวา

โดยการเพาะเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ กึ่งพัฒนา และแบบพัฒนา ใหผลตอบแทนการลงทุนรอยละ

-55.13, 5.94 และ 15.8 ตามลําดับ ในสวนของฟงกช่ันการผลิตกุงกุลาดํา พบวา ปจจัย

การผลิตตาง ๆ ไดแก เน้ือท่ีเลี้ยงกุง  จํานวนพันธุกุงท่ีใช คาอาหารและยา  คาท่ีดิน  คาบอ และ

อุปกรณการเลี้ยงกุงน้ันมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตกุงกุลาดํา โดยขนาดของผลตอบแทน

ตอขนาดของการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบธรรมชาติอยูในชวงลดลง (decreasing returns to scale)

การผลิตของกุงกุลาดําท่ีมีรูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาอยูในระยะผลตอบแทนตอการผลิต

เพ่ิมข้ึน (increasing returns to scale) และการผลิตของกุงกุลาดําท่ีมีรูปแบบการเลี้ยงแบบพัฒนา

อยูในชวงระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงท่ี (constant returns to scale)

วิธาร   ชุมมะ (2542) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงกุลาดํา       

แบบพัฒนา โดยระบบปดและระบบเปดในประเทศไทย พบวาเกษตรกรท่ีเลี้ยงระบบปดโดยเฉลี่ย

ท้ังประเทศของฟารมขนาดใหญจะไดรับกําไรสูงสุด เน่ืองจากไดรับผลผลิตและราคาท่ีสูงกวา         

สวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงระบบเปด   เฉลี่ยท้ังประเทศของฟารมขนาดเล็กจะไดรับกําไรสูงสุด  เพราะ

มีการปลอยกุงหนาแนนและมีการดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึงทําใหไดรับผลผลิตท่ีสูงกวา สําหรับการ

วิเคราะหสมการการผลิตกุงกุลาดําท่ีใชสมการแบบคอบบ-ดักลาส พบวา อิทธิพลของปจจัยการ

ผลิตตางๆ ทุกชนิดท่ีมีตอผลผลิตกุงกุลาดําของฟารมท้ังสองระบบใหผลท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติดังน้ันในการวิเคราะหจึงไดรวมการเลี้ยงกุงกุลาดําท้ังสองระบบเขาดวยกัน พบวา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตกุงกุลาดํา คือ จํานวนลูกกุง ปริมาณอาหาร คาใชจายในปจจัยอ่ืน ๆ  

ท่ีตั้งของฟารม และขนาดฟารม หากใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี พบวา เกษตรกรควรเพ่ิมจํานวนลูกกุง
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ลดปริมาณการใชอาหารกุงในทองท่ีภาคกลาง ใตฝงตะวันออก และใตฝงตะวันตก  ในขณะท่ีควร

เพ่ิมปริมาณการใชปริมาณอาหารกุงในทองท่ีภาคตะวันออก ลดคาใชจายปจจัยอ่ืนๆ ในทองท่ี

ภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันออก ควรเพ่ิมคาใชจายปจจัยอ่ืนๆ ในทองท่ีภาคตะวันออก และ

ใตฝงตะวันตก

เมธี  ลายประดิษฐ  (2545) ไดทําการวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตกุงกุลาดํา :

กรณีศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพังงา  ปการผลิต 2542/43 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงฟงกช่ันการผลิต ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตประสิทธิภาพทางเทคนิค

และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการผลิตกุงกุลาดํา  และพิจารณาถึง

ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตกุงกุลาดําตามลักษณะการใชประโยชนในพ้ืนท่ีเดิมและ

ตามขนาดฟารมของในแตละทองท่ีท่ีทําการศึกษา

ผลการกะประมาณสมการการผลิตแบบทรานสลอต  (Translog Function) พบวา  

การผลิตกุงกุลาดําในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในสวนของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยปริมาณอาหารสําเร็จรูป  และปจจัยปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง  

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในการวัดระดับการใช

ปจจัยการผลิตแตละชนิด พบวา  ผูประกอบการในทุกลักษณะการใชพ้ืนท่ีเดิมและทุกขนาดฟารม  

ควรชะลอการใชปจจัยจํานวนพันธุลูกกุงกุลาดํา และปจจัยจํานวนช่ัวโมงทํางานลง ควรเพ่ิมการ

ใชปจจัยปริมาณอาหารสําเร็จรูป  และปจจัยปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึน  ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดระดับ

การใชปจจัยท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดกําไรสูงสุด ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา

ผูประกอบการในพ้ืนท่ีปาชายเลนไดรับผลตอบแทนสูงท่ีสุด

สําหรับการกะประมาณสมการการผลิตกุงกุลาดําในจังหวัดพังงาอยูในระยะ

ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  ในสวนของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยปริมาณอาหาร

สําเร็จรูป  และปจจัยปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไดอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของการวัดระดับการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด พบวา ผูประกอบการ

ในทุกลักษณะการใชพ้ืนท่ีเดิม  และทุกขนาดฟารม  ควรลดการใชปจจัยจํานวนพันธุลูกกุงกุลาดํา  

ปจจัยปริมาณอาหารสําเร็จรูป  และปจจัยจํานวนช่ัวโมงทํางานลง และควรเพ่ิมปจจัยปริมาณ

นํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึน ยกเวนผูประกอบการในพ้ืนท่ีสวนยางพารา และเปนฟารมขนาดเล็ก  ควรลด

การใชปจจัยพันธุลูกกุงกุลาดํา  และปจจัยปริมาณอาหารสําเร็จรูปลง  และควรเพ่ิมปจจัยปริมาณ
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นํ้ามันเช้ือเพลิง  และปจจัยจํานวนช่ัวโมงทํางานข้ึน  ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดระดับการใชปจจัยท่ีเหมาะสม

และกอใหเกิดกําไรสูงสุด  ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนพบวา  ผูประกอบการในพ้ืนท่ีเดิม

เปนปาชายเลน  สวนยางพารา  บอกุงเกา  และนาขาวประสบผลขาดทุน  และผูประกอบการ

ในพ้ืนท่ีปาจะไดรับผลตอบแทนสูงท่ีสุด

2.2 แนวคิดและเคาโครงทฤษฎีการศึกษา (ศรัณย, 2525)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรการผลติทางการเกษตรและฟงกช่ันการผลิต

เศรษฐศาสตรการผลติทางการเกษตร (Economics of Agricultural Production)

เปนศาสตรท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต เพ่ือใหมีการใชปจจัยการผลิต

อยางมีประสิทธิภาพภายใตวัตถุประสงคใหไดกําไรสูงสุด โดยพิจารณาถึงปญหาหลักในการผลิต 

คือผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  ผลิตเทาไร  การวิเคราะหปญหาหลักดังกลาวเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระดับของผลิตผลท่ีจะผลิตจากปจจัยท่ีมีอยูจํากัด   โดยใชหลักเศรษฐศาสตรวาดวย กฎแหงการ        

ลดนอยถอยลง (Law of Diminishing Return)

2.2.1  แนวคิดและรูปแบบของฟงกช่ันการผลิต  เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางปจจัยการผลิต  หรือตัวแปรอิสระกับผลผลิตหรือตัวแปรตาม  แสดงถึงอัตราท่ีปจจัยการ

ผลิตเปลี่ยนไปเปนผลผลิต  รูปแบบของฟงกช่ันการผลิตท่ีนิยมใชเปนสมการทางคณิตศาสตรมี

รูปแบบดังน้ี

Y = ƒ (X1 , X2 ,……., Xn )

โดยท่ี

Y =  ตัวแปรตามหรือจํานวนผลผลิตท่ีไดรับจากการใชปจจัยการผลิตในระดับตาง ๆ 

X1 , X2 ,……., Xn =  ตัวแปรอิสระหรือปริมาณปจจัยการผลิตผันแปรตาง ๆ ท่ีใชใน

การผลิตผลผลิต Y

ในการวิเคราะหฟงกช่ันการผลิต ความสัมพันธระหวางผลผลิตกับปจจัยผันแปร

จะอยูภายใตกฎแหงการลดนอยถอยลง หากเพ่ิมการใชปจจัยชนิดหน่ึงเขาไปในขบวนการผลิต

ในขณะท่ีปจจัยชนิดอ่ืน ๆ ถูกกําหนดใหคงท่ี  จะทําใหผลผลิตตอหนวยของการใชปจจัยเพ่ิมข้ึนถึง

จุดจุดหน่ึง และในท่ีสุดจะทําใหผลผลิตน้ันลดลงจากกฎแหงการลดนอยถอยลงสามารถแบงข้ันหรือ

ขนาดการผลิตได 3 ระยะ  โดยพิจารณาจากความยืดหยุนในการผลิต (Elasticity of Production)

ดังน้ี
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ถาความยืดหยุนในการผลิตมีคามากกวา 1  เรียกวา ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

(increasing Returns)  คาความยืดหยุนในการผลิตมากกวา 0  และนอยกวา 1  เรียกวา

ผลตอบแทนลดนอยถอยลง (Diminishing Returns) และคาความยืดหยุนในการผลิตนอยกวา 0

เรียกวา ผลตอบแทนลดลง (Decreasing Returns) การแบงข้ันการผลิตดังกลาว  มีจุดประสงค

เพ่ือใหทราบระดับของการใชปจจัยการผลิตในแตละข้ันการผลิตสําหรับเปนแนวทางตัดสินใจการ

ผลิตใหมีการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

ฟงก ช่ันการผลิตมีหลายรูปแบบมีท้ังรูปแบบท่ีแสดงลักษณะความสัมพันธ

ในรูปเสนตรงและลักษณะความสัมพันธท่ีไมเปนเสนตรง  เชน  สมการแบบ Quadratic function ,

Cubic function , Translog function , Cobb-Douglas function

ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชฟงกช่ันการผลิตแบบ Cobb-Douglas function  ซ่ึงมี

รูปแบบของสมการ ดังน้ี

Y = Ax1
b1 x2

b2 x3
b3…………xn

bn

โดยท่ี   Y = ผลผลิต

A = intercept

nxxxx ,.........,, 321 =  ปจจัยผันแปรชนิดตาง ๆ 

b1 , b2 , b3 ,…….bn = คาสัมประสิทธิการผลิตทางปจจัย x1 ,x2 , x3 ,……,xn ตามลําดับ

2.2.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต  แยกการวิเคราะหเปน

2  ประเด็น คือ  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical efficiency) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency)

(1) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค  เปนการวัดประสิทธิภาพของการใช

ปจจัยการผลิต  แสดงในรูปของสัดสวนระหวางผลผลิตเพ่ิมปจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนพิจารณาไดจาก

ประสิทธิภาพของผลิตภาพกายภาพหนวยสุดทายในการใชปจจัยการผลิต (Marginal Physical

Product : MPP) หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตอันเน่ืองมาจากการใชปจจัยการผลิต

ชนิดหน่ึงเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย  โดยกําหนดใหปจจัยการผลิตชนิดอ่ืนคงท่ี การเปลี่ยนแปลงของการใช

ปจจัยการผลิตอาจทําใหผลผลิตเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ได ถา MPP ของการใชปจจัยใด ๆ 

สูง  แสดงวาการใชปจจัยชนิดน้ันมีประสิทธิภาพสูง  เพ่ือใชเปนแนวทางการตัดสินใจการใช
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ทรัพยากรแตละชนิด ในการคํานวณผลิตภาพเพ่ิม   สามารถหาไดจากฟงกช่ันการผลิตโดยใชวิธี

อนุพันธบางสวนเม่ือคํานึงถึงปจจัย  X1  กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ีดังน้ี

Y = Ax1
b1x2

b2xn
bn

∂y/∂X1 = b1Ax1b1-1x2b2…………,xn
bn

= b1Y / x1

= MPPx1

โดย x1   เปนคามัชฌิมเรขาคณิตของตัวแปร x1

y /∂x1 คือผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัย x1

จากคาผลผลิตเพ่ิม  (MPP) จะเปนตัวแสดงใหเห็นวา  เม่ือมีการใชปจจัยชนิดหน่ึง

เปลี่ยนแปลงไป  1 หนวย  โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี ณ คามัชฌิมเรขาคณิต  ผลผลิตจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

เม่ือคํานึงถึงปจจัย  X2  กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี สามารถหา MPP  ไดในทํานอง

เดียวกันกับขางตน

(2) การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  เปนการพิจารณาถึงการใชปจจัย

การผลิตท่ีมีอยูจํากัดใหไดรับกําไรสูงสุด  โดยเปรียบเทียบมูลคาของผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัย

การผลิตแตละชนิดกับราคาปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ  ในกรณีท่ีตลาดปจจัยการผลิตและตลาด

ผลผลิตเปนตลาดแบบแขงขันสมบูรณ  การผลิตจะมีระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมหรือ

ไดรับกําไรสูงสุด  เม่ือมูลคาของผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิตชนิดหน่ึงเทากับราคาของ

ปจจัยการผลิตชนิดน้ัน เขียนเปนสมการได ดังน้ี

VMPx1 = Px1

VMPx1 = PY1 . MPPx1

ดังน้ัน PY1 . MPPx1 = Px1

หรือ VMPx1 / Px1 = 1
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กําหนดให

MPPx1 =   ผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัย x1

VMPx1 =   มูลคาของผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัย x1

Px1 =   ราคาของปจจัย x1

PY =   ราคาผลผลิต

จากสมการสามารถพิจารณาระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีทําใหไดรับกําไรสูงสุดไดดังน้ี คือ

ถา VMPx1 มากกวา  Px1

หรือ VMPx1 / Px1    มากกวา  1

แสดงวา  การใชปจจัยการผลิตยังต่ํากวาระดับการใชปจจัยท่ีจะทําใหไดกําไรสูงสุด  

จึงควรใชปจจัยการผลิตในการผลิตเพิ่มข้ึน

ถา VMPx1 นอยกวา Px1

หรือ VMPx1 / Px1 นอยกวา     1

แสดงวาการใชปจจัยการผลิตมากกวาระดับการใชปจจัยท่ีจะทําใหไดกําไรสูงสุด 

จึงควรลดการใชปจจัยการผลิต

2.3  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา

2.3.1 สมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป  กําหนดรูปแบบจําลองท่ี

ศึกษาใหอยูในรูป Cobb Douglas function ไดดังน้ี

Y = Ax1
b1x2

b2x3
b3x6

b6

โดยกําหนดให

Y = ผลผลิตของกุงเฉลี่ยตอไร

X1 = จํานวนพันธุกุง

x2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป

x3 = จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง

x6 = ทุนเงินสดในการซ้ือยาและสารเคมี

b1, b2, b3และb6 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x1, x2, x3,และx6 ตามลําดับ

A = intercept
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2.3.2 สมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ GAP กําหนดรูปแบบจําลองท่ีศึกษา   

ใหอยูในรูป  Cobb Douglas function ไดดังน้ี

Y = Ax1
b1x2

b2x3
b3x5

b5

โดยกําหนดให

Y = ผลผลิตกุงเฉลี่ยตอไร

X1 = จํานวนพันธุกุง

x2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป

x3 = จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง

x5 = ทุนเงินสดในการจางแรงงาน

b1, b2, b3และb5 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x1, x2, x3,และx5 ตามลําดับ

A = intercept

2.3.3 สมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ CoC กําหนดรูปแบบจําลองท่ีศึกษา    

ใหอยูในรูป  Cobb Douglas function ไดดังน้ี

Y = Ax1
b1x2

b2x3
b3x4

b4 x5
b5

โดยกําหนดให

Y = ผลผลิตกุงเฉลี่ยตอไร

X1 = จํานวนพันธุกุง

x2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป

x3 = จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง

x4 = ประสบการณในการเลี้ยงกุง

x5 = ทุนเงินสดในการจางแรงงาน

b1, b2, b3,b4และb5 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x1, x2, x3, x4และx5 ตามลําดับ

A = intercept



บทที่ 3 
สภาพท่ัวไปของการเลี้ยง 

 

3.1 ผลผลิตและแหลงเลี้ยง 
ในชวง 5  ป  ที่ผานมา  (2542 – 2546 )  ผลผลิตกุงกุลาดําทั้งหมดของไทยมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนจาก  273,219  ตัน  ในป  2542  เปน  327,900  ตัน   ในป  2546   หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  

2.07   ตอป   ผลผลิตกุงกุลาดําสวนใหญประมาณรอยละ  99  ไดจากการเพาะเลี้ยงซึ่งมีแนวโนม     

เพิ่มข้ึนจาก  271,019  ตัน   ในป  2542   เปน  326,000  ตัน  ในป  2546  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  2.12 

ตอป   โดยต้ังแตปลายป  2545  เปนตนมา  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงไดหันมาเลี้ยงกุงขาวแวนาไม             

ซึ่งเล้ียงงายและใหผลผลิตสูงควบคูกับการเลี้ยงกุงกุลาดํา  สวนผลผลิตกุงกุลาดําจากการจับจาก     

แหลงน้ําธรรมชาติมีแนวโนมลดลงเฉล่ียรอยละ 5.42 ตอป (ตารางที่ 1) 

การเพาะเลี้ยงกุงสวนใหญจะเลี้ยงบริเวณชายฝงทะเลในภาคตะวันออก   ภาคกลาง  

และ ภาคใตบริเวณชายฝงอาวไทย  และชายฝงทะเลอันดามัน  แหลงเลี้ยงกุงในป  2544  ที่ใหผลผลิต

กุงจากการเพาะเลี้ยงมากที่สุด   ไดแก   จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งใหผลผลิตกุง   31,270   ตัน  หรือ

ประมาณรอยละ  11.17 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด รองลงมา ไดแก   นครศรีธรรมราช   จันทบุรี  และ  

สุราษฎรธานี  ซึ่งใหผลผลิตรอยละ 9.27 , 8.65 และ 6.44 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)   
3.2  ลกัษณะทั่วไปของเกษตรกรผูเลีย้งกุง 
  ในการศึกษานี้ไดสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงกุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร  

พัทลุง  นครศรีธรรมราช  สุราษฎรธานี  และจังหวัดสงขลา  ซึ่งเกษตรกรที่สอบถามมีสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

3.2.1 การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป  จากการสอบถามเกษตรกร 45 ราย พบวา ผูเล้ียงกุง

แบบพัฒนาทั่วไปมีอายุเฉล่ีย 43 ป เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาช้ันประถมรอยละ 46.67  รองลงมา

จบช้ันมัธยมศึกษารอยละ 37.78 และจบสูงกวาชั้นมัธยมศึกษารอยละ 15.55  เกษตรกรมี          

ประสบการณในการเล้ียงกุงเฉล่ีย 8 ป สวนใหญรอยละ 86.67 เปนฟารมที่ทําธุรกิจสวนตัว 

สําหรับการถือครองที่ดินที่ใชในการเล้ียงกุงมีเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินของตนเอง  

รอยละ  78.72  เชาฟารมเลี้ยงรอยละ 14.90  และเชาที่ดินสรางบอเองรอยละ  6.38   พื้นที่สวนใหญอยู

ในเขตสงเสริมการเลี้ยงรอยละ 55.56  ฟารมไดมีการจดทะเบียนกับกรมประมงรอยละ 55.56 และไมได        
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ตารางที่ 1  ปริมาณผลผลิตกุงกลุาดําจากการจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง  ป 2542 - 2546  

ป กุงทะเลทั้งหมด กุงกุลาดํา 

  จับจากธรรมชาติ เพาะเลี้ยง  รวม จับจากธรรมชาติ  เพาะเลี้ยง  รวม 

  ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน 

2542 85,000 23.58 275,544 76.42 360,544 2,200 0.81 271,019 99.19 273,219 

2543 80,868 20.69 309,832 79.31 390,700 2,213 0.72 304,987 99.28 307,200 

2544 81,118 22.46 280,007 77.54 361,125 1,724 0.62 274,330 99.38 276,054 

2545* 85,706 24.44 265,000 75.56 350,706 1,700 0.65 260,000 99.35 261,700 

2546* 82,842 20.07 330,000 79.93 412,842 1,900 0.58 326,000 99.42 327,900 

อัตราขยายตัว  0.07   2.06   1.64 -5.42   2.12   2.07 

           

ที่มา : สถิติการเพาะเลี้ยงกุงทะเลป 2544, สถิติการประมงแหงประเทศไทยป 2544 ศูนยสารสนเทศ กรมประมง 

หมายเหตุ : *   ตัวเลขประมาณการ        

                      ป 2545  - 2546 เปนผลผลิตรวมกุงกุลาดาํและกุงขาวแวนาไม     
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ตารางที่ 2  จํานวนฟารมเล้ียงกุงทะเล  เน้ือที่เล้ียงและผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยง ป  2544 

จังหวัด จํานวนฟารม (ราย) เนื้อท่ีเล้ียง (ไร) ผลผลิต (ตัน) 

1. ฉะเชิงเทรา 

2. นครศรีธรรมราช 

3. จันทบุรี 
4. สุราษฎรธานี 
5. พังงา 

6. สงขลา 

7. ประจวบคีรีขันธ 
8. ตรัง 
9. ปราจีนบุรี 
10.   สมุทรปราการ 
11.   ชลบุรี 
12.   กระบี่ 
13.   สมุทรสงคราม 

14.   ตราด 

15.   ชุมพร 
16.   ระยอง 
17.   สตูล 

18.   ปตตานี 

19.   สมุทรสาคร 
20.   ระนอง 
21.   เพชรบุรี 
22.   พัทลุง 
23.   ภูเก็ต 

24.  กรุงเทพมหานคร 
25.   นราธิวาส 

26.   พื้นท่ีความเค็มต่ํา 
รวม 

8,590 

4,295 

2,300 

1,698 

524 

2,604 

1,442 

809 

790 

1,307 

965 

780 

524 

520 

450 

300 

505 

238 

1,120 

130 

288 

387 

147 

485 

8 

633 

31,839 

57,309 

59,456 

56,239 

32,313 

7,956 

15,385 

14,957 

8,584 

9,500 

46,000 

9,122 

6,274 

25,674 

9,809 

7,584 

6,370 

6,777 

3,079 

34,000 

4,085 

10,180 

2,449 

1,800 

17,360 

124 

28,495 

480,881 

31,270 

25,952 

24,215 

18,023 

17,881 

15,385 

14,218 

11,342 

10,076 

9,457 

9,076 

8,885 

8,686 

7,673 

6,660 

6,200 

6,019 

5,936 

5,643 

4,356 

2,925 

2,030 

1,699 

660 

94 

25,646 

280,007 

ท่ีมา : สถิติการเพาะเลี้ยงกุงทะเลป 2544  ศูนยสารสนเทศ  กรมประมง  
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จดทะเบียนรอยละ 44.44  เนื้อที่ฟารมเฉลี่ยทั้งหมด 16.23 ไร  เปนเนื้อที่บอเลี้ยงเฉล่ีย 10.78 ไร  

หรือรอยละ 66.42  ของเนื้อที่ฟารม  เนื้อที่บอพักน้ํา/บอบําบัดเฉล่ีย 2.27 ไร  เนื้อที่บอพักเลนเฉลี่ย 

0.77 ไร  และเนื้อที่อื่น ๆ เฉลี่ย 2.41 ไร  ในการเลี้ยงกุงมีการปลอยลูกกุงเฉล่ีย 87.944 พันตัว/ไร  

ใชระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 112 วัน  เงินลงทุนที่ใชในการเล้ียงกุง สวนใหญเปนเงินของตนเองรอยละ 

53.33  เปนเงินของตนเองและกูบางบางสวน รอยละ 44.45 และกูทั้งหมดรอยละ 2.22 (ตารางที่3) 

ซ่ึงนอยมากเนื่องจากการกูทั้งหมดเปนไปไดยาก เพราะการเล้ียงกุงมีความเสี่ยงสูง ธนาคารไมใหกู

รอยเปอรเซ็น  จะกูไดถากุงมีอายุ 90 วัน ซึ่งสามารถจับกุงไดตลอดเวลาถามีปญหา  การกูจาก

ภาคเอกชน คือ การซื้อเชื่ออาหารสําเร็จรูป น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จะกูก็ตอเมื่อกุงอายุได  90  

วันเชนกัน  การคืนเงินกูรัฐบาลคิดดอกเบี้ยเปนรายป  แตเอกชนคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน 

3.2.2.  การเลี้ยงกุงแบบ GAP จากการสอบถามเกษตรกร 39 ราย พบวา ผูเลี้ยงแบบ 

GAP มีอายุเฉลี่ย 44 ป เกษตรกรสวนใหญจบชั้นประถมรอยละ 41.03 รองลงมาจบสูงกวา       

ชั้นมัธยมศึกษารอยละ  33.33  และจบชั้นมัธยมศึกษารอยละ  25.64  เกษตรกรมีประสบการณ

ในการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 9 ป  สวนใหญรอยละ 94.87 เปนฟารมที่ทําธุรกิจสวนตัว 

สําหรับการถือครองที่ดินที่ใชในการเลี้ยงกุงมีเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินของตนเอง        

รอยละ 69.05 เชาฟารมเล้ียงรอยละ 21.43 และเชาที่ดินสรางบอเองรอยละ 9.52 พื้นที่สวนใหญ          

อยูในเขตสงเสริมการเลี้ยงรอยละ 33.33 ฟารมไดมีการจดทะเบียนรอยละ 89.74 และไมได       

จดทะเบียนรอยละ 10.26 เนื้อที่ฟารมเฉลี่ยทั้งหมด 32.93 ไร เปนเนื้อที่บอเลี้ยงเฉล่ีย 20.78 ไร 

หรือรอยละ 63.10  ของเนื้อที่ฟารม  เนื้อที่บอพักน้ํา/บอบําบัดเฉล่ีย 3.31 ไร เนื้อที่บอพักเลนเฉลี่ย 

1.99 ไร และเนื้อที่อ่ืน  ๆ  เฉล่ีย  6.85  ไร  ในการเล้ียงกุงมีการปลอยลูกกุงเฉล่ีย 77.870  พันตัว/ไร   

ใชระยะเวลาในการเลี้ยง 115 วัน เงินลงทุนที่ใชในการเล้ียงกุง  สวนใหญเปนเงินตนเองและกูบาง

บางสวนรอยละ 66.67 และเปนเงินของตนเองรอยละ 33.33 

3.2.3.  การเลี้ยงกุงแบบ CoC  จากการสอบถามเกษตรกร 30 ราย พบวา ผูเลี้ยงกุงแบบ  

CoC มีอายุเฉลี่ย 44 ป เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศึกษารอยละ 63.33 

รองลงมาจบการศึกษาชั้นประถมรอยละ 26.67 และจบช้ันมัธยมศึกษารอยละ 10   เกษตรกร          

มีประสบการณในการเลี้ยงกุงเฉล่ีย 10 ป  สวนใหญรอยละ 70 เปนฟารมที่ทําธุรกิจสวนตัว 

สําหรับการถือครองที่ดินที่ใชในการเลี้ยงกุงมีเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินของตนเอง       

รอยละ 60 เชาฟารมเลี้ยงรอยละ 31.43 และเชาที่ดินสรางบอเองรอยละ 8.57พื้นที่อยูในเขต       

สงเสริมการเลี้ยงรอยละ  33.33  ฟารมไดมีการจดทะเบียนรอยละ 90 และไมไดจดทะเบียนรอยละ 
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10   เนื้อที่ฟารมเฉลี่ยทั้งหมด 56.33 ไร เปนเนื้อที่บอเลี้ยงเฉลี่ย 28.29 ไร หรือรอยละ 50.22 ของ

เนื้อที่ฟารม  เนื้อที่บอพักน้ํา/บอบําบัดเฉลี่ย 11.78  ไร  เนื้อที่บอพักเลนเฉลี่ย  3.63  ไร  และเนื้อที่

อ่ืน ๆ  เฉลี่ย 12.63 ไร ในการเลี้ยงกุงมีการปลอยลูกกุงเฉลี่ย 62.732 พันตัว/ไร  ใชระยะเวลา          

ในการเลี้ยง118 วัน  เงินลงทุนที่ใชในการเลี้ยงกุง   สวนใหญเปนเงินของตนเองและกูบางบางสวน

รอยละ   60   และเปนเงินของตนเองรอยละ 40 
 3.3 ลักษณะการเลี้ยง 

3.3.1 การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป 
         การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป คือ การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาที่เลี้ยงกันทั่วไป  ซึ่งมี        

การปลอยกุงหนาแนน ใหอาหารสําเร็จรูปมีเครื่องใหอากาศ เปนตน   จากการสอบถามเกษตรกร       

ผูเลี้ยงกุงกุลาดําแบบที่เลี้ยงกันทั่วไปที่ทําการสํารวจมีการเลี้ยงกุงปละ  2  รุน  ใชเวลาเลี้ยงรุนละ

ประมาณ  4  เดือน โดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้ 
1) การเตรียมบอ 

การเตรียมบอเลี้ยง   เกษตรกรบางรายจะจางขุดบอ  คาจางขุดบอประมาณไรละ

10,000 บาท บางรายจะเชาบอเกาที่เคยเลี้ยงมาแลว โดยคาเชาประมาณ 10,000 บาท/ไร/ป 

สําหรับบอเกาเกษตรกรจะสูบน้ําเขาบอเลี้ยงแลวเลี้ยงกุงเลย บางรายก็จะมีการลางบอเตรียมดิน

เชนเดียวกับบอใหม  คือ หลังจากขุดบอ  ฉีดเลนแลว  จะตากบอประมาณ 2–3 สัปดาห  เกษตรกร

จะใสปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรด  ดางของดิน  และชวยยอยสลายสารอินทรียในเลนและ

กนบอ  เพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
2)  การเตรียมน้ํา 

   เมื่อเตรียมบอเลี้ยงแลว สูบน้ําจากคลองธรรมชาติ ทะเล หรือบอพักน้ํา (กรณีมีบอพักน้ํา)          

เขาบอเลี้ยง ระดับน้ําประมาณ   80 –180  ซม. โดยเกษตรกรจะใชปูนขาว ปูนมารล  โดโลไมท             

ซีโอไลท เพื่อปรับ pH น้ํา จะใชอยางใดอยางหนึ่งโรยใหทั่วบอ จนกระทั่งระดับ  pH  เปนกลาง    

ตามที่ตองการแลวทิ้งไว 1 คืน หลังจากนั้นจะใชกากชา เพื่อปองกันศัตรูของกุงที่มาจากน้ํา เชน 

ปลา หรือเกษตรกรบางรายอาจจะใชคลอรีน  หรือฟอรมาลิน  เพื่อฆาเชื้อโรคและสัตวที่ไมมีกระดูก

สันหลัง   โดยใสในบอเล้ียง เมื่อสูบน้ําเขาบอทิ้งไว  3  วัน  จึงใสคลอรีนแลวจะตองทิ้งไวประมาณ 

7 วัน  จึงปลอยลูกกุงได นอกจากนี้อาจจะมีการทําสีน้ําโดยใสไอโอดีน เพื่อปรับสีน้ําและฆาเชื้อโรค   

และอาจใสปุยชีวภาพ เพื่อใหน้ําเกิดแพลงกตอนตามธรรมชาติและปองกันไมใหเกิดสาหรายที่   

พื้นบอ  หากใสไอโอดีนจะตองทิ้งน้ําไว 2 – 3 วัน จึงปลอยลูกกุงได 
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ตารางที่  3  ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป  แบบ  GAP  และแบบ  CoC  ป  2546 

รายการ หนวย ทั่วไป % GAP  % CoC % 

1. จํานวนฟารมที่ทําการสํารวจ ฟารม 45   39   30   

2.  อายุของเจาของฟารมเฉลี่ย ป 43   44   44   

3.  ระดับการศึกษา               

      -  ประถมศึกษา ราย 21 46.67 16 41.03 8 26.67 

      -  มัธยม ราย 17 37.78 10 25.64 3 10.00 

      -  สูงกวามัธยม ราย 7 15.55 13 33.33 19 63.33 

4.  ประสบการณในการเลี้ยงกุงเฉลี่ย ป 8  9  10  

5.  ประเภทของฟารม          

      -  ธุรกิจสวนตัว ราย 39 86.67 37 94.87 21 70.00 

      -  หจก.  ราย 3 6.67 2 5.13 2 6.67 

      -  บริษัท ราย 2 4.44 0 0.00 7 23.33 

      -  อ่ืน ๆ  ราย 1 2.22 0 0.00 0 0.00 

6.  ลักษณะการถือครองที่ดินฟารม          

      -  ของตนเอง                ราย 37 78.72 29 69.05 21 60.00 

      -  เชาที่ดินสรางบอเอง      ราย 3 6.38 4 9.52 3 8.57 

      -  เชาฟารมเลี้ยง               ราย 7 14.90 9 21.43 11 31.43 

7.  พื้นที่ที่ใชเลี้ยงอยูในเขต          

      -  เขตสงเสริมการเลี้ยง ราย 25 55.56 13 33.33 10 33.33 

      -  เขตปาชายเลน ราย 1 2.22 4 10.26 3 10.00 

      -  เขตอื่น ๆ  ราย 19 42.22 22 56.41 17 56.67 

8.  ฟารมไดมีการจดทะเบียนหรือไม          

      -  จดทะเบียน ราย 25 55.56 35 89.74 27 90.00 

      -  ไมไดจดทะเบียน ราย 20 44.44 4 10.26 3 10.00 

9.  เนื้อที่ฟารมทั้งหมดเฉลี่ย       ไร 16.23 100.00 32.93 100.00 56.33 100.00 

      -  เนื้อที่บอเลี้ยง                  ไร 10.78 66.42 20.78 63.10 28.29 50.22 

      -  เนื้อที่บอพักน้าํ/บอบําบัด   ไร 2.27 13.99 3.31 10.05 11.78 20.91 

      -  เนื้อที่บอพักเลน                ไร 0.77 4.74 1.99 6.05 3.63 6.45 

      -  อ่ืน ๆ                              ไร 2.41 14.85 6.85 20.80 12.63 22.42 

10.  อัตราการปลอยลูกกุงเฉลี่ยตอไร พันตัว 87.944  77.870  62.732  

11.  ระยะเวลาการเลี้ยงกุงเฉลี่ย วัน 112  115  118  

12.  เงินลงทุนที่ใชในการเลี้ยงกุง          

        -  ของตนเองทั้งหมด  ราย 24 53.33 13 33.33 12 40.00 

        -  กูทั้งหมด ราย 1 2.22 0 0.00 0 0.00 

        -  ของตนเองและกูบาง ราย 20 44.45 26 66.67 18 60.00 
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3)  การปลอยลูกกุง 
(1)  คุณภาพน้ําพรอมที่จะปลอยลูกกุง 

          เมื่อเกษตรกรเตรียมน้ําและสีน้ําแลวจะตองตรวจวัดคุณภาพน้ําใหอยูในชวง

เหมาะสมพรอมที่จะปลอยลูกกุง 
    (2)  แหลงซ้ือลูกกุง  
          เกษตรกรที่ทําการสํารวจสวนใหญซื้อลูกกุงจากฟารมเพาะฟกลูกกุงจากจังหวัด

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง  สงขลา ภูเก็ตและสตูล  ซึ่งเปนพอคาที่         

คุนเคยกัน  เคยซื้อลูกกุงกันเปนประจํา บางครั้งเกษตรกรจะไปซื้อลูกกุงเอง โดยพิจารณาลูกกุงจาก

ความแข็งแรง จากขนาด ความเชื่อใจระหวางกัน  รวมท้ังการใหบริการจากโรงเพาะฟก วิธีการ        

ซ้ือขายลูกกุง เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดํา   สวนใหญจะจายเปนเงินสด พอคาบางคนจะใหเกษตรกร

นํามาเล้ียงกอน 1 เดือน หากลูกกุงตายพอคาจะนําลูกกุงมาเสริมใหใหม   สําหรับการตรวจสอบ

คุณภาพลูกกุง    พอคาที่ขาย จะตรวจสอบคุณภาพมาใหแลว                                     
(3) ความหนาแนนและวิธีการปลอยลูกกุง 

         เกษตรกรจะปลอยลูกกุงขนาด P11 – P17 ความหนาแนน  50,000–125,000 ตัว/ไร  

ราคาตัวละ 8 – 18 สตางค  สวนใหญเกษตรกรจะแจงใหพอคาที่ขายลูกกุงทราบถึงสภาพน้ํา        

ที่เตรียมไว   เพื่อพอคาจะไดปรับน้ําใหเทากับสภาพน้ําในบอเลี้ยงของเกษตรกรผูซ้ือ   แลวจึงนํา    

ลูกกุงใสถุงพลาสติกมาสงใหที่ฟารม การปลอยลูกกุงเกษตรกรจะนําถุงที่ใสลูกกุงมาแชในบอ            

ที่เตรียมไวประมาณ  ½    ชั่วโมง  เพื่อปรับอุณหภูมิน้ําในถุงลูกกุงใหใกลเคียงกับน้ําในบอเลี้ยง

แลวคอย ๆ ปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยง   โดยกอนปลอยลูกกุงเกษตรกรจะเปดเครื่องเติมอากาศ

ประมาณ   24   ชั่วโมง   เพื่อใหน้ําในบอผสมกันเปนเนื้อเดียวกันกอน   สําหรับการทดสอบ          

ความแข็งแรงของลูกกุงนั้นเกษตรกรจะนําลูกกุงมาใสภาชนะที่มีน้ําแลวเอามือไปกวนน้ํา             

ถากุงแข็งแรงจะวายทวนน้ําไดไมไปกองอยูตรงกลางภาชนะ 
4) อาหารและการใหอาหาร 

(1)  อาหารกุงมี  3 ประเภท  ไดแก 
-  อาหารธรรมชาติ  คือ พืชน้ํา สัตวน้ําเล็ก ๆ ที่มีอยูในบอหรือติดมากับน้ําทะเล

ที่ใชถายเขาบอ เชน  แพลงกตอน  สาหรายตาง ๆ  

-  อาหารสด  ไดแก  อาหารที่เกษตรกรนํามาใหกุงกิน เชน   ปลาสด  หอยสด 

ปลาหมึก อารทีเมีย  กลวย  รําละเอียด  และผลไมตาง ๆ  นํามาบดละเอียด 
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-  อาหารสําเร็จรูป   เปนอาหารที่มาจากวัตถุดิบหลายอยาง   เชน  ปลาปน 

ปลาหมึก กากถั่ว แปง วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ  ผานขบวนการอัดเม็ดมาใหมีขนาดเหมาะสมกับ       

วัยของกุง 
(2)  การใหอาหาร 

    ในชวงวันแรกของการเลี้ยงกุง จะยังไมใหอาหาร เพราะลูกกุงจะกินแพลงกตอน   

ในบอตอมาเกษตรกรจะใหอาหารกุงสําเร็จรูปเบอรเล็กสุดหรือเบอร 1 เกษตรกรบางรายอาจจะนํา

ไขตมสุกมาขยี้ใหละเอียดผสมกับรําและอาหารกุงสําเร็จรูปเบอร  1  นําไปเล้ียงกุงในชวง 7 – 10  

วันแรกจะใหอาหารวันละ  2 มื้อ  เมื่อกุงเริ่มโตมีขนาดแตกตางกัน  เกษตรกรจะเริ่มใหอาหาร

สําเร็จรูปเบอร 2 และเบอร 3  และเพิ่มปริมาณอาหารตามความเหมาะสม  โดยจะสังเกตจาก

อาหารสําเร็จรูปที่ใสไวในยอตามขอบบอแตละดานวากุงกินอาหารหมดหรือไม  หลังจาก            

ใหอาหารไปแลว  2  ชั่วโมง  หากอาหารในยอหมดแสดงวาอาหารกุงไมพอตองเพิ่มอาหารอีก  

หากอาหารไมหมดควรจะลดอาหารลง   สําหรับจํานวนมื้อจะเพิ่มขึ้นเปน 3 – 4 มื้อตอวัน             

เมื่อเลี้ยงกุงได 1 เดือน หากกุงโตขึ้นอาหารสําเร็จรูปจะใชเบอร 4 เลี้ยงจนครบ 3 เดือน จากนั้น

เกษตรกรจะใหอาหารสด เชน ปลาสดบด  หอยอบ  เพื่อทดแทนอาหารสําเร็จรูปบางสวนทําใหกุง

โตเร็วและเพื่อเพิ่มน้ําหนักกุงกอนจับขายพรอมกับใหอาหารเบอร   5   จํานวนมื้อจะเพิ่มขึ้นเปน   

4 – 5  มื้อตอวัน   จนกระทั้งจับกุงขายไดในชวงกุงอายุ  3  เดือนกวาถึง  4  เดือน   เกษตรกร             

สวนใหญจะใหอาหารเสริม เชน วิตามินตาง  ๆ และใหยาเมื่อกุงเปนโรค บางครั้งจะให             

ยาปฏิชีวนะปองกันโรคไวกอน   นอกจากนั้นในระหวางการเลี้ยงกุงเกษตรกรอาจใชภูมิปญญา

ทองถิ่น โดยใชมะขามเปยก  กระเทียมสด  และฝร่ังสดเสริม เพื่อเพิ่มวิตามินซีและชวยใหกุง       

ขับถายไดดีขึ้น 
5) การใชยาและสารเคมี 

     เกษตรกรบางรายจะใชยาเพื่อปองกันการเปนโรคของกุงทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย            

ในการซื้อยาปฏิชีวนะ  เชน  ยาออกซีเตตราไซคลินปองกันขี้ขาว  BKC ( เคมีภัณฑใชในกลุมของ

การฆาเชื้อโรคจําพวกเดียวกับฟอรมาลิน และคลอรีน) และไอโอดีน  เปนตน 

      สําหรับสารเคมีที่นิยมใชกัน คือ ปูนขาว ปูนมารล  กากชา  โดโลไมท  ซีโอไลท  และ          

จุลินทรีย (เปนหัวเชื้อที่หมักไวหรือเปน EM ปรับสภาพน้ํา) จะเริ่มใชต้ังแตเตรียมบอจนกระทั่ง

ระหวางการเลี้ยง  เพื่อชวยปรับสภาพดินและน้ํา  และชวยยอยสลายของเสียในบอกุงใหดีขึ้น 
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6) การใหอากาศ 
      เกษตรกรสวนใหญที่ทําการสํารวจจะใชเคร่ืองตีน้ําแบบใชเครื่องยนตดีเซลหรือ           

ใชมอเตอรไฟฟา  เพื่อตีน้ําเพิ่มอากาศในบอเลี้ยง  กอนนําลูกกุงปลอยลงบอจะเปดเครื่องใหอากาศ       

ในน้ําตลอดเวลาอยางนอย  1  คืน  เพื่อใหน้ํามีปริมาณออกซิเจนมากพอ  และในระหวางการเลี้ยง

จะใหอากาศเปนชวง ๆ ถาหากกุงติดมากจะตีน้ําบอย  เพราะจํานวนกุงมีมากตองการอากาศ       

ใหเพียงพอ 
7)  การจัดการน้ําระหวางการเลี้ยง 

      ในระหวางการเลี้ยงเกษตรกรจะคอยปรับคุณภาพน้ําใหเหมาะสม  โดยจะเติมน้ําในบอ

เล้ียง   เมื่อน้ําเริ่มลดลงและมีสีเขมมากเกินไป   บางรายจะเติมน้ําสัปดาหละ  1  คร้ัง ใหน้ําอยูใน

ระดับเดิมเสมอจะใชปูนขาว ปูนมารล  โดโลไมท  เพื่อปรับ pH  และคาอัลคาไลนิต้ีของน้ํา รวมทั้ง

มีการตรวจ  วัดคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ  ในชวงกุงโตจะมีการเปลี่ยนถายน้ําบอย  เพราะมีการ

ใหอาหารสด  ซึ่งทําใหน้ําสกปรกไดงาย 
8) การจับกุง 

      เมื่อเกษตรกรเลี้ยงกุงได 3 – 4  เดือน  ระหวางการเลี้ยงจะสุมดูลูกกุงทุกสัปดาหหากได

ขนาดที่ตองการขายก็จะติดตอพอคาคนกลางหรือหองเย็นหรือแพมาประมูลราคาที่ปากบอ             

โดยกําหนดราคาจากขนาดกุง ความสมบูรณและราคาตลาด    พรอมทั้งตอรองราคากัน             

มีทั้งเหมาบอและคัดเกรดตอรองกันใหเปนที่พอใจ   จางคนงานพิเศษที่รับจางจับกุงพรอม      

เครื่องมือตาง ๆ ที่ทําการจับกุงในทองถิ่นนั้น โดยคาจางแรงงานจับกุงคนละ 250 – 350 บาท           

จะจางประมาณ  5 – 10 คนตอบอตามปริมาณกุง  โดยเกษตรกรจะเปนผูจายคาจางคนงานพิเศษ  

และในการจับกุงแตละครั้งเกษตรกรจะมีคาใชจายเพิ่มสําหรับการเล้ียงอาหารและเครื่องดื่ม      

ในระหวางการจับกุงดวย สวนวิธี  การจับกุงจะจับโดยใชประตูเทียม   (วิธีการจับกุงของเกษตรกร

ที่สูบน้ําจากบอเลี้ยงออกไปบอน้ําทิ้ง  ระหวางที่สูบน้ําจะใชอวนรอจับกุงทางชองระบายน้ํา         

ก็สามารถจับกุงไดรวดเร็ว)  และมีเกษตรกร   บางรายที่ไดผลผลิตมากก็จะนําไปขายที่มหาชัย 

จังหวัดสมุทรสาคร  หรืออําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 
9) อัตราการรอด 

       จากการสํารวจเกษตรกรเลี้ยงกุงมีอัตรารอดประมาณรอยละ  49.56   
10)  น้ําทิ้งและตะกอนเลน 

        เกษตรกรที่สํารวจมีการจัดการเล้ียงกุงในระบบปด  ระบบก่ึงปด  และระบบเปด            

โดยการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบปด  หมายถึง  การเล้ียงกุงที่ไมมีการถายเทน้ําและของเสียออกสู     
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ส่ิงแวดลอมเลยตลอดการเลี้ยง  ในชวงการเตรียมบอเลี้ยง น้ําทิ้งที่เกิดขึ้นในชวงการจับกุงจะเก็บ

ไวในบอพักน้ําและทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูในระดับที่เหมาะสม  เพื่อหมุนเวียนน้ํา        

นํากลับมาใชใหม   สําหรับตะกอนเลนจะตักเลนใสบอพักเลนหรือไวขางบอ 

  สวนการเลี้ยงกุงในระบบกึ่งปด  หมายถึง การเลี้ยงกุงที่ สูบน้ําจากแหลงน้ํา

สาธารณะมาเก็บกักไวในบอพักเพื่อใชในชวงของการเลี้ยงในบอเลี้ยงและใชเติมน้ําโดยไมมี        

การถายเทน้ําหรือสูบน้ําจากนอกฟารมหรือถายเทเพียงเล็กนอยตามความจําเปนและจะมี          

การถายเทน้ําออก ในชวงของการจับกุง ตะกอนเลนที่เหลือจะตักไวขางบอ หรือตักไวในบอพักเลน 

(ถามี) 

  สําหรับการเลี้ยงในระบบเปด  หมายถึง  การเลี้ยงกุงที่สูบน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะ

เขาไวในบอเลี้ยงเพื่อใชเลี้ยงกุง เมื่อจะเติมน้ําก็สูบน้ําจากนอกฟารมเติม  เพื่อรักษาระดับน้ําและ           

ความเค็มของน้ําและจะถายเทน้ําออกนอกฟารมในชวงการจับกุง    ตะกอนเลนจะตักไวขางบอ             

ดันทิ้งทันที หมักเปนปุย และดันเปนขอบบอ เปนตน 

  จากการสํารวจเกษตรกรจะจัดการน้ําหลังการเลี้ยง โดยระบายทิ้งทันทีรอยละ  

89.36  และเก็บไวในบอบําบัดเพื่อปรับสภาพไวใชตอไปรอยละ 10.64    สวนการจัดการเลนหลัง

การเลี้ยงโดยดันทิ้งทันทีรอยละ  6.38  หมักเปนปุยรอยละ 19.15  ดันเปนขอบบอรอยละ 31.92   

และอื่น ๆ (เก็บไวในบอพักเลน  ถมที่  ไถกลบ) รอยละ 42.55   เปนตน 
3.3.2 การเลี้ยงกุงในระบบ  GAP 

           การเลี้ยงกุงในระบบ GAP คือการผลิตกุงใหมีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค             

ถูกสุขอนามัยที่ดีของฟารม  ใชยาและสารเคมีที่เหมาะสม  เพื่อไมใหมีสารตกคางในเนื้อกุง  

เกษตรกรผูเล้ียงกุงกุลาดําในระบบ  GAP   ที่ทําการสํารวจ มีเวลาการเลี้ยงกุงปละ  2  รุนๆละ

ประมาณ 4 เดือน โดยมีวิธีการเลี้ยง ดังนี้ 
1) การเตรียมบอ 

    หลังจากมีการจับกุงแลวตองมีการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงรุนตอไป โดยเกษตรกร

จะกําจัดเลนหลังจากการจับกุง  จะมีการฉีดเลนไปไวในบอพักเลน  หมักทําปุย หรือดันเปน       

ขอบบอ  บางทีก็นําไปถมที่ ถมสวน ตลอดจนมีการไถพลิกหนาดิน  ทําใหเกิดการยอยสลายเร็วขึ้น  

เมื่อตากบอแหงดีแลว จะลงปูนขาว ปนูมารลใหทั่วบอ 
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2) การเตรียมน้ํา 
     เมื่อเตรียมบอเล้ียงแลว  สูบน้ําจากแมน้ําหรือจากทะเลโดยตรงเขาบอพักน้ํา   

(กรณีมีบอพักน้ํา) เขาบอเล้ียง    โดยมีการบําบัดน้ําดวยคลอรีน  ปูนขาว  ปูนมารล  โดโลไมท          

ซีโอไลท ฯลฯ  เพื่อปรับ pH น้ํา จะใชอยางใดอยางหนึ่งโรยใหทั่วบอจนกระทั้ง pH น้ําเปนกลาง

ตามที่ตองการ ซ่ึงระดับน้ําประมาณ 100 – 180 ซม. 
3)  การปลอยลูกกุง 

      จะตองมีการกําหนดความหนาแนนใหเหมาะสม และลูกกุงที่นํามาเลี้ยงจะตองแข็งแรง  

โดยทั่วไปจะเลือกกุงขนาด  P11 – P15 อัตราการปลอยลูกกุงประมาณ 40,000 – 130,000 ตัว/ไร          

ราคาตัวละ   8 – 18   สตางค   แหลงซื้อลูกกุงจะซื้อจากโรงเพาะฟกที่มีประวัติดี  และจะไป           

ดูลูกกุงเปนระยะ  แตสวนใหญจะซื้อลูกกุงจากความคุนเคย  เช่ือใจกันมาก  การคัดเลือกลูกกุง 

จะดูจาก     ความแข็งแรง    สภาพรูปราง   สังเกตดวยสายตา    ตัวเรียงยาว   สีใส   แพนหาง 

กางเต็มที่  กุงที่จะนํามาปลอยจะมีการตรวจสอบคุณภาพลูกกุง  โดยตรวจดวยเครื่องมือ ตรวจ

โดยสังเกต   ตรวจโดยเจาหนาที่กรมประมง ตลอดจนตรวจ  PCR  สวนใหญฟารมเพาะฟกจะเปน

ผูตรวจสอบคุณภาพลูกกุงมาใหเกษตรกรเมื่อตกลงซื้อลูกกุงแลว เกษตรกรจะแจงใหฟารมทราบ

ถึงสภาพน้ําที่เตรียมไวสําหรับอนุบาลลูกกุง   จะมีการปรับน้ําที่ใชในการอนุบาลลูกกุง   1   วัน  

กอนที่จะปลอยลูกกุง   เมื่อพอคาไดปรับน้ําใหแลวจึงนําลูกกุงใสถุงพลาสติกมาสงใหที่ฟารมหรือ

เกษตรกรไปรับเองที่โรงเพาะฟก   การปลอยลูกกุงเกษตรกรจะนําถุงที่ใสลูกกุงมาแชในบอเลี้ยง     

ที่เตรียมไวประมาณ ½ ชม เพื่อปรับอุณหภูมิน้ําในถุงใหใกลเคียงกันกับน้ําในบอเล้ียงแลวคอย ๆ  

ปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยง   โดยกอนปลอยลูกกุงเกษตรกรจะมีการเปดเครื่องเติมอากาศประมาณ 

24 ชม. เพื่อใหน้ําในบอผสมกันเปนเนื้อเดียวกัน 
  4)   อาหารและการใหอาหาร 

อาหารที่ใชเล้ียงกุงจะเปนอาหารธรรมชาติ อาหารสําเร็จรูป อาหารสดและอาหาร

เสริม การเลือกอาหารเกษตรกรจะคํานึงถึงความใหม ความสด จะสั่งซื้อโดยตรงจากโรงงานผลิต

อาหาร  ดูอายุอาหารจากวันผลิตจะตองใหม ไมซื้ออาหารที่เก็บไวนาน  เมื่ออาหารถึงฟารมจะเก็บ

ไวในโกดังเก็บอาหารที่ปูพื้นดวยไม  ซึ่งชวยปองกนั ไมใหอาหารชื้นขึ้นรา 

การใหอาหารกุง ในชวงวันแรกของการเลี้ยงกุง จะยังไมใหอาหาร เพราะลูกกุง   

จะกินแพลงกตอนในบอ ตอมาเกษตรกรจะใหอาหารกุงสําเร็จรูปเบอรเล็กสุดหรือเบอร 1 เกษตรกร

บางรายจะนําไขสุกมาขยี้ใหละเอียดผสมกับรําและอาหารกุงสําเร็จรูปเบอร   1  แลวนําไปเลี้ยงกุง
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ในชวง 7 – 10 วันแรก ใหอาหารกุงวันละ 2 มื้อ โดยสาดใหทั่วบอ เมื่อกุงเร่ิมโต จะเพิ่มจํานวน       

การใหอาหาร  3 – 4  มื้อ  เมื่อเลี้ยงกุงได  1  เดือน   ปริมาณอาหารจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม   

โดยสังเกตจากอาหารที่ใสไวในยอตามขอบบอแตละดานวากุงกินอาหารหมดหรือไม หลังจากให

อาหารไปแลว 2 ชั่วโมง หากอาหารในยอหมด แสดงวาอาหารไมพอตองเพิ่มอีก หากอาหารไมหมด

ควรจะลดอาหารลง  ในการใหอาหารกุงใหปริมาณที่เพียงพอหรือต่ํากวาที่ตองการเล็กนอย             

เพื่อชวยใหอาหารเหลือนอยที่สุด   การที่กุงไดรับอาหารต่ํากวาความตองการจะชวยกระตุนใหกุง

พยายามหาอาหารในบอกิน ซึ่งจะทําใหบอเลี้ยงกุงสะอาดขึ้น  สําหรับอาหารจะเพิ่มขึ้นเปน            

5 – 6 มื้อ  จนจับกุงขายได  ในการใหอาหารสดนั้นเกษตรกรตองระมัดระวัง  เพราะอาหารสด            

จะทําใหน้ําเสียงาย จะมีเกษตรกรใหอาหารสดชวงแรกๆ หรือบางรายจะใหอาหารสดกอนจับกุง             

2 – 3 อาทิตย    คลุกผสมอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มน้ําหนักกุง 
5) การใชยาและสารเคม ี
        เกษตรกรสวนใหญจะไมมีการใชยาและสารเคมี    แตก็ยังมีเกษตรกรบางรายที่ใชเนื่องจาก

ตองการปองกันโรค   และถาหากกุงเปนโรค   เมื่อตองการรักษาโรคกุงควรใชยาปฏิชีวนะที่กรมประมง

อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   และขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ    เพราะถาหากตรวจ

พบสารเคมีตกคางกอนจับกุงเจาหนาที่กรมประมงจะไมออกใบรับรองการจับกุงให 
6)  การจัดการน้ําระหวางการเลีย้ง 

เกษตรกรจะมีการเลี้ยงกุงแบบระบบเปด  และระบบกึ่งปด กึ่งเปด  แตไดรับการรับรอง

จากกรมประมงแลววาน้ําที่ปลอยทิ้งหลังการจับกุงมีคุณภาพดีไมทําลายสิ่งแวดลอม    ระหวาง      

การเลี้ยงจะมีการปรับสภาพน้ํา  ถายเทน้ําและเติมน้ําตลอดเวลา   ปรับสภาพน้ําโดยการเติมปูน    

ปุย  โดโลไมทและซีโอไลท    เพื่อใหน้ํามีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุง 
7) การจัดการสุขภาพกุง 

มีการตรวจสอบความแข็งแรงของลูกกุง   เพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี             

การตรวจสอบคุณภาพลูกกุงตรวจโดยใชเคร่ืองมือ  สังเกต  ใหนักวิชาการตรวจ และตรวจ PCR 

ดวย กรณีมีความจําเปนจะใชยาปฏิชีวนะจะตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดของกรมประมง

ผสมอาหารที่ใชเลี้ยงกุงควรหยุดยากอนจับ   ไมควรใชยาปฏิชีวนะผสมอาหาร   เมื่อกุงอายุต้ังแต  

2½ - 3 เดือนขึ้นไป  เพื่อปองกันไมใหมีการตกคางของยาปฏิชีวนะในตัวกุง ถาหากตรวจพบ             

สารเคมีตกคางกอนจับ  เจาหนาที่กรมประมงจะไมออกใบรับรองการจับกุงให ถาเกิดโรคระบาด

รุนแรงก็จะหยุดกิจกรรมการเลี้ยงในบอ   เพื่อลดการแพรระบาดไปยังบออื่น 
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8) การจับและการจําหนาย 
     เมื่อเลี้ยงกุงได 3 – 4 เดือน ระหวางการเลี้ยงเกษตรกรจะมีการสุมดูขนาดกุงทุกสัปดาห         

หากไดขนาดที่ตองการขายก็จะติดตอพอคาคนกลาง หองเย็น หรือแพมาประมูลราคาที่ปากบอ 

โดยมีการกําหนดราคาจากขนาดกุง ความสด ความสมบูรณ  และราคาตลาดพรอมทั้งตอรอง

ราคากัน มทีั้งเหมาบอ  และคัดเกรดตอรองกันใหเปนทีพ่อใจ จางคนงานพิเศษจับกุง  พรอม      

เครื่องมือตางๆที่ทําการจับกุงในทองถิ่นนั้น การจับกุงก็แลวแตจะตกลงราคากันวาใครจะเปนผูจาย          

และจางคนจับ บริษัทสวนใหญจะมีคนงานจับกันเอง  เกษตรกรบางรายก็จะนํากุงไปขายยังตลาด

ใกลเคียงตาง ๆ ตามความพอใจเกษตรกรบางรายจะนํากุงไปจําหนายยังตลาดกลาง เชน ตลาด

มหาชัย และตลาดปากพนัง  เปนตน   การจับกุงสวนใหญก็จะจับโดยใชประตูเทียมในการจับกุง 
9) อัตราการรอด  

เกษตรกรจากการสํารวจเลี้ยงกุงมีอัตรารอดประมาณรอยละ 48.20   
10) น้ําทิ้งและตะกอนเลน 

      การเลี้ยงกุงจะเล้ียงแบบระบบเปดและระบบกึ่งปดกึ่งเปด สวนใหญจะมีการระบายน้ํา     

ทิ้งทันททีี่จับกุง เนื่องจากเกษตรกรไดใหเจาหนาที่กรมประมงตรวจเชค็คุณภาพน้าํเรียบรอยแลววา       

น้ําที่จะระบายทิ้งไมทําลายสิ่งแวดลอม   เปนน้าํทีส่ามารถเลี้ยงปลาก็ได จึงสามารถปลอยลงแหลงน้ํา

ธรรมชาติไดเลย บางรายก็จะมีการเก็บเขาบอบาํบัดเพื่อปรับสภาพแลวนํามาใชครั้งตอไป หรือ

บําบัดแลวปลอยทิ้ง 

         เลนในบอจะมกีารระบายทิง้บาง แตสวนใหญจะเก็บเขาบอพักเลน บางรายก็จะมีการหมกั

ทําปุย ดันเปนขอบบอนําไปถมทีห่รือมีการไถกลบ พลิกหนาดนิ เพื่อเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารหมุนเวียน

เปนโซอาหารเลี้ยงกุงไดเร็วขึ้น 

          จากการสํารวจเกษตรกรจะจัดการน้ําหลังการเลี้ยง  โดยระบายทิ้งทันทีรอยละ 77.05  

เก็บไวในบอบําบัดเพื่อปรับสภาพไวใชตอไปรอยละ 16.39 เก็บไวในบอบําบัดแลวปลอยทิ้งรอยละ 

4.92 และปรับสภาพกอนทิ้งรอยละ 1.64 สวนการจัดการเลนหลังการเลี้ยง โดยดันทิ้งทันทีรอยละ 

6.15 หมักเปนปุยรอยละ 16.92 ดันเปนขอบบอรอยละ 33.85 และอื่นๆ (เก็บไวในบอพักเลน ถมที่         

ไถกลบ) รอยละ  43.08  เปนตน 
3.3.3 การเลี้ยงกุงในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Code of Conduct  : CoC) 

            การเลี้ยงกุงในระบบ CoC  คือ  การจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม   การเล้ียงกุงทะเล

อยางยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิตจากฟารมถึงโรงงานแปรรูป  เพื่อใหไดกุงคุณภาพ   ปลอดภัยและ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ในการศึกษานี้ศึกษาเฉพาะฟารมเลี้ยงกุงแบบ CoC เทานั้น  เกษตรกรผูเลี้ยง
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กุงกุลาดําในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Code of Conduct  : CoC) ที่ทําการสํารวจ  มีการเล้ียงกุง

เฉลี่ยปละ 2 รุน  รุนละประมาณ  4 เดือน  โดยมีวิธีการเลี้ยง ดังนี้ 
1) การเตรียมบอ 

  หลังจากการจับกุงแลวตองเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงรุนตอไป     โดยเกษตรกรจะกําจัดเลน

หลังจากจับกุง สวนใหญจะฉีดเลนไปเก็บไวในบอพักเลน บางรายจะนําไปหมักทําปุย    ถามีเลนมาก   

เกินไปก็จะมีการบําบัดเลนในบอกอนโดยตองตากบอใหแหงกอนในชวงแรก   เพื่อปรับสภาพดิน  

เกษตรกรไถพรวนพลิกหนาดิน ทําใหการยอยสลายเกิดไดเร็วขึ้น    เมื่อตากบอแหงแลว จะลงปูนขาว          

ใหทั่วบอ  ในชวงนี้ถาควบคุมใหตะกอนเลนมีความชื้นจุลินทรียจะเกิดขึ้นและชวยยอยสลายให            

สารอินทรียลดนอยลง  ถาในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังการสูบน้ําออกจากบอจนแหง  เพื่อใหดิน           

สัมผัสอากาศ  ทําใหการยอยสลายเกิดขึ้นไดดี หากมีเลนมากจะใชแทรกเตอรไถปาดเอาเลนออกไป

เสริมคันบอหรือนําไปเก็บไวในที่เก็บเลนที่มีการปองกันไมใหดินเลนไหลหรือถูกชะลงสูแหลงน้ํา 
2) การเตรียมน้ํา  

     เกษตรกรจะใชน้ําจากแมน้ํา  หรือจากทะเลสาบโดยตรง จะมีการสูบน้ําเขาบอพักน้ําของ             

แตละคน  ซึ่งจะมีการบําบัดน้ําดวยคลอรีนในบอพักน้ํา แลวทิ้งไว 2 – 3 วัน แลวสูบน้ําผานตะแกรงถี่ 

หรืออวนผา 2 ชั้นเขาบอเลี้ยงกุง ระดับน้ําประมาณ  90 – 150 ซม. โดยเกษตรกรจะใชปูนขาว          

ปูนมารล  โดโลไมท  ซีโอไลท ฯลฯ  เพื่อปรับ pH น้ํา จะใชอยางใดอยางหนึ่งโรยใหทั่วบอ จนกระทั่ง

ระดับ pH เปนกลางตามที่ตองการ บางรายจะเก็บตัวอยางน้ํา  เพื่อไปตรวจคุณภาพน้ํา ดูคาความเค็ม

ไมต่ํากวา  10   พีพีที  ถาหากคุณภาพน้ําไมเหมาะสมก็จะเล่ือนกําหนดการเตรียมน้าํออกไป   การนาํน้าํ

เขาสูบอเล้ียงจะใชเคร่ืองสูบน้ําและกรองผานตาขายอวนมุงสีฟา 2 ชั้น ซึ่งจะชวยกรองปลาและสัตวน้ํา  

ธรรมชาติไมใหหลุดเขามาในบอ   ในกรณีที่มีปลาหรือสัตวน้ําธรรมชาติเขามาจะกําจัดโดยใชกากชา

หมักแลวนําน้ําไปสาดใหทั่วบอ เก็บปลาออกแลวเปดเครื่องตีน้ํา   เพื่อใหกากชาสลายตัวหรืออาจ

เตรียมน้ําโดยใสปุยหมักก็ได  จากนั้นจะตรวจคุณภาพน้ําบอเลี้ยง  เพื่อที่จะนําลูกกุงมาปลอย             

การเตรียมสีน้ําจะเร่ิมหลังจากที่กากชาสลายตัวไปในชวงที่มีแดดโดยเติมปูนโดโลไมท   เมื่อสีน้ําเริ่มข้ึน 

จึงปลอยลูกกุง     ชวงเตรียมน้ําจะไมมีการใชคลอรีนหรือสารเคมีรุนแรง  เพราะจะทําใหจุลินทรีย       

ในธรรมชาติที่ชวยยอยสลายของเสียในบอลดลง  ระบบนิเวศในบอเล้ียงเสียสมดุลการยอยสลาย        

ไดงาย ทําใหเสียเวลาในการเตรียมสีน้ํามากขึ้น 
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3)  การปลอยลูกกุง 
      ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก จะตองมีการกําหนดความหนาแนนใหเหมาะสม    และลูกกุง             

ที่นํามาปลอยจะตองแข็งแรง หากจัดการผิดพลาดจะทําใหการเล้ียงในรุนนั้นเกิดความเสียหาย           

โดยทั่วไปจะเลือกลูกกุงขนาด  P12 – P18 กรณีที่ไมสามารถหาลูกกุงไดจะใชลูกกุงขนาด P12  ถาหาก    

ลูกกุงมีขนาดต่ํากวานี้จะไมนํามาเลี้ยง  อัตราการปลอยลูกกุงประมาณ  50,000 – 100,000 ตัว/ไร    

ราคาตัวละ 8 – 18 สตางค แหลงซื้อลูกกุงจะซื้อจากโรงเพาะฟกที่มีประวัติดีและจะตองเขาไปดูลูกกุง

เปนระยะ  รวมทั้งมีความคุนเคย  เชื่อใจกันมาก   การคัดเลือกลูกกุงจะดูจากความแข็งแรง   สภาพ        

รูปรางของลูกกุงที่สังเกตดวยสายตา  คือ ตัวเรียงยาว สีใส ขนาดลูกกุงเหมาะสมกับอายุจะตอง          

มีขนาดไมต่ํากวา 1.5 เซนติเมตร และแพนหางกางเต็มที่ 

  กุงที่จะนํามาเลี้ยงจะมีการตรวจสุขภาพ  โดยสงไปตรวจการติดเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  

และฟงคําแนะนําจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ  เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อลูกกุง            

เมื่อซื้อลูกกุงมาแลวจะวัดความเค็มของน้ําในบอที่เตรียมไว  แลวบอกโรงเพาะฟก  เพื่อใหปรับสภาพ   

น้ําที่ใชในการอนุบาลลูกกุงใหมีความเค็มของน้ําที่ใชอนุบาล 1 วัน กอนที่จะปลอยลูกกุง การปลอย     

ลูกกุงจะปลอยในชวงเชาหรือเย็น  ในชวงอากาศไมรอน    มีการปรับอุณหภูมิน้ําในถุงลูกกุงกับน้ํา        

ในบอใหใกลเคียงกันกอน  โดยแชถุงลูกกุงในบอเพื่อปรับอุณหภูมิจนแนใจวาลูกกุงปรับตัวไดแลว           

จึงปลอยลูกกุงลงในบอ 
4) อาหารและการใหอาหาร 

      อาหารที่ใชเลี้ยงกุงจะเปนอาหารตามธรรมชาติ  อาหารสําเร็จรูป  อาหารสดและอาหาร

เสริม  การเลือกอาหารเกษตรกรจะคํานึงถึงความใหม ความสดของอาหาร จะส่ังซื้อโดยตรงจาก     

โรงงานผลิตอาหาร  ดูอายุอาหารจากวันที่ผลิตจะตองใหม   ไมซื้ออาหารเก็บไวนานเกิน   1   อาทิตย  

เมื่ออาหารถึงฟารมจะเก็บไวในโกดังเก็บอาหารที่ปูพื้นดวยไม  ซึ่งชวยปองกันไมใหอาหารชื้นขึ้นรา  

การใหอาหารในปริมาณที่เพียงพอหรือตํ่ากวาที่ตองการเล็กนอย  เพื่อใหอาหารเหลือนอยที่สุด          

การที่กุงไดรับอาหารตํ่ากวาความตองการ  จะชวยกระตุนใหกุงพยายามหาอาหารในบอกิน  ซึ่งจะ   

ทําใหบอเล้ียงกุงสะอาดขึ้น 

       สําหรับการใหอาหารชวงเดือนแรกกุงยังเล็กจะใหอาหาร จํานวน 2 มื้อ โดยสาดใหทั่วบอ  

ในชวงใหอาหารจะปดเครื่องตีน้ํา  เมื่อหวานเสร็จจะใหอาหารในยอพรอมกับเปดเคร่ืองตีน้ํา เมื่อ

กุง เริ่มโต เกษตรกรจะใหอาหารเพิ่มขึ้น และเพิ่มจํานวนการใหอาหาร 3 –4 มื้อ  ปริมาณเพิ่มขึ้น

ตามความเหมาะสม โดยสังเกตจากอาหารที่ใสในยอตามขอบบอแตละดานวากุงกินอาหารหมดหรือไม    
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หลังจากใหอาหารไปแลว 2 ชั่วโมง  หากอาหารในยอหมด แสดงวา อาหารกุงไมพอตองเพิ่มอาหารอีก  

หากอาหารไมหมดควรจะลดอาหารลง สําหรับจํานวนมื้อจะเพิ่มขึ้นเปน 5 – 6 มื้อ  จนจับกุงขาย  

อาหารสดจะใหในชวงที่กุงไมกินอาหาร  โดยใหปลาสดสับละเอียดคลุกอาหารสําเร็จรูปใหกิน            

เพื่อกระตุนใหกุงกินอาหาร จะใหอาหารสดติดตอกันจนกุงกินอาหารเม็ดมากขึ้นแลวจึงหยุด ทั้งนี้จะให

อาหารสดไดไมเกิน 5 – 7 วัน ในชวงที่ใหอาหารสดจะใชเคร่ืองตีน้ํา     เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหมากขึ้น     

เพื่อปองกันไมใหน้ําเสีย  โดยเฉพาะในชวงอากาศรอน  ตองระมัดระวังอยางยิ่ง  เพราะจะทําใหน้ําเสีย

งายขึ้น  เกษตรกรบางรายจะใหอาหารสดจําพวกปลาในชวงกอนจับ 3  สัปดาห  บางทีชวงอากาศเย็น   

กุงจะไมกินอาหารจะบดปลาสดคลุกอาหารสําเร็จรูปใหกิน   เพื่อกระตุนใหกุงกินอาหาร 
5) การใชยาและสารเคมี 

     การเลี้ยงกุงในระบบ  CoC   จะเนนการใชความสมดุลทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงที่         

อิงธรรมชาติ ซึ่งมีแพลงกตอน   จุลินทรีย  สัตวหนาดิน  ปลาและกุงอาศัยในบออยางเหมาะสม          

การใชยาและสารเคมีเปนแนวทางที่ขัดแยงตอการเลี้ยงกุงแบบชีวภาพ เพราะจะมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมของบอเลี้ยงกุงในระยะสั้นและระยะยาว ยาและสารเคมีจะฆาจุลินทรียทุกชนิด          

จุลินทรียที่มีประโยชนในการยอยสลายจะถูกทําลาย ทําใหกระบวนการธรรมชาติบําบัดใน            

บอเลี้ยงลดลงของเสียจะสะสมมากขึ้น การเล้ียงกุงแบบชีวภาพ  โอกาสที่จะเกิดโรคนอยมาก 

เพราะสมดุลธรรมชาติ  สภาพแวดลอมดี  กุงมีความแข็งแรง  จุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคกุง         

จะควบคุมโดยจุลินทรียที่มีประโยชนอ่ืน ๆ ที่มีอยูมากในบอ ดังนั้น จึงไมจําเปนตองใชยา แตถา

กรณีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การเล้ียงกุงในลักษณะที่มี   เจาของหลายคน  แมวามีระบบที่ดีแตอาจ

เกิดโรคได ถาหากกุงเปนโรค เมื่อตองการรักษาโรคกุงควรใชยาปฏิชีวนะที่กรมประมงอนุญาต          

ใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   และขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และหยุดใหยาเมื่อ    

เล้ียงกุงไดอายุต้ังแต 2½ - 3 เดือนขึ้นไป 
 6) การจัดการน้ําระหวางการเลี้ยง 
      สวนใหญเกษตรกรจะเลี้ยงแบบปด  และก่ึงปดกึ่งเปด  แตมีเกษตรกรบางรายเลี้ยงแบบเปด  

ซึ่งเปนน้ําที่มีคุณภาพดีไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  กรมประมงไดตรวจคุณภาพน้ําเรียบรอย

แลวกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  จะมีการถายน้ําเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละประมาณ  10  ซม.     

จากบอพักน้ํา  จะตรวจวัดคุณภาพน้ําสม่ําเสมอ  และใชปูนเปนวัสดุธรรมชาติใหพอเหมาะกับการ     

จัดการคุณภาพน้ํา  ในการถายน้ําแตละครั้งจะใชกากชาเพื่อฆาปลา  และกระตุนใหกุงลอกคราบทําให
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กุงสะอาดและโตไวขึ้น ในบอตองรักษาออกซิเจนใหเพียงพอตอความตองการของกุง  เพื่อการยอย

สลายสารอินทรีย ทําใหคุณภาพน้ําดีเหมาะสมกับความเจริญเติบโตของกุง 
7) การจัดการสุขภาพกุง 

     มีการตรวจเช็คความแข็งแรงของลูกกุงเพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี แตกรณีจําเปน        

จะมีการใชยาปฏิชีวนะที่ไดมาตรฐาน ตามกําหนดของกรมประมงผสมอาหารที่ใชเล้ียงกุง ควรมีระยะ

หยุดยากอนจับ  ไมควรใชยาปฏิชีวนะผสมอาหาร  เมื่อกุงมีอายุ 2½ - 3 เดือนขึ้นไป  เพื่อปองกันไมให      

มีการตกคางของยาปฏิชีวนะในตัวกุง  มีการควบคุมคุณภาพดินและน้ําใหมีการเปล่ียนแปลงนอยที่สุด

มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ  บางพื้นที่จะมีการใชลากโซพื้นเปนระยะ ๆ เพื่อไมใหเกิดการ

หมักหมมของสารอาหาร  แรธาตุ และเศษอาหารที่เหลือและจะตองตรวจคุณภาพน้ําสม่ําเสมอ          

เพื่อดูแนวโนมของเสียในบอ  นอกจากนี้จะตองตรวจสุขภาพกุงและปริมาณแบคทีเรียในน้ําสม่ําเสมอ  

ถากุงผิดปกติจะปรับลดอาหารทันที   ถาเกิดโรคที่รุนแรงและกุงมีขนาดพอจับไดก็จะจับทันทีจะไมทํา

การรักษา ในกรณีที่โรคไมรุนแรง  การรักษาจะทําโดยสรางสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  เพื่อใหกุงแข็งแรง   

จนสามารถตอสูกับโรคไดเอง  เชน การเปดเคร่ืองตีน้ําใหมากขึ้น  ลดการใหอาหาร เพื่อใหของเสีย        

ในบอลดลง ก็จะทําใหสถานการณโรคคล่ีคลายได 

  หากเกิดโรคระบาดรุนแรงก็จะหยุดกิจกรรมในบอ  เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อโรค  

และใหเชื้อโรคลดปริมาณลง  รอจนกวากุงในบออื่นที่เล้ียงจับขายหมดแลวจึงเริ่มจัดการเตรียม       

บอเลี้ยงที่เปนโรค    โดยบอที่เปนโรคจะตองเนนการเตรียมบอใชวิธีบําบัดตามธรรมชาติ  และใช

เวลานานกวาบอที่ผานการเลี้ยงตามปกต ิ
8) การจับและการจําหนาย 

      เมื่อเลี้ยงกุงไดขนาดเกือบที่จะจับขายได เจาหนาที่กรมประมงจะมาตรวจคุณภาพกุง          

และตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในกุงกอนจับ  และจะออกใบรับรองให  มีการวางแผนจบักุงลวงหนาโดยจะ

จับโดยใชประตูเทียม  และสูบน้ําเขาบอบําบัด  โดยการจางคนงานที่รับจางจับกุง อาจจะมีการ

เลือกบริษัทที่มีความพรอมและเปนธรรมกับเกษตรกร    หรืออาจจะนําไปจําหนายยังตลาดกลางที่

เกษตรกรเปนเจาของแพกุงเอง  ลักษณะการจําหนายจะมีการคัดเกรด กําหนดราคากุง ความสด 

และราคาตลาดมีการตอรองราคากันได 
9) อัตราการรอด  

เกษตรกรจากการสํารวจเลี้ยงกุงมีอัตราการรอดประมาณรอยละ 60.49 
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 10)  น้ําทิ้งและตะกอนเลน 
                10.1 การบําบัดน้ํา 
       จะเนนการลดปริมาณน้ําทิ้งโดยใชระบบปดหรือกึ่งปดก่ึงเปดในการเลี้ยงกุง            

เปน สวนใหญ มีการเก็บน้ําไวบําบัด เพื่อปรับสภาพน้ําไวใชเล้ียงในครั้งตอไป หรือมีการเก็บเขาบอ

บําบัดน้ําแลวทิ้งลงสูธรรมชาติ    บางรายมีการระบายทิ้งทันที     แตก็ไดมีการตรวจสอบคุณภาพกอน

จากเจาหนาที่กรมประมงแลววาเปนน้ําที่สะอาดไมทําลายสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
10.2  การบําบัดเลน 

         เลนในบอที่เกิดขึ้นจะถูกบําบัดในบอ โดยวิธีตากบอนาน ๆ เพื่อชวยการยอยสลาย

ของเสียที่สะสมในบอ  ซึ่งจะทําใหสารอินทรียถูกยอยสลายและเปล่ียนปนธาตุอาหารหมุนเวียนเปน 

หวงโซอาหาร  ทําใหของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกุงถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนอีกครั้งหนึ่ง หากเลน   

มากจะสูบเลนไวในบอบําบัดเลน    เมื่อบําบัดเลนแลวนําไปทําปุยหรือไปถมที่เปนหลุมเปนบอตอไป          

บางรายจะดันเลนขึ้นเปนขอบบอ  บางรายจะมีการไถกลบ  ไถพลิกหนาดิน  เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลง

เปนธาตุอาหารหมุนเวียนเปนโซอาหารสามารถเลี้ยงกุงไดตอไป    ไมตองตากบอนานมากนัก 

        จากการสํารวจเกษตรกรจะจัดการน้ําหลังการเล้ียง โดยเก็บไวในบอบําบดัเพื่อปรับ

สภาพไวใชตอไปรอยละ 57.14 ระบายทิ้งทันทีรอยละ 25.71 เก็บไวในบอบําบัดแลวปลอยทิ้งรอยละ 

14.29 และปรับสภาพกอนทิ้งรอยละ 2.86  สวนการจัดการเลนหลังการเลี้ยง  โดยดันทิ้งทันทีรอยละ 

2.94 หมักเปนปุยรอยละ  8.82  ดันเปนขอบบอรอยละ  11.77  และอื่นๆ  (เก็บไวในบอพักเลน 

ถมที่ ไถกลบ) รอยละ 76.47 เปนตน 

3.4  เปรียบเทียบการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป GAP และ CoC 
จากการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ CoC  ของจังหวัดตราด 

ระยอง  ชุมพร  สุราษฎรธานี  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  และสงขลา   มีวิธีการเลี้ยงที่เหมือนกันหรือ

แตกตางกัน  ดังตอไปนี้  (ตารางที่ 4) 

1.  จํานวนรุนการเลี้ยง  เกษตรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ CoC  จะมี

ระยะเวลาการเลี้ยงปละ 2 รุน  รุนละ 4 เดือนเหมือนกัน 

2.  การเตรียมบอเลี้ยง  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป  หลังจากการจับกุงแลว

เกษตรกรบางรายจะสูบน้ําเขาบอเล้ียงแลวเลี้ยงรุนตอไปเลย  บางรายจะมีการตากบอ 2 – 3 สัปดาห  

เกษตรกรจะใสปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรด ดางของดิน และชวยยอยสลายสารอินทรียในบอ       

มีบอพักน้ําและบอพักเลนใชรวมกัน  การเตรียมบอเลี้ยงแบบ GAP และ CoC  หลังจากการจับกุงแลว
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เกษตรกรจะกําจัดเลน และมีการตากบอใหแหงกอนเสมอ เพื่อปรับสภาพดิน หรือเกษตรกรอาจใชวิธี      

ไถพรวนพลิกหนาดิน ทําใหการยอยสลายเกิดไดเร็วขึ้น   เมื่อตากบอแหงแลวจะลงปูนขาวใหทั่วบอ  

เพื่อปรับสภาพความเปนกรด ดางของดิน 

3.  การเตรียมน้ํา  เกษตรกรผูเล้ียงกุงแบบทั่วไป GAP และ CoC  เมื่อมีการเตรียมบอ

เลี้ยงแลว จะสูบน้ําเขาบอพักน้ํา (กรณีมีบอพักน้ํา) เขาบอเลี้ยง  ใชสารปรับสภาพน้ําและตรวจสอบ         

คุณภาพน้ําใหอยูในระดับที่เหมาะสม แบบ GAP และ CoC  จะมีการดูแลมากกวาตามคําแนะนํา

ของนักวิชาการกรมประมง 

             4.  ระบบการใชน้ํา   การเลี้ยงกุงแบบทั่วไป สวนใหญจะเปนระบบเปด โดยมีการ       

สูบน้ําจากนอกฟารมมาใชเลี้ยงกุง  เมื่อจับกุงแลวก็จะระบายน้ําทิ้งทันที  การเลี้ยงแบบ  GAP   

สวนใหญจะเปนระบบเปดและกึ่งปดกึ่งเปด  บางรายจะระบายทิ้งทันที แตเกษตรกรไดใหเจาหนาที ่        

กรมประมงตรวจเช็คเรียบรอยแลววาน้ําที่จะระบายทิ้งไมทําลายส่ิงแวดลอม  เปนน้ําที่สามารถ         

เล้ียงปลาได  จึงสามารถปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติ  บางรายก็จะมีการเก็บเขาบอบําบัด เพื่อปรับ

สภาพแลวนํามาใชตอไป  หรือบําบัดแลวปลอยทิ้ง   การเลี้ยงแบบ CoC สวนใหญจะเปนระบบปด

และกึ่งปดกึ่งเปด โดยมีการสูบน้ําจากนอกฟารมเขาบอพักน้ํา  นํามาปรับสภาพแลวสูบเขาบอเลี้ยง         

หลังจากจับกุงจะสูบน้ําเขาบอบําบัดเพื่อปรับสภาพน้ําแลวนํากลับมาใชใหม  หรือบางคร้ังเมื่อ

บําบัดแลวก็จะระบายทิ้ง 

           5.  การปลอยลูกกุง  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไปจะปลอยลูกกุงขนาด P11 – P17 

ความหนาแนน  50,000 – 125,000   ตัว/ไร    ฟารมเพาะฟกจะตรวจสอบคุณภาพลูกกุงมาให             

การเลี้ยงกุงแบบ  GAP จะปลอยลูกกุงขนาด  P11  – P15  ความหนาแนน 40,000 – 130,000  ตัว/ไร      

ฟารมเพาะฟกจะตรวจสอบคุณภาพลูกกุงมาให  สวนการเลี้ยงกุงแบบ  CoC  จะปลอยลูกกุงขนาด       

P12 – P18  ความหนาแนน  50,000 – 100,000  ตัว/ไร  ลูกกุงจะผานการตรวจสอบคุณภาพจาก          

กรมประมง 

            6.  การใหอาหาร  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป แบบ  GAP  และแบบ  CoC   

จะใหอาหารธรรมชาติ อาหารสําเร็จรูป และใหอาหารสดกอนจับขาย  เพื่อเพิ่มน้ําหนักเหมือนกัน   

แตแบบ  CoC  จะเนนอาหารสําเร็จรูปในสัดสวนที่เหมาะสมบดคละกับอาหารสด เพื่อกระตุนใหกุง

กินอาหาร 
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            7.  การใชยาและสารเคมี  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป และแบบ GAP จะใชยา

ปฏิชีวนะในกรณีจําเปน  สวนการเลี้ยงกุงแบบ CoC เนนการใชสมดุลทางชีวภาพใชยากรณีจําเปน   

เทานั้น  ตามคําแนะนําจากเจาหนาที่กรมประมง 

8.  การใหอากาศ  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ  CoC  ใชเคร่ืองกังหัน

ตีน้ําใหออกซิเจนสม่ําเสมอและมีการตรวจคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ 

9.  การจัดการสุขภาพกุง  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ  CoC  จะมี

การตรวจสอบสภาพน้ําใหเหมาะสมและตรวจสุขภาพกุงอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจาก        

ประสบการณและคําแนะนําจากเจาหนาที่กรมประมง 

10. วิธีการจับ  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป  แบบGAP และแบบ CoC  จับโดย

ใชประตูเทียม  โดยสูบน้ําจากบอเล้ียงออกไปบอน้ําทิ้ง  ระหวางที่สูบน้ําจะใชอวนรอจับกุงทางชอง

ระบายน้ําก็สามารถจับกุงไดรวดเร็ว 

   11. อัตรารอด เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป อัตรารอดประมาณรอยละ 49  แบบ 

GAP อัตรารอดประมาณรอยละ 48  และแบบ  CoC  อัตรารอดประมาณรอยละ 61    

    12.  น้ําทิ้งและตะกอน  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบทั่วไป หลังจากจับกุงจะระบาย

น้ําทิ้งทันที ตะกอนเลนจะนําไปถมที่ ทําปุย ทําขอบบอ หรือระบายทิ้งบริเวณที่วางเปลา  การเลี้ยง

กุงแบบ GAP หลังจากจับกุงแลวจะระบายน้ําทิ้งทันที แตเจาหนาที่กรมประมงตรวจสอบน้ําแลววา

มีคุณภาพดีไมทําลายสิ่งแวดลอม  บางรายจะนําเขาบอบําบัดกอนระบายทิ้ง หรือนํามาปรับสภาพ

เพื่อใชตอไป สําหรับตะกอนเลนจะนําไปถมที่ ดันเปนขอบบอ ทําปุย หรือใสบอพักเลน  การเล้ียง

กุงแบบ CoC    หลังจากจับกุงแลวจะเก็บน้ําไวบําบัด เพื่อปรับสภาพน้ําไวใชเลี้ยงคร้ังตอไป หรือ

บําบัดแลวทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  บางรายอาจมีการทิ้งทันทีแตไดมีการตรวจสอบคุณภาพกอน

จากกรมประมงแลววาเปนน้ําสะอาด ไมทําลายส่ิงแวดลอม  สําหรับตะกอนเลนจะนําไปถมที่ ทํา

ปุย ดันเปนขอบบอ  ใสบอพักเลน  หรืออาจมีการไถพลิกหนาดิน เปนตน 

13. คุณภาพมาตรฐานฟารม การเล้ียงกุงแบบทั่วไป เจาหนาที่กรมประมงจะไมมีการ

ตรวจสอบมาตรฐานฟารม การเลี้ยงกุงแบบ GAP จะมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม โดย      

เจาหนาที่กรมประมงจะเขาไปดูแลดานสุขอนามัยฟารมที่ดี เชน บริเวณฟารม อาหาร เคร่ืองมือและ

อุปกรณตางๆ ตองจัดเก็บใหเรียบรอย รวมทั้งไมพบสารเคมีตกคางในเนื้อกุง การเล้ียงแบบ CoC  มี

การตรวจสอบเชนเดียวกับการเล้ียงแบบ GAP แตจะเนนดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอีกระดับ โดยเฉพาะ

บอบําบัดจะตองมี เพื่อไมใหมีการถายเทของเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
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ตารางที ่4  เปรียบเทียบการเลี้ยงกุงแบบทั่วไป  แบบGAP และแบบ CoC 

กิจกรรม การเลี้ยงแบบทั่วไป การเลี้ยงแบบ GAP การเลี้ยงแบบ CoC 

1. จํานวนรุนการเลี้ยง 
2.  การเตรียมบอเลี้ยง 

 

3. การเตรียมน้ํา 

 

 

 
 

4. ระบบการใชนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

5. การปลอยลูกกุง 
 

 

 

6. การใหอาหาร 
 

 

 

 

 

 

• ปละ 2 รุน 

• มีการตากบอ ปรับ

คุณสมบัติของดินดวยปนู

ตาง ๆ 

• ใชสารปรับสภาพน้ําและ

ตรวจเช็คคุณภาพน้ําใหอยู

ในระดับที่เหมาะสม 

 

• สวนใหญเปนระบบเปด

โดยมีการสูบน้ํ าจากนอก

ฟารมมาใชเลี้ยงกุงเม่ือจับกุง

แลวก็จะระบายน้ําทิ้งทันที  

 

 

 

 

• ขนาดลูกกุง P11 – P17 

ความหนาแนน 50,000 – 

125,000 ตัว/ไร เชื่อใจกันวา

ตรวจโรคกุงมาแลวจากฟารม 

• อาหารธรรมชาติ  อาหาร

สําเร็จรูป และใหอาหารสด

กอนจับขาย เพ่ือเพิ่มน้ําหนกั 

• ปละ 2 รุน 

• เชนเดียวกับการเลี้ยง

แบบทัว่ไป 

• เชนเดียวกับการเ ล้ียง

แบบทั่ ว ไ ป  จ ะดู แ ลม า ก

กวาเดิมตามคําแนะนําของ

นักวิชาการจากกรมประมง 

• สวนใหญเปนระบบเปด

และกึ่งปดกึ่งเปด โดยเก็บน้ํา

ที่ใชเลี้ยงกุงแลวไวบําบัดและ

ปรับสภาพไวใชตอไปหรือ

ปรับสภาพแลวจึงระบายน้ํา

ทิ้ง  หรือระบายทิ้งทันทีแต

กรมประมงตรวจสอบน้ําแลว

วามีคุณภาพดี 

• ขนาดลูกกุง P11 – P15 

ความหนาแนน 40,000 – 

130,000 ตัว/ไร เชื่อใจกันวา

ตรวจโรคกุงมาแลวจากฟารม 

• เชนเดียวกับการเลี้ยง

แบบทั่วไป 

 

• ปละ 2 รุน 

• เชนเดียวกับการเลี้ยง

แบบทั่วไป 

• เชนเดียวกับการเลี้ยง

แบบทั่ ว ไ ป  จะดู แ ลมาก

กวาเดิมตามคําแนะนําของ

นักวิชาการจาก   กรมประมง 

• สวนใหญเปนระบบปด

และกึ่งปดกึ่งเปด โดยมีการ

สูบน้ําจากนอกฟารมเขาบอ

พัก ปรับสภาพแลวนาํเขาบอ

เลี้ยง หลังจากจับกุง ก็จะ

นําเขาบอบําบดัปรับสภาพไว

ใชตอไป หรืออาจจะระบาย

ท้ิงหลังจากปรบัสภาพ            

• ขนาดลูกกุง P12 – P18 

ความหนาแนน 50,000 – 

100,000 ตัว/ไร ลุกกุงจะผาน

การตรวจจากกรประมง 

• เชนเดียวกับการเลี้ยง

แบบทัว่ไปจะเนนอาหาร

สําเร็จรูปในสัดสวนที่

เหมาะสมกับอาหารสด เชน

ปลาสดบดคละกับอาหาร

สําเร็จรูป เพื่อกระตุนใหกุง

กินอาหาร 
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กิจกรรม การเลี้ยงแบบทั่วไป การเลี้ยงแบบ GAP การเลี้ยงแบบ CoC 

7.  การใชยาและสารเคมี 

 

 

8. การใหอากาศ 

 

 

 

9. การจัดการสุขภาพกุง 

 
 

 

 

10. วิธีการจับ 

11. อัตราการรอด 

12. น้ําทิ้งและตะกอน 

 

 

 

 

 
 

13.คุณภาพมาตรฐานของ

ฟารม 

 

 

 

 

 

 

14.  ผลผลิต(กก./ไร) 

15.  ขนาดกุง (ตัว/กก.) 

16.  ราคา (บาท/กก.) 
 

• ใชสารปรับสภาพดินและ

น้ําตาง ๆ และใชยาปฏิชีวนะ

ในกรณีจําเปน 

• ใชกังหันตนี้ําให

ออกซิเจนสม่ําเสมอและมี

การตรวจคุณภาพน้ําอยาง

สม่ําเสมอ 

• มีการตรวจสอบสภาพน้ํา

ใหเหมาะสมและตรวจ

สุขภาพลูกกุงอยางสม่ําเสมอ 

• ประตูเทียม 

• ประมาณรอยละ 49  

• ระบายน้ําหลังการเลี้ยง

ทิ้งทันทีสําหรบัตะกอนเลน

จะนําไป ถมที ่ทําปุย หรือตกั

ใสบอพักเลน 

 

 

• ไมมีการตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

• 665.53 

• 61 – 70 

• 211.29 
 

• ใชสารปรับสภาพดินและ
น้ําตาง ๆ และใชยา

ปฏิชีวนะในกรณีจําเปน 

• ใชกังหันตนี้ําให

ออกซิเจนสม่ําเสมอและมี

การตรวจคุณภาพน้ําอยาง

สม่ําเสมอ 

• มีการตรวจสอบสภาพน้ํา

ใหเหมาะสมและตรวจ

สุขภาพลูกกุงอยางสม่ําเสมอ 

• ประตูเทียม 

• ประมาณรอยละ 48  

• ระบายน้ําหลังจากการ

เลี้ยงทันที บางรายจะเขาบอ

บําบัดและปรับสภาพกอน

ระบายน้ําทิ้ง สําหรับตะกอน

เลนจะนําไปถมที่ ทําปุย หรอื

ตักใสบอพักเลน 

• เจาหนาที่กรมประมง 

เขาไปตรวจสอบดูแลดาน       

สุขอนามัยฟารมที่ดี เชน 

ความสะอาดของบริเวณ

ฟารม อาหาร การเก็บ

เครื่องมืออุปกรณตางๆ  

รวมทั้งตรวจสารเคมีตกคาง

ในเนื้อกุง 

• 634.54 

• 61 - 70  

• 213.18 
 

• ใชสารปรับสภาพดินและ
นํ้าตาง ๆ และใชยาปฏิชีวนะ

ในกรณีจําเปน 

• ใชกังหันตนี้ําให

ออกซิเจนสม่ําเสมอและมี

การตรวจคุณภาพน้ําอยาง

สมํ่าเสมอ 

• มีการตรวจสอบสภาพน้ํา

ใหเหมาะสมและตรวจ

สุขภาพลูกกุงอยางสม่ําเสมอ 

• ประตูเทียม 

• ประมาณรอยละ 61  

• เก็บน้ําเขาบอบําบัดและ

ปรับสภาพกอนแลวนาํ

กลับมาใชหรือระบายทิ้ง 

สําหรับตะกอนเลนจะนาํไป

ถมที่ ทาํปุย หรือตักใสบอพัก

เลน 

 

• มีการตรวจสอบ

เชนเดียวกับแบบ GAP และ

จะเนนการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพ่ิมขึน้ 

โดยเฉพาะบอบําบัดจะตองมี 

เพื่อไมใหถายเทของเสียลงสู

แหลงน้ําธรรมชาติ 

• 674.86 

• 51 – 60 

• 240 
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14. ผลผลิต การเลี้ยงแบบทั่วไป แบบ GAP และแบบ CoC ไดรับผลผลิตไรละ 

665.53 634.54 และ 674.86 กิโลกรัม ตามลําดับ 

15. ขนาดการขาย การเลี้ยงแบบทั่วไป แบบ GAP และแบบ CoC ขายกุงไดขนาด     

61-70  61-70 และ 51-60 ตัว/กิโลกรัม ตามลําดับ 

16. ราคา การเลี้ยงแบบทั่วไป  GAP และแบบ CoC ขายกุงไดราคากิโลกรัมละ 

211.29  213.18  และ 240 บาท ตามลําดับ 

3.5  ปญหาการเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ CoC 
จากการสํารวจเกษตรกรผูเล้ียงกุงในจังหวัดระยอง   ตราด   ชุมพร  พัทลุง  สุราษฎรธานี  

นครศรีธรรมราช  และสงขลา  สรุปปญหา ดังนี้ (ตารางที่ 5) 
 3.5.1  การเลีย้งกุงแบบทั่วไป   
  1)  ปญหาพันธุกุง  เกษตรกรสวนใหญประสบกับปญหาลูกกุงเจริญเติบโตชา         

คิดเปนรอยละ 80 ของเกษตรกรตัวอยาง รองลงมาเปนปญหากุงไมแข็งแรง และกุงติดเชื้อ/       

เกิดโรคระบาดคิดเปนรอยละ 46.67 และ 35.56 ของเกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ 

  2)  ปญหาเกี่ยวกับอาหาร เกษตรกรสวนใหญพบวาอาหารมีราคาแพงคิดเปน        

รอยละ 42.22 ของเกษตรกรตัวอยาง รองลงมาเปนปญหาคุณภาพอาหารไมดี และสารอาหาร          

ไมเพียงพอกับความตองการของกุงคิดเปนรอยละ 15.56 ของเกษตรกรตัวอยางเทาๆกัน  

  3) ปญหาเรื่องน้ํา สวนใหญเปนปญหาดานคุณสมบัติของน้ําไมเหมาะสมคิดเปน

รอยละ 26.67 ของเกษตรกรตัวอยาง รองลงมาเปนปญหาน้ํามีมลภาวะ และเกิดแพลงกตอนในน้ํา

สูงคิดเปนรอยละ17.78  และ 13.33 ของเกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ  

  4)  ปญหาเรื่องดิน  สภาพดินเปนกรดคือปญหาหลักของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 

22.22 ของเกษตรกรตัวอยาง รองลงมาเปนปญหาดินซึมคิดเปนรอยละ 11.11 ของเกษตรกร       

ตัวอยาง  

5)  ปญหาเงินทุน   สวนใหญเกษตรกรขาดแคลนแหลงเงินกูคิดเปนรอยละ 24.44  

ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาเปนปญหาอัตราดอกเบี้ยสูงคิดเปนรอยละ 15.56 ของเกษตรกร

ตัวอยาง 

6)  ปญหาการตลาด  ราคาผลผลิตตกต่ําเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรคิดเปน   

รอยละ 53.33  ของเกษตรกรตัวอยาง 
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7)  ปญหาเทคนิคการเลี้ยง เกษตรกรตองการคําแนะนําที่ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ    

ในการเลี้ยงคิดเปนรอยละ 8.89  ของเกษตรกรตัวอยาง 

8)  ปญหาโรคกุง  เนื่องจากการเลี้ยงกุงจะมีโรคระบาดกุงตาง ๆ  เกิดขึ้นเสมอ เชน  

โรคตัวแดงดวงขาวคิดเปนรอยละ 51.11  ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาเปนปญหาแบคทีเรีย

เรืองแสง   ซูโอแทมเนียม และโรคหัวเหลืองคิดเปนรอยละ  35.56   35.56  และ 11.11 ของ

เกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ 
 3.5.2 การเลี้ยงกุงแบบ GAP  
  1)  ปญหาพันธุกุง  เกษตรกรสวนใหญมีปญหาลูกกุงเจริญเติบโตชา คิดเปนรอยละ  

38.46  ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาคือปญหาพันธุกุงมีไมเพียงพอกับความตองการ   พันธุกุง

มีราคาแพง  กุงไมแข็งแรง และติดเชื้อเปนโรคระบาดคิดเปนรอยละ  35.90   33.33   20.51  และ 

17.95  ของเกษตรกรตัวอยาง  ตามลําดับ 

  2)  ปญหาเกี่ยวกับอาหาร  ปญหาสวนใหญเกิดจากอาหารมีราคาแพงคิดเปนรอยละ 

17.95 ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาคือปญหาคุณภาพอาหารไมดีคิดเปนรอยละ 15.38 ของ

เกษตรกรตัวอยาง 

  3) ปญหาเรื่องน้ํา  สวนใหญเกิดจากปญหาคา DO ในน้ําตํ่าและน้ํามีมลภาวะ    

คิดเปนรอยละ 23.08  ของเกษตรกรตัวอยางเทาๆกัน  รองลงมาเปนปญหาคุณภาพน้ําไม           

เหมาะสมและเกิดแพลงกตอนในน้ําสูงคิดเปนรอยละ 20.51 ของเกษตรกรตัวอยางเทาๆกัน 

  4)  ปญหาเรื่องดิน สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากดินซึมคิดเปนรอยละ 10.26 ของ

เกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาคือปญหาดินมีสภาพเปนกรดคิดเปนรอยละ 7.69 ของเกษตรตัวอยาง 

  5)  ปญหาเงินทุน  การขาดแคลนแหลงเงินกูเปนปญหาหลักของเกษตรกรคิดเปน

รอยละ 23.08 ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาคือปญหาอัตราดอกเบี้ยสูงคิดเปนรอยละ 20.51 

ของเกษตรกรตัวอยาง 

  6)  ปญหาการตลาด  สวนใหญเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาต่ําคิดเปนรอยละ 

15.38  ของเกษตรกรตัวอยาง 

  7)  ปญหาเทคนิคการเล้ียง เกษตรกรตองการคําแนะนําที่ถูกตองจากผูเช่ียวชาญใน  

การเลี้ยงคิดเปนรอยละ 20.51  ของเกษตรกรตัวอยาง 

  8)  ปญหาโรคกุง  การเลี้ยงกุงของเกษตรกรจะมีโรคระบาดกุงตางๆ เกิดขึ้นเสมอ 

เชน โรคตัวแดงดวงขาวเปนปญหาสําคัญที่เกษตรกรพบคิดเปนรอยละ 25.64 ของเกษตรกร       
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ตัวอยาง   รองลงมาเปนปญหาโรคหัวเหลือง และซูโอแทมเนียมคิดเปนรอยละ 20.51 ของ

เกษตรกรตัวอยางเทาๆกัน  
3.5.3 การเลี้ยงกุงแบบ CoC  

  1)  ปญหาพันธุกุง สวนใหญเกิดจากลูกกุงเจริญเติบโตชาคิดเปนรอยละ 63.33 ของ

เกษตรกรตัวอยาง รองลงมาไดแกกุงติดเชื้อ/เกิดโรคระบาด และกุงไมแข็งแรงคิดเปนรอยละ 43.33 

และ 36.67 ของเกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ   

  2)  ปญหาอาหาร สวนใหญเกิดจากคุณภาพอาหารไมดีคิดเปนรอยละ 40 รอง     

ลงมาคือปญหาอาหารมีราคาแพง และสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของกุงคิดเปน    

รอยละ 23.33  และ 10  ของเกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ 

  3)  ปญหาเรื่องน้ํา  เกษตรกรสวนใหญประสบกับปญหาคุณสมบัติของน้ําไม  

เหมาะสมคิดเปนรอยละ  40  ของเกษตรกรตัวอยาง   รองลงมาไดแกการเกิดแพลงกตอนในน้ําสูง  

และน้ํามีมลภาวะคิดเปนรอยละ 26.67 และ 20 ของเกษตรกรตัวอยาง ตามลําดับ 

  4)  ปญหาเรื่องดิน  สวนใหญเกิดจากดินมีสภาพเปนกรดคิดเปนรอยละ 33.33  

ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาคือปญหาดินซึมคิดเปนรอยละ 23.33 ของเกษตรกรตัวอยาง 

5)  ปญหาเงินทุน  สวนใหญเกิดจากปญหาอัตราดอกเบี้ยสูงคิดเปนรอยละ 26.67 

ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาเปนปญหาขาดแคลนแหลงเงินกูคิดเปนรอยละ 20 ของเกษตรกร

ตัวอยาง 

  6)  ปญหาการตลาด  ราคาผลผลิตตกต่ําเปนปญหาหลักของเกษตรกรคิดเปน   

รอยละ 50 ของเกษตรกรตัวอยาง 

  7)  ปญหาเทคนิคการเลี้ยง  เกษตรกรขาดความรูในดานเทคนิคการเลี้ยงคิดเปน

รอยละ 6.67  ของเกษตรกรตัวอยาง 

  8)  ปญหาโรคกุง  เปนปญหาสําคัญของการเลี้ยงกุงของเกษตรกร  ซึ่งพบวามีโรคระบาด

กุงตาง ๆ  เกิดขึ้นเสมอ  เชน  โรคตัวแดงดวงขาวคิดเปนรอยละ 50   ของเกษตรกรตัวอยาง  รองลงมาไดแก 

โรคแบคทีเรียเรืองแสง และโรคหัวเหลืองคิดเปนรอยละ  23.33  และ 13.33  ของเกษตรกรตัวอยาง      

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  ปญหาการเลี้ยงกุงแบบทั่วไป แบบ GAP และแบบCoC 

ปญหา ทั่วไป (45 ราย) =100% GAP(39 ราย) =100% CoC (30 ราย) =100% 

1.  พันธุกุง 

     -  ไมเพียงพอ 

     -  ราคาแพง 

     -  โตชา 

     -  ไมแข็งแรง 

     -  ติดเชื้อ/เปนโรค 

     -  อ่ืน ๆ  

2.  อาหาร 

     -  ราคาแพง 

     -  คุณภาพไมดี 

     -  สารอาหารไมครบ 

     -  ทําให FCR สูง 

     -  สรางปญหาน้ําเสียในบอ 

     -  อ่ืน ๆ 

3.  น้ํา 

     -  ไมเพียงพอ 

     -  คุณสมบัติไมเหมาะสม 

     -  แพลงกตอนบูม 

     -   D.O.  ตํ่า 

     -  มีมลภาวะ 

     -  อ่ืน ๆ   

4.  ดิน 

     -  ดินเปนกรด 

     -  ดินซึม 

     -  อ่ืน ๆ  

5.  เงินลงทุน 

     -  ขาดแหลงเงินกู 

     -  ดอกเบี้ยสูง 

     -  อ่ืน ๆ 

 

 

2.22 

6.67 

80.00 

46.67 

35.56 

8.89 

 

42.22 

15.56 

15.56 

2.22 

8.89 

4.44 

 

6.67 

26.67 

13.33 

6.67 

17.78 

8.89 

 

22.22 

11.11 

8.89 

 

24.44 

15.56 

8.89 

 

 

35.90 

33.33 

38.46 

20.51 

17.95 

10.26 

 

17.95 

15.38 

5.13 

- 

10.26 

20.51 

 

12.82 

20.51 

20.51 

23.08 

23.08 

5.13 

 

7.69 

10.26 

33.33 

 

23.08 

20.51 

7.69 

 

 

- 

3.33 

63.33 

36.67 

43.33 

23.33 

 

23.33 

40.00 

10.00 

3.33 

3.33 

10.00 

 

6.67 

40.00 

26.67 

6.67 

20.00 

6.67 

 

33.33 

23.33 

3.33 

 

20.00 

26.67 

16.67 
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ปญหา ทั่วไป GAP CoC 

 6.  การตลาด 

     -  การขายผลผลิตราคา 

        ตกต่ํา 

     -  อ่ืน ๆ 

7.  เทคนิคการเลี้ยง 

     -  ขาดประสบการณ 

     -  ไมไดรับคําแนะนํา 

     -  ขาดเทคนิค 

     -  อ่ืน ๆ 

8.  โรคกุง 

     -  ตัวแดงดวงขาว 

     -  หัวเหลือง 

     -  แบคทีเรียเรืองแสง 

     -  ซูโอแทมเนียม 

     -  อ่ืน ๆ  

 

 

53.33 

 

6.67 

 

6.67 

8.89 

8.89 

6.67 

 

51.11 

11.11 

35.56 

35.56 

11.11 

 

 

15.38 

 

5.13 

 

5.13 

20.51 

20.51 

12.82 

 

25.64 

20.51 

12.82 

20.51 

28.21 

 

 

50.00 

 

10.00 

 

3.33 

- 

6.67 

- 

 

50.00 

13.33 

23.33 

10.00 

13.33 

 
หมายเหตุ :  รอยละคิดจากจํานวนตัวอยางของเกษตรกรในการสํารวจแตละแบบ 

   
3.6 การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนของการเลีย้งกุง 

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงไดทําการสํารวจขอมูลภาคสนาม

ในทองที่จังหวัดตราด  ระยอง  ชุมพร  สุราษฎรธานี  พัทลุง  นครศรีธรรมราช และสงขลา  ไดสํารวจ

เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป จํานวน 45 ราย เกษตรกรผูเล้ียงกุงในระบบการจัดการสุขอนามัย

ฟารมที่ดี  (Good Aquaculture Practice  :  GAP)  จํานวน 39 ราย  และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในระบบ      

การจัดการสิ่งแวดลอม (Code of Conduct : CoC )  จํานวน 30 ราย ซ่ึงผลการวิเคราะหตนทุนและ           

ผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงทั้ง 3 ระบบ มีดังนี้ 
3.6.1  ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทั่วไป 

จากการสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงกุงแบบพัฒนาทั่วไป พบวา การเล้ียงกุงเฉลี่ยตอพื้นที่ 

บอเลี้ยง  1 ไร  ใน 1 รอบการเลี้ยง จะเสียคาใชจายทั้งหมดเปนเงิน 87,706.38 บาท  สวนใหญเปน   

ตนทุนที่เปนเงินสด 70,826.10 บาท คิดเปนรอยละ 80.75 ของตนทุนทั้งหมด  ที่เหลืออีก 16,880.28  
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บาท  หรือรอยละ  19.25   เปนตนทุนประเมินหรือไมเปนเงินสด   ถาแบงตนทุนตามประเภทของตนทุน   

สวนใหญเปนตนทุนผันแปร  72,526.63  บาท  คิดเปนรอยละ  82.69   ของตนทุนทั้งหมด คาใชจาย     

สวนใหญเปนคาอาหาร  32,546.82  บาท  คิดเปนรอยละ  37.11 ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปน   

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  คาพันธุ  และคาแรงงาน  เปนเงิน 9,576.51  9,150.64  และ 7,527.98

บาท คิดเปนรอยละ 10.92 10.43 และ 8.58 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ   สวนคาใชจายเกี่ยวกับ       

ยาปฏิชีวนะและสารเคมีเปนเงิน 4,578.31 บาท    คิดเปนรอยละ 5.22 ของตนทุนทั้งหมด   สําหรับ        

ตนทุนคงที่เปนเงิน 15,179.75 บาท หรือรอยละ 17.31 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนคาภาษี           

คาเชา และคาใชที่ดิน 9,819.63 บาท   คาเสื่อมบอ เครื่องมือและอุปกรณ 5,253.81 บาทคิดเปน          

รอยละ 11.20 และ 5.99 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ 

การเล้ียงกุงแบบพัฒนาทั่วไปใชระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 112 วันจึงจับ  ไดผลผลิตเฉลี่ยตอ   

พื้นที่บอเลี้ยงไรละ 665.53 กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 211.29 บาท ทําใหมีรายได 

140,619.83 บาทตอไร ไดกําไรสุทธิ 52,913.45 บาท โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 131.78 บาท       

ไดกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 79.51 บาท มีสัดสวนของกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดรอยละ 60.33           

การเลี้ยงกุงมีอัตรารอดรอยละ 49.56 (ตารางที่ 6) 
3.6.2 ตนทนุและผลตอบแทนของการเลีย้งกุงแบบ GAP 

จากการสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงกุงแบบ GAP พบวา การเลี้ยงกุงเฉล่ียตอพื้นที่     

บอเลี้ยง 1  ไร  ใน 1 รอบการเลี้ยง จะเสียคาใชจายทั้งหมดเปนเงิน  94,179.89  บาท  สวนใหญเปน        

ตนทุนที่เปนเงินสด  78,576.20 บาท   คิดเปนรอยละ 83.43 ของตนทุนทั้งหมด  ที่เหลืออีก 

15,603.69 บาทหรือรอยละ 16.57 เปนตนทุนประเมินหรือไมเปนเงินสด   ถาแบงตนทุน            

ตามประเภทของตนทุนสวนใหญเปนตนทุนผันแปร 79,827.11 บาท คิดเปนรอยละ 84.76 ของ       

ตนทุนทั้งหมด    คาใชจายสวนใหญเปนคาอาหาร 32,506.96 บาทคิดเปนรอยละ 34.52 ของ       

ตนทุนทั้งหมด  รองลงมาเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  คาพันธุ  และคาแรงงาน   เปนเงิน 

12,759.63  8,675.02 และ 6,947.98 บาท คิดเปน รอยละ 13.55  9.21 และ 7.38 ของตนทุน     

ทั้งหมด ตามลําดับ    สวนคาใชจายเก่ียวกับยาปฏิชีวนะและสารเคมีเปนเงิน  7,191.03  บาท          

คิดเปนรอยละ  7.64   ของตนทุนทั้งหมด  สําหรับตนทุนคงที่เปนเงิน   14,352.78   บาท  หรือ          

รอยละ  15.24 ของตนทุนทั้งหมด  สวนใหญเปนคาภาษี  คาเชาและคาใชที่ดิน 7,152.39 บาท       

คาเสื่อมบอ เคร่ืองมือและอุปกรณ  7,109.65 บาท คิดเปนรอยละ  7.59  และ 7.55 ของตนทุน       

ทั้งหมด  ตามลําดับ 
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การเล้ียงกุงแบบ GAP ใชระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 115 วันจึงจับ ไดผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่       

บอเลี้ยงไรละ 634.54 กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 213.18 บาท ทําใหมีรายได 135,271.24 

บาทตอไร ไดกําไรสุทธิ 41,091.35 บาท โดยมีตนทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 148.42 บาท  ไดกําไรสุทธิ

กิโลกรัมละ 64.76 บาท มีสัดสวนของกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดรอยละ 43.63 การเลี้ยงกุงมีอัตรา

รอดรอยละ 48.20  (ตารางที่  7) 
3.6.3 ตนทนุและผลตอบแทนของการเลีย้งกุงแบบ CoC 

จากการสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงกุงแบบ CoC พบวาการเลี้ยงกุงเฉล่ียตอพื้นที่           

บอเลี้ยง 1 ไร ใน  1  รอบการเล้ียง  จะเสียคาใชจายทั้งหมดเปนเงิน  92,445.01  บาท สวนใหญ

เปนตนทุนที่เปนเงินสด  79,358.29  บาท  คิดเปนรอยละ  85.84  ของตนทุนทั้งหมด  ที่เหลืออีก 

13,086.72  บาท หรือรอยละ 14.16 เปนตนทุนประเมินหรือไมเปนเงินสด   ถาแบงตนทุนตาม

ประเภทของตนทุนสวนใหญเปนตนทุนผันแปร  78,652.16  บาท   คิดเปนรอยละ 85.08  ของ         

ตนทุนทั้งหมด  คาใชจายสวนใหญเปนคาอาหาร  36,655.20  บาท  คิดเปนรอยละ  39.65   ของ

ตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปน คาพันธุ     คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   คาไฟฟา  และคาแรงงาน  

เปนเงิน 7,195.19   6,102.22   5,192.24  และ 4,900.12 บาท  คิดเปนรอยละ 7.78   6.60   5.62  

และ 5.30 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ  สวนคาใชจายเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและสารเคมีเปนเงิน 

7,073.37  บาท  คิดเปนรอยละ   7.65   ของตนทุนทั้งหมด   สําหรับตนทุนคงที่เปนเงิน   

13,792.85  บาท    หรือรอยละ    14.92    ของตนทุนทั้งหมด      สวนใหญเปนคาเสื่อมบอ     

เครื่องมือและอุปกรณ 7,626.15 บาท  คาภาษี คาเชา  และใชที่ดิน 6,074.65 บาท  คิดเปนรอยละ 

8.25 และ 6.57 ของตนทุนทั้งหมด  ตามลําดับ 

การเล้ียงกุงแบบ    CoC ใชระยะเวลาเลี้ยงประมาณ   118  วันจึงจับ    ไดผลผลิตเฉล่ีย     

ตอพื้นที่บอเลี้ยงไรละ 674.86 กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 240 บาท ทําใหมีรายได 

161,966.40 บาทตอไร ไดกําไรสุทธิ 69,521.39 บาท โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 136.98 บาท  

ไดกําไรสุทธิกิโลกรัมละ   103.02  บาท  มีสัดสวนของกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดรอยละ  75.20   

การเลี้ยงกุงมีอัตรารอดรอยละ 60.49  (ตารางที่  8) 
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3.7 เปรียบเทียบตนทุน รายได และผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ 
CoC 
  จากตารางการเปรียบเทียบตนทุน รายได และผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบ       

ทั่วไป  แบบ GAP และแบบ CoC เฉลี่ยตอพื้นที่บอเลี้ยง 1 ไร  (ตารางที่ 9)  พอสรุปใหเห็นถึง         

ความแตกตางของการเลี้ยงทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

  3.7.1  ตนทุนการผลิตตอไร  การเล้ียงกุงแบบ GAP  มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย      

ตอพื้นที่บอเล้ียงไรละ 94,179.89 บาท ตนทุนสูงกวาการเล้ียงแบบ CoC และแบบทั่วไป  ซ่ึงมี         

ตนทุนเฉลี่ยไรละ  92,445.01  บาท  และ  87,706.38 บาท ตามลําดับ  ตนทุนสวนใหญของ           

การเลี้ยงแบบ GAP แบบ CoC  และแบบทั่วไป  เปนคาอาหารคิดเปนรอยละ 34.52  39.65  และ  

37.11  ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ  ตนทุนลําดับรองลงมาของการเลี้ยงแบบทั่วไป  ไดแก         

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  คาพันธุ  คาแรงงานคิดเปนรอยละ  10.92  10.43  และ  8.58  ของ

ตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ  ในขณะที่ตนทุนลําดับรองลงมาของการเลี้ยงกุงแบบ GAP  ไดแก       

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  คาพันธุ  คาแรงงานคิดเปนรอยละ 13.55 9.21 และ 7.38 ของ     

ตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ  ตนทุนลําดับรองลงมาของการเลี้ยงแบบ CoC  ไดแก  คาพันธุ           

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  คาไฟฟา  และคาแรงงาน คิดเปนรอยละ 7.78  6.60  5.62  และ 

5.30  ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ  สวนการใชยาและสารเคมีของการเลี้ยงแบบ CoC           

แบบ GAP  และแบบทั่วไป  คิดเปนรอยละ 7.65  7.64 และ  5.22 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ 

  เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงกุงทั้ง 3 ระบบ พบวาการเลี้ยงแบบทั่วไป มีคาพันธุ 

9,150.64 บาท สูงกวาการเล้ียงแบบ GAP และแบบ CoC ซึ่งมีคาพันธุ 8,675.02 และ 7,195.19 

บาท ตามลําดับ เนื่องจากการเล้ียงแบบทั่วไปมีการปลอยลูกกุงหนาแนนกวาการเลี้ยงแบบ GAP 

และแบบ CoC  คา แรงงานของการเลี้ยงแบบทั่วไป 7,527.98 บาท สูงกวาการเล้ียงแบบ GAP 

และแบบ CoC ซึ่งมีคาจางแรงงาน 6,947.98 และ 4,900.12 บาท ตามลําดับ เนื่องจากการเลี้ยง

แบบทั่วไปจํานวนบอเลี้ยงจะนอย แตแรงงานในการเลี้ยงตอบอจะดูแล 1–2 ราย เจาของฟารม         

จะดูแลดวย สวนแบบ CoC จํานวนบอเล้ียงจะมากกวาแตจางแรงงานเลี้ยงกุงนอยราย เชน 

จํานวน 2–3 บอ จะจางแรงงาน 1-2 ราย หรือ 2 ราย จะดูแล 3 บอ รวมทั้งเจาของฟารมจะดูแล

อยางใกลชิดตลอดเวลา ทําใหคาแรงงานแบบทั่วไป  สูงกวาการเลี้ยงแบบ GAP มีคายาปฏิชีวนะ

และสารเคมี 7,191.03 บาท สูงกวาแบบ CoC และแบบ  ทั่วไป ซึ่งมีคาใชจายสวนนี้ 7,073.37 

และ  4,578.31  บาท  ตามลําดับ   เนื่องจากการเลี้ยงแบบ  GAP   และแบบ   CoC  เปนชวงระยะ         
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เร่ิมปรับตัว ตลอดจนมีปญหาคุณสมบัติน้ําไมเหมาะสม  มีแพลงกตอนในน้ําสูง คา DO ต่ํา  และ        

มีปญหาดินเปนกรด  จึงมีการใชสารเคมีปรับสภาพดินและสภาพน้ํามากกวา คาน้ํามันเชื้อเพลิง

และหลอล่ืนของการเลี้ยงแบบ GAP 12,759.63 บาท สูงกวาแบบทั่วไปและแบบ CoC ซ่ึงมี            

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 9,576.51 และ 6,102.22 บาท ตามลําดับ  เนื่องจากการเลี้ยงกุง

แบบ  GAP มีปญหากุงแตกไซดไมคอยโต กุงขนาดเล็ก กุงไมคอยกินอาหาร จึงตองผสมอาหารสด 

เพื่อใหกุงกินอาหารมากขึ้น  เมื่อใหอาหารสดจึงตองใชเครื่องตีน้ําใหอากาศมากขึ้น  เพื่อไมใหน้ํา

ในบอเกิดการเนาเสีย จึงใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนสูง สําหรับคาอาหาร การเลี้ยงแบบ CoC          

มีคาอาหาร  36,655.20  บาท สูงกวา  32,546.82 และ 32,506.96 บาทของการเลี้ยงแบบทั่วไป 

และแบบ GAP ตามลําดับ เนื่องจากการเล้ียงแบบ CoC เล้ียงกุงขนาดโต ระยะนาน และอัตรารอด

สูง สวนคาไฟฟาของ การเล้ียงแบบ CoC  5,192.14 บาท สูงกวาแบบ GAP และแบบทั่วไป ซึ่งมี      

คาไฟฟา 2,856.88 และ 2,144.28 บาท ตามลําดับ เนื่องจากการเลี้ยงกุงแบบ  CoC  มีการใช       

ไฟฟาชวยในการปนไฟ   ตีน้ําใหอากาศ  และใหแสงสวาง ควบคูกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและ      

หลอล่ืน  

  สําหรับคาใชจายคงที่ เชน คาภาษี คาเชา  และคาใชที่ดินนั้นการเลี้ยงแบบทั่วไป    

มีคาใชจาย 9,819.63 บาท สูงกวาแบบ GAP และแบบ CoC ซึ่งมีคาใชจาย 7,152.39 และ 

6,074.65  บาท ตามลําดับ เนื่องจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจการเลี้ยงกุงแบบทั่วไปสวนใหญอยูใน

จังหวัดทางภาคใต ซึ่งการประเมินราคาที่ดินสูงกวาแบบ GAP พื้นที่สวนใหญจะอยูในภาคใตและ

ภาคตะวันออก สวนแบบ CoC พื้นที่สวนใหญอยูในภาคตะวันออก ซึ่งการประเมินราคาที่ดินตํ่า        

จึงทําใหคาใชที่ดินของการเลี้ยงแบบ CoC ตํ่ากวาแบบอ่ืน ๆ  

  3.7.2  ผลผลิตเฉลี่ยตอไร  การเลี้ยงกุงแบบ CoC  ไดรับผลผลิตเฉล่ีย 674.86  

กิโลกรัมตอไร  สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไปและแบบ  GAP  ไดรับผลผลิต 665.53  และ 634.54  

กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

  3.7.3 รายไดและกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร  การเลี้ยงกุงแบบ CoC  มีรายได

161,966.40บาท สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไปและแบบ GAP ซึ่งมีรายได  140,619.83 บาท และ 

135,271.24 บาท ตามลําดับ สวนกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของการเลี้ยงแบบ CoC เปน  69,521.39  

บาท สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไปและแบบ GAP ซึ่งมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร  52,913.45 บาท  และ  

41,091.35 บาท ตามลําดับ 
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3.8  เปรียบเทียบตนทุน  รายได  และผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบทั่วไป GAP และ 
CoC  เฉลี่ยตอไร และเฉลี่ยตอกิโลกรัม 
  จากตารางการเปรียบเทียบตนทุน  รายได  และผลตอบแทนของการเลี้ยงกุง         

แบบทั่วไป GAP  และ CoC  เฉลี่ยตอไร  และเฉลี่ยตอกิโลกรัม (ตารางที่ 10)  พอสรุปใหเห็นถึง

ความแตกตางของการเลี้ยงทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

  3.8.1  ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม  การเล้ียงกุงแบบ CoC  ขายกุงไดราคา

กิโลกรัมละ 240  บาท  ราคาสูงกวาการเลี้ยงกุงแบบ GAP และแบบทั่วไป ซึ่งขายกุงไดราคา

กิโลกรัมละ 213.18 และ 211.29 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงกุงแบบ CoC มีขนาดกุง

โตกวาและมีคุณภาพดีกวา 

  3.8.2 ตนทุนและกําไรสุทธิเฉลี่ยตอกิโลกรัม การเลี้ยงแบบ GAP มีตนทุน         

การผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 148.42 บาท สูงกวาการเล้ียงแบบ CoC  และแบบทั่วไป  ซึ่งมีตนทุน

กิโลกรัมละ 136.98 และ 131.78 บาท ตามลําดับ ทําใหกําไรสุทธิเฉลี่ยตอกิโลกรัมของการเลี้ยง

แบบ CoC  สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไปและแบบ GAP  ซึ่งมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอกิโลกรัม 79.51 และ 

64.76 บาท ตามลําดับ 

  3.8.3  รอยละของกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดและอัตรารอด  การเลี้ยงกุงแบบ 

CoC  มีกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดรอยละ 75.20 สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไป และแบบ GAP   ซึ่ง       

มีกําไรสุทธิตอตนทุนทั้งหมดรอยละ  60.33 และ 43.63 ตามลําดับ  สวนอัตรารอดของการเลี้ยงกุง

แบบ  CoC  มีอัตรารอดรอยละ  60.49  สูงกวาการเลี้ยงแบบทั่วไป และแบบ GAP ซึ่งมีอัตรารอด

รอยละ  49.56  และ 48.20 ตามลําดับ  
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะห

การวิเคราะหฟงกช่ันการผลิต  เปนการหาความสัมพันธระหวางผลผลิตกุงกับปจจัย

การผลิตชนิดตาง ๆ ในรอบการเลี้ยงกุง 1 รอบของป 2546 ในการศึกษาน้ีไดทําการวิเคราะหฟงกช่ัน

การผลิตของการเลี้ยงกุงท้ังแบบท่ัวไป GAP และ CoC โดยการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปใชขอมูลตัวอยาง

จากการสํารวจ รวม  45 ตัวอยางการเลี้ยงกุงแบบ GAP ใชขอมูลตัวอยางรวม  39 ตัวอยาง และ

การเลี้ยงกุงแบบ  CoC ใชขอมูลตัวอยางรวม   30 ตัวอยาง  ในการวิเคราะหฟงกช่ันการผลิต

ใชสมการการผลิตแบบคอบปดักลาส  (Cobb – Douglas production function ) ท้ัง  3 แบบการเลี้ยง

4.1 การเลี้ยงแบบท่ัวไป

4.1.1 ฟงกช่ันการผลิต

สมการการผลิตท่ีใชมีรูปแบบดังน้ี

Y = Ax1
b1x2

b2 x3
b3

เขียนในรูป  natural logarithms ไดดังน้ี

lny = ln A + b1 lnx1 + b2 lnx2 + b3 lnx3

กําหนดให Y = ผลผลิตกุง  หนวยเปนกิโลกรัมตอไร

A = คาคงท่ี

X1 = จํานวนพันธุกุงท่ีใชในการเลี้ยง  หนวยเปน  ตัวตอไร

X2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป หนวยเปน  กิโลกรัมตอไร

X3 = จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง  หนวยเปน  ลิตรตอไร

จากการกะประมาณแลวไดสมการผลิตแบบเสนตรงดังน้ี

lny = -2.1895 + 0.4167 lnx1 + 0.3005 lnx2 + 0.2839 lnx3

(2.6088)** (2.6619)** (3.9318)***

R2 = 0.6341 F = 22.5250



50

อาจเขียนในรูปสมการการผลิตคอบปดักลาสไดดังน้ี

Y = 0.1120 X1
.4167 X2

.3005 X3
.2839

จากสมการการผลิตท่ีกะประมาณไดจะเห็นวา จํานวนพันธุกุง (X1) จํานวนอาหารสําเร็จรูป

(X2) และจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชในการเลี้ยงกุง  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตกุงได

รอยละ 63.41 ในทิศทางเดียวกัน ท่ีเหลืออีกรอยละ 36.59 เปนผลเน่ืองจากอิทธิพลอ่ืนซ่ึงมิได

กลาวไวในสมการจึงไมสามารถอธิบายได  และจากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์

ของปจจัยการผลิตโดยใชคา  t – value ปรากฏวาจํานวนพันธุกุงและจํานวนอาหารสําเร็จรูป มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 สวนจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 (ตารางท่ี 11 )

4.1.2 ความยืดหยุนและผลตอบแทนตอขนาดการผลิต

สมการการผลิตท่ีใชกะประมาณอยูในรูปสมการ  Cobb–Douglas ดังน้ันคาสัมประสิทธิ์

ของแตละปจจัยท่ีกะประมาณไดคือ คาความยืดหยุนการผลิตของปจจัยชนิดน้ัน ๆ น่ันเอง  และเม่ือ

นําคาความยืดหยุนการผลิตมารวมกันผลรวมท่ีไดจะแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต 

(returns to scale)

จากสมการการผลิตกุงแบบท่ัวไปท่ีกะประมาณได จะเห็นวาจํานวนพันธุกุงมีคาความยืดหยุน   

0.4167 ซ่ึงหมายความวาถาเพ่ิมจํานวนพันธุกุงข้ึนรอยละ  1 แลวผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4167

เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี สวนคาความยืดหยุนของจํานวนอาหารสําเร็จรูปมีคาเปน 0.3005

หมายความวาถาเพ่ิมปริมาณอาหารสําเร็จรูปข้ึนรอยละ 1 แลว  ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3005

เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี  สําหรับคาความยืดหยุนของจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชในการเลี้ยงกุง

มีคาเปน 0.2839 หมายความวาถาเพ่ิมจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึนรอยละ  1 แลว ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึน

รอยละ  0.2839 เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี

เม่ือพิจารณาผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตท้ังหมดแลวปรากฏวามีคา 1.0011

มีคาเทากับ 1 แสดงวาการผลิตกุงแบบท่ัวไปกําลังอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงท่ี

(Constant returns to scale) น่ันคือ ถาเพ่ิมพันธุกุง  ทุนเงินสดท่ีใชในการซ้ืออาหาร และจํานวน

นํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึนรอยละ 1 แลว  ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ1.0011
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ตารางท่ี 11 ผลการกะประมาณสมการการผลิตกุงแบบท่ัวไป

รายการ คาสัมประสิทธิ์ ระดับความมี

นัยสําคัญ

คาสัมประสิทธิ์

จํานวนพันธุกุง (X1)

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2)

จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (X3)

intercept

คาทางสถิติ

R2

R2

S.E.

F-ratio

N

0.4167

(2.6088)

0.3005

(2.6619)

0.2839

(3.9318)

-2.1895

0.6341

0.6059

0.3039

22.5250

45

0.05

0.05

0.01

หมายเหตุ : R2 คือ คา Coefficient of determination

R2 คือ คา  Adjusted R2

S.E. คือ Standard error of estimation

คาในวงเล็บคือ คา t –value

4.1.3 ประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต

ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรการผลิตน้ัน การวัดประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต

สามารถแยกพิจารณาได 2 สวน คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท้ังน้ี

การวัดประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตก็เพ่ือใหทราบวาเกษตรกรผูผลิตกุงใน ทองท่ี

ท่ีทําการศึกษามีการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ ในระดับท่ีเหมาะสม  และใหกําไรสูงสุดหรือไม
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1) ประสิทธิภาพทางเทคนิค

การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical efficiency) พิจารณาวาหากปจจัยการผลิต

เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยแลวทําใหผลผลิตเปลี่ยนแปลง  โดยกําหนดใหระดับของปจจัยอ่ืนคงท่ี

ณ มัชฌิมเรขาคณิต

การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตของปจจัยการผลิตกุงแบบท่ัวไปพิจารณา

ผลผลิตเพ่ิม ซ่ึงแสดงไวในตารางท่ี 12 จะเห็นวาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

มีคาสูงสุดเปน 0.2437 อธิบายไดวาเม่ือเกษตรกรเพ่ิมการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึนไรละ 1 ลิตร

จากการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ณ คามัชฌิมเรขาคณิต คือ 761.13 ลิตรแลว  จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิม  

0.2437 กิโลกรัมตอไร โดยใหปจจัยอ่ืนคงท่ี ณ มัชฌิมเรขาคณิตสวนผลผลิตเพ่ิมของการใชอาหาร

สําเร็จรูปในการเลี้ยงกุงมีคาเทากับ 0.2184 น่ันคือหากเพ่ิมปริมาณอาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัม        

ตอไรแลวจะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึน 0.2184 กิโลกรัมตอไร และเม่ือพิจารณาผลผลิตเพ่ิมของ

การใชพันธุกุงมีคา  0.0031 น่ันคือ หากเพ่ิมพันธุกุงข้ึน  1 ตัวตอไรจะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึน 0.0031

กิโลกรัม

2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการผลิต ระดับท่ีจะใหกําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดไมใช

ระดับการผลิตท่ีใหผลผลิตสูงสุดเสมอไป แตจะเปนระดับท่ีมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงก็คือจะตองใชปจจัยน้ันจนกระท่ังรายไดเพ่ิมอันเน่ืองมาจากการใชปจจัย 

(marginal value product) มีคาเทากับตนทุนเพ่ิม (marginal factor cost) ในการศึกษาคร้ังน้ี

จะสมมุติใหตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิตเปนตลาดแขงขันโดยสมบูรณ  ดังน้ันการใชปจจัย

การผลิตท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจจะอยูท่ีระดับมูลคาผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

หรืออาจกลาวไดวาการใชปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จะตองใชปจจัยน้ันจนกระท่ัง

อัตราสวนแหงมูลคาผลผลิตท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองจากการใชปจจัยน้ันเพ่ิมข้ึนตอราคาปจจัยน้ันมีคา

เทากับ 1 พอดี

การวิเคราะห ระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป 

โดยกําหนดใหราคาพันธุตัวละ  0.10 บาท ราคาอาหารสําเร็จรูปโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.74 บาท  

และนํ้ามันเช้ือเพลิงลิตรละ 14.59 บาท ราคาผลผลิตท่ีนํามาใชคํานวณคือ  ราคากุงท่ีเกษตรกรขายได

เฉลี่ย 211.29 บาทตอกิโลกรัม จากการคํานวณพบวามูลคาผลผลิตเพ่ิมของการใชปจจัยพันธุกุง 

อาหารสําเร็จรูปและนํ้ามันเช้ือเพลิง เทากับ 0.6550 , 46.1457 และ  51.4913 ตามลําดับ และ
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เม่ือพิจารณาสัดสวนของมูลคาเพ่ิมตอราคาพันธุกุง ราคาอาหารสําเร็ปรูปและนํ้ามันเช้ือเพลิง

(VMPxi / Pxi) มีคาเทากับ 6.5500 , 1.3677 และ 3.5292 ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุง

แบบพัฒนาท่ัวไปยังใชปจจัยพันธุ ทุนเงินสดในการซ้ืออาหาร และนํ้ามันเช้ือเพลิง นอยกวาจุดท่ี

เหมาะสมควรจะเพ่ิมปริมาณการใชปจจัยท้ัง 3 ข้ึนอีกจนถึงระดับท่ีจะไดรับกําไรสูงสุด (ตารางท่ี  12)

ตารางท่ี 12 มัชฌิมเรขาคณิต ผลผลิตเพิ่ม และราคาปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงกุงแบบ
ท่ัวไป ป 2546

รายการ จํานวนพันธุกุง

(X1)

จํานวนอาหาร

สําเร็จรูป(X2)

จํานวนนํ้ามัน

เช้ือเพลิง (X3)

มัชฌิมเรขาคณิต (Xi)

ผลผลิตเพ่ิม (MPPxi)
1

มูลคาผลผลิตเพ่ิม (VMPxi)
2

ราคาปจจัยการผลิต (Pxi)

สัดสวนมูลคาของผลผลิตเพ่ิม

ตอราคาปจจัย (VMPxi / Pxi)

ปจจัยท่ีควรใช

88,027.10

0.0031

0.6550

0.10

6.5500

เพ่ิม

898.84

0.2184

46.1457

33.74

1.3677

เพ่ิม

761.13

0.2437

51.4914

14.59

3.5292

เพ่ิม

หมายเหตุ  1 2 จากการคาํนวณ รายละเอียดในภาคผนวก ก.

4.2 การเลี้ยงกุงแบบ GAP
4.2.1 ฟงกช่ันการผลิต

จากการกะประมาณจะไดสมการการผลิตแบบเสนตรงดังน้ี

ln y = -3.1845 + 0.7667 lnx1 + 0.1221 lnx2

(5.2550)*** (1.7978)**

R2 = 0.4812 F = 16.6982

อาจเขียนในรูปสมการการผลิตคอบปดักลาสไดดังน้ี

Y = 0.0414 X1
0.7667 X2

0.1221
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โดยกําหนดให  Y = ผลผลิตกุง  หนวยเปน  กิโลกรัมตอไร

X1 = จํานวนพันธุกุง  หนวยเปน  ตัวตอไร

X2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป หนวยเปน  กิโลกรัมตอไร

จากสมการการผลิตท่ีกะประมาณไดจะเห็นวา  จํานวนพันธุกุง  (X1) และจํานวนอาหาร        

สําเร็จรูป (X2) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตกุงไดรอยละ 48.12 ในทิศทางเดียวกัน 

ท่ีเหลืออีกรอยละ  51.88 เปนผลเน่ืองจากอิทธิพลอ่ืนซ่ึงมิไดกลาวไวในสมการจึงไมสามารถอธิบายได 

และจากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิตโดยใชคา t – value

ปรากฏวาจํานวนพันธุกุงมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 สวนจํานวนอาหาร       

สําเร็จรูปมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 90 (ตารางท่ี  13)

ตารางท่ี 13 ผลการกะประมาณสมการการผลิตกุงแบบGAP

รายการ คาสัมประสิทธิ์ ระดับความ

มีนัยสําคัญ

คาสัมประสิทธิ์

จํานวนพันธุกุง (X1)

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2)

intercept

คาทางสถิติ

R2

R2

S.E.

F-ratio

N

0.7667

(5.2550)

0.1221

(1.7978)

-3.1845

0.4812

0.4524

0.2339

16.6982

39

0.01

0.10

หมายเหตุ : R2 คือ คา Coefficient of determination

R2 คือ คา  Adjusted R2

S.E. คือ Standard error of estimation

คาในวงเล็บคือ คา t –value
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4.2.2 ความยืดหยุนและผลตอบแทนตอขนาดการผลิต

จากสมการการผลิตกุงแบบ GAP ท่ีกะประมาณได จะไดวาจํานวนพันธุกุงมีคา

ความยืดหยุน 0.7667 หมายความวา ถาเพ่ิมจํานวนพันธุกุงข้ึนรอยละ 1 แลว ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึน

รอยละ 0.7667 เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี สวนจํานวนอาหารสําเร็จรูปมีคาความยืดหยุน 0.1221

หมายความวา ถาเพ่ิมอาหารสําเร็จรูปข้ึนรอยละ 1 แลว ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ  0.1221

เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี

เม่ือพิจารณาผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตท้ังหมดแลวปรากฏวามีคา 

0.8888 มีคานอยกวา 1 แสดงวา  การผลิตกุงแบบ GAP กําลังอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาด

การผลิตลดลง (decreasing returns to scale) น่ันคือ  ถาเพ่ิมพันธุกุงและอาหารสําเร็จรูปท่ีใชในการ

เลี้ยงกุงข้ึนรอยละ 1 แลวผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8888

4.2.3 ประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต

1) ประสิทธิภาพทางเทคนิค

การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของปจจัยการผลิตกุงแบบ GAP พิจารณาจาก

ผลผลิตเพ่ิม ซ่ึงแสดงไวใน (ตารางท่ี 14) จะเห็นไดวาประสิทธิภาพทางเทคนิคของพันธุกุงมีคา  

0.0061 ซ่ึงอธิบายไดวา เม่ือเกษตรกรเพ่ิมการใชพันธุกุงข้ึนไรละ 1 ตัวจากการใชพันธุกุง

ณ มัชฌิมเรขาคณิต คือ 78,597.88 ตัว แลว  จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิม  0.0061 กิโลกรัมตอไร  

โดยปจจัยอ่ืนคงท่ี ณ มัชฌิมเรขาคณิต  ในขณะท่ีประสิทธิภาพทางเทคนิคของอาหารสําเร็จรูป            

มีคา  0.0248 น่ันคือถาเพ่ิมอาหารสําเร็จรูปไรละ 1 กิโลกรัมแลว จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึน 0.0248

กิโลกรัมตอไร

2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะหระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงกุงแบบ GAP

น้ันกําหนดให  ราคาผลผลิตกุงท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 213.18 บาท ตอกิโลกรัม  ราคาพันธุกุงเฉลี่ย

ตัวละ 0.11 บาท และราคาอาหารสําเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.27 บาท จากการคํานวณพบวา

สัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคาพันธุกุงและราคาอาหารสําเร็จรูปมีคาเทากับ 11.8218 และ

0.1747 ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบ GAP ยังใชพันธุกุงนอยกวาจุดท่ีเหมาะสม  

ดังน้ันจึงควรเพ่ิมปริมาณการใชพันธุกุงข้ึน ในขณะท่ีการใชอาหารสําเร็จรูปมากกวาจุดท่ีเหมาะสม           

จึงควรลดปริมาณการใชอาหารสําเร็จรูปลง   (ตารางท่ี  14)
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ตารางท่ี 14 มัชฌิมเรขาคณิต ผลผลิตเพิ่ม และราคาปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงกุง

แบบGAP ป 2546

รายการ จํานวนพันธุกุง

(X1)

จํานวนอาหาร   

สําเร็จรูป(X2)

มัชฌิมเรขาคณิต (Xi)

ผลผลิตเพ่ิม (MPPxi)
1

มูลคาผลผลิตเพ่ิม (VMPxi)
2

ราคาปจจัยการผลิต (Pxi)

สัดสวนมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคา

ปจจัย (VMPxi / Pxi)

ปจจัยท่ีควรใช

78,597.88

0.0061

1.3004

0.11

11.8218

เพ่ิม

3,074.82

0.0248

5.2869

30.27

0.1747

ลด

หมายเหตุ  1 2 จากการคาํนวณ รายละเอียดในภาคผนวก ข.

4.3 การเลี้ยงกุงแบบ CoC
4.3.1 ฟงกช่ันการผลิต

จากการกะประมาณจะไดสมการการผลิตแบบเสนตรงดังน้ี

ln y = 2.8084 + 0.2310 lnx1 + 0.1527 lnx2+ 0.1012 lnx4

(6.2028)*** (2.1090)** (2.5726)**

R2 = 0.7225 F = 22.5663

อาจเขียนในรูปสมการการผลิตคอบปดักลาสไดดังน้ี

Y = 16.5834 X1
0.2310 X2

0.1527 X4
0.1012

โดยกําหนดให  Y = ผลผลิตกุง  หนวยเปน  กิโลกรัมตอไร

X1 = จํานวนพันธุกุง  หนวยเปน  ตัวตอไร

X2 = จํานวนอาหารสําเร็จรูป  หนวยเปน  กิโลกรัมตอไร

X4 = ประสบการณในการเลี้ยงกุง  หนวยเปน ป
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จากสมการการผลิตท่ีกะประมาณไดเห็นวา จํานวนพันธุกุง (X1) จํานวนอาหารสําเร็จรูป  (X2)

และประสบการณในการเลี้ยงกุง  (X4) อธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตกุงไดรอยละ   72.25

ในทิศทางเดียวกัน   ท่ีเหลืออีกรอยละ 27.75 เปนผลเน่ืองจากอิทธิพลอ่ืนซ่ึงมิไดกลาวไวในสมการ และ

จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิตโดยใชคา t – value ปรากฏวา

จํานวนพันธุกุงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 99 สวนจํานวนอาหารสําเร็จรูปและ

ประสบการณในการเลี้ยงกุงมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (ตารางท่ี 15)

4.3.2 ความยืดหยุนและผลตอบแทนตอขนาดการผลิต

จากสมการการผลิตกุงแบบ CoC ท่ีกะประมาณได จะเห็นไดวาจํานวนพันธุกุงมีคา

ยืดหยุน  0.2310 หมายความวาถาเพ่ิมจํานวนพันธุกุงข้ึนรอยละ 1 แลวผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ  

0.2310 เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี สําหรับจํานวนอาหารสําเร็จรูปมีคาความยืดหยุน 0.1527

หมายความวา ถาเพ่ิมจํานวนอาหารสําเร็จรูปข้ึนรอยละ 1 แลว ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1527

เม่ือปจจัยอ่ืนคงท่ี สวนประสบการณในการเลี้ยงกุงมีคายืดหยุนรอยละ 0.1012 หมายความวาถาเพ่ิม

ประสบการณการเลี้ยงกุงข้ึนรอยละ 1 ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1012 เม่ือปจจัยการผลิตอ่ืนคงท่ี

เม่ือพิจารณาผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตแลวปรากฏวา มีคา 0.4849

ซ่ึงนอยกวา 1 แสดงวา การผลิตกุงแบบ CoC กําลังอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตลดลง    

(decreasing returns to scale) น่ันคือถาเพ่ิมพันธุกุง อาหารสําเร็จรูปและประสบการณการเลี้ยงข้ึน

รอยละ 1 แลว  ผลผลิตกุงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4849

4.3.3 ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต

1) ประสิทธิภาพทางเทคนิค

การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของปจจัยการผลิตกุงแบบ CoC

น้ันพิจารณาจากผลผลิตเพ่ิม ซ่ึงแสดงไวในตารางท่ี 16 จะเห็นไดวาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

พันธุกุง มีคา  0.0029 อธิบายไดวาเม่ือเกษตรกรเพ่ิมการใชพันธุกุงข้ึนไรละ 1 ตัว  จากการใชพันธุกุง

ณ มัชฌิมเรขาคณิต คือ 58,641.62 ตัวแลว จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิม  0.0029 กิโลกรัมตอไร  โดยปจจัย

อ่ืนคงท่ี ณ มัชฌิมเรขาคณิต ประสิทธิภาพทางเทคนิคของอาหารสําเร็จรูปท่ีใชในการเลี้ยงกุง มีคา 

0.1291 อธิบายไดวาเม่ือเกษตรกรเพ่ิมอาหารสําเร็จรูปข้ึนไรละ 1 กิโลกรัม จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึน 

0.1291 กิโลกรัมตอไร สวนประสิทธิภาพทางเทคนิคของประสบการณในการเลี้ยงกุงมีคา 7.5931

น่ันคือ ถาเพ่ิมประสบการณการเลี้ยงข้ึน 1 ป จะทําใหผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึน 7.5931 กิโลกรัมตอไร
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ตารางท่ี 15 ผลการกะประมาณสมการการผลิตกุงแบบ CoC

รายการ คาสัมประสิทธิ์ ระดับความ

มีนัยสําคัญ

คาสัมประสิทธิ์

จํานวนพันธุกุง (X1)

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2)

ประสบการณในการเลี้ยงกุง (X4)

intercept

คาทางสถิติ

R2

R2

S.E.

F-ratio

N

0.2310

(6.2028)

0.1527

(2.5726)

0.1012

(2.1090)

2.8084

0.7225

0.6905

0.1865

22.5663

30

0.01

0.05

0.05

หมายเหตุ : R2 คือ คา Coefficient of determination

R2 คือ คา  Adjusted R2

S.E. คือ Standard error of estimation

n คือ  จํานวนตัวอยาง

คาในวงเล็บคือ คา t –value

2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ในการวิเคราะหระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงกุงแบบ 

CoC น้ัน ใหราคาผลผลิตกุงท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 240 บาท ราคาพันธุกุงเฉลี่ยตัวละ 

0.12 บาท และราคาอาหารสําเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.81 บาท จากการคํานวณพบวาสัดสวนของ

มูลคาผลผลิตเพ่ิมของการใชพันธุกุงตอราคาพันธุกุงมีคาเทากับ  5.80 แสดงวา เกษตรกรผูเลี้ยงกุง

แบบ  CoC ใชพันธุกุงนอยกวาจุดท่ีเหมาะสม จึงควรเพ่ิมปริมาณการใชพันธุกุงข้ึนอีกสําหรับสัดสวน
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ของมูลคาผลผลิตเพ่ิมของการใชอาหารสําเร็จรูปตอราคาอาหารสําเร็จรูปเฉลี่ยมีคาเทากับ   

0.8417 แสดงวา   ผูเลี้ยงกุงแบบ COC ใชอาหารสําเร็จรูปมากกวาจุดท่ีเหมาะสมจึงควรลดปริมาณ

การใชอาหารสําเร็จรูปลง  (ตารางท่ี  16)

ตารางท่ี 16 มัชฌิมเรขาคณิต ผลผลิตเพิ่ม และราคาปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงกุง

แบบCoC ป 2546

รายการ จํานวนพันธุกุง

(X1)

จํานวนอาหาร

สําเร็จรูป(X2)

ประสบการณการ

เลี้ยงกุง(x4)

มัชฌิมเรขาคณิต (Xi)

ผลผลิตเพ่ิม (MPPxi)
1

มูลคาผลผลิตเพ่ิม (VMPxi)
2

ราคาปจจัยการผลิต (Pxi)

สัดสวนมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคา

ปจจัย (VMPxi / Pxi)

ปจจัยท่ีควรใช

58,641.62

0.0029

0.6960

0.12

5.80

เพ่ิม

880.07

0.1291

30.9840

36.81

0.8417

ลด

9.9165

7.5931

หมายเหตุ  1 2 จากการคํานวณ รายละเอียดในภาคผนวก ค.

4.4 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหสมการการผลิตกุงท้ัง 3 ระบบ

เม่ือนําผลการวิเคราะหสมการการผลิตกุงท้ัง 3 ระบบมาเปรียบเทียบกันแลว  จะเห็น      

ไดวาผลผลิตของการเลี้ยงกุงท้ัง 3 ระบบจะข้ึนอยูกับจํานวนพันธุกุงท่ีปลอยและจํานวนอาหารสําเร็จรูป

เชนเดียวกัน  นอกเหนือจากน้ันผลผลิตของการเลี้ยงแบบท่ัวไปจะข้ึนอยูกับจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช

ในการเลี้ยง และผลผลิตของการเลี้ยงแบบ CoC จะข้ึนอยูกับประสบการณการเลี้ยงกุงของเกษตรกร

ดวย   เม่ือพิจารณาถึงผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตท้ังหมด ซ่ึงจะบอกใหทราบวา        

การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเทาไรน้ัน  ปรากฏวาการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาท่ัวไป          

อยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงท่ี (Constant returns to scale) ในขณะท่ีการเลี้ยงกุงแบบ 

GAP และ CoC กําลังอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตลดลง (Decreasing returns to scale)

เม่ือพิจารณาสัดสวนของมูลคาผลผลิตตอราคาปจจัยของการเลี้ยงกุงท้ัง 3 แบบ ซ่ึงหาก

มีคามากกวา 1 แสดงวามีการใชปจจัยการผลิตนอยกวาระดับท่ีเหมาะสมจะตองเพ่ิมการใชปจจัย          

การผลิตน้ันข้ึน  แตหากนอยกวา 1 แสดงวามีการใชปจจัยการผลิตมากกวาระดับท่ีเหมาะสมจะตองลด
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การใชปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ ลง  เพ่ือใหการผลิตไดรับผลตอบแทนสูงสุด  จากการศึกษาปรากฏวา      

การเลี้ยงแบบท่ัวไปมีสัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคาพันธุกุง  ราคาอาหารสําเร็จรูป  และราคา

นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 1 จึงตองเพ่ิมการใชปจจัยพันธุกุง    อาหารสําเร็จรูป    และนํ้ามันเช้ือเพลิงข้ึน 

ท้ังสามปจจัย  ในขณะท่ีการเลี้ยงกุงแบบ GAP และ CoC มีสัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคา

พันธุกุงมากกวา 1 และสัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคาอาหารสําเร็จรูป นอยกวา 1 จึงตองเพ่ิม            

การใชพันธุกุงข้ึนและลดการใชอาหารสําเร็จรูปลง เพ่ือจะทําใหการผลิตไดรับผลตอบแทนสูงสุด              

(รายละเอียดใน ตารางท่ี 17)

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหสมการการผลิตกุงท้ัง 3 ระบบ

รายการ ท่ัวไป GAP CoC

1. Intercept -2.1895 -3.1845 2.8084

2. คาสัมประสิทธิ์ (ความยืดหยุน)

จํานวนพันธุกุง (X1) 0.4167 0.7667 0.2310

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2) 0.3005 0.1221 0.1527

จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (X3) 0.2839

ประสบการณการเลี้ยง (X4) 0.1012

3. ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต คงท่ี ลดลง ลดลง

( Returns to scale) (constant) (decreasing) (decreasing)

4. คามัชฌิมเรขาคณิต

ผลผลติ  (กก./ไร) 653.34 625.41 744.04

พันธุกุง  (ตัว/ไร) 88,027.10 78,597.88 58,641.62

อาหารสําเร็จรูป  (กก./ไร) 898.84 3,074.82 880.07

นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร/ไร) 761.13

ประสบการณการเลี้ยง (ป) 9.9165

รายการ ท่ัวไป GAP CoC
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5. ผลผลติเพ่ิม (Mppxi)

จํานวนพันธุกุง (X1) 0.0031 0.0061 0.0029

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2) 0.2184 0.0248 0.1291

จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (X3) 0.2437

ประสบการณการเลี้ยง (X4) 7.5931

6. มูลคาผลผลิตเพ่ิม (VMPxi)

จํานวนพันธุกุง (X1) 0.655 1.3004 0.6960

จํานวนอาหารสําเร็จรูป (X2) 46.1457 5.2869 30.9840

จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (X3) 51.4914

ประสบการณการเลี้ยง (X4)

7. ราคาผลผลิต (Py) 211.29 213.18 240.00

8. ราคาปจจัยการผลิต (Pxi)

พันธุกุง  (บาท/ตัว) 0.10 0.11 0.12

อาหารสําเร็จรูป  (บาท/กก.) 33.74 30.27 36.18

นํ้ามันเช้ือเพลิง (บาท/ลิตร) 14.59

9. สัดสวนมูลคาผลผลติเพ่ิมตอราคาปจจัย

(VMPxi/Pxi)

พันธุกุง 6.5500 11.8218 5.8000

อาหารสําเร็จรูป 1.3677 0.1747 0.8417

นํ้ามันเช้ือเพลิง 3.5292

10. การปรับเปลี่ยนการใชปจจัย

พันธุกุง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน

อาหารสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน ลดลง

นํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ิมข้ึน



บทที่  5
สรุปและขอเสนอแนะ

การเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรแบบพัฒนาท่ัวไป แบบ GAP และแบบ CoC มีวิธี

การเลี้ยง การใชพันธุ การใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีไมคอยแตกตางกันนัก แตจะตางกันในแงของ

การเขามาบริหารจัดการของภาครัฐ กลาวคือ การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาท่ัวไปภาครัฐจะไมเขาไปกํากับ     

ดูแล แตถาตองการใหรัฐชวยตรวจสอบพันธุกุง คุณภาพนํ้า รัฐจะใหการสนับสนุน การเลี้ยงแบบ GAP

รัฐจะเขาไปกํากับดูแลในดานปจจัยการผลิต เชน การใชพันธุ อาหาร คุณภาพนํ้า เคร่ืองมือและ

อุปกรณตางๆ ตองเก็บใหเรียบรอย ตลอดจนการตรวจกุงกอนจับ เพ่ือใหถูกสุขอนามัยฟารมท่ีดี           

ไมมีสารตกคางในเน้ือกุง สวนการเลี้ยงแบบ CoC รัฐจะเขาไปกํากับดูแลทุกอยาง แตจะเนนการเลี้ยง

ท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน ตองมีบอพักนํ้า บอเก็บตะกอนเลน เปนตน

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาท่ัวไปเฉลี่ยตอพ้ืนท่ี

บอเลี้ยงมีตนทุนไรละ 87,706.38 บาท ขายกุงไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 211.29 บาท ทําใหมีรายได 

140,619.83 บาท มีกําไรสุทธิ 52,913.45 บาท ไดรับกําไรสุทธิตอตนทุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 60.33

ในการเลี้ยงแบบพัฒนาท่ัวไปไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 665.53  กิโลกรัม ทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 131.78 บาท

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบ GAP เฉลี่ยตอพ้ืนท่ีบอเลี้ยง

มีตนทุนไรละ 94,179.89 บาท ขายกุงไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 213.18 บาท ทําใหมีรายได 

135,271.24 บาท มีกําไรสุทธิ 41,091.35 บาท ไดรับกําไรสุทธิตอตนทุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 43.63

ในการเลี้ยงแบบ GAP ไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 634.54 กิโลกรัม ทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

148.42 บาท

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงแบบ CoC เฉลี่ยตอพ้ืนท่ีบอเลี้ยง

มีตนทุนไรละ 92,445.01 บาท ขายกุงไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 240 บาท ทําใหมีรายได 161,966.40

บาท มีกําไรสุทธิ 69,521.39 บาท ไดรับกําไรสุทธิตอตนทุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 75.20 ในการเลี้ยง

แบบ CoC ไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 674.86 กิโลกรัม ทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ136.98 บาท

เม่ือนําตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงท้ัง 3 ระบบ มาเปรียบเทียบกันพบวา 

การเลี้ยงกุงแบบ GAP มีตนทุนไรละ 94,179.89 บาท สูงกวาการเลี้ยงแบบ CoC และแบบพัฒนา

ท่ัวไป  ซ่ึงมีตนทุนไรละ 92,445.01 บาท และ 87,706.38 บาท ตามลําดับ การเลี้ยงกุงแบบ CoC
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ผลิตกุงไดไรละ 674.86 กิโลกรัม สูงกวาการเลี้ยงแบบพัฒนาท่ัวไปและแบบ GAP ไดรับผลผลิตเฉลี่ย

ไรละ 665.53 กิโลกรัม  และ  634.54 กิโลกรัม  ตามลําดับ  ในดานราคาน้ันเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบ 

CoC ขายกุงไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 240 บาทสูงกวาการเลี้ยงแบบ GAP และแบบพัฒนาท่ัวไป   ซ่ึง

ขายกุงไดราคากิโลกรัมละ 213.18 บาท และ 211.29 บาท ตามลําดับ ทําใหการเลี้ยงกุงแบบ CoC

มีรายได 161,966.40 บาท สูงกวาแบบท่ัวไปและแบบ GAP ดวย สวนกําไรสุทธิจากการเลี้ยงกุงน้ัน  

การเลี้ยงแบบ CoC มีกําไรสุทธิ 69,521.39 บาท สูงกวาการเลี้ยงแบบท่ัวไป และแบบ GAP มีกําไร

สุทธิ 52,913.45 บาท  และ 41,091.35 บาท ตามลําดับ เม่ือนํามาคํานวณรอยละของกําไรสุทธิตอ

ตนทุนท้ังหมดแลวปรากฏวาการเลี้ยงแบบ CoC ไดรับกําไรสุทธิตอตนทุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 75.20

สูงกวาการเลี้ยงแบบพัฒนาท่ัวไป และแบบ GAP ซ่ึงไดรับกําไรสุทธิตอตนทุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ  

60.33 และ  43.63 ตามลําดับ

ในการกะประมาณฟงก ช่ันการผลิตกุ ง กุลาดํ า น้ันใชสมการการผลิตแบบ 

Cobb–Douglas   ซ่ึงผลจากการกะประมาณจะไดวา    การเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปน้ันผลผลิตกุงข้ึนอยูกับ

จํานวนพันธุกุง  จํานวนอาหารสําเร็จรูปและจํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง  โดยมีคาความยืดหยุนการผลิต

เทากับ  0.4167 ,0.3005 และ  0.2839 ตามลําดับ  การเลี้ยงกุงแบบ  GAP  ผลผลิตกุงข้ึนอยูกับ

จํานวนพันธุกุงและจํานวนอาหารสําเร็จรูป  มีคาความยืดหยุนการผลิตเทากับ  0.7667 และ  0.1221

ตามลําดับ  สําหรับการเลี้ยงแบบ  CoC  ผลผลิตกุงข้ึนอยูกับจํานวนพันธุกุง จํานวนอาหารสําเร็จรูป

และประสบการณการเลี้ยง  โดยมีคาความยืดหยุนการผลิตเทากับ 0.2310 0.1527 และ 0.1012

ตามลําดับ  ในการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป มีคาผลรวมของความยืดหยุนการผลิตเขาใกล 1 แสดงวา      

การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี (Constant returns to scale) สวนการเลี้ยงแบบ GAP

และ CoC มีคาผลรวมของความยืดหยุนการผลิตนอยกวา 1 แสดงวาการผลิตอยูในระยะผลตอบแทน

ตอขนาดการผลิตลดลง (Decreasing returns to scale)

การวิเคราะหระดับของการใชปจจัยการผลิตท่ีจะทําใหไดรับกําไรสูงสุดน้ัน   ปรากฏวา

การใชปจจัยพันธุกุง อาหารสําเร็จรูปและนํ้ามันเช้ือเพลิงของการเลี้ยงแบบท่ัวไป  มีสัดสวนของมูลคา

ผลผลิตเพ่ิมตอราคาพันธุกุง ราคาอาหาร และราคานํ้ามันฯ มากกวา 1 แสดงวามีการใชปจจัย       

นอยกวาระดับท่ีเหมาะสมจึงควรเพ่ิมการใชปจจัยเหลาน้ันใหมากข้ึน  สวนการเลี้ยงแบบ GAP และ  

CoC  มีคาสัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคาพันธุกุงมากกวา 1 แสดงวา มีการใชพันธุนอยกวา

ระดับท่ีเหมาะสม จึงควรเพ่ิมพันธุกุงใหมากข้ึน  ในขณะท่ีคาสัดสวนของมูลคาผลผลิตเพ่ิมตอราคา
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อาหารสําเร็จรูปมีคานอยกวา 1 แสดงวามีการใชอาหารมากกวาระดับท่ีเหมาะสม จึงควรลดปริมาณ

อาหารสําเร็จรูปใหนอยลง

ขอเสนอแนะ

1) จากการวิเคราะหพบวาการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปมีการใชพันธุกุง  อาหารสําเร็จรูปและนํ้ามัน

เช้ือเพลิงนอยกวาระดับเหมาะสมจึงควรเพ่ิมการใชปจจัยเหลาน้ันใหมากข้ึน  สําหรับการเลี้ยงกุงแบบ  

GAP และแบบ CoC มีการใชพันธุกุงนอยกวาระดับท่ีเหมาะสมจึงควรเพ่ิมการใชพันธุกุงใหมากข้ึน   

ในขณะท่ีมีการใชปริมาณอาหารสําเร็จรูปมากกวาระดับท่ีเหมาะสมจึงควรลดการใชอาหารสําเร็จรูป

ใหลดนอยลง

2) สรางมาตรการจูงใจแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงแบบท่ัวไปใหหันมาเลี้ยงกุงแบบ  GAP และ   

CoC มากข้ึน  สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีการรวมกลุมกันเปนสหกรณหรือชมรม 

เพ่ือใหมีอํานาจการตอรองราคากับกลุมผูซ้ือ โดยผลักดันใหกุงจากระบบ  GAP และ CoC  มีระดับ

ราคาสูงกวากุงแบบท่ัวไป รวมท้ังเพ่ือตอรองราคาการซ้ือปจจัยการเลี้ยงกุง เชน พันธุกุง อาหารกุง 

เพราะในการซ้ือปจจัยเหลาน้ีคราวละมากๆ จะไดราคาถูกกวา  นอกจากน้ันยังใหเกษตรกรผูเลี้ยง         

ในระบบ GAP และ CoC มีโอกาสท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐมากกวาในดานการแทรกแซงราคา   

การใหปจจัยการผลิตตาง ๆ เปนตน

3) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนเชน ราคาอาหาร  คาใชจาย

ดานพลังงาน  อีกท้ังเงื่อนไขการเลี้ยงมีความซับซอน เชน ตองปลอดสารปฏิชีวนะตองหาม สามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได ตองเขาสูระบบมาตรฐานฟารมท่ีดีและเหมาะสม  ประกอบกับการเลี้ยงกุง      

ถูกมองวาเปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินจึงไมคอยปลอยกูหรือใหกูแตมีเงื่อนไขมาก 

เกษตรกรจําเปนตองหาแหลงเงินทุนนอกระบบเพ่ือทําธุรกิจเอง ดังน้ัน ภาครัฐควรหามาตรการ         

ชวยเหลือเกษตรกร เชน ใหสถาบันการเงินพิจารณาการใหสินเช่ือเปนกรณีพิเศษท้ังในเร่ืองวงเงินกูหรือ

ระยะเวลาสงคืน รวมท้ังแกไขการเก็บคาไฟฟาจากการเสียแบบอุตสาหกรรมเปนประเภทท่ัวไปหรือ

ประเภทเกษตรกรรม  เปนตน
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ภาคผนวก ก.

การคํานวณผลผลิตเพ่ิมและระดับของการใชปจจัยการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป

1. การคํานวณผลผลิตเพ่ิม

จากสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas

Y = A x1
b1 x2

b2 x3
b3

MPPx1 =∂Y = Ab1 x1
b1- 1 x2

b2 x3
b3

∂X1

= Ab1 x1
b1 x2

b2 x3
b3

x1

= b1Y

X1

น่ันคือ    MPPxi = biY (1)

Xi

Xi เปนคามัชฌิมเรขาคณิต 1 / ของปจจัย  xi เม่ืออยูในรูปสมการเสนตรงซ่ึงจากการ

กะประมาณสมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบท่ัวไป ไดดังน้ี

ln Y = -2.1895 + 0.4167 ln X1 + 0.3005 ln X2 + 0.2839 ln X3 (2)

แทนคาเฉลี่ยของ ln X1 = 11.3854 , ln X2 = 6.8011 และ ln X3 = 6.6348 ในสมการ  (2)

จะได   ln y = - 2.1895 + (0.4167)(11.3854) + (0.3005)(6.8011) + (0.2839)(6.6348)

= - 2.1895 + 4.7443 + 2.0437 + 1.8836

= 6.4821

Y* = 653.3415

Y* คือ  คาผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีคามัชฌิมเรขาคณิต

แทนคาในสูตร  MPPXi จะได

MPPx1 = (0.4167)(653.3415) = 0.0031

88,027.10

MPPx2 = (0.3005)(653.3415) = 0.2184

898.84
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MPPx3 = (0.2839)(653.3415) = 0.2437

761.13

2. การคํานวณระดับการใชปจจัยการผลิต

การผลิตจะมีระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมหรือไดรับกําไรสูงสุดเม่ือมูลคาของ

ผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิต (VMPx i) เทากับราคาของปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ (Px i)

หรือ ณ ระดับท่ีผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิต (MPPXi) เทากับสัดสวนของราคาปจจัยการผลิต

ชนิดน้ัน (Px i) กับราคาผลผลิต (Py) ดังน้ีคือ

VMPx i = Px i

Py. MPPXi = Px i

ถา VMPxî > 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xî นอยกวาจุดเหมาะสม ควร

Pxî เพ่ิมปริมาณการใชอีก

VMPx î > 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xi มากกวาจุดเหมาะสม  ควร

Pxî ลดปริมาณการใชปจจัยชนิดน้ีลง

เม่ือ  Py = ราคากุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 211.29 บาท

PX1 = ราคาพันธุกุงเฉลี่ยตัวละ 0.10 บาท    

PX2 = ราคาอาหารสําเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.74 บาท

PX3 = ราคานํ้ามันดีเซลลิตรละ 14.59 บาท

VMPX1 = (211.29)(0.0031) = 6.5500

PX1 0.10

VMPX2 = (211.29)(0.2184) = 1.3677

PX2 33.74

VMPX3 = (211.29)(0.2437) = 3.5292

PX3 14.59

1 / คามัชฌิมเรขาคณิต (geometric mean) เปนคาท่ีไดมาจากการ  antilog

คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีอยูในรูป log หรือ  ln
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ภาคผนวก ข.

การคํานวณผลผลิตเพ่ิมและระดับของการใชปจจัยการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ GAP

1. การคํานวณผลผลิตเพ่ิม

จากสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas

Y = A x1
b1 x2

b2

MPPx1 =∂Y = Ab1 x1
b1-1 x2

b2

∂X1

= Ab1 x1
b1 x2

b2

x1

= b1Y

X1

น่ันคือ    MPPx1 = b1Y (1)

X1

X1 เปนคามัชฌิมเรขาคณิต  1 / ของปจจัย  x1 เม่ืออยูในรูปสมการเสนตรงซ่ึงจากการ

กะประมาณสมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ GAP ไดดังน้ี

ln Y = -3.1845 + 0.7667 ln X1 + 0.1221 ln X2 (2)

แทนคาเฉลี่ยของ ln X1 = 11.2721 และ ln X2 = 8.0310 ในสมการ ( 2)

จะได   ln y = - 3.1845 + 0.7667(11.2721) +0.1221 (8.0310)

= - 3.1845 + 8.6423 + 0.9806

= 6.4384

Y* = 625.4054

แทนคาในสูตร  MPPXi จะได

MPPx1 = (0.7667)(625.4054) = 0.0061

(78,597.88)

MPPx2 = (0.1221)(625.4054) = 0.0248

(3,074.82)

2. การคํานวณระดับการใชปจจัยการผลิต
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การผลิตจะมีระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมหรือไดรับกําไรสูงสุดเม่ือมูลคา

ของ ผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิต (VMPx i) เทากับราคาของปจจัยการผลิตชนิดน้ัน 

ๆ (Px i) หรือ ณ ระดับท่ีผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิต (MPPXi) เทากับสัดสวนของราคาปจจัย

การผลิตชนิดน้ัน (Px i) กับราคาผลผลิต (Py) ดังน้ีคือ

VMPx i = Px i

Py. MPPXi = Px i

ถา VMPxî > 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xî นอยกวาจุดเหมาะสม ควร

Pxî เพ่ิมปริมาณการใชอีก

VMPx î < 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xi มากกวาจุดเหมาะสม  ควร

Pxî ลดปริมาณการใชปจจัยชนิดน้ีลง

เม่ือ  Py = ราคากุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 213.18 บาท

PX1 = ราคาพันธุกุงเฉลี่ยตัวละ 0.11 บาท    

PX2 = ราคาอาหารสําเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.27 บาท

VMPX1 = (213.18)(0.0061) = 11.8218

PX1 0.11

VMPX2 = (213.18)(0.0248) = 0.1747

PX2 30.27

1 / คามัชฌิมเรขาคณิต (geometric mean) เปนคาท่ีไดมาจากการ  antilog

คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีอยูในรูป log หรือ  ln

ภาคผนวก ค.

การคํานวณผลผลิตเพ่ิมและระดับของการใชปจจัยการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ CoC

1. การคํานวณผลผลิตเพ่ิม
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จากสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas

Y = A x1
b1 x2

b2

MPPx1 =∂Y = Ab1 x1
b1- 1 x2

b2

∂X1

= Ab1 x1
b1 x2

b2

x1

= b1Y

X1

น่ันคือ    MPPx1 = b1Y (1)

X1

X1 เปนคามัชฌิมเรขาคณิต  1 / ของปจจัย  x1 เม่ืออยูในรูปสมการเสนตรงซ่ึงจากการ

กะประมาณสมการการผลิตของการเลี้ยงกุงแบบ CoC ไดดังน้ี

ln Y = 2.8084 + 0.2310ln X1 + 0.1527ln X2 + 0.1012ln X4 (3)

แทนคาเฉลี่ยของ ln X1 = 10.9792 ln X2 = 6.7800 ln X4 = 2.2942 ในสมการ ( 2)

จะได   ln y = 2.8084 + 0.2310(10.9792) + 0.1527 (6.7800) + 0.1012 (2.2942)

= 2.8084 + 2.5362 + 1.0353 + 0.2322

= 6.6121

y* = 744.0439

แทนคาในสูตร  MPPXi จะได

MPPx1 = (0.2310)(744.0439) = 0.0029

(58,641.62)

MPPx2 = (0.1527)(744.0439) = 0.1291

(880.07)

MPPx6 = (0.1012)(744.0439) = 7.5904

(9.92)

2. การคํานวณระดับการใชปจจัยการผลิต

การผลิตจะมีระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมหรือไดรับกําไรสูงสุดเม่ือมูลคาของ

ผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิต (VMPx i) เทากับราคาของปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ (Px i)
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หรือ ณ ระดับท่ีผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิต (MPPXi) เทากับสัดสวนของราคาปจจัยการ

ผลิตชนิดน้ัน (Px i) กับราคาผลผลิต (Py) ดังน้ีคือ

VMPx i = Px i

Py. MPPXi = Px i

ถา  VMPxî > 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xî นอยกวาจุดเหมาะสม ควร

Pxî เพ่ิมปริมาณการใชอีก

VMPx î < 1 แสดงวา  เกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิต   Xi มากกวาจุดเหมาะสม  ควร

Pxî ลดปริมาณการใชปจจัยชนิดน้ีลง

เม่ือ  Py = ราคากุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 240 บาท

PX1 = ราคาพันธุกุงเฉลี่ยตัวละ 0.12 บาท

PX2 = ราคาอาหารกุงสําเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.81 บาท

VMPX1 = (240)(0.0029) = 5.8

PX1 0.12

VMPX2 = (240)(0.1291) = 0.8417

PX2 36.81

1 / คามัชฌิมเรขาคณิต (geometric mean) เปนคาท่ีไดมาจากการ  antilog

คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีอยูในรูป log หรือ  ln
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ตารางผนวกที่ 1 การกะประมาณฟงกชั่นการผลิตกงแบบทั่วไป 74

ตวแปรตาม
ตวแปรอิสระ

R2 R 2 S.E F - ratio n
intercept lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6

1.  lny 0.8061 0.3307 0.0004 0.2617 -0.0269 0.5527 0.5044 0.298 11.4312 45

( 1.7477)* ( 3.2132)*** ( 3.5495)*** ( -0.4839)

2.  lny -0.2020 0.4671 0.0004 0.2799 0.1370 -0.1243 -0.0045 0.5997 0.5311 0.2899 8.7395 45

( 2.3828)** ( 3.2047)*** ( 3.8572)*** ( 1.7695)* ( -1.3425)NS ( -0.0815)NS

3.  lny -1.7900 0.5042 0.0004 0.2903 0.1231 0.6764 0.6423 0.2895 19.8527 45

( 3.2641)*** ( 3.1529)*** ( 4.3727)*** ( 1.6448)NS

4.  lny -2.1895 0.4167 0.3005 0.2839 0.6341 0.6059 0.3039 22.5250 45

( 2.6088)** ( 2.6619)** ( 3.9318)***

5.  lny 1.0470 0.3678 0.0004 0.2717 -0.0894 -0.0193 0.5639 0.5033 0.2983 9.3101 45

( 1.9025)* ( 3.1764)*** ( 3.6454)*** ( -0.9602)NS ( -0.3436)NS

6.  lny 3.8201 0.2306 0.0006 -0.0512 -0.0088 0.3734 0.3075 0.3513 5.6620 45

( 1.0323)NS ( 4.2790)*** ( -0.4720) ( -0.1335)

หมายเหตุ  : y  คอ  ผลผลตกุง  หนวยเปน  กก.ตอไร R2  คอ  คา Coefficient of  determination

x1  คอ  จานวนพันธุกง  หนวยเปน  ตวตอไร R 2  คอ  คา Adjuster  R2

x2  คอ  จานวนอาหารสําเร็จรูป  หนวยเปน  กก.ตอไร S.E  คอ  Standard error of estimation

x3  คอ  จานวนน้ํามันเชื้อเพลิง  หนวยเปน  ลิตรตอไร n      คอ  จานวนตัวอยาง

x4  คอ  ประสบการณในการเลี้ยง  หนวยเปน  ป คาในวงเล็บคือ คา t - value

x5  คอ  ทนเงินสดในการจางแรงงาน  หนวยเปน  บาทตอไร ***  หมายถึง  มนยสําคัญทางสถิตทระดบความเชื่อมนรอยละ 99

x6  คอ  ทนเงินสดในการซื้อยาและสารเคมี  หนวยเปน  บาทตอไร **    หมายถึง  มนยสําคัญทางสถิตทระดบความเชื่อมนรอยละ 95

    คอ สมการทกะประมาณได                                                                                                                  *      หมายถึง  มนยสําคัญทางสถิตทระดบความเชื่อมนรอยละ 90

NS  หมายถึง  ไมมนยสําคัญทางสถิต
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ตารางผนวกที่ 2 การกะประมาณฟงกชนการผลตกุงแบบ GAP 75

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอสระ

R2 R 2 S.E F - ratio n
intercept lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6

1.  lny -3.4178 0.6877 0.1972 -0.0044 0.0550 0.309 0.2416 0.3374 4.5843 39

(3.3998)*** ( 1.9254)NS (-0.0537)NS ( 0.6412)NS

2.  lny -3.8666 0.7775 0.0824 0.0486 -0.0898 0.0258 0.0585 0.5475 0.4627 0.2317 6.4537 39

(5.1961)*** ( 0.9810)NS ( 0.6475)NS ( -1.5308)NS ( 0.4061)NS ( 1.3485)NS

3.  lny -3.7523 0.7897 0.0694 0.0585 -0.0885 0.0595 0.5452 0.4763 0.2288 7.9117 39

( 5.4563)*** ( 0.9052)NS ( 0.8334)NS ( -1.5303)NS (1.3917)NS

4. lny -3.5306 0.7927 0.0949 -0.0914 0.0531 0.5356 0.4810 0.2277 9.8040 39

( 5.5039)*** ( 1.3541)NS ( -1.5890)NS (1.2681)NS

5.  lny -3.4134 0.8018 0.1242 -0.0885 0.5137 0.4720 0.2297 12.3218 39

( 5.5256)*** ( 1.8616)* ( -1.5273)NS

6.  lny -3.1845 0.7667 0.1221 0.4812 0.4524 0.2339 16.6982 39

( 5.2550)*** ( 1.7978)*

7.  lny 4.5686 0.0930 -0.0395 0.0533 0.0953 0.1242 0.0212 0.3127 1.2054 39

( 1.0407)NS ( -0.5045)NS ( 0.6799)NS ( 1.7551)NS

8. lny 4.5080 0.0954 0.0507 0.0937 0.1176 0.0420 0.3094 1.5554 39

( 1.0811)NS ( 0.6552)NS ( 1.7462)NS

หมายเหตุ  : y  คือ  ผลผลตกง  หนวยเปน  กก.ตอไร R2  คือ  คา Coefficient of  determination

x1  คือ  จานวนพนธุกุง  หนวยเปน  ตัวตอไร R 2  คือ  คา Adjuster  R2

x2  คือ  จานวนอาหารสําเร็จรูป  หนวยเปน  กก.ตอไร S.E  คือ  Standard error of estimation

x3  คือ  จานวนน้ํามนเชื้อเพลิง  หนวยเปน  ลิตรตอไร n      คือ  จานวนตัวอยาง

x4  คือ  ประสบการณในการเลี้ยง  หนวยเปน  ป คาในวงเล็บคือ คา t - value

x5  คือ  ทุนเงินสดในการจางแรงงาน  หนวยเปน  บาทตอไร ***  หมายถึง  มนัยสําคัญทางสถติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 99

x6  คือ  ทุนเงินสดในการซื้อยาและสารเคม  หนวยเปน  บาทตอไร **    หมายถึง  มนัยสําคัญทางสถติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 95

    คือ สมการทกะประมาณได                                                                                                                  *      หมายถึง  มนัยสําคัญทางสถติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 90

NS  หมายถึง  ไมมนัยสําคัญทางสถติ
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ตารางผนวกที่ 3 การกะประมาณฟงชนการผลตกุงแบบ CoC 76

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

R2 R 2 S.E F - ratio n
intercept lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6

1.  lny 2.6545 0.2266 0.1484 0.0015 0.1035 0.0253 0.7248 0.6674 0.1933 12.6388 30

(5.6603)*** ( 2.3620)** ( 0.0233)NS ( 1.9827)* ( 0.4255)NS

2.  lny 2.7757 0.2270 0.1865 0.0172 0.1085 0.0141 -0.0524 0.7428 0.6758 0.1909 11.0732 30

(5.7424)*** ( 2.7072)** ( 0.2730)NS ( 2.0990)** ( 0.2372)NS (-1.2720)NS

3. lny 2.6545 0.2266 0.1484 0.0015 0.1035 0.0253 0.7248 0.6674 0.1933 12.6388 30

( 5.6603)*** ( 2.3620)** ( 0.0233)NS ( 1.9827)* (0.4255)NS

4.  lny 2.6653 0.2265 0.1487 0.1031 0.0256 0.7247 0.6807 0.1807 16.4562 30

( 5.7892)*** ( 2.439)** ( 2.1079)** (0.4500)NS

5.  lny 2.8084 0.2310 0.1527 0.1012 0.7225 0.6905 0.1865 22.5663 30

( 6.2028)*** ( 2.5726)** ( 2.1090)**

6.  lny 2.9988 0.2293 0.1911 0.1030 -0.0515 0.7409 0.6995 0.1838 17.8744 30

( 6.2451)*** ( 2.9310)*** ( 2.1765)** (-1.3329)NS

7. lny 3.2674 0.2323 0.1984 -0.0190 -0.0472 0.6930 0.6439 0.2000 14.1106 30

( 5.8148)*** ( 2.7919)*** ( -0.3129)NS ( -1.1085)NS

8.  lny 3.0737 0.2313 0.1953 0.0075 -0.0486 0.6920 0.6427 0.2003 14.0439 30

( 5.5973)*** ( 2.7081)** (0.1249)NS (-1.1469)NS

หมายเหตุ  : y  คือ  ผลผลิตกุง  หนวยเปน  กก.ตอไร R2  คือ  คา Coefficient of  determination

x1  คือ  จํานวนพันธกุง  หนวยเปน  ตัวตอไร R 2  คือ  คา Adjuster  R2

x2  คือ  จํานวนอาหารสําเรจรป  หนวยเปน  กก.ตอไร S.E  คือ  Standard error of estimation

x3  คือ  จํานวนน้ํามนเชื้อเพลิง  หนวยเปน  ลตรตอไร n      คือ  จํานวนตัวอยาง

x4  คือ  ประสบการณในการเลยง  หนวยเปน  ป คาในวงเล็บคือ คา t - value

x5  คือ  ทุนเงนสดในการจางแรงงาน  หนวยเปน  บาทตอไร ***  หมายถึง  มนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 99

x6  คือ  ทุนเงนสดในการซื้อยาและสารเคมี  หนวยเปน  บาทตอไร **    หมายถึง  มนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 95

    คือ  สมการที่กะประมาณได                                                                                                                  *      หมายถึง  มนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมนรอยละ 90

NS  หมายถึง  ไมมนัยสาคัญทางสถิติ
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