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การลงทุนในการเลีย้ งกุง้ มีความเสีย่ งสูง ส่งผลให้การวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนนัน้ จึงมีความจำ�เป็นอย่างมากต่อการลงทุน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการเลี้ยงกุ้ง ลักษณะบ่อเลี้ยง แหล่งพันธุ์กุ้ง และขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง 2) วิเคราะห์
ต้นทุน ผลตอบแทน และ 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลีย้ งกุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกราม
ในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่จำ�นวน 30 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาวัดเชิงคุณภาพใช้วิธีการจำ�แนก
กลุ่มโดยการให้รหัสลงบนแบบสัมภาษณ์จัดลงในแฟ้มข้อมูลการวิเคราะห์ในโปรแกรม Excel
ผลการวิจยั พบว่า ขนาดบ่อทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 5 ไร่ตอ่ บ่อ การเลีย้ งกุง้ แบบผสมจะเริม่ มีการปล่อยกุง้ ก้ามกราม ประมาณ
20-30 วัน จากนัน้ จะปล่อยกุง้ ขาวแวนนาไมระยะเวลาการเลีย้ งรวมทัง้ สิน้ 3 เดือน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนพืน้ ที่
ขนาดมากกว่า 20 ไร่ จำ�นวน 4 บ่อ รองลงมา คือ พื้นที่มากกว่า 10-20 ไร่ จำ�นวน 3 บ่อ และพื้นที่ 1-10 ไร่ จำ�นวน 1 บ่อ มีระยะ
เวลาคืนทุน 0.94 ปี 1.06 ปี และ 2.50 ปี ตามลำ�ดับ มูลค่าปัจจุบัน 1,132,853.31 บาท, 797,605.41 บาท, และ 97,860.50 บาท
ตามลำ�ดับ และอัตราผลตอบแทนภายใน 96.18%, 83.87%, และ29.21% การเลีย้ ง 1 บ่อขึน้ ไป มีจ�ำ นวนเงินกระแสเงินสดจ่ายลงทุน
ทีแ่ ตกต่างกัน แต่มลู ค่าปัจจุบนั สุทธิยงั มีคา่ เป็นบวก อีกทัง้ อัตราผลตอบแทนภายในมีคา่ มากกว่าอัตราคิดลดบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อ
หรือต้นทุนเงินทุน ส่งผลให้เห็นว่า การลงทุนในการเลี้ยงกุ้งรูปแบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามผู้สนใจหรือ
กลุ่มเกษตรกรที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนได้เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนเป็นบวก
คำ�สำ�คัญ: การตัดสินใจลงทุน ต้นทุน ผลตอบแทน ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลี้ยงกุ้ง

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

Abstract

Investment in prawn farming involves high risk. Therefore, careful examination before making investment
decisions is very crucial. This study aimed to examine the process of prawn culture, including pond characteristics,
sources of prawn species and process; 2) the cost and return; and 3) the feasibility of an investment project in
mixed shrimp farming between white Vannamei and giant freshwater prawns in soil ponds owned by farmers in
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. The farmers were selected using snowball sampling method
(n=30). Research instruments were open-ended interview questions. Data were group and analysed qualitatively
using Excel. Results showed that the suitable size of ponds should be 5 rai per unit. The polyculture can start
from raising the giant fresh water prawns for 20-30 days, then release the Vannamai type into the same pond.
This process will take 3 months. The feasibility analysis of investment in the project can be done at 4 ponds
on an area of over 20 rais (1 rai = 1,600 sqm), 3 ponds on an area of more than 10-20 rais, and 1 pond on 1-10
rais. The payback period of 0.94, 1.06 and 2.5 years respectively. The net present values are at 1,132,853.31,
797,605.41, 97,860.50 baht with the internal rate of returns at 96.18%, 83.87%, and 29.21% respectively. In addition,
the number of farming of more than 1 pond had different investment cash flow amounts but the net present
value was still positive. Moreover, the internal rate of return was greater than the discount rate plus inflation or
capital cost. As a result, the investment in shrimp farming mixed between white Vannamei shrimps and giant
freshwater prawn can help make an interested parties or groups of farmers who are interested in investing can
make an investment because they can generate positive returns.
Keywords: Investment Decisions, Costs, Returns, Possibility of Shrimp Farming Investment Project

บทนำ�

อาชีพเกษตรกร นับว่าเป็นอาชีพหลักในประเทศ
ซึ่งมีนโยบายระดับประเทศมีการสนับสนุนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะมุ่งเป้า 5 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยมีหลักสำ�คัญของแผน คือ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ การสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
ยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้มีการใฝ่รู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถอยูก่ บั สภาพแวดล้อมอย่างเกือ้ กูล ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2579 ยังมีจุดเน้นประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการเกษตรในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะมีความจำ�เป็นอย่างมากถ้าเกษตรกรได้มี
การวางแผนทำ�การเกษตรทีป่ อ้ งกันความเสีย่ งด้านราคา และ
ต้นทุน ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนซึ่ง
จำ�เป็นอย่างมากในสภาพการตลาดปัจจุบัน (Office Of The
National Economic and Social Development Council,
2016) และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี 2560-2579 โดยการนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันความเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต (NBTC, 2018) ตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับประเทศมีการส่งเสริมการเกษตรระดับภูมภิ าค
ทำ�ให้ในภูมิภาคต่าง ๆ มีความหลากหลายอาชีพ ที่เหมาะกับ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศนั้น
ในจังหวัดนครปฐมนัน้ มีอาชีพทีห่ ลากหลาย รวมถึง
เกษตรกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง ซึ่ง
จังหวัดนครปฐมประชาชนประกอบอาชีพประมงนํ้าจืดเป็น
ส่วนใหญ่ผลผลิตของสาขาประมงโดยทั่วไป พื้นที่ทำ�การ
ประมงมีจำ�นวนทั้งสิ้น 90,153.14 ไร่ สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่
ปลานํา้ จืด กุง้ ก้ามกราม กุง้ ขาว ปลาสวยงาม จระเข้ และสัตว์น�ํ้ำ
อื่น ๆ มีผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งสิ้น 198 ราย
ประกอบด้วย ผู้ค้าปัจจัยการผลิต/ผู้ค้า ผู้รวบรวมสัตว์นํ้า/
แพปลาท่าขึ้นปลา/โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า/
กลุ่มและผู้แปรรูปสัตว์นํ้า/ผู้นำ�เข้า ผู้ส่งออกสัตว์นํ้า และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า (Nakhon Pathom Provincial Office,
2017) จะเห็นได้ว่า เกษตรกรมีอาชีพการประมงจำ�นวนมาก
จึงทำ�ให้มีผลผลิตจำ�นวนมากส่งผลต่อราคาและรายได้ของ
อาชีพประมง
จากสถานการณ์การผลิตกุ้งก้ามกรามในช่วง 3
เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 จากข้อมูลกรมประมง พบว่า มีการ
เพาะเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามปริมาณ 22,509 ตัน และมูลค่า 5,609
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ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 ซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ
80,092 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 การเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครปฐมนั้นเป็นพื้นที่มีผลผลิตจำ�นวนมากที่สุดและเมื่อดู
ข้อมูลเชิงลึกลงไป พบว่า อำ�เภอกำ�แพงแสนเป็นพื้นที่เลี้ยง
กุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพหลัก มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
เลีย้ งกุง้ (Department of Fisheries, Nakhon Pathom, 2019)
ซึ่งจากข้อมูล ยังพบว่า มีการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นทำ�ให้ราคากุ้งนั้น
อาจลดลงมาในอนาคต อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านราคาซึ่งกุ้ง
แต่ละประเภทมีราคาทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา บางฤดูกาล
เลี้ยงกุ้งขาวได้รับราคาสูง และบางฤดูกาลเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ได้รับราคาสูงเนื่องจากความต้องการของตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกษตรกรจึงมีความ
จำ�เป็นและต้องตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิเคราะห์
ต้นทุนโดยคำ�นึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ เพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะขาดทุน หรือการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าในอนาคต
นักวิจัยจึงเห็นความสำ�คัญของปัญหาต่าง ๆ เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยของพันธุก์ งุ้ ทีม่ รี าคาค่อนข้างสูง ความเสีย่ งเรือ่ ง
โรคของกุง้ ความเสีย่ งกับการขาดทุนเนือ่ งจากราคาอาหารกุง้ ที่
เพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา ในขณะทีผ่ ลตอบแทนนัน้ ไม่มอี ตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างเห็นได้ชดั เพือ่ ลดผลกระทบจากการลงทุนของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งรายใหม่ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งนั้น
ต้องใช้เงินทุนจำ�นวนมาก ทำ�ให้นกั วิจยั สนใจศึกษาการตัดสินใจ
ลงทุนเลีย้ งกุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกราม
ในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม กระบวนการเลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งก้ามกราม
และกุง้ ขาวแวนนาไม ต้นทุนผลตอบแทน รวมถึงการวิเคราะห์
การตัดสินใจลงทุนเพือ่ เป็นประโยชน์ส�ำ หรับผูท้ ตี่ อ้ งการลงทุน
เลีย้ งกุง้ เนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ �ำ เภอกำ�แพงแสนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ผี ลผลิต
กุ้งออกสู่ตลาดมากที่สุดและอาชีพเลี้ยงกุ้งยังเป็นอาชีพหลัก
ของเกษตรกรอีกด้วย และที่สำ�คัญยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่มี
ความต้องการลงทุนเลี้ยงกุ้งรายใหม่สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้
ตัดสินใจในการเลีย้ งกุง้ ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน รวมถึงผูท้ เี่ ลีย้ ง
กุง้ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ทัง้ ในภาคกลาง ภาคใต้ ยังสามารถนำ�องค์ความรู้
ต่าง ๆ ไปใช้ในการตัดสินใจเลีย้ งกุง้ ทีม่ ลี กั ษณะต่างกันได้อกี ด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการเลี้ยงกุ้ง ลักษณะบ่อเลี้ยง
แหล่งพันธุ์กุ้ง และขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง สำ�หรับการเลี้ยงกุ้ง
แบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน การเลี้ยงกุ้ง
แบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการ
เลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกราม
ในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน
ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สามารถ
นำ�ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กร และวัดมูลค่าได้เป็น
จำ�นวนเงิน ต้นทุนดังกล่าวสามารถแยกตามพฤติกรรมได้
2 ประเภท คือ 1) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้น
ทุนที่เปลี่ยนแปลงในจำ�นวนรวมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ระดับกิจกรรมหรือปริมาณของตัวผลักดันต้นทุน และ
2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนทีไ่ ม่มกี ารผันแปร
หรือเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนรวมตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับกิจกรรมหรือปริมาณของตัวผลักดันต้นทุนในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ (Techoyothin, Supatharakul, & Phadungsit,
2018) สำ�หรับต้นทุนคงที่บางรายการเกิดจากการปันส่วน
จากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ เป็นต้น
ค่าเสื่อมราคาดังกล่าว เกิดจากการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพ
ของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานในทางบัญชี
การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตน คือ การกระจาย
ราคาทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีต่าง ๆ ที่ได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์โดยวิธีที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม
โดยคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาด้วยวิธเี ส้นตรงจากราคาทุนหักมูลค่า
คงเหลือหารด้วยอายุการให้ประโยชน์ (Isaraworawanit, 2015)
ทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน
ผลตอบแทน (Return) หมายถึง สิ่งที่ผู้ลงทุนได้
มาหรือสิ่งได้รับจากเงินลงทุนซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สิน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนในอนาคต
รวมทั้ง กำ�ไรทางบัญชี ที่เกิดจากรายได้ทั้งหมดหักต้นทุน
ทั้งหมด ซึ่งต้นทุนจะประกอบไปด้วย ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงานอื่น ๆ ด้วย (Chimphaisan, 2016)
 	 ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุน
การตัดสินใจลงทุนอาจมีหลายทางเลือกในการ
ลงทุน นักลงทุนจึงต้องคัดเลือกโครงการลงทุนทีม่ ผี ลตอบแทน
สูงที่สุด การคัดเลือกโครงการลงทุนนั้น นักลงทุนจะพิจารณา
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จากประโยชน์หรือรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการต้อง
มากกว่าต้นทุนหรือรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ
และผลต่างที่เกิดขึ้นต้องมีจำ�นวนที่สูงพอสมควรจึงจะได้รับ
การพิจารณา (Sukraseni, Suriya, Rathanasuwan, &
Sirathananon, 2010) การพิจารณาโครงการลงทุนต้องอาศัย
เครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ระยะเวลา
ทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสดรับจากโครงการคุม้ หรือเท่ากับกระแส
เงินสดจ่ายลงทุนไปพอดี โดยเริ่มจากกระแสเงินสดเริ่มแรกที่
ติดลบบวกด้วยกระแสเงินสดรับเข้ามาในแต่ละปี จนกระทั่ง
กระแสสะสมกลับมาเป็นบวก (Narintharakul, Wetchaboon,
& Siritarangsri, 2018)
อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ (Internal
Rate of Return: IRR) อัตราคิดลดที่ทำ�ให้กระแสเงินสดรับ
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายไป เพื่อพิจารณา
ข้อมูลในส่วนของอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการหรืออัตราต้นทุน
เงินทุนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากโครงการ
ผู้ลงทุนควรเลือกโครงการที่มีผลตอบที่ได้รับจากโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนเงินทุน
จากการจัดหาเงินทุน (Thuwanimitkun, 2019)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ได้ให้ความหมายว่า เป็นเทคนิคทีใ่ ช้ประเมินโครงการลงทุนโดย
ใช้แนวคิดของ Discounted Cash Flows โดยมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิมคี า่ เท่ากับผลต่างของมูลค่าปัจจุบนั รวมของกระแสเงินสด
ที่ได้รับจากการลงทุน (Thuwanimitkun, 2019)

วิธีการวิจัย

การวิจยั เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ นำ�ข้อมูลทีร่ วบรวม
จากเอกสาร ตำ�รา วรรณกรรม และข้อมูลจากภาคสนามมา
เพื่อสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิจัยสามารถแบ่ง
ออกเป็นลำ�ดับขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษากระบวนการเลีย้ งกุง้ ได้แก่ ลักษณะบ่อ
เลี้ยง แหล่งพันธุ์กุ้ง และขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง สำ�หรับการเลี้ยง
กุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกรามในบ่อดิน
ของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กำ�หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและข้อมูลรอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักในการวิจัยประกอบด้วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในอำ�เภอ
กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม มีประชากรทั้งสิ้น 1,742 ฟาร์ม
การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (NonProbability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snow Ball Sampling) (Office of Policy and
Academic Statistical Method Group, 2018) โดยการแบ่ง

ขนาดพื้นที่มีการแบ่งพื้นที่ ได้แก่ ขนาดพื้นที่ 1-10 ไร่ จำ�นวน
10 ราย มากกว่า 10-20 ไร่ จำ�นวน 10 ราย และมากกว่า 20
ไร่ จำ�นวน 10 ราย กำ�หนดเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกษตรกรผู้
เลีย้ งบ่อดิน เป็นเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ทีเ่ ลีย้ งเอง มีอาชีพเลีย้ งกุง้
เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงกุ้งแบบผสม และมีที่ดินของตัวเอง ผู้ให้
ข้อมูลรองในการวิจยั ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร
ตำ�บลห้วยม่วง เจ้าหน้าที่กรมประมง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ
ข้อมูลถึงจุดอิ่มตัวเชิงทฤษฎี (Prasitratsin, 2012) คือ ผู้ให้
ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเหมือนกันไม่มีข้อมูลที่ต่างกันและเพิ่มเติม
ไปจากผู้ให้ข้อมูลคนก่อนหน้า
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คำ�ถามสัมภาษณ์
ปลายเปิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการลดต้นทุน สภาพแวดล้อม
โดยสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์
การเลีย้ งกุง้ ขนาดพืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง้ เหตุผลการเลือกเลีย้ งกุง้ แหล่ง
เงินทุนในการเพาะเลีย้ ง ข้อมูลเกีย่ วกับการกูย้ มื เงิน ข้อมูลการ
เลี้ยงกุ้งซึ่งประกอบด้วย พื้นที่การเลือกเลี้ยงกุ้ง ลักษณะทาง
กายภาพของบ่อกุ้ง แหล่งพันธุ์กุ้ง สภาพการตลาด เอกสาร
แสดงอนุญาตให้เลีย้ งกุง้ จากกรมประมง และขัน้ ตอนการเลีย้ ง
เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปากกา และกล้องถ่ายรูป โดย
การนำ�แบบสัมภาษณ์ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ จากนัน้ นำ�แบบ
สัมภาษณ์ไปทดลองเก็บข้อมูล (Pre-test) กับประชากรผูเ้ ลีย้ ง
กุ้งแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเข้าใจของคำ�ถามที่
ใช้ในการสือ่ สารในการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง หลังจากนัน้ ปรับ
แก้ไขภาษาและเนือ้ หาให้ครบถ้วน เพือ่ นำ�ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) เพือ่ สัมภาษณ์กลุม่ ผูร้ ทู้ มี่ ปี ระเด็นคำ�ถาม
เกีย่ วกับการศึกษาข้อมูล ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการลดต้นทุน สภาพ
แวดล้อม ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงกุ้งแบบผสม รวบรวม
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งแบบผสม
4. การจัดทำ�และการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การจัดการทำ�ข้อมูล ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและข้อมูลจากภาคสนาม ดังนี้
4.1.1 นำ�ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร
ตำ�รา วารสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาศึกษาอย่าง
ละเอียดและจัดหมวดหมู่ (Prasitratsin, 2012)
4.1.2 นำ�ข้อมูลจากภาคสนาม ที่ได้เก็บ
รวบรวมจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้มีการ
จดบันทึกในสมุดบันทึก การถอดข้อมูลจากเทปบันทึกเสียง
มาแยกประเภท จัดหมวดหมู่ และสรุปประเด็นที่ศึกษา
4.1.3 ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก
เครื่องมือต่าง ๆ โดยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ
นำ�ข้อมูลทีส่ รุปได้กลับไปให้ผรู้ ว่ มวิจยั หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลอ่านหรือ
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กลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ำ�อีก เพื่อตรวจสอบให้ตรงความ
เป็นจริงที่สุด โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบ
สามเส้า (Chanthonwanit, 2018) การตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพือ่ รวบรวมข้อมูลเรือ่ งเดียวกัน ด้านบุคคล ใช้การรวบรวม
ข้อมูลเดียวกันจากหลากหลายบุคคล เช่น นักวิชาการการเกษตร
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาวัดเชิง
คุณภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส (Prasitratsin, 2012) และ
คำ�ถามปลายเปิดใช้วิธีการจำ�แนกกลุ่มโดยการให้รหัสลงบน
แบบสัมภาษณ์จัดลงในแฟ้มข้อมูลการวิเคราะห์ในโปรแกรม
Excel เพื่อให้ได้ข้อมูลประเภท ต้นทุน การปันส่วนค่าใช้จ่าย
การคิดค่าเสื่อม รายได้และ ผลตอบแทน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน การเลี้ยงกุ้ง
การเลีย้ งกุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกราม
ในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม
การวิเคราะห์ต้นทุน นำ�ข้อมูลที่สรุปในแฟ้มข้อมูล
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลจัดประเภทต้นทุนคงที่ ต้นทุน
ผันแปร การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาเครื่องมือในการเลี้ยงกุ้ง
ผลตอบแทนจากการเลีย้ งกุง้ แบบผสม โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากนัน้ จัดสนทนากลุม่ เพือ่
ประเมินคุณภาพข้อมูลต้นทุนโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้
เข้าร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้ร่วมการประเมิน ผู้ให้ข้อมูลหลัก
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง โดยใช้เครือ่ งมือ สมุดจดบันทึก จากนัน้ นำ�
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการ
เลีย้ งกุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกรามในบ่อ
ดินของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
วิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะห์
ต้นทุน ผลตอบแทน มาวิเคราะห์กระแสเงินสดรับและเงินสดจ่าย
เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ งวดระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
Excel หลังจากนัน้ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒเิ ชีย่ วชาญ
ด้านบัญชีหรือการวิเคราะห์โครงการลงทุนตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล แก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รวมถึงเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพื่อให้นำ�ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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1. ศึกษากระบวนการในการเลีย้ งกุง้ ได้แก่ ลักษณะ
บ่อเลี้ยง แหล่งพันธุ์กุ้ง ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง สำ�หรับการเลี้ยง
กุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกรามในบ่อดิน
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ โดยแบ่งพืน้ ที่ ออกเป็น 3 ประเภท
มาวิเคราะห์ พบว่า
ขนาดพืน้ ที่ 1-10 ไร่ ผูเ้ ลีย้ งกุง้ เป็นเพศหญิงมากทีส่ ดุ
จำ�นวน 6 ราย (ร้อยละ 60.00) มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง
ระยะเวลา 1-10 ปี มากที่สุด จำ�นวน 7 ราย (ร้อยละ 70.00)
ขนาดพื้นที่ มากกว่า 10-20 ไร่ ผู้เลี้ยงกุ้งเพศชาย
มากที่สุดจำ�นวน 8 ราย (ร้อยละ 80.00) มีประสบการณ์
ในการเลี้ยงกุ้งระยะเวลา 1-10 ปี มากที่สุด จำ�นวน 6 ราย
(ร้อยละ 60.00)
ขนาดพื้นที่ มากกว่า 20 ไร่ ผู้เลี้ยงกุ้งเพศชายมาก
ที่สุดจำ�นวน 6 ราย (ร้อยละ 60.00) มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงกุ้งระยะเวลา 1-10 ปี มากที่สุด จำ�นวน 6 ราย เหตุผล
การเลือกอาชีพเลี้ยงกุ้ง พบว่า อาชีพเดิมของผู้ให้ข้อมูลเดิมมี
อาชีพทำ�นา จำ�นวน 10 ราย (ร้อยละ 100.00)
ทุกขนาดพืน้ ทีอ่ าชีพเดิมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนทำ�อาชีพ
เลี้ยงกุ้ง พบว่า มีอาชีพทำ�นามากที่สุด อีกทั้งพบว่า แหล่ง
เงินทุนมาจากตนเอง และมีบางรายมาจากแหล่งกู้ยืมมาจาก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการกูแ้ บบ
ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 แต่บางรายเป็นผู้กู้รายใหม่
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
แหล่งพันธุ์กุ้งที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงนั้น พบว่า
จะมีตวั แทนพนักงานขายของแต่ละบริษทั มาเสนอขาย และมี
เกษตรกรบางรายทีเ่ ดินทางไปซือ้ จากแหล่งเพาะพันธุเ์ อง โดย
แหล่งพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามมาจาก พื้นที่ 4
จังหวัด ดังนี้ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี
หลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตโดยปกติจะมีระยะ
เวลาการเลี้ยงโดยประมาณ 80-90 วัน ผลผลิตที่ได้จะ พบว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงจะมีการจำ�หน่ายเป็นกุ้งโต สถานที่จำ�หน่าย
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ขายปากบ่อจะมีพ่อค้าคนกลาง
มาซื้อ โดยพ่อค้าคนกลางเสนอราคาที่ปากบ่อเมื่อกุ้งได้ขนาด
ตามระยะเวลาที่เลี้ยง และรูปแบบที่ 2 เกษตรกรนำ�ไปขายที่
แพมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยการจ้างรถออกซิเจนขนส่ง
ไปทีแ่ พมหาชัย ราคาผลผลิตจะเปลีย่ นแปลงไปตามราคากลาง
จากกระทรวงพาณิชย์ของแต่ละวัน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะ
ต้องได้รับรองมาตราฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้ง GAP การเลี้ยงกุ้งจะ
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 เตรียมบ่อขุดบ่อโดยใช้รถแม็คโครในการ
ขุดบ่อ มีค่าใช้จ่ายไร่ละ 10,000 บาท โดยขนาดบ่อที่เหมาะ
สมไม่เกิน 5 ไร่ เนื่องจากสามารถดูแลได้ง่าย เมื่อขุดบ่อเสร็จ
เรียบร้อยจะต้องสูบนํา้ ออกจนหมด หลังจากนัน้ หว่านปูนขาว
เพื่อทำ�ให้ดินหรือนํ้ามีสภาพเป็นด่างเพิ่มขึ้น ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้ หว่านปูนมาร์ล
เพื่อช่วยปรับระดับ pH ของดินให้สูงขึ้น ลดความเป็นกรด
ของดิน และเติมแคลเซียม 1 กระสอบต่อการเลี้ยงจำ�นวน 1
บ่อ เพื่อเป็นองค์ประกอบโครงสร้างภายนอกของกุ้ง ตากบ่อ
ให้แห้งจนดินแตกออกจากกันใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน
ขั้นตอนที่ 2 เติมนํ้าในบ่อกุ้งโดยใช้เครื่องสูบนํ้ำ�
คูโบต้าสูบนํา้ จากแหล่งนํา้ ในชุมชน หรือคลองชลประทาน ใน
การสูบนํ้าเข้าบ่อทุกครั้งจะต้องใช้ผ้าขาวกรองนํ้าเพื่อป้องกัน
ไข่ปลา กุ้งนาและสัตว์นํ้าจืดที่อาศัยอยู่ในคลอง หลังจาก
นั้นใส่ยาฆ่าเชื้อปรับสภาพนํ้า ใช้เครื่องตีนํ้าประมาณ 1 วัน
และใช้ชุดทดสอบสภาพนํ้าให้มีสภาพเป็นกลางที่ระดับ pH
7.5 เมื่อนํ้ามีค่าที่เหมาะสม จะต้องติดตั้งชุดกันนกก่อนการ
ปล่อยกุ้ง เมื่อทุกอย่างพร้อมจึงปล่อยกุ้งก้ามกราม บางกรณี
เกษตรกรดูฤกษ์ตามความเชื่อโบราณและอาจมีการเซ่นไหว้
เจ้าที่ก่อนการปล่อยกุ้ง
ขัน้ ตอนที่ 3 การปล่อยกุง้ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ จะปล่อย
กุ้งก้ามกรามก่อน ปริมาณการปล่อยกุ้งก้ามกรามที่เหมาะสม
พบว่า 100 กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ 5 ไร่จะทำ�ให้ได้ผลผลิตตามต้องการ
เพราะถ้าปล่อยกุง้ ในจำ�นวนทีห่ นาแน่นมากจนเกินไปจะทำ�ให้
กุง้ ไม่โตตามขนาดทีต่ ลาดต้องการ และปริมาณกุง้ ทีห่ นาแน่นจน
เกินไปส่งผลให้กงุ้ มีอตั ราการตายทีส่ งู เนือ่ งจากการเกิดโรคใน
ตัวกุง้ อีกทัง้ กุง้ ขนาดทีแ่ ตกต่างกันจะมีราคาทีแ่ ตกต่างกันด้วย
เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 20-30 วัน
ก่อนที่จะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไม
การปล่อยกุ้งขาวแวนนาไม จะต้องเตรียมพื้นที่
โดยล้อมผ้าใบเพื่อทำ�คอก ใส่เกลือในคอกล้อมเตรียมไว้และ
ปล่อยกุง้ ในคอกทีเ่ ตรียมไว้เพือ่ ให้กงุ้ ขาวแวนนาไมได้ปรับสภาพ
ไม่ลอยตายจากการช็อคนํา้ เนือ่ งจากกุง้ ขาวแวนนาไมเป็นกุง้ ทะเล
ในกรณีที่ใส่นํ้าเค็ม ไม่ต้องทำ�คอกล้อม หลังจากนั้นใส่กุ้งขาว
แวนนาไม จำ�นวนที่เหมาะสม 120,000 -150,000 ตัวต่อบ่อ
ขนาดพืน้ ที่ 5 ไร่ สำ�หรับการเลีย้ งผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไม
และกุง้ ก้ามกรามนัน้ เพือ่ กระตุน้ การเจริญเติบโตของกุง้ ก้ามกราม
เนื่องจากวิถีชีวิตของกุ้งก้ามกรามต้องมีการแย่งอาหารจาก
กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามจะใช้
ชีวติ ในพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน คือ กุง้ ขาวแวนนาไมจะลอยตัวทีผ่ วิ นํ�้ำ
และกินอาหารที่ผิวนํ้า ส่วนกุ้งก้ามกรามใช้ชีวิตอยู่ก้นบ่อและ

กินอาหารก้นบ่อ ส่งผลให้นาํ้ ในบ่อไม่เน่าเสีย แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้ามีความหนาแน่นมากจนเกินไป อาจทำ�ให้เกิดโรคได้ ใช้ระยะ
เวลาในการเลี้ยงจำ�นวน 70-80 วัน หรือระยะเวลาตั้งแต่การ
ปล่อยกุง้ ก้ามกรามรวมจำ�นวน 90 วัน โดยระยะเวลาการเลีย้ ง
1 ปี สามารถเลีย้ งได้ 3 รุน่ ในระหว่างการเลีย้ งแต่ละรุน่ จะต้อง
เว้นระยะเวลาเพือ่ เตรียมบ่อสำ�หรับการเลีย้ งรุน่ ต่อไป สำ�หรับ
การเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งสามารถลดต้นทุนการหว่านปูนขาว
ปูนมาร์ล และอื่น ๆ เนื่องจากสามารถตากบ่อจนแห้งดินแตก
ออกจากกันได้ดี และใช้เวลาในการตากบ่อน้อยกว่าช่วงฤดูอนื่
ในการตากบ่อที่แห้งจะมีขอ้ ดีท�ำ ให้แสงแดดช่วยฆ่าเชือ้ โรคใน
ดินส่งผลให้อัตราการตายของกุ้งต่ำ�ลง สำ�หรับการให้อาหาร
กุ้งจะให้ตามขนาดของตัวกุ้งเริ่มตั้งแต่ เบอร์ 1-5 ปริมาณการ
หว่านอาหารจะใช้วิธีการทดสอบการกินอาหารของกุ้ง โดย
การใส่อาหารลงในยอเพือ่ ทดสอบการกินอาหารของกุง้ ทีเ่ ลีย้ ง
ในบ่อ และในระหว่างการเลีย้ งจะมีการใส่จลุ นิ ทรียท์ กุ สัปดาห์
หลังการปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมไปประมาณ 10 วัน อาจจะ
มีการเติมแร่ธาตุมินเนอร์ (แร่ธาตุรวม) ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็น
อาหารเสริมให้กุ้งมีขนาดตัวที่โตสมบูรณ์และไม่เป็นโรคกุ้ง
และแมกนีเซียมทุก 15 วัน เพื่อช่วยให้ระบบการย่อยอาหาร
ของตัวกุ้งเร่งการเจริญเติบโต ระหว่างการเลี้ยงในช่วงระยะ
เวลา 45 วันก่อนจับกุง้ จะต้องมีการตีนาํ้ เพือ่ ปรับสภาพนาํ้ ให้มี
สภาพเป็นกลาง และเพิม่ ออกซิเจนให้กงุ้ เนือ่ งจากกุง้ เริม่ โตจะ
มีประชากรหนาแน่นมากขึ้น เมื่อกุ้งโตครบตามกำ�หนดระยะ
เวลาการเลีย้ งจะเริม่ จับกุง้ โดยการจับครัง้ เดียวทัง้ บ่อ หรือการ
จับกุ้งล้างบ่อ ปกติเกษตรกรทำ�ประตูผีโดยการใช้ตาข่ายล้อม
ไว้บริเวณที่เป็นส่วนที่ลึกที่สุดของบ่อ หรือตำ�แหน่งการสูบนํ้า
เข้า-ออกจากบ่อ เกษตรกรจะเช่าเครือ่ งสูบน�ํ้ำ จากชุมชนพืน้ ที่
ใกล้เคียง บ่อที่มีขนาด 5 ไร่จะใช้เครื่องสูบนํ้า 1 เครื่อง ระยะ
เวลาในการสูบน�ํ้ำ ประมาณ 8 ชัว่ โมง หรือจนนาํ้ ในบ่อแห้งพร้อม
จับกุ้ง จะมีกุ้งบางส่วนเข้าไปอยู่ในประตูผีและกุ้งบางส่วนจะ
ติดอยูท่ พี่ นื้ ของบ่อกุง้ จากนัน้ จ้างคนงานจับกุง้ และคัดแยกกุง้
ก้ามกราม และกุง้ ขาวแวนนาไมออกจากกัน ประมาณ 15 - 20
คนต่อ 1 บ่อ การคัดแยกกุง้ โดยใช้เรือคัดกุง้ ในกรณีทนี่ �ำ ผลผลิต
ไปขายทีแ่ พมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ จะ
ใช้บริการรถออกซิเจนในการขนส่งโดยมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ จาก
การขายที่บริเวณปากบ่อ 1,000 บาทต่อเที่ยว การจำ�หน่าย
ผลผลิตทีแ่ พมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครอาจจะมีราคาซือ้ ทีส่ งู
กว่าการจำ�หน่ายที่ปากบ่อ เมื่อจับกุ้งเรียบร้อยแล้วเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งกุง้ จะต้องสูบนํ�้ำ เสียออกให้หมดก่อนจึงลากเลนขึน้ จาก
บ่อกุ้งเพื่อเตรียมปรับสภาพดิน และตากบ่อให้แห้งและเลี้ยง
รุ่นต่อไป สำ�หรับการเลี้ยงติดต่อกันจำ�นวน 2-3 รุ่น หรือ 1 ปี
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ต้องมีการปรับพื้นบ่อกุ้งจำ�นวน 1 ครั้งโดยใช้รถแทรกเตอร์
ดันบ่อ ซ่อมแซมคันบ่อกุ้งไม่ให้นํ้ารั่วไหลออกมา ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงบ่อกุ้งเท่ากับ 5,000 บาทต่อ ขนาดบ่อ 5 ไร่
2. วิเคราะห์ตน้ ทุน ผลตอบแทน การเลีย้ งกุง้ แบบผสม
ระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกรามในบ่อดินของเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งกุง้ อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า
2.1 ต้นทุนผันแปร ตามรูปแบบจำ�นวนไร่ทแี่ ตกต่าง
กัน คือ 1-10 ไร่ มากกว่า 10-20 ไร่ และ ขนาด มากกว่า 20
ไร่ พบว่า ขนาดบ่อนั้นจะมีขนาดเท่ากัน คือ 5 ไร่ ถ้าเกษตรกร
คนใดมีพื้นที่จำ�นวนมาก ก็จะมีบ่อกุ้งจำ�นวนหลายบ่อเช่น
เดียวกัน ซึ่งจากประสบการณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความ
เห็นตรงกันว่า บ่อขนาด 5 ไร่นั้นเป็นขนาดที่เหมาะสม ทำ�ให้
สามารถดูแลได้ง่าย ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ต้นทุนผันแปรที่ขนาด
บ่อละ 5 ไร่เท่ากันทุกขนาดพื้นที่
2.1.1 ต้นทุนค่าเตรียมบ่อ จากการศึกษา พบว่า
ต้นทุนค่าเตรียมบ่อ ประกอบด้วย การหว่านปูนขาว ปูนมาร์ล
ยาฆ่าเชื้อ และค่านํ้ามันที่ใช้ในการสูบนํ้าเข้าบ่อ รูปแบบพื้นที่
ขนาดที่ต่างกันจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนี้ รูปแบบพื้นที่
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1-10 ไร่ จะมีค่าใช้จ่ายรวมสูงสุดเท่ากับ 2,200 บาท พื้นที่
มากกว่า 10-20 ไร่ ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,350 บาท และรูป
แบบพื้นที่ มากกว่า 20 ไร่ ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,300 บาท
เนือ่ งจากรูปแบบพืน้ ที่ 1-10 ไร่ มีคา่ ใช้จา่ ยมากทีส่ ดุ เกษตรกร
มีทดี่ นิ ในการทำ�เกษตรค่อนข้างน้อยเมือ่ มีการจับกุง้ มีการตาก
บ่อหน้าดินไม่แห้งก็จะต้องเลี้ยงในรุ่นต่อ ๆ ไปจึงส่งผลให้ต้อง
หว่านปูนขาว ปูนมาร์ล และใส่ยาฆ่าเชื้อในน้ำ�ที่เติมเข้าใหม่
มากกว่าปกติ อีกทั้งในการเลี้ยง 1-2 บ่อ จะต้องซื้อปัจจัยใน
การผลิตในราคาค่อนข้างสูงกว่าการเลี้ยงหลายบ่อ รูปแบบ
พื้นที่มากว่า 20 ไร่จะมีต้นทุนตํ่ำ�ที่สุด เนื่องมาจากการมีพื้นที่
เลีย้ งกุง้ หลายบ่อจะส่งผลให้เกษตรกรมีเวลาการตากพืน้ ให้พนื้
บ่อแห้งสนิท หน้าดินแตกออกจากกันได้ดี แสงแดดสามารถฆ่า
เชือ้ โรคได้หมด จึงไม่ตอ้ งหว่านปูนจำ�นวนมากกว่าปกติ อีกทัง้
ในการเลีย้ งในจำ�นวนพืน้ ทีม่ าก ๆ จะต้องซือ้ ปัจจัยการผลิตใน
จำ�นวน ด้วยราคาต่อหน่วยจึงตํก่ ว่าพืน้ ทีร่ ปู แบบอืน่ ๆ ในกรณี
ที่มีการเลี้ยงรุ่นต่อไปเกษตรกรต้องมีการปรับหน้าดินบ่อกุง้
มีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 5,000 บาทต่อระยะเวลา 1 ปี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ต้นทุนค่าเตรียมบ่อตามพื้นที่ขนาดต่าง ๆ
1-10ไร่
มากกว่า10-20ไร่
มากกว่า 20 ไร่
รายการ
ราคา
รวม
ราคา
รวม
ราคา
รวม
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
ปูนขาว (กิโลกรัม)
20
30.00 600.00
20
20.00 400.00 20.00
20
400.00
ปูนมาร์ล (กิโลกรัม)
20
35.00 700.00
10
30.00 300.00 10.00
25
250.00
ยาฆ่าเชื้อ (ขวด)
2
200.00 400.00
1
150.00 150.00
1.00 150.00 150.00
ค่าน้้ามันเติมน้้า
500.00
500.00
500.00
รวม
2,200.00
1,350.00
1,300.00
หมายเหตุ: ต้นทุนค่าเตรียมบ่อต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่

2.1.2 ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้ง จากการศึกษา พบว่า ค่า
พันธุ์กุ้งประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่
จำ�นวน 5 ไร่ ต่อ 1 บ่อ การปล่อยกุง้ ก้ามกรามทุกขนาดพืน้ ทีจ่ ะ
ปล่อยจำ�นวนเท่ากัน คือ 100 กิโลกรัมต่อ 1 บ่อ และการปล่อย
กุ้งขาวแวนนาไมจะปล่อยจำ�นวนแตกต่างกัน โดยมีต้นทุนค่า
พันธุก์ งุ้ ตามขนาดพืน้ ที่ 5 ไร่ตอ่ บ่อ ดังนี้ พืน้ ที่ 1- 10 ไร่ ต้นทุน
ค่าพันธุ์กุ้งสูงที่สุด ประกอบด้วย ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งก้ามกราม
จำ�นวน 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท และต้นทุน
ค่าพันธุก์ งุ้ ขาวแวนนาไมจำ�นวน 100,000 ตัว ราคาตัวละ 0.10

บาท รวมต้นทุนเท่ากับ 25,000 บาท พืน้ ที่ มากกว่า 10-20 ไร่
และพื้นที่ มากกว่า 20 ไร่ ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำ�นวน
100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 135 บาท และต้นทุนค่าพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไมจำ�นวน 150,000 ตัว ราคาตัวละ 0.10 บาท
รวมต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งเท่ากับ 28,500 บาท ต่อบ่อที่ขนาดบ่อ
5 ไร่ เนือ่ งมาจากพืน้ ที่จ�ำ นวนมากกว่า 10 ไร่ มีการสัง่ ซือ้ พันธุ์
กุง้ ในจำ�นวนมาก เพือ่ ให้เพียงพอกับการเลีย้ งในจำ�นวนหลาย
บ่อ และเกษตรกรยังมีการซือ้ พันธุจ์ ากฟาร์มโดยตรงไม่ได้ตอ้ ง
ผ่านพ่อค้าคนกลางเหมือนกับการเลีย้ งในพืน้ ที่ 1-10 ไร่ ส่งผล
ให้ราคาพันธุ์กุ้งต่างกัน (ตารางที่ 2) 			
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ตารางที่ 2 ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งตามพื้นที่ขนาดต่าง ๆ
พื้นที่ 1-10ไร่
ปริมาณ ราคา (บาท)
รวม (บาท)
พันธุ์กุ้งก้ามกราม(กิโลกรัม)
100.00
150.00
15,000.00
พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (ตัว) 100,000.00
0.10
10,000.00
รวม
25,000.00
หมายเหตุ : ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่
รายการ

2.1.3 ต้นทุนค่าอาหาร พบว่า อาหารกุง้ จะมี
ขนาดเม็ดที่แตกต่างกันแยกตามขนาดเม็ดของอาหาร คือ
เริม่ ที่ เบอร์ 1 จะมีขนาดเล็กสุด และเบอร์ 2–5 ขนาดเม็ดของ
อาหารจะมีขนาดเพิ่มขึ้นตามขนาดเม็ดของอาหาร สำ�หรับ
เบอร์ 5 เกษตรกรไม่ได้ใช้เนื่องจากมีราคาต่อกระสอบเท่ากัน
กับเบอร์ 4 เกษตรกรจึงเลือกใช้เบอร์ 4 เนือ่ งจากขนาดเม็ดเล็ก
กว่ากุง้ สามารถกินได้งา่ ยกว่าเบอร์ 5 ลักษณะการเลีย้ งเกษตร
จะหว่านอาหารขนาดเม็ดของอาหาร และขนาดพืน้ ทีแ่ ตกต่าง
กัน ใช้อาหารจำ�นวนเท่ากันคือ 43 กระสอบ โดยมีต้นทุนรวม
ค่าอาหารดังนี้ พื้นที่ 1-10 ไร่ เท่ากับ 34,250 บาท ขนาด
พื้นที่มากกว่า 10 -20 ไร่ เท่ากับ 31,500 บาท ขนาดพื้นที่
มากกว่า 20 ไร่ เท่ากับ 32,200 บาท เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่า

พื้นที่มากกว่า10-20ไร่ และพืน้ ที่มากกว่า 20 ไร่
ปริมาณ
ราคา (บาท)
รวม (บาท)
100.00
135.00
13,500.00
150,000.00
0.10
15,000.00
28,500.00

อาหารสำ�หรับขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกันแต่ขนาดบ่อเลี้ยงที่มี
ขนาด 5 ไร่ตอ่ บ่อเท่ากัน พบว่า ขนาดพืน้ ที่ มากกว่า 10 -20 ไร่
จะมีต้นทุนค่าอาหารรวมน้อยที่สุด เนื่องจากขนาดพื้นที่ดัง
กล่าวมีการซื้ออาหารด้วยเงินสดทำ�ให้ราคาค่าอาหารต่อ
กระสอบนั้นมีราคาตํ่ากว่าการซื้อเป็นเงินเชื่อ รองลงมา คือ
ขนาดพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ เนื่องมาจาก การเลี้ยงในจำ�นวน
มาก ๆ ต้องใช้ต้นทุนสูงจึงทำ�สัญญาซื้อขายอาหารแบบ
สินเชือ่ เช่น อาหารเบอร์ 4 ราคาต่อกระสอบเท่ากับ 750 บาท
แต่ถา้ เกษตรซือ้ เป็นเงินสดราคาจะเท่ากับ 720 บาท และขนาด
พื้นที่ 1-10 ไร่มีต้นทุนค่าอาหารรวมสูงสุด เนื่องจากการซื้อ
อาหารจำ�นวนน้อยส่งผลให้ราคาต่อกระสอบสูงกว่าการซื้อ
จำ�นวนมาก ๆ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ต้นทุนค่าอาหารในตามพื้นที่ขนาดต่าง ๆ
1-10ไร่
มากกว่า10-20ไร่
มากกว่า 20ไร่
รายการ
ปริมาณ ราคา
รวม
ปริมาณ ราคา
รวม
ปริมาณ ราคา
รวม
(กระสอบ) (บาท)
(บาท) (กระสอบ) (บาท)
(บาท) (กระสอบ) (บาท)
(บาท)
เบอร์1
1.00 450.00
450.00
1.00 400.00
400.00
เบอร์2
2.00 900.00 1,800.00
1.00 900.00
900.00
2.00 900.00 1,800.00
เบอร์3
2.00 900.00 1,800.00
เบอร์4
40.00 800.00 32,000.00
40.00 720.00 28,800.00
40.00 750.00 30,000.00
รวม
34,250.00
31,500.00
32,200.00
หมายเหตุ : ต้นทุนค่าอาหารต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่

2.1.4 ต้นทุนค่าอาหารเสริมระหว่างการเลี้ยง
พบว่า อาหารเสริมระหว่างการเลีย้ งประกอบด้วย เกลือใช้ในช่วง
ทีป่ ล่อยกุง้ ขาวเพือ่ ปรับสภาพนาํ้ วิตามินและแร่ธาตุเป็นอาหาร
เสริมใช้ในการผสมกับอาหารกุง้ ทำ�ให้กงุ้ เจริญเติบโตได้เร็วขึน้
และกุง้ จะมีขนาดใหญ่ ทำ�ให้ขายได้ราคาทีส่ งู และจุลนิ ทรียช์ ว่ ย
ให้กงุ้ ลอกคราบได้ดไี ม่ตายในระหว่างการลอกคราบ เกษตรกร
จะใช้ความเชือ่ โดยจะใส่ในบ่อเลีย้ งกุง้ ทุกวันโกนหรือก่อนวันพระ
เนือ่ งจากจะลอกคราบทุกวันพระ อีกทัง้ ต้นทุนรวม รูปแบบและ
ขนาดพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันมีตน้ ทุนค่าอาหารเสริมทีแ่ ตกต่างกัน คือ
พืน้ ที่ มากกว่า 10-20 ไร่ ต้นทุนค่าอาหารเสริมรวมสูงสุดเท่ากับ

5,950 บาท รองลงมาพืน้ ที่ 1-10 ไร่ ต้นทุนค่าอาหารเสริมรวม
เท่ากับ 5,240 บาท และพืน้ ทีม่ ากกว่า 20 ไร่ ต้นทุนค่าอาหาร
เสริมตํ่าที่สุดเท่ากับ 4,760 บาท เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า
ต้นทุนทีต่ า่ งกัน เนือ่ งจากปริมาณทีใ่ ช้ตา่ งกันและราคาต่อหน่วย
ต่างกันซึ่งปริมาณอาหารเสริมจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้และ
ราคาขายกุ้ง เช่น ค่าจุลินทรีย์ พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ มีราคาตํ่า
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากการเลีย้ งกุง้ พืน้ ทีจ่ �ำ นวนมากมีการเลีย้ งกุง้ หลาย
บ่อ เกษตรกรผลิตจุลนิ ทรียเ์ องส่งผลให้ตน้ ทุนราคาตํา่ กว่าพืน้ ที่
รูปแบบอื่นที่เกิดจากการซื้อจุลินทรีย์สำ�เร็จรูป (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ต้นทุนค่าอาหารเสริมระหว่างการเลี้ยงตามพื้นที่ขนาดต่าง ๆ
1-10 ไร่ (5 ไร่)
มากกว่า 10-20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
รายการ
ปริมาณ ราคา
รวม
ปริมาณ ราคา
รวม
ปริมาณ
ราคา
รวม
(กระสอบ) (บาท) (บาท) (กระสอบ) (บาท)
(บาท) (กระสอบ) (บาท)
(บาท)
เกลือ
3.00 30.00
90.00
10.00 65.00
650.00
4.00 65.00
260.00
วิตามิน
1.00 550.00 550.00
จุลินทรีย์
- 3,000.00
8.00 200.00 1,600.00
10.00 75.00
750.00
แร่ธาตุ
8.00 200.00 1,600.00
20.00 185.00 3,700.00
5.00 750.00 3,750.00
รวม
5,240.00
5,950.00
4,760.00
หมายเหตุ : ต้นทุนค่าอาหารเสริมระหว่างการเลี้ยงต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่

		
2.1.5 ต้นทุนอืน่ ๆ พบว่า ในการเลีย้ ง
รูปแบบพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีตน้ ทุนทีเ่ ท่ากัน คือ 22,350 บาท
เนือ่ งจากขนาดพืน้ ทีบ่ อ่ กุง้ มีขนาดเท่ากันที่ 5 ไร่ จึงมีตน้ ทุน
อืน่ ๆ เท่ากัน ประกอบด้วย
		
- ค่าใช้จา่ ยในการจับกุง้ เช่น ค่าคนงาน
จับกุง้ ค่านํา้ มันเครือ่ งสูบนา้ํ ค่าเช่าเครือ่ งสูบนา้ํ ค่าอาหารเครือ่ ง
ดืม่ คนงาน
		
- ค่านำ�้ํ มันระหว่างการเลี้ยง ใช้ในการ
ปัน่ นํา้ เพือ่ ให้ออกซิเจนมีสภาพเป็นกลางอยูเ่ สมอ ขึน้ อยูก่ บั สภาพ

อากาศ ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งจะต้องปัน่ นํา้ มากกว่าปกตินา้ํ ทีส่ บู จาก
คลองชลประทานไม่สะอาด
		
- ค่าไฟฟ้า ใช้ในโรงเรือนทีเ่ ก็บปัจจัยการ
ผลิตและการเฝ้าเวรยามบ่อกุง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน
		
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ค่าซ่อมเครือ่ ง
สูบนํา้ ค่าเปลีย่ นอะไหล่ใบพัด เป็นต้น
		
- ชุดเอ็นกันนก ใช้ในการกันนกกาดำ�
ศัตรูกงุ้ ซึง่ ประกอบด้วย สายเอ็นสีขาวใส และไม้ไผ่เป็นเสาผูก
สายเอ็นรอบบ่อเลีย้ งกุง้ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ต้นทุนอื่น ๆ
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจับกุ้ง
ค่าน้้ามันระหว่างการเลี้ยง
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
ชุด เอ็นกันนก

รวม

2.2 ต้นทุนคงที่ พบว่า ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย
เครื่องสูบนํ้า เครื่องตีนํ้า ท่อสูบนํ้าเหล็ก ชุดใบพัด แท่นรอง
เครือ่ งตีนาํ้ ยอใช้ส�ำ หรับใส่อาหารเพือ่ ตรวจสอบปริมาณการกิน
อาหารของกุง้ ตะกร้าใช้ส�ำ หรับแยกขนาดกุง้ เมือ่ กุง้ ถึงกำ�หนด
จับเพือ่ ขาย เรือคัดกุง้ ใช้ในการคัดกุง้ ผ้ากรองไข่ปลาเมือ่ สูบนํา้
จากคลองเข้าบ่อกุ้งเพื่อป้องกันไข่ปลาและปลานํ้าจืด รวมถึง
กุ้งฝอยที่อาศัยในนํ้าจืดป้องกันการแย่งอาหารจากกุ้งที่เลี้ยง
ในบ่อ ผ้าใบกั้นคอก ท่อเหล็กต่อใบพัด และประตูผีใช้ในการ
กัน้ เมือ่ สูบนาํ้ ออกจากบ่อกุง้ การศึกษาครัง้ นีค้ ดิ ค่าเสือ่ มราคา
ตามวิธีเส้นตรง ในระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงได้จำ�นวน 3
รุ่น พบว่า พื้นที่จำ�นวน 1-10 ไร่ จะมีราคาทุนอุปกรณ์ตํ่าที่สุด

จานวนเงิน
(บาท)

22,350.00

9,450.00
5,600.00
1,000.00
5,000.00
1,300.00

เท่ากับ 117,090 บาท แต่จำ�นวนพื้นที่การเลี้ยงจำ�นวน 1-10
ไร่ สามารถเลี้ยงได้เพียง 1 บ่อ เนื่องจากมีพื้นที่คันบ่อกุ้งเพื่อ
ป้องกันนํ้าไหลเข้าบ่อกุ้ง ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาต่อปีต่อบ่อ
สูงที่สุด เท่ากับ 20,230 บาท พื้นที่จำ�นวนมากกว่า 10-20 ไร่
จะมีราคาทุนอุปกรณ์มากทีส่ ดุ เท่ากับ 184,670 บาท สามารถ
เลีย้ งได้เพียง 3 บ่อ ส่งผลให้คา่ เสือ่ มราคาต่อปีรองลงมา เท่ากับ
28,825 บาท หรือค่าเสื่อมราคาต่อบ่อต่อปี เท่ากับ 9,608.33
บาท พื้นที่จำ�นวนมากกว่า 20 ไร่จะมีราคาทุนอุปกรณ์เป็น
ลำ�ดับที่สองเท่ากับ 202,720 บาท สามารถเลี้ยงได้จ�ำ นวน
4 บ่อขนาดพื้นที่บ่อ 5 ไร่ ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาต่อปีตํ่าที่สุด
เท่ากับ 33,930 บาท ต่อบ่อต่อปีเท่ากับ 8,482.50 บาท
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ การเลี้ยงรูปแบบพื้นที่
ต่างกันจะมีตน้ ทุนทีแ่ ตกต่างกัน ราคาทุนมีความแตกต่างกันใน
การเลี้ยงพื้นที่ 1-10 ไร่ จะมีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่อบ่อมาก
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากอุปกรณ์ทกุ ชนิดเกษตรกรได้มกี ารซือ้ มาทัง้ หมด
แต่สามารถเลี้ยงได้ 1 บ่อ เครื่องตีนํ้า 2 เครื่องใช้ในการเลี้ยง
ได้เพียง 1 บ่อในขณะที่การเลี้ยงในพื้นที่จำ�นวนตั้งแต่ 10 ไร่

ขึ้นไป ต้นทุนคงที่สามารถเลี้ยงได้มากกว่า 1 บ่อ และเครื่อง
ตีนํ้า 2 เครื่องสามารถประกอบอุปกรณ์ตีนํ้าได้จำ�นวน 4 ชุด
ใช้เลี้ยงกุ้งได้จำ�นวน 2 บ่อ และอุปกรณ์บางประเภท เช่น
ประตูผี เรือคัดกุง้ เกษตรกรจะซือ้ อุปกรณ์มาเพือ่ ประกอบเอง
ทำ�ให้ราคาทุนตํ่ากว่าการเลี้ยงในพื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่
(ตารางที่ 6) 		

ตารางที่ 6 ต้นทุนคงที่และคำนวณค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์สำหรับกำรเลี้ยงในพื้นที่ขนำดต่ำง ๆ
1-10 ไร่ จานวน 1 บ่อ
รายการ

ราคาทุน
(บาท)

อายุการให้
ประโยชน์(ปี)

ค่าเสื่อม
ราคา/ปี
(บาท)
4,500.00
3,750.00
2,250.00
3,845.00
1,800.00
80.00
1,800.00

มากกว่า 10-20 ไร่ จานวน 3 บ่อ
อายุการให้ ค่าเสื่อม
ราคาทุน
ประโยชน์ ราคา/ปี
(บาท)
(ปี)
(บาท)
45,000.00
10.00 4,500.00
60,000.00
8.00 7,500.00
15,000.00
10.00 1,500.00
33,000.00
4.00 8,250.00
14,000.00
5.00 2,800.00
320.00
2.00
160.00
3,600.00
3.00 1,200.00

เครื่องสูบน้ำ
45,000.00
10.00
เครื่องตีน้ำ 2 เครื่อง
30,000.00
8.00
ท่อสูบน้ำเหล็ก
4,500.00
2.00
ชุดใบพัด
15,380.00
4.00
แท่นรองเครื่องตี
9,000.00
5.00
ยอ
160.00
2.00
ตะกร้ำ 20 ใบ ๆ ละ
3,600.00
2.00
180 บำท
เรือคัดกุ้ง
4,500.00
10.00
450.00 4,500.00
ผ้ำกรองไข่ปลำ
100.00
2.00
50.00
100.00
ผ้ำใบกั้นคอก
250.00
2.00
125.00
750.00
ท่อเหล็กต่อใบพัด
2,400.00
5.00
480.00 7,200.00
ประตูผี
2,200.00
2.00 1,100.00 1,200.00
รวม
117,090.00
20,230.00 184,670.00
หมำยเหตุ : ต้นทุนคงที่และคำนวณค่ำเสื่อมรำคำขนำดพื้นที่ 5 ไร่ต่อบ่อ

จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนรวมประกอบด้วยค่า
ใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่การเลี้ยงรูปแบบผสมกุ้งขาว
แวนนาไมและกุ้งก้ามกราม ไม่มีการคิดค่าแรงงานเนื่องจาก
กรณีที่ผู้วิจัยได้กำ�หนดให้เกษตรกรเป็นคนเลี้ยงกุ้งด้วยตัว
เองไม่มีการจ้าง และเกษตรกรเห็นว่า ผลตอบแทนที่ได้จาก
การเลี้ยงกุ้งนั้นเป็นค่าแรงงานสำ�หรับเกษตรกร ต้นทุนรวม
ในการเลี้ยงกุ้งต่อรุ่น ในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงได้จำ�นวน 3 รุ่นใช้ระยะเวลาการเลี้ยงรุ่นละ 3 เดือน
หรือ 90 วัน พบว่า ขนาดพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ มีต้นทุนรวม
ต่�ำ ทีส่ ดุ เท่ากับ 91,937.50 บาท รองลงมาขนาดพืน้ ทีม่ ากกว่า
10-20 ไร่ เท่ากับ 92,852.78 บาทและขนาดพื้นที่ 1-10 ไร่

10.00
2.00
2.00
5.00
2.00

มากกว่า 20 ไร่ จานวน 4 บ่อ
อายุการให้ ค่าเสื่อม
ราคาทุน
ประโยชน์ ราคา/ปี
(บาท)
(ปี)
(บาท)
45,000.00
10.00 4,500.00
60,000.00
8.00 7,500.00
15,000.00
10.00 1,500.00
47,400.00
4.00 11,850.00
14,000.00
5.00 2,800.00
320.00
2.00
160.00
3,600.00
3.00 1,200.00

450.00 3,500.00
50.00
100.00
375.00 3,000.00
1,440.00 9,600.00
600.00 1,200.00
28,825.00 202,720.00

10.00
2.00
2.00
5.00
2.00

350.00
50.00
1,500.00
1,920.00
600.00
33,930.00

มีต้นทุนรวมมากที่สุดเท่ากับ 95,783.33 บาท จากข้อมูลจะ
เห็นได้วา่ ต้นทุนรวมของการเลีย้ งกุง้ ในขนาดจำ�นวนพืน้ ทีก่ าร
เลี้ยงกุ้งมากขึ้นจะส่งผลให้มีต้นทุนตํ่าลง เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ต้นทุนผันแปรต้องซื้อในจำ�นวนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาต้นทุน
ผันแปรค่าอาหารตํ่าลง และต้นทุนในการเตรียมบ่อจะตํ่าลง
ด้วย เนื่องจากการเลี้ยงมากกว่า 1 บ่อจะมีระยะเวลาพักบ่อ
ตากให้พนื้ บ่อแห้งสนิททำ�ให้ใช้ตน้ ทุนการเตรียมตํา่ ลง รวมถึง
การลงทุนทีม่ ตี น้ ทุนคงทีส่ �ำ หรับการซือ้ อุปกรณ์นนั้ สามารถนำ�
มาใช้รว่ มกันได้หลายบ่อ การเลีย้ งส่งผลให้การลงทุนในอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตํ่ากว่าการเลี้ยงในพื้นที่จำ�นวนน้อย ทำ�ให้การคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาต่อรุ่นต่ำ�ลงไปด้วย (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ต้นทุนรวมการเลี้ยงกุ้งรูปแบบผสมกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามตามพื้นที่ขนาดต่าง ๆ
รายการ

1-10 ไร่ (บาท)

ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนค่าเตรียมบ่อรวม
ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งรวม
ต้นทุนค่าอาหาร
ต้นทุนค่าอาหารเสริมระหว่างการเลี้ยง
ต้นทุนอื่น ๆ
รวม
ต้นทุนคงที่:ค่าเสื่อมราคา
รวมต้นทุนทั้งสิ้นต่อบ่อต่อรุ่น
หมายเหตุ : ต้นทุนรวมขนาดพื้นที่ 5 ไร่ต่อบ่อต่อรุ่น

มากกว่า 10-20 ไร่ (บาท)

2,200.00
25,000.00
34,250.00
5,240.00
22,350.00
89,040.00
6,743.33
95,783.33

2.3 ผลตอบแทน พบว่า ผลตอบแทนการเลี้ยง
รูปแบบผสมกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ขนาด
แตกต่างกันมีผลตอบแทนแตกต่างกัน ซึง่ การเลีย้ งกุง้ เมือ่ ครบ
อายุตามกำ�หนด คือ 3 เดือน หรือ 90 วัน จับกุ้งจำ�หน่ายจะ
มีพ่อค้าคนกลางหรือเกษตรกรจะนำ�ไปขายที่แพปลามหาชัย
ราคาจำ�หน่ายกุ้งจะเป็นวิธีเหมาราคากุ้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่จะจำ�หน่ายในราคาเท่ากันโดยไม่มีการแยกขนาดของกุ้ง
กุง้ ขาวแวนนาไมและกุง้ ก้ามกรามจะมีราคาทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้
ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันราคาจำ�หน่ายจะแตกต่างไปด้วย ดังนี้
พื้นที่ 1-10 ไร่ พบว่า ได้รับผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงกุ้งต่อรุ่นเท่ากับ กุ้งก้ามกราม จำ�นวน 500 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 150 บาท รวมเป็นเงินเท่ากับ 75,000 บาท
กุ้งขาวแวนนาไม จำ�นวน 400 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 100 บาท
รวมเป็นเงินเท่ากับ 40,000 รายได้รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 115,000
บาท หักด้วยต้นทุนรวมเท่ากับ 95,783.33 บาท ผลตอบแทน
รวมต่อรุ่นเท่ากับ 19,216.67 บาท
พื้นที่มากกว่า 1-10 ไร่ และพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
พบว่า รายได้รวมจากการเลี้ยงกุ้งเท่ากันเนื่องจากได้มีการ

มากกว่า 20 ไร่ (บาท)

1,350.00
28,500.00
31,500.00
5,950.00
22,350.00
89,650.00
3,202.78
92,852.78

1,300.00
28,500.00
32,200.00
4,760.00
22,350.00
89,110.00
2,827.50
91,937.50

ปล่อยกุ้งในปริมาณเท่ากันจึงส่งผลให้มีรายได้รวมเท่ากัน คือ
กุ้งก้ามกราม จำ�นวน 500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 150 บาท
รวมเป็นเงินเท่ากับ 75,000 บาท กุง้ ขาวแวนนาไม จำ�นวน 500
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 100 บาท รวมเป็นเงินเท่ากับ 50,000
รายได้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 125,000 บาท แต่มีต้นทุนรวม
ต่างกันจึงส่งผลให้ผลตอบแทนต่างกัน คือ พืน้ ทีม่ ากกว่า 1-10
ไร่ หักด้วยต้นทุนรวมเท่ากับ 92,852.78 บาท ผลตอบแทนรวม
ต่อบ่อต่อรุ่นเท่ากับ 32,147.22 บาทและพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
หักด้วยต้นทุนรวมเท่ากับ 91,937.50 บาท ผลตอบแทนรวม
ต่อรุ่นต่อบ่อเท่ากับ 33,062.50 บาท
สำ�หรับการเลี้ยงจำ�นวน 1 บ่อเท่ากันทุกพื้นที่การ
ศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมี
ปริมาณการปล่อยกุ้งที่มีจำ�นวนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รายได้
รวมมีจำ�นวนที่แตกต่างกันไปด้วย ทำ�ให้พื้นที่ขนาดมากกว่า
10 ไร่ มีการปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมจำ�นวนที่มากกว่าใน
พื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่ส่งผลให้จำ�นวนผลผลิตที่ได้จึงมากกว่า
(ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 ผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
รายการ
รายได้รวม
หัก ต้นทุนรวม
ผลตอบแทนต่อรุ่นต่อบ่อ
ผลตอบแทนรวมต่อรุ่นตามขนาดพื้นที่
ผลตอบแทนรวมต่อปีตามขนาดพื้นที่

1-10 ไร่
จานวน 1 บ่อ
115,000.00
95,783.33
19,216.67
19,216.67
57,650.00

มากกว่า 10-20 ไร่
จานวน 3 บ่อ
125,000.00
92,852.78
32,147.22
289,325.00
289,325.00

มากกว่า 20 ไร่
จานวน 4 บ่อ
125,000.00
91,937.50
33,062.50
132,250.00
396,750.00

หมายเหตุ : ผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่ต่อรุ่น
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3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการ
เลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามใน
บ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
จากการศึกษาโครงการเพือ่ ตัดสินใจลงทุนสอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงการลงทุน พบว่า กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน
ประกอบด้วย ค่าขุดบ่อไร่ละ 10,000 บาท คิดราคาเหมาต่อ
บ่อ 50,000 บาท และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงจากข้อมูล
ราคาทุนต้นทุนคงที่ ไม่รวมค่าที่ดินเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุน กระแสเงินสดรับสุทธิ ประกอบด้วย
รายได้ตอ่ ปีจากการเลีย้ งกุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไม
และกุง้ ก้ามกรามหักด้วยต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในส่วนของต้นทุน
ผันแปร ทุก ๆ 1 ปีจะต้องมีการปรับหน้าดินบ่อเลี้ยงกุ้งต้นทุน
ต่อบ่อเท่ากับ 5,000 บาท และผู้วิจัยได้ใช้อัตราคิดลดร้อยละ
6 บวกด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 จากการวิเคราะห์ พบว่า
ระยะเวลาคืนทุน รูปแบบการเลี้ยง จำ�นวนพื้นที่
มากกว่า 20 ไร่ ขนาด 4 บ่อ จะมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด

เท่ากับ 0.94 ปี หรือ 11 เดือน รองลงมารูปแบบพืน้ ที่ มากกว่า
10-20 ไร่ เลี้ยงจำ�นวน 3 บ่อ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.06
ปี หรือ 1 ปี และรูปแบบการเลี้ยง 1-10 ไร่ จำ�นวน 1 บ่อ จะ
มีระยะเวลาคืนทุนช้าที่สุดเท่ากับ 2.50 ปี หรือ 2 ปี 6 เดือน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็น
บวกทุกขนาดพื้นที่ กล่าวคือ รูปแบบการเลี้ยง พื้นที่มากกว่า
20 ไร่ จำ�นวน 4 บ่อ จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากที่สุดเท่ากับ
1,132,853.31 บาท รองลงมารูปแบบพื้นที่มากกว่า 10-20
ไร่ จำ�นวน 3 บ่อ จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 797,605.41
บาท และน้อยที่สุด คือ รูปแบบพื้นที่ 1-10 ไร่ จำ�นวน 1 บ่อ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 97,860.50
อัตราผลตอบแทนภายใน รูปแบบการเลี้ยงจำ�นวน
มากกว่า 20 ไร่ จำ�นวน 4 บ่อ จะมีอัตราผลตอบแทนภายใน
มากที่สุด คือ 96.18% ลำ�ดับที่ 2 รูปแบบพื้นที่มากว่า 10-20
ไร่ จำ�นวน 3 บ่อ มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 83.87% และ
รูปแบบพื้นที่1-10 ไร่จำ�นวน 1 บ่อจะมีผลตอบแทนน้อยที่สุด
เท่ากับ 29.21% (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
จานวนพืน้ ที่
กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน
จ่ายเงินลงทุนค่าขุดบ่อ
จ่ายต้นทุนคงที่ (ค่าอุปกรณ์)
รวม
กระแสเงินสดรับสุทธิ
ปีที่1
ปีที่ 2-5 (ต่อปี)
อัตราคิดลด
ระยะเวลาคืนทุน
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
อัตราผลตอบแทนภายใน

อภิปรายผลการวิจัย

1-10 ไร่
จานวน 1 บ่อ (บาท)

มากกว่า 10-20 ไร่
จานวน 3 บ่อ (บาท)

มากกว่า 20 ไร่
จานวน 4 บ่อ (บาท)

(50,000.00)
(117,090.00)
(167,090.00)

(150,000.00)
(184,670.00)
(334,670.00)

(200,000.00)
(202,720.00)
(402,720.00)

77,880.00
62,880.00
0.08
2.50 ปี
97,860.50
29.21%

318,150.00
273,150.00
0.08
1.06 ปี
797,605.41
83.87%

430,680.00
370,680.00
0.08
0.94 ปี
1,132,853.31
96.18%

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. กระบวนการในการเลีย้ งกุง้ ข้อมูลลักษณะบ่อกุง้
รูปแบบบ่อกุง้ ดังนี้ สถานทีก่ ารเลือกเลีย้ งกุง้ จะต้องใกล้แหล่ง
นํ้า และมีถนนสะดวกเพื่อใช้ในการขนส่งปัจจัยการผลิต และ
ผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้ง อีกทั้งลักษณะที่ดินจะต้องไม่เป็นดิน
ทราย รูปแบบบ่อจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือตามขนาด
พื้นที่ดินของเกษตรกร ความลึกที่ 1.50 เมตร ลาดเอียงไปหา

พืน้ ทีม่ มุ ใดมุมหนึง่ ของพืน้ ที่ ต้องมีการสูบนาํ้ เข้าและสูบนาํ้ ออก
โดยมีความลึกที่ 2.00 เมตร ขั้นตอนการปล่อยกุ้งก้ามกราม
จำ�นวน 100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาดพื้นที่ 5 ไร่ และกุ้งขาว
แวนนาไม จำ�นวนทีเ่ หมาะสม 120,000 -150,000 ตัว สำ�หรับ
การเลีย้ งผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมและกุง้ ก้ามกรามนัน้ เพือ่
กระตุน้ การเจริญเติบโตของกุง้ ก้ามกราม เนือ่ งจากวิถชี วี ติ ของ
กุง้ ก้ามกรามต้องมีการแย่งชิงอาหารจากกุง้ ขาวแวนนาไม และ
กุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกรามจะใช้ชวี ติ ในพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน
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คือ กุง้ ขาวแวนนาไมจะลอยตัวผิวนาํ้ และกินอาหารผิวนาํ้ ส่วน
กุง้ ก้ามกรามใช้ชวี ติ อยูก่ น้ บ่อและกินอาหารก้นบ่อ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Meng, Xue-feng, Qiang, Lei-ming,
& Ju-lin (2021); Benjamin, Ezekie, & Firuza (2019)
ที่กล่าวว่า การเลี้ยงที่มีความหนาแน่นมากกว่า ส่งผลต่อแพ
ลงก์ตอนพืชและมวลชีวภาพลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ในกลุ่ม
การเลี้ยงหลายพันธุ์ และการเลี้ยงรูปแบบผสมสามารถเพิ่ม
กำ�ไรได้ โดยไม่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโตของกุง้ และธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านโครงสร้างที่สำ�คัญ
เช่น ถนน แหล่งพลังงานไฟฟ้า โรงเพาะเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น การ
เลีย้ งกุง้ รูปแบบผสมจะทำ�ให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าพันธุก์ งุ้ ส่ง
ผลให้ต้นทุนรวมลดลง
2. วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน การเลี้ยงกุ้งแบบ
ผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดินของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม ต้นทุน
ผันแปรประกอบด้วย ต้นทุนค่าเตรียมบ่อ ต้นทุนค่าพันธุ์ ต้นทุน
ค่าอาหาร ต้นทุนค่าอาหารเสริมระหว่างการเลี้ยง และต้นทุน
อื่น ๆ สำ�หรับต้นทุนคงที่ คือ ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยใช้
ราคาทุน-มูลค่าซาก หารด้วยอายุการให้ประโยชน์ จากการ
ศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีจำ�แนกต้นทุนตามพฤติกรรม ของ
Techoyothin et al., (2018) และทฤษฎีของ Isaraworawanit
(2015) กล่าวคือ จำ�แนกออกเป็นต้นทุนผันแปรเปลีย่ นแปลง
ในจำ�นวนรวมตามระดับกิจกรรมหรือระดับการผลิตทีจ่ �ำ นวน
มากขึ้นจะทำ�ให้ต้นทุนผันแปรมากขึ้นตามไปด้วย ต้นทุนคงที่
เป็นต้นทุนทีไ่ ม่มกี ารผันแปรไปตามจำ�นวนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่
เกิดจากการปันส่วนมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน และการคิดค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตน คือ การกระจายราคาทุน
ของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จา่ ยในงวดบัญชีตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากสินทรัพย์โดยวิธีที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม โดยคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือ
หารด้วยอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งหากเกษตรกรเลี้ยงจำ�นวน
พืน้ ทีม่ ากขึน้ หรือการเลีย้ งหลายบ่อจะทำ�ให้ตน้ ทุนคงทีต่ อ่ บ่อ
ต่อรุน่ ลดลง ส่งผลให้ตน้ ทุนรวมลดลงตามไปด้วยและเกษตรกร
จะมีผลตอบแทนสูงขึ้น
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลีย้ ง
กุง้ แบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมกับกุง้ ก้ามกราม วิธมี ลู ค่า
ปัจจุบนั สุทธิ พบว่า มูลค่าปัจจุบนั สุทธิเป็นบวกทุกขนาดพืน้ ที่
สอดคล้องกับของ Oniam, Arkornrat, & Deemak (2019)
ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์ทางการเงินของการเลีย้ งกุง้ ขาว
(Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน: กรณีศกึ ษาคลองวาฬ
โมเดล พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก ทำ�ให้ผู้
ทีส่ นใจลงทุนเลีย้ งกุง้ รูปแบบผสมระหว่างกุง้ ขาวแวนนาไมและ
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กุ้งก้ามกราม สามารถสร้างกระแสเงินสดรับมากกว่ากระแส
เงินสดจ่ายหรือสามารถมีกำ�ไรจากการลงทุนนั่นเอง

สรุป

จากการศึกษาการเลี้ยงกุ้งแบบผสมระหว่างกุ้งขาว
แวนนาไมและกุ้งก้ามกราม พบว่า การเลี้ยงกุ้งรูปแบบผสมมี
ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วันจึงสามารถขายได้ ระหว่าง
กระบวนการในการเลี้ยงกุ้งขนาดพื้นที่ต่อบ่อที่เหมาะสม คือ
5 ไร่ต่อบ่อ และระหว่างการเลี้ยงรุ่นต่อรุ่นจะต้องมีการตาก
หน้าดินให้แห้ง หว่านปูนขาว ปูนมาร์ล ยาฆ่าเชื้อ จากนั้น
สูบนํ้าเข้าบ่อปรับสภาพนํ้าให้เป็นกลาง การให้อาหารตาม
ขนาดตัวกุ้ง และอาหารเสริมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ
ตัวกุ้ง สำ�หรับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแบบผสม
ต่อรุ่นต่อบ่อโดยการแบ่งตามขนาดพื้นที่คือ ขนาดพื้นที่ 1-10
ไร่ มีต้นทุนรวมต่อรุ่นต่อบ่อมากที่สุดเท่ากับ 95,783.33 บาท
ส่งผลให้ผลตอบแทนน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 19,216.67 บาท และพืน้ ที่
20 ไร่ ขึน้ ไป ต้นทุนรวมต่อรุน่ ต่อบ่อตาํ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 91,937.50
บาท ส่งผลให้ผลตอบแทนมากที่สุดเท่ากับ 33,062.50 บาท
สำ�หรับการวิเคราะห์โครงการตัดสินใจลงทุนจำ�นวน 5 ปี
มีอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 0.08 พบว่า การลงทุนในทุก
ขนาดพืน้ ทีส่ ามารถตัดสินใจลงทุนได้ทงั้ หมดเนือ่ งจาก คืนทุน
ได้เร็ว มูลค่าปัจจุบันเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนภายใน
มากกว่าอัตราคิดลด ทั้งนี้การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่มากกว่า 20
ไร่ พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ จำ�นวน 4 บ่อ มีระยะเวลาคืนทุน
เร็วที่สุด เท่ากับ 0.94 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงที่สุด เท่ากับ
1,132,853.31 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในมากที่สุด
96.18% เนื่องจากการลงทุนเริ่มแรกค่าอุปกรณ์สำ�หรับการ
เลี้ยงซึ่งเป็นต้นทุนคงที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น มอเตอร์
สูบนํ้า มอเตอร์ที่ใช้ปั่นนํ้า 2 เครื่องใช้ได้ 2 บ่อ และอุปกรณ์
จับกุ้ง นอกจากนี้การลงทุนในปัจจัยการผลิต เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารเสริม ยารักษาโรค การซื้อในครั้งละจำ�นวนมาก ๆ
สามารถซื้อได้ในราคาตํ่า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 สำ�หรับการเตรียมบ่อขนาดบ่อพืน้ ที่ 5 ไร่ตอ่
1 บ่อ จะเป็นขนาดที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นขนาดบ่อที่สามารถ
ควบคุมปริมาณนํา้ คุณภาพของนํา้ ส่งผลให้การเติบโตของกุง้
ที่เลี้ยงมีขนาดที่ต้องการ อีกทั้งยังส่งผลให้โรคที่เกิดจากกุ้ง
จะมีน้อย เนื่องจากปริมาณกุ้งมีจำ�นวนไม่มากเกินไปและ
คุณภาพนํ้ามีสภาพเป็นกลาง
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1.2 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขนาดพื้นที่การ
เลี้ยงที่แตกต่างกัน การเลี้ยงตั้งแต่ 1 บ่อขึ้นไป มีจำ�นวนเงิน
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนที่แตกต่างกัน แต่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ยังมีค่าเป็นบวก อีกทั้งอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่า
อัตราคิดลดบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อ หรือต้นทุนเงินทุน ส่งผลให้
เห็นว่า การลงทุนในการเลี้ยงกุ้งรูปแบบผสมระหว่างกุ้งขาว
แวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามสามารถตัดสินใจลงทุนได้ และการ
เลี้ยงเป็นจำ�นวนบ่อคู่จะทำ�ให้การลงทุนในชุดอุปกรณ์เครื่อง
ตีนํ้า 1 ชุดเลี้ยงได้จำ�นวน 2 บ่อ สามารถลดเงินลงทุนเริ่มแรก
ลงได้ ดังนั้น การเลี้ยงกุ้งควรเลี้ยงจำ�นวนบ่อเป็นคู่
1.3 เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของการเลี้ยงกุ้ง
แบบผสมระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ต้นทุนผันแปรมากทีส่ ดุ ดังนัน้ หากสามารถลดต้นทุนรายการนี้
ได้ จะส่งผลให้การคำ�นวณค่าการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนแปลง
ไปในทางดีขึ้น เช่น ค่านํ้ามันระหว่างการเลี้ยงเปลี่ยนเป็นการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการตีนํ้า การผสมอาหารกุ้งเพื่อใช้
เลี้ยงเอง การตากบ่อจนแห้งสนิทจะช่วยลดต้นทุนการเตรียม
บ่อได้ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยการผลิตทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลผลิต
เช่น อัตราการปล่อยลูกกุง้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลผลิต เพือ่ หาอัตรา
การปล่อยกุ้งที่ทำ�ให้ได้ผลผลิตมากที่สุด
2.2 ควรศึกษาช่วงระยะเวลาที่ให้ผลผลิตออกสู่
ตลาด ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจะทำ�ให้เกษตรกร
สามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้
2.3 ควรศึกษาช่องทางการจัดจำ�หน่ายหรือช่อง
ทางการขยายตลาดของผลผลิตกุ้งในรูปแบบอื่น เช่น การ
แปรรูปเพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
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