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การวิจัยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อศึกษา ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา
การจัดการที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา ตลอดจนปญหา
และขอเสนอแนะของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงอยางตอเนื่อง และที่เลิกเลี้ยงกุง ในตําบลปากพนัง
ฝงตะวันตก และตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรทั้งหมด 90 ราย ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
ถึง 1 มีนาคม 2544 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เปนเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง
จํานวน 49 ราย และสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง จํานวน 41 ราย คิดเปน
รอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด
ผลการศึกษาปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง
มีอายุสูงกวากลุมเลิกเลี้ยง มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ยเทากัน เกษตรกรที่เลิกเลี้ยง
มีระดับการศึกษาสูงกวา เพื่อนบานเปนแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงที่สําคัญของทั้ง
สองกลุม
ผลการศึกษาดานเศรษฐกิจ พบวา อาชีพเดิมกอนการเลี้ยงกุงของทั้งสองกลุม คือ
ทํานา และหลังจากเลิกเลี้ยงกุงไดกลับไปทํานาและประมงชายฝง ขณะสํารวจเกษตรกรทั้งสอง
กลุมยังมีหนี้สิน พบวาจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง จะมีหนี้สินมากกวาเกษตรกรที่
เลิกเลี้ยง เกษตรกรที่เลี้ยงกุงตอเนื่องมีรายไดของครอบครัวมากกวาเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง
ผลการศึกษาดานจิตวิทยา พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงกุลาดําอยางตอเนื่องมีทัศนคติตอ
การเลี้ยงกุงกุลาดําที่ดีกวาเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง
ผลการศึ ก ษาด านการจั ดการพบว า ส ว นใหญเกษตรกรที่เ ลี้ยงกุ ง อย างตอเนื่องมี
รูปแบบการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา และเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงมีรูปแบบกึ่งพัฒนา เกษตรกรทั้งสอง
กลุมสวนใหญมีอัตราการปลอยลูกกุง 50,000-100,000 ตัว/ไร มีการใชอาหารเม็ด และมีการใช
เครื่องใหอาหารในการเลี้ยงกุง

(3)

ปญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงอยางตอเนื่อง คือ ปญหาโรคกุง คุณภาพน้ําต่ํา และการ
ขาดทุน สวนปญหาที่ทําใหเกษตรกรเลิกเลี้ยงกุง คือ ขาดทุน ราคากุงตกต่ํา คาอาหารแพง
กุงเปนโรค และไมมีความรูในการเลี้ยงกุง
ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ การจัดการที่มีความ
สัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา พบวา รายไดของครอบครัว การรับรู
ขาวสารขอมูล รูปแบบการเลี้ยงกุง การใชเครื่องใหอากาศ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และระดับการศึกษา สภาพการมีหนี้สิน อัตราการปลอยลูกกุง อาหาร ไมมีความ
สัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา
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Abstract

The objectives of this study were to investigate social, economic,
psychological, and management factors related to continuous and abandoned black
tiger prawn raising and to identify problems and suggestions made by farmers who
raised black tiger prawns continuously and those who abandoned black tiger prawn
raising on the west coast of Tambon Pak Phanang and in Tambon Laem Talumpuk,
Nakhon Si Thammarat Province.
The data were collected by interviewing 90 farmers who were selected using a
simple random sampling method. Out of these 90 farmers, 49 were those who raised
prawn continuously. A specific sampling method was used to select 41 farmers who
stopped prawn farming; this was 50 percent of the population.
The results of the study on socio-economic factors revealed that the average
age of continuous prawn-raising farmers was higher than farmers who stopped prawn
farming. The average number of family members of the two groups of farmers was
the same.

The farmers who stopped raising prawns had a higher educational

background. Neighbors were a source of information on prawn farming for both
groups.
The result of the study on economic factors showed that the occupation of
both groups before prawn farming was rice farming. After stopping prawn farming,
they returned to rice farming and coastal fishing. During the survey period, both
groups were in debt. However, regarding debts, more farmers who continuously
raised prawns than those who stopped prawn farming were in debt.
The result of the study on psychological factors revealed that farmers who
raised prawns continuously had better attitude toward black tiger prawn raising than
those who stopped prawn farming.
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The result of the study on management found that most farmers who raised
prawns continuously used a developed prawn farming style and the farmers who
stopped prawn farming used a semi-developed prawn farming style. Most farmers in
both groups launched 50,000-100,000 baby prawns per rai and used commercial feed
and used feeders in feeding the prawns.
The problems faced by farmers who raised prawns continuously were
diseases, low-quality water and losses. The problems faced by farmers who stopped
prawn farming were loss, low-prices, expensive feed, diseases, and lack of knowledge
in prawn farming.
The results of the study on the relationships between social, economic, and
management factors and continuous prawn farming and abandoned prawn farming
revealed that family income, information reception, models of prawn farming ,and
usage of aerator were related and their relationships were statistically significant. It
was found that educational background, and debts, rate of baby prawn launching, feed
did not have relationships with black tiger prawn farming either continuous and
abandoned farming.
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