บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคและวิธีการวิจัย
ปจจุบันการเลี้ยงกุงกุลาดํามีผูสนใจเพาะเลี้ยงกันอยางกวางขวาง และประสบความ
สําเร็จกันมาก จึงเปนสิ่งจูงใจใหผูมาลงทุนในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดํากันอยางแพร
หลาย ประกอบกับธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูง จะเห็นไดจากการขยายพื้นที่การเลี้ยงกุง
กุลาดําเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถแบงเปนแหลงใหญได 3 บริเวณ คือ 1) ภาคตะวันออก ไดแก
จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด 2) ภาคใตฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส 3) ภาคใตฝงตะวันตก ไดแก จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ตรัง และสตูล การประกอบธุรกิจการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนธุรกิจที่ตองลงทุนสูงมาก ผูเลี้ยงจะตองมี
ความรูประสบการณ ความสามารถ และการจัดการที่ดี สงผลใหการเลี้ยงกุงกุลาดําประสบความ
สําเร็จและไดกําไร แตมีเกษตรกรไมนอยที่ขาดทุนจนตองเลิกเลี้ยงกุง (จุฬาพร ประเสริฐผล และ
คณะ, 2533 : 104) จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผูประกอบการเลี้ยงกุงกุลาดําจํานวนมาก เริ่มประสบ
ความลมเหลวจนถึงตองลมเลิกกิจการมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 มีปญหากุงติดเชื้อ ปรากฏวาปญหา
ดังกลาวยังคงตอเนื่องมา พ.ศ. 2540 ทําใหจํานวนผูเลี้ยงกุงลดลง มีการปลอยที่วางไว (สุภารนต
โรจนไพวงศ, 2541 : 17)
จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและทําความเขาใจถึง
สภาพปญหา และเหตุผลที่แทจริงเกี่ยวกับการที่เกษตรกรบางรายในบางพื้นที่สามารถดําเนินการ
เลี้ยงกุงไดอยางตอเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรบางรายตองยุติการเลี้ยงกุง โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึกษาวาปญหาที่กลาวมานั้นมีความสมพันธเกี่ยวของปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ
การจัดการ ของเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา พรอมกับสภาพปญหา
และขอเสนอแนะของเกษตรกรที่สามารถนํามาใชเปนแนวความคิดในการพัฒนาการเลี้ยงกุง
ลักษณะการวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบอยางงายเปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีกลุมตัวอยาง
เปนเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องจํานวน 49 ราย และเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงจํานวน 41 ราย
คิดเปนรอยละ 50 ของประชากรที่เลี้ยงและเลิกเลี้ยงกุงใน หมูที่ 2 บานขัดสระแกว หมูที่ 4
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บานปากทะเล ตําบลปากพนังฝงตะวันตก และหมูที่ 2 บานแหลม หมูที่ 3 บานหัวตุม ตําบล
แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. สรุปผลการวิจัย
2.1 ปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ
ปจจัยดานสังคม พบวา เกษตรกรทั้งสองกลุมสวนใหญเปนชาย มีอายุเฉลี่ย 44 ป และ
40 ป สภาพของครอบครัวสวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ย
ประมาณ 6 คน เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ
72.0 ขณะที่เกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 42.0 มัธยมและ
สูงกวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงไดรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
จากเพื่อนบานมากที่สุด รอยละ 83.7 และรอยละ 73.2 รองลงมาคือ โทรทัศน รานเคมีภัณฑ
วิทยุ ตามลําดับ
ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงประกอบ
อาชีพทํานากอนมาเลี้ยงกุงกุลาดํา รอยละ40.8 และรอยละ 46.5 เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง
มีการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอาชีพหลัก รอยละ 83.7 สวนเกษตรกรเลิกเลี้ยงกุงในอดีตเคยประกอบ
อาชีพการเลี้ยงกุงเปนอาชีพรอง รอยละ 56.1 และหลังจากไดเลิกเลี้ยงกุงปจจุบันเปลี่ยนมาทํา
อาชีพคือ คาขาย ทําประมงชายฝง เลี้ยงสัตว เปนตน การถือครองและขนาดที่ดินของเกษตรกรทั้ง
สองกลุม รอยละ 80 เปนของตนเอง มีขนาดที่ดินถือครอง 1–10 ไร สวนใหญพื้นที่การเลี้ยงกุง
กุลาดําประมาณ 1–10 ไร หรือ1–2 บอ รายไดของครอบครัวทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน
เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 192,790 บาท/ป/ครอบครัว
และเกษตรกรเลิกเลี้ยงกุงมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 79,550 บาท/ป/ครอบครัว สภาพ
การมีหนี้สินเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมีการกูเงินเพื่อนํามาใชในการเลี้ยงกุง รอยละ 65.3
และเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงในอดีตมีการกูเงินมาลงทุนในการเลี้ยงกุง รอยละ 58.5 เกษตรกรทั้ง
สองกลุมกูเงินจากแหลงเงินกูคือ ญาติพี่นองมากที่สุด รองลงมาคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ
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2.2 ปจจัยดานจิตวิทยา
จากการสัมภาษณเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุง มีทัศนคติตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา ปรากฏผลดังนี้
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 1 พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 61.2 และรอยละ 58.5 กับการเลี้ยงกุงกุลาดํา ทําใหครอบครัว
มีรายไดดีและฐานะดีขึ้น เพราะวาผลตอบแทนตอรายไดสูง
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 2 พบวา เกษตรกรไมตองมีความรูก็สามารถเลี้ยงกุงกุลาดําได
ประสบความสําเร็จเกษตรกรทั้งสองกลุมมีความเห็นขัดแยงกัน เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมี
ความคิดเห็นดวย รอยละ 53.1 สวนเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง มีความคิดวาไมแนใจ รอยละ 48.8
เพราะวา การไมมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงอาจเสี่ยงตอการเปนโรคและขาดทุนได
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 3 พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงสวน
ใหญมีความคิดเห็นดวย รอยละ 71.4 และรอยละ 82.9 กับการไดรับการฝกอบรมกอนการเลี้ยงกุง
กุลาดําเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการฝกปฎิบัติวิธีการเลี้ยงกุงใหถูกตองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เปนการเพิ่มความรูใหเกษตรกร
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 4 พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 81.6 และรอยละ 85.4 ตอการเลี้ยงกุงกุลาดํามีความเสี่ยงมาก
กวาการทําการเกษตรอยางอื่น เนื่องจากการเลี้ยงกุงตองใชตนทุนสูง แตถาหากการเลี้ยงกุงประสบ
ความสําเร็จก็จะไดกําไรงดงาม
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 5 พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 87.8 และรอยละ 85.4 กับอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดํามีการลงทุน
สูงทําใหเกิดการกูยืมและมีหนี้สิน การประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงมีการใชทุนในการผลิตสูง เพราะ
วา อาหารที่ใชเลี้ยงกุงและเคมีภัณฑมีราคาแพง ทําใหเกิดการกูยืม เพื่อนํามาใชเปนทุนในการ
เลี้ยงกุง
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ทัศนคติตอคําถามขอที่ 6 เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงสวนใหญมี
ความคิดเห็นดวย รอยละ 98.0 และรอยละ 97.6 กับการเลี้ยงกุงกุลาดําตองใชเวลาเอาใจใสมาก
กวาการทํานาหรืออาชีพอื่น เพราะกุงกุลาดําเปนสัตวที่ออนแอ ตองมีการจัดการที่ดี ตองใชเวลา
ดูแลเอาใจใสซึ่งสงผลตอผลผลิตที่จะได
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 7 พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 46.9 และรอยละ 56.1 ตอปญหาโรคกุงทําใหเกษตรกรตองเลิก
เลี้ยงกุงกุลาดํา แตมีเกษตรกรบางรายไมแนใจเพราะคิดวาปญหาเรื่องโรคกุงสามารถแกไขไดและ
สามารถหลีกเลี่ยงได
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 8 พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมีความคิดเห็นดวย
รอยละ 63.3 กับการปลอยน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงกุลาดําโดยไมผานการบําบัดทําใหลดตนทุนใน
การผลิตการ ในขณะที่เกษตรกรที่เลิกเลี้ยงมีความคิดไมเห็นดวย รอยละ 41.5 กับการปลอยน้ําทิ้ง
จากการเลี้ยงกุงกุลาดําโดยไมผานการบําบัดเพราะเปนการทําลายสิ่งแวดสอม และสงผลกระทบ
โดยตรงตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 9 พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 63.3 และรอยละ 80.5 กับการเลี้ยงกุงกุลาดํามีผลใหปาชาย
เลนและปริมาณสัตวน้ําในทะเลลดลงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนมาเลี้ยงกุง
ทัศนคติตอคําถามขอที่ 10 พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงสวน
ใหญมีความคิดเห็นดวย รอยละ 75.5 และรอยละ 85.4 กับการเลี้ยงกุงกุลาดําบริเวณชายฝงทะเล
ทําใหทัศนียภาพที่สวยงามลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลเปนบอเลี้ยง
กุงจํานวนมาก มีการระบายน้ําเสียจากบอกุงลงในทะเล ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
สรุปไดวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุง สวนใหญมีระดับทัศนคติ
ตอการเลี้ยงกุงกุลาดําในระดับปานกลาง รอยละ 57.1 และรอยละ 85.4 และมีความคิดไมแนใจ
ตอการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดํา เพราะวาการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอาชีพอาชีพที่รายไดดี
แตการเลี้ยงกุงกุลาดําตองใชเงินทุนสูง
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2.3 ปจจัยดานการจัดการ
เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงสวนใหญมีการเลี้ยงกุงกุลาดําชนิด
เดียว เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องสวนใหญมีการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา รอยละ 44.9 สวน
เกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงมีการเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา รอยละ 41.5 และเกษตรกรทั้งสองกลุมใชระยะ
เวลาในการเลี้ยงกุง 1 ป เลี้ยงกุงกุลาดําได 2 รุน การเลี้ยงกุงของเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอ
เนื่องรอยละ 53.1 ไมมีบอพักน้ําดี และบอพักน้ําเสีย รอยละ 83.7 สวนเกษตรกรที่เลิกเลี้ยง รอย
ละ 73.2 ไมมีบอพักน้ําดี และบอพักน้ําเสีย รอยละ 95.1 เพราะเกษตรกรมีพื้นที่นอย จึงไมมีพี้นที่
มากพอในการกอสรางบอพักน้ําดีและบอบําบัดน้ําเสีย การปลอยลูกกุงลงเลี้ยงสวนใหญเกษตรกร
ที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมีการปลอยลูกกุง ระยะ พี 12 รอยละ 44.9 อัตราการปลอยลูกกุงลงเลี้ยง
คาเฉลี่ย 103,215 ตัว/ไร สวนเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงมีการปลอยลูกกุง ระยะ พี 12 รอยละ 43.9
อัตราการปลอยลูกกุงลงเลี้ยงคาเฉลี่ย 72,724 ตัว/ไร เกษตรกรทั้งสองกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยาง
ตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงสวนใหญนิยมใชอาหารเม็ด รอยละ 97.5 เนื่องจากสะอาด และคุณภาพดี
เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องมีการใชเครื่องใหอากาศในการเลี้ยงกุง รอยละ 82.2 และเกษตรกรที่
เลิกเลีย้ งกุง รอยละ 100.0 เพราะวามีผลตอการหายใจ และการเจริญเติบโตของกุง
2.4 ปญหาแนวทางแกไขและขอเสนอแนะของเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งกุง กุลาดําอยางตอเนือ่ ง
2.4.1 เหตุผลของการเลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง จากการศึกษาพบวา เหตุผลที่เกษตรกร
ที่ยังคงมีการเลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง เพราะเห็นวาอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดํามีรายไดดี รอยละ 83.7
เพื่อตองการนําเงินไปชําระหนี้ รอยละ 8.2
2.4.2 ปญหาที่เกษตรกรประสบ
ปญหาโรคกุง เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง สวนใหญเคยมีปญหากุงเปน
โรค รอยละ 81.6 เนื่องจากนําน้ําที่มีคุณภาพน้ําต่ําไปเลี้ยงกุง ทําใหกุงเปนโรค และเกิดโรคระบาด
ได ประกอบกับเกษตรกรระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัด ทําใหน้ําบริเวณที่
เลี้ยงกุงมีคุณภาพน้ําต่ํา แตมีเกษตรกรที่เลี้ยงกุงบางรายไมมีปญหาเรื่องโรคกุงมีการจัดการที่ดี
โดยมีบอพักน้ํา ตรวจสอบคุณภาพน้ํากอนที่จะนํามาเลี้ยงกุง และพยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงใน
ชวงฤดูฝน
ปญหาคุณภาพน้ํา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง สวนใหญ มีปญหาเรื่อง
น้ําที่ใชเลี้ยงกุงมีคุณภาพน้ําต่ํา รอยละ 83.7 เชน ความเปนกรดเปนดางสูงมากเกินไป ความเค็ม
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ต่ํา มีแพลงกตอนมาก เปนตน แตมีเกษตรกรบางรายสามารถควบคุม และแกไขปญหาคุณภาพ
น้ําต่ําได เพราะเกษตรกรมีบอพักน้ําดี มีการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงกุง
ปญหาการขาดทุน เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง สวนใหญเคยมีปญหา
การเลี้ยงกุงขาดทุน รอยละ 77.6 เพราะวาสาเหตุจากกุงเปนโรคมากที่สุด รองลงมาคือ ราคากุง
ตกต่ํา ขาดความรูและประสบการณ กุงตายเพราะน้ําเค็ม น้ําทวม ตามลําดับ มีเกษตรกรบาง
รายที่เลี้ยงกุงไมเคยขาดทุนเพราะสามารถแกไขปญหาได
ปญหาการจัดการ เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง สวนใหญมีปญหาและ
อุปสรรคในการเลี้ยงกุง รอยละ 77.6 แสดงวาเกษตรกรมีปญหาการจัดการคือ คุณภาพน้ําต่ํา เชน
น้ําเปนกรดสูง น้ําเสีย น้ําทวม เปนตน สวนเกษตรกรที่ไมมีปญหาการจัดการในการเลี้ยงกุง
เพราะวา เมื่อมีปญหาจะปรึกษาแลปกุง มีการดูแลอยางใกลชิด และมีการพักบอบาง
2.4.3 ขอเสนอแนะของเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง จากการศึกษาพบวา
เกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยางตอเนื่องไดมีขอเสนอแนะและแนวทางในการเลี้ยงกุงสรุป มีดังนี้
การสนับสนุนใหภาครัฐเปนผูกําหนดราคากุง ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รอย
ละ 32.5 การลอกคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม รอยละ 24.5 การสงเสริมใหความรูวิธีการเลี้ยงกุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิต รอยละ 22.4 การใหขาวสารเกี่ยวกับการปองกันโรคกุง รอยละ 12.4
การมีบอบําบัดน้ําเสีย รอยละ 8.2 การเตรียมบอใหพรอมกอนเลี้ยงกุง รอยละ 2.0
2.5 เหตุผล ความตองการและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา
2.5.1 เหตุผลที่ทําใหเลิกเลี้ยงกุง เหตุผลที่เกษตรกรตองเลิกเลี้ยงกุง เลิกเลี้ยงกุง
เพราะขาดทุน ราคากุงตกต่ําและคาอาหารแพง รอยละ 55.5 กุงเปนโรคเพราะไมมีความรูในการ
เลี้ยง รอยละ 31.7
2.5.2 ความตองการหลังจากเลิกเลี้ยงกุง
การใชประโยชนในพื้นที่หลังจากเลิกเลี้ยงกุง จากการศึกษาพบวา การใช
ประโยชนในพื้นที่หลังจากเลิกเลี้ยงกุง เกษตรกรตองการเลี้ยงปู เลี้ยงปลามากที่สุด รอยละ 48.8
รองลงมาคือ ใหเชา รอยละ 17.7 ทําการเกษตร ใหเปนที่อยูอาศัย ทิ้งวางเปลา และปลูกปา
ชายเลน ตามลําดับ
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ความตองการกลับมาเลี้ยงกุงกุลาดํา จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เลิก
เลี้ยงกุงสวนใหญตองการกลับมาเลี้ยงกุง รอยละ 68.3 เพราะวาเปนอาชีพที่รายไดดี ถาการเลี้ยง
ประสบความสําเร็จ แตมีเกษตรกรบางรายตองการที่เลี้ยงกุงเพื่อใหหนี้สินหมดไป และมีสวนนอยที่
เกษตรกรไมตองการกลับมาเลี้ยงกุงเพราะรายไดไมแนนอน มีความเสี่ยงสูง ใชทุนสูงกลัวขาดทุน
และไมมีเวลา
ความเห็นดานการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตชุมชนที่อาศัยอยู จากการศึกษา
พบวา สวนใหญเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงมีความคิดเห็นดวย รอยละ 82.9 กับการเลี้ยงกุงกุลาดําใน
เขตชุมชนที่อาศัยอยู เพราะมีงานทําอยูใกลบานไมตองเชาที่ดินในการเลี้ยงกุง เปนการสรางงาน
ใหเกิดในชุมชน และเปนอาชีพที่นาลงทุน
2.5.3 ขอเสนอแนะของเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุง จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่
เลิกเลี้ยงกุงมีขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงกุง มีดังนี้ การใหความรูและฝกอบ
รมใหแกเกษตรกรในการเลี้ยงกุง รอยละ 31.7 การชวยเหลือดานเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 26.8
การบําบัดน้ําเสียกอนระบายน้ําทิ้ง รอยละ 14.6 การสงเสริมตลาดสงออกและกําหนดราคากุงที่
แนนอน รอยละ 12.2 การขุดลอกคลองนอยและพัฒนาสิ่งแวดลอม รอยละ 7.3 การสนับสนุน
การรวมกลุมของเกษตรกร รอยละ 4.9 การเตรียมบอใหพรอมกอนเลี้ยงกุง รอยละ 2.4

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากการศึ กษาความสั ม พั นธของปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการของ
เกษตรกรที่เลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา มีตัวแปร 8 ตัวแปร ปรากฏผลดังนี้
ปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ พบวา ยอมรับสมมติฐานคือ รายไดของครอบครัว
และการรับรูขาวสารขอมูล มีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําของ
เกษตร และปฎิเสธสมมติฐานคือ ระดับการศึกษา สภาพการมีหนี้สิน ไมมีความสัมพันธกับการ
เลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกร
ปจจัยดานการจัดการ พบวา ยอมรับสมมติฐานคือ รูปแบบการเลี้ยงกุง การใชเครื่องให
อากาศ มีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรและปฎิเสธ
สมมติฐานคือ อัตราการปลอยลูกกุง อาหาร ไมมีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิก
เลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกร
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4. ขอเสนอแนะ
4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้พบวา มีปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ ไดแก การรับรูขาวสารขอมูล รายได
ของครอบครัว และปจจัยดานการจัดการ ไดแก รูปแบบการเลี้ยงกุงมีความสัมพันธกับการเลี้ยง
อยางตอเนื่อง และเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรใน ต.ปากพนังฝงตะวันตก และต.แหลม
ตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนอาจเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาพิจารณาในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดําตอไป จึงมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ คือ
4.1.1 การรับรูขาวสารขอมูล จากการศึกษาพบวา เพื่อนบาน เปนแหลงขอมูลขาวสารที่
สําคัญตอการเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกร ขณะที่สํารวจแหลงขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ประมง
อําเภอมีนอยมาก ดังนั้นเจาหนาที่ประมงอําเภอหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรสนันสนุนการ
ฝกอบรม และใหเกษตรกรไปดูงานฟารมของเกษตรกรที่เลี้ยงกุลาดําประสบความสําเร็จ ควร
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบแหลงที่มาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงจากโทรทัศน เชน
รายการ "มิตรชาวกุง" รายการ " ไขนุยคุยขาว" ทางโทรทัศนชอง 11 เปนตน
เจาหนาที่ประมงอําเภอหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรประสานงานกับราน
เคมีภัณฑ เพื่อการถายทอดความรูที่ถูกตองใหแกเกษตรกร
4.1.2 องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เชน ประมงอําเภอ ประมงจังหวัด และภาคเอกชน จะ
ตองรวมมือศึกษาขอมูลทางวิชาการ เพื่อกําหนดมาตรการ เชน การสงเสริมแหลงเงินทุนที่อัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา การประกันราคากุง และการประกันราคาผลผลิตอื่นๆ เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาการ
เลี้ยงกุงกุลาดําไปสูระบบมาตรฐานเดียวกัน อาจเปนอีกทางหนึ่งทําใหผลผลิตของกุงกุลาดํามีคา
ตอบแทนสูง และรายไดของครอบครัวเพิ่มขึ้น และสามารถมีเงินเปนคาใชจายในการเลี้ยงกุงรุน
ตอไปได
4.1.3 หนวยงานของรัฐ เชน ประมงอําเภอ ประมงจังหวัด ควรใหความรูทางวิชาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงกุงกุลาดําที่ถูกตองที่สําคัญ คือ รูปแบบการเลี้ยงกุงที่ไมเปนการ
ทําลายสภาพแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีปริมาณผลผลิตของกุงที่มากขึ้น
และควรกระตุนใหเจาหนาที่ประมงอําเภอทํางานอยางใกลชิดกับเกษตรกรมากขึ้นเพราะที่ผานมา
มีการติดตอประสานงานกันนอยมาก
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4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
4.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม และเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรที่เลี้ยงกุงและเลิกเลี้ยงกุงในระหวางกอนการเลี้ยงกุง ขณะที่เลี้ยงกุง และหลังจาก
เลิกเลี้ยงกุง
4.2.2 ควรมีการทําวิจัยถึงตัวแปรที่มีผลตอความสัมพันธในการเลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง
และเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเชน ตัวแปร การใชแรงงาน การเกิดโรคระบาด
ราคากุงกุลาดํา การเจริญเติบโต ผลผลิต ระยะทางในการเดินทาง เปนตน เพราะตัวแปรเหลานี้
อาจจะมีสวนเกี่ยวของกับความสัมพันธในการเลี้ยงกุงอยางตอเนื่องและการเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา
4.2.3 ควรมีการวิจัยในเรื่องความตองการความรูในการเลี้ยงกุงกุลาดําที่ถูกตอง และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดประโยชนตอการเลี้ยง
กุง และเปนการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดําในอนาคต

