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การประเมินวัฏจกัรชวีิตและการวิเคราะหตนทุนรวมของการเลีย้งกุงขาวแวนนาไม  
(Litopenaeus vannamei) ในฟารมเลีย้งในบอดินและบอที่ปูดวยโพลีเอททลีีน 

Life Cycle Assessment and Total Cost Analysis of Pacific White Shrimp  
(Litopenaeus vannamei) in Earthen Pond and Pond Lined with Polyethylene 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจําแนกและประเมินปริมาณการใชวัตถุดิบ พลังงาน เปรียบเทียบ

ผลกระทบเชิงสิ่งแวดลอมของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินและบอที่ปูดวยโพลีเอททีลีน (บอพีอี) และ

วิเคราะหตนทุนการเลี้ยงกุงขาวทั้ง 2 แบบ การประเมินผลกระทบใชวิธี CML 2 Baseline 2000 หนวยหนาที่ของ

ผลิตภัณฑ คือ กุงขาวจํานวน 1 ตัน จากการศึกษาพบวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการเลี้ยงกุงขาวแวนนา

ไมในบอดินตอศักยภาพที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ไมสามารถทดแทนไดลดลง (ADP) ภาวะใหเกิดฝน

กรด (AP) การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในแหลงน้ํา (EP) และภาวะโลกรอน (GWP) มีคา 32.04 kg Sb eq, 

68.94 kg SO2 eq, 178.89 kg PO4
3 eq, และ 6,903.9 kg CO2 eq ตามลําดับ  ในขณะที่ผลการศึกษา

ของการเลี้ยงกุงขาวในบอพีอี มีคา 34.64 kg Sb eq, 82.16 kg SO2 eq, 163.84 kg PO4
3 eq, และ 

7,268.07 kg CO2 eq ตามลําดับ ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตบงชี้วาการเลี้ยงกุงขาวในบอดินกอใหเกิด

ผลกระทบตอภาวะที่ทําใหทรัพยากรที่ไมสามารถทดแทนไดลดลง ภาวะความเปนกรด และภาวะโลกรอน

นอยกวาการเลี้ยงกุงขาวในบอพีอี แตผลกระทบตอภาวะการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในแหลงน้ําสูงกวา สวน

การวิเคราะหตนทุนรวมใชเทคนิคการวิเคราะหตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle cost analysis: LCCA) 

ภายใตสมมุติฐานที่ใชคือฟารมเลี้ยงมีอายุการใชงาน 20 ป ผลการวิเคราะหพบวาตนทุนในการเลี้ยงกุงขาว

ในบอดินมีคา 67.8 บาท/กก. ซึ่งต่ํากวาการเลี้ยงกุงขาวในบอพีอี (73.8 บาท/กก.) 

คําสําคัญ : กุงขาวแวนนาไม  การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)  การวิเคราะหตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCCA)  บอที่ปูดวยโพลีเอททีลีน  

 
ABSTRACT 

The aims of the study were classify and evaluate quantity using materials, energy and 

environmental impact potentials, comparative environmental impacts of shrimp culture in earthen 

pond and pond lined with polyethylene by using life cycle assessment and comparative the life cycle 

cost analysis of shrimp culture. The impact assessment methods used was the CML baseline 2000. 
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The functional unit  was 1 ton of shrimp production. The potential impacts of Pacific white shrimp in 

earthen pond on abiotic depletion potential (ADP), acidification potential (AP), eutrophication potential 

(EP) and global warming potential (GWP) were 32.04 kg Sb eq, 68.94 kg SO2 eq, 178.89 kg PO4
3 

eq, and 6,903.9 kg CO2 eq, respectively while the potential impacts of Pacific white shrimp in 

pond lined with polyethylene were 34.64 kg Sb eq, 82.16 kg SO2 eq, 163.84 kg PO4
3 eq, and 

7,268.07 kg CO2 eq, respectively. The LCA results indicated that the environmental impacts of 

Pacific white shrimp cultured in earthen pond were lower impacts on abiotic depletion, global 

warming, acidification but higher impact on eutrophication. For the costing analysis, life cycle cost 

analysis was the analytical tool to estimate base on assumption of the life time is 20 years. The final 

result indicated that the capital cost of Pacific white shrimp cultured in earthen pond was 67.8 

Bath/kg, which lower than shrimp cultured in pond lined with polyethylene (73.8 Bath/kg). 

Key Words : Pacific white shrimp, Life cycle assessment (LCA), Life cycle cost analysis (LCCA), pond lined with polyethylene 
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คํานํา 
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑกลุมอาหารสูง  โดยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 

13 ของโลก สินคาทางการเกษตรจึงเปนสินคาสงออกที่สําคัญของไทย การเลี้ยงกุงทะเลกลายเปนอุตสาหกรรม

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศไทยเริ่มเล้ียงกุงขาวแวนนาไมใน ป พ.ศ. 

2546 โดยไดผลผลิต 194,909 ตัน และเพิ่มขึ้นเปน 508,446 ตัน ในป พ.ศ. 2550 (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการ

ประมง ศูนยสารสนเทศ กรมประมง, 2550) 

แมวาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมสรางรายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล แตขณะเดียวกันการเลี้ยงกุง

ทะเลกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง เชน ปญหาการจัดการ ปญหาขาดแคลนพอแมพันธุ ปญหา

โรคกุง  เปนตน รวมถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากการเลี้ยงกุงทะเลนั้นมีปจจัยการผลิตทั้งทางตรงและ

ทางออมหลายปจจัย เร่ิมตั้งแตการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําเปนนากุงสงผลกระทบตอระบบนิเวศ การใช

วัตถุดิบทั้งจากทรัพยากรทะเล (ปลาปน) และพืชมาผลิตอาหารเลี้ยงกุง ขั้นตอนการเลี้ยงซึ่งมีการใชสารเคมีและ

พลังงานจํานวนมาก ซึ่งหากพิจารณาตลอดหวงโซการผลิตสินคากุงและผลิตภัณฑพบวาตนเหตุหลักของ

ปญหาสิ่งแวดลอมอยูที่ขั้นตอนการเลี้ยงระดับฟารม (Mungkung et al., 2006; รัตนาวรรณ และคณะ, 2551) 

นอกจากการเลี้ยงกุงบอดินแบบดั้งเดิมแลวยังมีบออีกหนึ่งประเภท คือ บอเลี้ยงที่ปูดวยโพลีเอททีลีน 

(Polyethylene: PE) ซึ่งมีประโยชนตอการเพาะเลี้ยงหลายดาน เชน ชวยแกปญหาพื้นที่ที่กนบอเปนดินทราย  

ปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรคเขาสูบอเลี้ยง และปองกันคุณภาพน้ําเปลี่ยนจากอิทธิพลของคุณภาพดิน เปน

ตน (ชลอ และพรเลิศ, 2547) ถึงแมวาบอพีอีมีประสิทธิภาพชวยเพิ่มผลผลิตไดจริง (อรอนงค, 2547) และมี

การใชมานานแลว แตยังไมพบการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการเลี้ยงกุง

ขาวแบบบอพีอี นอกจากนี้การวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงกุงขาวสวนใหญจะคิดเฉพาะความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรเทานั้น ซึ่งไมมีการรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมรวมเขาไปดวย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เปน
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การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินและบอพีอี โดย

วิเคราะหตนทุนทั้งทางดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการวิเคราะหตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (life 

cycle cost analysis: LCCA) เพื่อใหทราบตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิต รวมถึงคาใชจายดาน

ส่ิงแวดลอม ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหตนทุนนั้นสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนตอไป 

 

วิธีการ 
การประเมินวัฏจักรชีวิต ประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

อนุกรม 14040 คือ 1.กําหนดเปาหมายและขอบเขตการศึกษา 2.การวิเคราะหบัญชีรายการสิ่งแวดลอม 3.การ

ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ 4.การแปลผลการศึกษา (ISO 14040, 2006) 

ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้เปนแบบ cradle to gate  ครอบคลุมกิจกรรมภายในฟารมเล้ียงกุงขาวแวนนาไม

ในบอดินและบอพีอี ประเภทละ 4 บอ บอดินมีขนาด 3 ไร สวนบอพีอีมีขนาด 4 ไร ลักษณะการปูพลาสติกพีอีปู

เฉพาะคันดินเทานั้น กําหนดให 1 ป บอดินสามารถเลี้ยงกุงได 2.5 รอบ และบอพีอี 2.8 รอบ จุดสิ้นสุดของ

การศึกษานี้ คือ เมื่อกุงถูกขนสงไปหนาประตูฟารมเล้ียง กําหนดหนวยหนาที่การทํางาน (functional unit) ใน

การศึกษา คือ จํานวนผลผลิตกุงขาวแวนนาไม 1 ตัน 

ขอมูลที่ใชในการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 1.ขอมูลปฐมภูมิ 

ประกอบดวย ขอมูลการใชวัตถุดิบแตละชนิดและปริมาณการใช ตั้งแตกระบวนการเตรียมบอ การเตรียมน้ํา การ

ใหอาหาร การขนสงวัตถุดิบตางๆมายังฟารม รวมถึงปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 

2.ขอมูลทุติยภูมิ ประกอบไปดวย ขอมูลการเพาะฟกลูกพันธุกุ งไดจากรายงานของรัตนาวรรณและคณะ 

(2551) ขอมูลการผลิตอาหารกุงไดจากรายงานของวรรณนิภา (2551) การผลิตกระแสไฟฟาไดจากรายงาน

ของ Liamsanguan and Gheewala (2006) ขอมูลการผลิตน้ํามันดีเซล การขนสงและวัตถุดิบบางรายการจาก

ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life cycle Inventory 

Database) ซึ่งจัดทําโดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

การวิเคราะหมูลคาตลอดอายุการใชงาน เปนเทคนิคที่ผสมผสานกันระหวางความรูเชิงเศรษฐศาสตรและ

วิศวกรรม  โดยพิจารณาคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นของระบบ ไดแก เงินลงทุนคงที่ (Fixed costs) คาแรงในการ

ดําเนินการของระบบ (Operation costs) คาบํารุงรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักร (Maintenance costs) คาใชจาย

เชื้อเพลิงหรือพลังงาน (Fuel or electricity costs) คาใชจายในการเปลี่ยนอุปกรณในระบบ (Replacement or 

destroyer value) และมูลคาซากของเครื่องจักรที่เหลือ (Salvage value) ดังสมการ (1) (Rahman and Vanier, 

2004) 

LCC = CC + CO + CM + CF + CR – S  (1) 

เมื่อ LCC = คาใชจายตลอดอายุการใชงาน (บาท) 

CC = คาใชจายในการลงทุนคงที่ (บาท) 

CO = คาใชจายในการดําเนินการ (บาท) 

CM = คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักร (บาท) 

CF = คาใชจายไฟฟาหรือน้ํามันเชื้อเพลิง (บาท) 
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CR = คาใชจายในการเปลี่ยนอุปกรณในระบบ (บาท) 

S = มูลคาซากเครื่องจักรที่เหลือ (บาท) 

 

ผลการทดลอง 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ผลการศึกษาแสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจํานวน 1 ตันในฟารมเลี้ยงใน

บอดินและบอพีอี (ตาราง 1 และ 2) คาสัดสวนการกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ภาพที่ 1) สามารถอธิบาย

ปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตางๆดังตอไปน้ี 

 

 
 
Figure 1 The percentage contribution of potential impacts for 1 ton of shrimp cultured in 

 earthen pond (Ep) and pond lined with polyethylene (PE). 

 

กลุมผลกระทบดานศักยภาพที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ไมสามารถทดแทนไดลดลง การเลี้ยงกุง

ขาวแวนนาไมในบอพีอีสงผลกระทบมากกวาการเลี้ยงกุงขาวในบอดินคิดเปน 7.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ใชไฟฟาในการเปดเครื่องใหอากาศ รองลงมาคือการใชอาหารเลี้ยงกุง และการผลิตโพลีเอททีลีน โดยคิดเปน

เปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบจากการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอี 48, 45 และ 3% ตามลําดับ สําหรับ

การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน มีสาเหตุหลักมาจากการใชไฟฟาในการเปดเครื่องใหอากาศ และการผลิต

อาหารเลี้ยงกุง โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบ 56 และ 40% ตามลําดับ 

กลุมผลกระทบดานการกอใหเกิดฝนกรด การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอีสงผลกระทบมากกวาการ

เล้ียงกุงขาวในบอดินคิดเปน 16.05% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชอาหารเลี้ยงกุง รองลงมาคือการใชไฟฟาใน

การเปดเครื่องใหอากาศ และการผลิตโพลีเอททีลีน โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบจากการเลี้ยงกุง

ขาวแวนนาไมในบอพีอี 83, 13 และ 2% ตามลําดับ สําหรับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน มีสาเหตุหลักมา

จากการผลิตอาหารเลี้ยงกุง และการใชไฟฟาในการเปดเครื่องใหอากาศ โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิด

ผลกระทบ 83 และ 17% ตามลําดับ 
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กลุมผลกระทบดานการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในแหลงน้ํา การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอีสงผล

กระทบนอยกวาการเลี้ยงกุงขาวในบอดินคิดเปน 8.41% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการน้ําเสียหลังการเลี้ยงกุง 

รองลงมาคือการผลิตอาหารเลี้ยงกุง โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบจากการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม

ในบอพีอี 88 และ 11% ตามลําดับ สําหรับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน คิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิด

ผลกระทบ 91 และ 8% ตามลําดับ 

กลุมผลกระทบดานภาวะโลกรอน การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอีสงผลกระทบมากกวาการเลี้ยงกุง

ขาวในบอดินคิดเปน 5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชไฟฟาในการเปดเคร่ืองใหอากาศ รองลงมาคือการผลิต

อาหารเลี้ยงกุง โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบจากการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอี 54 และ 

42% ตามลําดับ สําหรับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน คิดเปนเปอรเซ็นตการกอใหเกิดผลกระทบ 61 และ 

37% ตามลําดับ 
 

Table 1 The magnitude of potential environmental impact of 1 ton of Pacific white shrimp cultured  

in earthen pond. 

 

Earthen pond 
Impact category Unit 

Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Average 

ADP kg Sb eq 31.43 35.27 30.95 30.5 32.04 

AP kg SO2 eq 72.3 75.31 66.33 61.84 68.94 

EP kg PO4 eq 133.61 243.97 182.49 155.49 178.89 

GWP kg CO2 eq 6,737.09 7,611.74 6,665.38 6,601.38 6,903.9 
 

Table 2 The magnitude of potential environmental impact of 1 ton of Pacific white shrimp cultured  

in pond lined with polyethylene. 

 

Pond lined with polyethylene 
Impact category Unit 

PE1 PE2 PE3 PE4 Average 

ADP kg Sb eq 35.64 30.99 35.03 36.9 34.64 

AP kg SO2 eq 82.83 72.28 85.82 87.69 82.16 

EP kg PO4 eq 152.53 171.99 175.53 155.31 163.84 

GWP kg CO2 eq 7,507.57 6,466.37 7,331.48 7,766.87 7,268.07 

 
ตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินและบอที่ปูดวยโพลีเอททีลีน 

เมื่อคาในทุกตัวแปรเปนมูลคาปจจุบัน (P: Present worth) สามารสรุปตนทุนแตละประเภทที่เกิดขึ้น มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี (ตาราง 3) 
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Table 3 The capital cost of Pacific white shrimp cultured in earthen pond and pond lined with  

polyethylene. 

 

Capital 
cost 

Condition Present worth 
(Bath) 

Earthen pond 

Present worth 
(Bath) 

PE pond 

CC project lifetime (n) 20 years, discount rate (i) 7.25 % 4,342,951 28,567,988 

PCO project lifetime (n) 20 years, discount rate (i) 7.25 % 124,489,553 767,823,416 

PCM project lifetime (n) 20 years, discount rate (i) 7.25 %, 

escalation rate (e) 3.0% 

2,792,985 17,320,192 

PCF project lifetime (n) 20 years discount rate (i) 7.25%, 

escalation rate (e) of electricity  3.13%, 

escalation rate (e) of fuel 5% 

30,856,579 270,430,750 

PCR project lifetime (n) 20 years, discount rate (i) 7.25 % 606,673 4,127,181 

PS project lifetime (n) 20 years, discount rate (i) 7.25 % 94,188 546,930 

 LCC 162,994,553 1,087,722,416 

 

จากสมการ 1 ตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน เมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบัน

สุทธิ มีคาเปน 162,994,553 บาท เมื่ออายุโครงการเปน 20 ป และสามารถผลิตกุงขาวแวนนาไมได 2,423,188 

กิโลกรัมตลอดโครงการ (ปริมาณผลผลิตกุงขาว × จํานวนบอทั้งหมดในฟารม × จํานวนรอบการเลี้ยงตอป × อายุ

โครงการ) โดยสามารถหาตนทุนตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินไดดังนี้ 

 

ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน  =     บาท/กิโลกรัม 

= 67.8   บาท/กิโลกรัม 

 

ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินตอกิโลกรัมอยูระหวาง 59-75 บาท (เฉลี่ย 67.8 บาท/กิโลกรัม) 

จากสมการ 1 ตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอี เมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบัน

สุทธิ มีคาเปน 1,087,722,416 บาท เมื่ออายุโครงการเปน 20 ป และสามารถผลิตกุงขาวแวนนาไมได 

14,985,460 กิโลกรัมตลอดโครงการ (ปริมาณผลผลิตกุงขาว × จํานวนบอทั้งหมดในฟารม × จํานวนรอบการ

เล้ียงตอป × อายุโครงการ) โดยสามารถหาตนทุนตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอีไดดังนี้ 

 

ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอี  =     บาท/กิโลกรัม 

= 73.8   บาท/กิโลกรัม 

ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอพีอีตอกโิลกรัมอยูระหวาง 65-79 บาท (เฉลี่ย 73.8 บาท/กิโลกรัม) 
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สรุปผล 
จากการเปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการผลิตกุงขาวแวนนาไมจํานวน 1 ตัน โดยสาเหตุหลัก

ที่ทําใหการเลี้ยงในบอพีอีสงผลกระทบสูงกวาในดานศักยภาพที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ไมสามารถ

ทดแทนไดลดลง ภาวะโลกรอนและภาวะกอใหเกิดฝนกรด สาเหตุหลักที่ทําใหการเลี้ยงในบอดินสงผลกระทบสูง

กวาในดานการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในแหลงน้ํา เนื่องจากการปูพลาสติกพีอีชวยใหกระแสน้ําภายในบอ

หมุนเวียนไดดี ไมกัดเซาะคันดิน สงผลใหอาหารกระจายทั่วบอ ทําใหเศษอาหารตกคางภายในบอนอยลง 

ตนทุนกรณีไมรวมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดิน

และบอพีอี พบวาตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินถูกกวาบอพีอี (ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวในบอดิน 

67.8 บาท/กก. ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวในบอพีอี 73.8 บาท/กก.) 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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