บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
ในพืน้ ที่ภาคใตของประเทศไทย ลุม นําทะเลสาบสงขลาเป
้
นแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อมที่สํ าคั ญ แหล ง หนึ่ง ที่อุดมสมบูรณไปดว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ น านาชนิด ทั้ง
ทรัพยากรทีด่ นิ ปาไม แรธาตุ และประมง ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ลวนเปนฐานของทรัพยากรและ
ระบบนิเวศทีใ่ ชประโยชนในการผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น ในปจจุบันประชากรในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลามีจานวนเพิ
ํ
ม่ มากขึ้น ทําใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่ดิน
ทีใ่ ชประโยชนในการเกษตรมีอยูคอนขางจํากัด เกษตรกรจํานวนมากมีการใชที่ดินอยางไมถูกตอง
เหมาะสม ขาดการปรับปรุงบํารุงรักษา จึงทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินขึ้นอยางรวด
เร็ว สงผลใหผลผลิตทางดานการเกษตร ปริมาณสัตวนํ้าและสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลามี
ปริมาณลดลง
นอกจากนี้ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลายังเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
จากที่ที่เคยมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงเพาะปลูกที่สําคัญไปเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา
กันมากของภาคใต ซึ่งมีพนื้ ทีท่ ใี่ ชเพาะเลี้ยงรวมเปนจํานวนทั้งสิ้นถึง 41,565 ไร (สํานักงานประมง
จังหวัดสงขลา, 2543 ; สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2542) โดยพืน้ ที่เพาะเลี้ยงสวนใหญอยูในเขต
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในอดีต
เกษตรกรในลุม นํ้าสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก แตเนือ่ งจากผลตอบแทนการลง
ทุนที่ไดรับจากการทํานาขาวคอนขางตํ่ามากเมือ่ เทียบกับการทํานากุง เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญ
จึงหันมาสนใจประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกันมากขึ้น ถึงกับไดมีการเปรียบเทียบถึงความแตกตาง
ระหวางอาชีพการทํานากุง กับการทํานาขาวซึ่งเปนอาชีพที่ทําการเกษตรบนพื้นที่เดียวกันวา หาก
ทําการเลีย้ งกุง บนพืน้ ที่เพียง 1 ไรนั้น จะสามารถทํารายไดดีกวาการปลูกขาวถึง 70 ไร จะเห็นได
วาผลตอบแทนที่เปนตัวเงินจากการเลี้ยงกุงกุลาดํามีราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตผลทาง
การเกษตรประเภทอื่น ๆ ดังนั้นผลตอบแทนที่เปนตัวเงินที่ไดรับจึงเปนปจจัยหลักที่สําคัญที่ทําให
เกษตรกรในพืน้ ทีส่ ว นใหญหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกันอยางแพรหลายในปจจุบัน การขยาย
พืน้ ทีเ่ พาะเลี้ยงกุง ตามบริเวณชายฝงจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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อยางไรก็ตามถึงแมความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงจะสงผลดีในแง
ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ กอใหเกิดการสรางงาน และสรางรายไดใหแกชุมชน
ในทองถิน่ อีกทั้งยังชวยลดปญหาการวางงานของชุมชน (Phillips and Barg, 1999) แตกลับสง
ผลกระทบในแงลบใหแกสภาพแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ ตามมา เชน การทําลายปาชายเลนธรรม
ชาติ ปญหาการเกิดภาวะมลพิษทางนํ้า การเกิดการปนเปอนและการแพรกระจายตัวของนํ้าเค็ม
เพิม่ มากขึ้น (DANCED and MOSTE, 1988) ทําใหเกิดปญหาการใชที่ดิน และปญหาดินเค็มเพิ่ม
มากขึ้นในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ที่ใชประโยชนในการเกษตรเปนจํานวนมากไมสามารถใชในการผลิต
ทางการเกษตรไดเหมือนเดิม นอกจากนี้การทํานากุงยังกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดินและนํ้าขึ้นอยางรวดเร็ว
ซึง่ มีสาเหตุเนื่องมาจากมีการสะสมปริมาณของเสียและสารตกคาง
ตาง ๆ ภายในบอกุงในปริมาณมาก การปลอยของเสียเหลานี้ออกสูพื้นที่เกษตรขางเคียงโดย
ปราศจากการวางแผนและระบบการจัดการที่ดีพอ ทําใหเกินขีดความสามารถในการรองรับและ
บําบัดมลสารตามระบบธรรมชาติ และยังรวมถึงตัวเกษตรกรผูเลี้ยงเองมักมีระบบการจัดการที่ไม
เหมาะสม ปลอยกุง ในอัตราที่หนาแนนจนเกินไป มีการถายเทนํ้าไมเปนระบบ ทําใหเกิดปญหา
โรคกุงและโรคระบาดกระจายสูก ารเพาะเลี้ยงประมงประเภทอื่น ๆ ตามมา (ทัศนีย และ ชูศักดิ์,
2534) นอกจากนีย้ ังกอใหเกิดการแพรกระจายของความเค็มจากบอเลี้ยงกุงเขาสูนาขาวขางเคียง
รวมทั้งแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าใตดินกอใหแหลงนํ้าเกิดมลพิษ สงผลกระทบตอการใชนํ้า
เพือ่ อุปโภคบริโภคและนํ้าที่ใชในการเกษตรอื่น ๆ ทรัพยากรดินในบริเวณใกลเคียงก็ไมสามารถนํา
มาใชประโยชนในการเพาะปลูกไดดังเดิม ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาคือเกิดปญหาความขัดแยงทางสังคม
ระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดํา และเกษตรกรชาวนาชาวสวนที่ใชแหลงนํ้ารวมกัน และหลัง
จากทีม่ กี ารใชพนื้ ทีช่ ายฝงเพาะเลี้ยงกุงอยางตอเนื่องเปนเวลา 3-5 ป บอกุงเหลานี้จะลดสมรรถ
ภาพในการเพาะเลี้ยงกุงลง ทําใหปริมาณผลผลิตตอบอลดลง เกษตรกรตองประสบกับภาวะขาด
ทุน กอใหเกิดปญหาพื้นที่นากุงถูกทิ้งราง และเกิดคาเสียโอกาสในการใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน
ซึง่ จากการสํารวจของ Stevenson (1998) พบวาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ สงขลา และ
นครศรีธรรมราช มีนากุงถูกทิ้งรางสูงถึง 80 % นับวาเปนการสูญเปลาของทรัพยากรที่ดินเปน
อยางมาก การขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่เกิดขึ้นเปนกรณีศึกษากรณีหนึ่งที่สามารถชี้
ชัดถึงปญหาและผลเสียหายที่เกิดจากการที่มิไดวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่ดีพอ รวมถึงการใช
ทรัพยากรทีด่ นิ ใหถูกตองเหมาะสม จึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า
และสิ่งแวดลอมขางเคียง ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคม (Chin and Ong, 1997)
รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต
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ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทํานากุง
เพือ่ ใหสามารถนํามาใชประโยชนในการผลิตใหไดดีดังเดิม และมีศกั ยภาพพอที่จะสามารถใหผล
ผลิตทีม่ ีความยั่งยืนในระบบ ซึง่ จะทําใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและมีความมั่นคง ปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชทรัพยากรจะไดรับการแกไข ขณะเดียวกันก็สามารถชวยลด
ความกดดันในเรือ่ งของการขาดแคลนที่ทํากินของเกษตรกรลงได ในพื้นที่ที่ผานการทํานากุงมักจะ
มีขอ จํากัดหลายอยางทั้งขอจํากัดทางดานฟสิกสและทางดานเคมี ซึ่งขอจํากัดทางดานฟสิกสไดแก
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดิน และ
ปริมาณนําที
้ เ่ ปนประโยชนตอพืช สวนขอจํากัดทางดานเคมีไดแก ความเค็มและปริมาณเกลือที่
สะสมในดินโดยเฉพาะโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งขอจํากัดเหลานี้ลวนมีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืชทั้งสิ้น แนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงครั้งนี้จึงไดมีการศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการที่จะแกไขขอจํากัดเหลานี้ โดยเฉพาะขอจํากัดทางดานสมบัติทางฟสิกสของ
ดินเพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติซึ่งสามารถนําไปใชในการ
ผลิตทางการเกษตรไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงในลุม นํ้าทะเลสาบสงขลา
ระหวางอดีตและปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดินและนํ้า
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟู (rehabilitation) ดินทีผ่ า นการทํานากุง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ ใหสามารถนําพืน้ ที่ทผี่ า นการทํานากุงไปใชประโยชนในทางการเกษตรไดอยาง
ยัง่ ยืนดังเดิม
2. เพือ่ ชวยลดปญหาความขัดแยงอันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรที่ดินระหวาง
ชาวนาขาวและชาวนากุง
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3. เพื่อชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากมีการสะสมของเสีย
และสิง่ ปฏิกูลจากการทํานากุง
4. เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุง เพื่อเปนรูปแบบ
(model) ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อื่น ๆ ได

