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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานา
กุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงที่มีตอทรัพยากรดินและนํ้า นอกจากนัน้ การศึกษานี้ยังจะไดศึกษาถึงแนวทางทีเ่ หมาะสม
และเป น ไปไดใ นทางปฏิ บัติในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํ านากุงใหสามารถนํ าไปใช
ประโยชนในการผลิตทางการเกษตรตอไป
ผลการศึกษาพบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2535-2543 พืน้ ที่นากุงในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลาไดเพิ่มขึ้นถึง 36,982 ไร หรือคิดเปนรอยละ 314.4 ซึง่ ปจจัยหลักสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็คือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกวาของการทํานากุง จากการสัมภาษณเกษตรกร
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาพบวา รายไดสุทธิเฉลี่ยที่เกษตรกรผูทํานากุงไดรับเทากับ 207,343 บาทตอไรตอป
ในขณะที่เกษตรกรผูทานาข
ํ าวจะไดรับเพียง 1,159 บาทตอไรตอป จะเห็นไดวาเกษตรกรผูทํานากุง
ไดรบั ผลตอบแทนมากกวาเปนจํานวนถึง 179 เทา
การศึ ก ษานี้ ยั ง ได แ สดงให เ ห็ น ว าการทํ านากุ  งก อ ให เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต อ
ทรัพยากรดินและนํ้า โดยพบวาดินทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความเค็มสูงมากคือมีคา การนําไฟฟาที่
จุดอิ่มตัวสูงถึง 13.74 เดซิซเี มนตตอเมตร ความหนาแนนรวมเทากับ 1.78 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเทากับ 0.036 เมตรตอวันซึ่งเปนอัตราที่ชามาก
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดินเทากับ 14.34x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที
และมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางนอยคือเทากับ 9.72 % คุณสมบัติเหลานี้ไดสงผล
ใหดินที่ผานการทํ านากุงมีศักยภาพไมเหมาะสมตอการที่จะนํ าไปใชประโยชนในทางการเกษตร
นอกจากนั้นยังพบอีกดวยวานํ้าในแหลงนํ้าในบริเวณพื้นที่นากุงมีความเค็มสูงมากคือมีคาการนํา
ไฟฟาสูงถึง 20.30 มิลลิซีเมนตตอเซนติเมตร และมีคาบีโอดีสูง 14.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งแสดง
ใหเห็นวานํ้าในแหลงนํ้าทีอ่ ยูใ นบริเวณพื้นที่ที่ทานากุ
ํ
งอยูใ นภาวะมลพิษและเนาเสีย
ในการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงโดยใชยิปซัมผสมพบวา
คุณสมบัตทิ างฟสกิ สของดินที่ผานการทํานากุงซึ่งไดแก ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของ
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ดิน อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดิน และปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชมีคาเพิ่มมาก
ขึ้น แตคาการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยัง
ไมอาจสรุปไดจากการทดลองนี้วายิปซัมสามารถนําไปใชในการพัฒนาและฟนฟูดนิ ทีผ่ านการทํานา
กุงได ซึง่ อาจเปนไปไดวาในการศึกษานี้เปนการทดลองในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ปฏิกิริยาของยิปซัม
อาจจะยังเกิดขึ้นไมสมบูรณและทั่วถึง
สวนการทดลองผสมดินทีผ่ า นการทํานากุงดวยเวอรมิคิวไลตนั้นพบวา คาความสามารถ
ในการใหนาซึ
ํ้ มผานไดของดิน อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดิน และปริมาณนํ้าที่เปน
ประโยชนตอ พืชเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นเวอรมิคิวไลตจึงเปนสารปรับปรุงดิน
ทีส่ ามารถนําไปใชในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงได
นอกจากนั้นการที่ดินที่ผาน
การทํานากุงมีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเร็วขึ้นหลังจากผสมดวยเวอรมิคิวไลตจะชวยให
การชะลางดินทีผ่ า นการทํานากุงดวยนํ้าเพื่อลดความเค็มมีความเปนไปไดมากขึ้นดวย
ผลที่ได
จากการศึกษานี้จึงสรุปไดวาเวอรมิคิวไลตจึงเปนสารปรับปรุงดินที่มีศักยภาพตอการพัฒนาและฟน
ฟูดนิ ทีผ่ า นการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
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Abstract

This study aimed to examine changes in shrimp farmed areas in Songkla Lake
Basin, the causes of such changes, and the impacts of the changes on soil and water
resources, and in the laboratory, evaluate measures that might be taken to rehabilitate
shrimp farmed soils.
The results revealed that between 1992 - 2000, shrimp cultivation rose from
1,882 ha to 7,799 ha, equivalent to an increase of 314.4 %. The considerable economic
benefit available from shrimp farming was the major factor behind the expansion of this
activity - i.e. it was estimated that, in one year, a shrimp raiser could earn 179 times the
income of a typical rice farmer.
Analysis indicated that shrimp farming contributed to the degradation of soil
and water resources in the area of the shrimp operation, due to the high salinity level
(13.74 dS/m), high bulk density (1.78 g/cm3), low saturated hydraulic conductivity (0.036
m/day), low oxygen diffusion rate (14.34x10-8 g/cm2/min) and low plant available water
(9.72 %) in such places. It was also found that the quality of waterbodies in the vicinity
of the shrimp ponds usually deteriorated following the establishment of the shrimp
farming operation mainly due to elevated salinity level (20.30 mS/cm) and BOD
concentration (14.00 mg/l).
In an attempt to rehabilitate the shrimp farmed soils in Songkla Lake Basin by
using gypsum and vermiculite, it was found that mixing gypsum with the shrimp farmed
soils could improve the physical properties of the shrimp farmed soils through increased
saturated hydraulic conductivity, oxygen diffusion rate and plant available water.
However, the increases in these parameters were not significant, perhaps because the
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reaction between gypsum and the soil was not completed due to the time limitation of
the study period.
The application of vermiculite to shrimp farmed soils proved to be more
promising, as it significantly increased the saturated hydraulic conductivity, oxygen
diffusion rate and plant available water of the shrimp farmed soils, and it can thus be
concluded from the present study that it is feasible to rehabilitate the shrimp farmed soils
by using vermiculite. Moreover, an increase in saturated hydraulic conductivity as a
consequence of vermiculite addition could also facilitate the leaching of shrimp farmed
soils to reduce their salinity level.
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