บทที่ 5
ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดินและนํ้า
จากการวิเคราะหสมบัติของดินและนํ้าในพื้นที่ศึกษา
ผลการวิเคราะหที่ไดจะนํามา
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน เพือ่ นํามาใชในการพิจารณาถึงผลของการแปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ทีเ่ กิดขึน้ วาไดสงผลกระทบตอทรัพยากรดินและนํ้าอยางไร ทั้งในแงของการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
ฟสกิ สและทางเคมี ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้
5.1 ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดิน
5.1.1 พืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนบน
้
สมบัติทางฟสิกส
ผลการวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสของดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอน
บน ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาลักษณะเนื้อดินของดินนาขาวซึ่งเปนดิน
เดิมและดินทีผ่ า นการทํานากุงมีลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว และมีสัดสวนปริมาณการกระจาย
ตัวของอนุภาคดินแตกตางกัน โดยดินทีผ่ า นการทํานากุงนั้นมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวลดลงเล็ก
นอยเมือ่ เทียบกับดินนาขาวที่ระดับความลึกเดียวกัน (ตารางที่ 14)
เมือ่ พิจารณาถึงความหนาแนนรวมของดิน (bulk density) ทัง้ สองประเภทที่
ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดินทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความหนาแนนรวม
สูงขึน้ คือมีคา 1.78 และ 1.77 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับดินนา
ขาวทีร่ ะดับความลึกเดียวกันมีคาความหนาแนนรวม 1.60 และ 1.57 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงมีคา
ความหนาแนนรวมสูงขึ้นเนื่องจากดินภายในบอกุงเปนดินชั้นลางซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย
ประกอบกับการปรับสภาพพื้นที่จากนาขาวเดิมเพื่อเตรียมบอเลี้ยงกุงจะตองมีการขุดเอาดินชั้นบน
ออกและใชรถรวมทั้งเครื่องจักรกลขนาดใหญบดอัดดินในพื้นลางของบอใหแนน (Batey, 1988)
การบดอัดดินดังกลาวจะทําใหโครงสรางดินเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณชองวางในดิน
(total porosity) ทําใหดินมีปริมาณชองวางในดินลดลง (Scott, 2000) ซึง่ สอดคลองกับผลของ
การศึกษาที่ไดคือ ปริมาณชองวางในดินของดินนาขาว ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30
เซนติเมตรมีคา 41.81 และ 42.43 % ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึก
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ตารางที่ 14 สมบัตทิ างฟสกิ สและทางเคมีของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนบน
สมบัติของดิน

หนวย

ระดับความลึก 0-15 ซม
ดินนาขาว ดินนากุง

ระดับความลึก 15-30 ซม
ดินนาขาว ดินนากุง

ดินเหนียว
1.28 a
0.50 a
28.43 a
30.54 a
70.30 a
69.19 a
1.60 b
1.78 a
2.75 a
2.71 a
41.81 a
34.38 b
27.75 a
9.95 b
13.82 a
9.72 b
0.051 a
0.036 b
154.93 a
50.01 b

ดินเหนียว
0.82 a
0.99 a
28.43 a
28.02 a
73.46 a
70.99 a
1.57 b
1.77 a
2.74 a
2.67 a
42.43 a
33.58 b
28.64 a
10.74 b
11.86 a
12.97 a
0.042 a
0.041 a
164.73 a
69.62 b

5.12 b
0.69 b
27.30 a
6.33 b
20.52 a
0.89 b
24.44 b
75.93 b
0.37b

5.30 b
1.25 b
12.30 a
3.83 b
19.95 b
1.71 b
25.67 b
109.52 b
0.28 b

สมบัติทางฟสิกส
เนื้อดิน
อนุภาคขนาดทราย
อนุภาคขนาดทรายแปง
อนุภาคขนาดดินเหนียว
ความหนาแนนรวมของดิน
ความหนาแนนอนุภาคของดิน
ชองวางในดิน
ชองอากาศในดิน
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
ความตานทานการชอนไชของรากพืช

%
%
%
g/cm3
g/cm3
%
%
%
m/day
kPa

สมบัติทางเคมี
ความเปนกรด-ดางของดิน
การนําไฟฟา (ECe)
อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

1 : 5 นํ้า
dS/m
g/kg
mg/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg

6.98 a
13.74 a
4.50 b
19.51 a
21.95 a
13.38 a
51.78 a
131.60 a
1.54 a

7.02 a
14.87 a
2.80 b
17.91 a
22.70 a
14.79 a
42.86 a
124.88 a
1.47 a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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เดียวกันมีปริมาณชองวางในดินลดลงเหลือ 34.38 และ 33.58 % ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการใหนํ้ าซึมผานไดของดินขณะที่ดินอิ่มตัว
ดวยนํ้า (hydraulic conductivity) ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดินนาขาว
มีคา สัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Ksat) 0.051 และ 0.042 เมตรตอวัน
ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงมีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
ของดินลดลงคือ 0.036 และ 0.041 เมตรตอวัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งถือวาระดับความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินทั้งสองประเภทนี้ชามาก
(FAO,1963) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากลักษณะดินทั้งสองประเภทนี้เปนดินที่มีเนื้อละเอียด และในดินที่ผาน
การทํ านากุ  ง ยั ง มี ป  จ จั ย อื่ น ซึ่ ง เป น แรงกระทํ าจากภายนอกมาทํ าให ดิ น ถู ก บดอั ด ตั ว มากขึ้ น
(compaction) ดวยเหตุนจี้ งึ ทําใหทงั้ ดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงมักจะมีปญหาของการที่มี
นําท
้ วมขัง (water logging) ในพืน้ ทีเ่ ปนเวลานานเกิดขึ้นตามมา การที่ดินมีความสามารถในการ
ระบายนํ้าชามากเชนนี้จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการลําเลียงนํ้าและอาหารของรากพืชและการถายเท
อากาศในดิน (Hunt and Gilkes, 1992) พืชจึงไมสามารถเจริญเติบโตได (Rowell, 1994)
และจากการวิเคราะหความตานทานการชอนไชของรากพืช (resistance to
penetration) ทีร่ ะดับความดัน 10 kPa ของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึก
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดินนาขาวมีคาความตานทานการชอนไชของรากพืช 154.93
และ 164.73 kPa ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงมีคาความตานทานการชอนไชของ
รากพืช 50.01 และ 69.62 kPa ตามลําดับ จากการศึกษาของ Taylor and Burnett (1964) พบ
วาดินทีม่ คี า ความตานทานการชอนไชของรากพืชมากกวา 2,500 kPa จะเปนอุปสรรคตอการชอน
ไชของรากพืชในดิน ดังนั้นความตานทานการชอนไชของรากพืชทั้งในดินนาขาวและดินที่ผานการ
ทํานากุงจึงไมเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช
ผลจากการวิเคราะหปริมาณชองอากาศในดิน (air-filled porosity) พบวาใน
ดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีปริมาณของชองอากาศในดินสูงถึง
27.75 และ 28.64 % ตามลําดับ ในขณะทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันจะมี
ปริมาณชองอากาศในดินเพียง 9.95 และ 10.74 % ตามลําดับ ซึ่งมีคาตํ่ากวาคาวิกฤต ดินที่มี
ปริมาณของชองอากาศในดินตํ่ากวา 10 % จะทําใหมีปญหาในเรื่องการถายเทอากาศเกิดขึ้น
(Greenwood, 1975) ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในดินจึงไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของรากพืช
และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของจุลินทรียดิน (Mullins, 1991) ซึง่ จากผลการวิเคราะหอัตราการ
แพรกระจายของออกซิเจนในดินที่ผานการทํานากุงพบวามีคาเพียง 14.34x10-8 กรัมตอตาราง
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เซนติเมตรตอนาที ในขณะที่ดินนาขาวมีคา 37.29x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาอัตราการแพร
กระจายของออกซิเจนในดินนาขาวมีคาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพืชคือ 2030 x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที (Stolzy and Letey , 1964) แตในดินที่ผานการทํานากุง
จะมีอตั ราการแพรกระจายของออกซิเจนในดินตํ่ากวา ซึ่งเปนไปไดที่ในดินที่ผานการทํานากุงจะมี
ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของรากพืช
เมื่อพิจารณาแนวโนมของเสนอัตลักษณของนํ้าในดินที่ระดับความดันตาง ๆ
กันทัง้ ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร (ภาพที่ 4) พบวาในดินที่ผานการทํานากุงมี
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางนอย 9.72 และ 12.97 % ตามลําดับ ซึ่งเปนปริมาณที่
ตํ่ าเมื่อเทียบกับคาวิกฤตในดินทั่วไปไมควรมีปริมาณนํ้ าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ ากวา 12 %
(Landon, 1991) ในขณะทีด่ นิ นาขาวที่ระดับความลึกเดียวกันมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช
13.82 และ 11.86 % ตามลําดับ สําหรับสาเหตุหลักของการลดลงของปริมาณความชื้นในดินนา
กุง นาจะมาจากดินในบอเลี้ยงกุงเปนดินลางซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุนอยมาก นอกจากนั้นการใช
เครือ่ งจักรกลขนาดใหญในการบดอัดดินจะทําใหโครงสรางดินถูกทําลาย และทําใหความตอเนื่อง
ของชองวางในดินรวมทั้งปริมาณชองวางในดินลดลง จึงมีผลทําใหปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอ
พืชในดินลดลง
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(a)

(b)
ภาพที่ 4 เสนอัตลักษณของนําในดิ
้ นของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนบนที่ระดับความดันตาง ๆ กัน ทั้งในระดับความลึก
(a) 0-15 เซนติเมตร และ (b) 15-30 เซนติเมตร
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สมบัติทางเคมี
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน พบวาในดินนาขาวที่ระดับความลึก
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีคา pH ของดินอยูใ นชวง 5.12-5.30 ซึ่งมีระดับความเปนกรดจัด
สวนดินทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคา pH อยูใ นชวง 6.98-7.02 ซึ่งมีระดับความ
เปนกลาง จึงอาจเปนไปไดวาดินบริเวณที่ราบลุมรอบ ๆ ทะเลสาบเปนดินที่เคยไดรับอิทธิพลจาก
นํ้าทะเลทวมถึงมากอนจึงมีสมบัติเปนดินกรดที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าทะเลหรือตะกอน
นํากร
้ อยที่มีสารประกอบซัลไฟลในรูปของแรไพไรท (FeS2) สารประกอบไพไรทนี้เมื่อสัมผัสกับ
อากาศจะถูกออกซิไดซเปนสารประกอบจาโรไซท (Jarosite, KFe3(SO4)2) ซึง่ จะมีกรดกํามะถันเกิด
ขึน้ จึงทําใหดนิ มีปฏิกิริยาเปนกรด ดังนั้นในการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมบอเลี้ยงกุงหากไมมีการ
ปรับสภาพ pH ของดินกนบอกอน จะทําใหนํ้าในบอที่เตรียมไวสําหรับเลี้ยงกุงมีคา pH ลดลง
(Zweig et al.,1999 ; Boyd and Zimmermann, 2000) ทําใหกุงโตชาและมีอัตราการรอดตํ่าใน
ชวงการเลีย้ งรุน แรก ๆ ดังนั้นในการเตรียมบอเลี้ยงกุงเกษตรกรบางรายจึงมีการเติมปูนเพื่อปรับ
pH ของดินในบอเลีย้ งใหสูงขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุง เมื่อมีการตากบอหรือ
ภายหลังจากที่เลิกเลี้ยงกุงไปแลวดินในพื้นกนบอจึงมีคา pH สูงกวาดินนาขาวเดิม
เมื่อพิจารณาถึงคาการนําไฟฟาซึ่งเปนคาที่มีความสําคัญและสามารถบงบอก
ถึงความเค็มของดินได ในดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีคาการนํา
ไฟฟาทีจ่ ดุ อิม่ ตัว 0.69 และ 1.25 เดซิซีเมนตตอเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงที่
ระดับความลึกเดียวกันกลับมีคาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัวสูงถึง 13.74 และ 14.87 เดซิซีเมนตตอ
เมตร ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในนํ้าทะเลมีไอออนตาง ๆ หลายชนิดเปนองคประกอบหลัก การ
นํานํ้าทะเลเขามาเปนสวนผสมของนํ้าในการเลี้ยงกุงจะทําใหเกิดการสะสมของเกลือที่ละลายได
เปนปริมาณมากจึงทําใหดินมีการสะสมความเค็มสูงขึ้น (Szuster and Flaherty, 2000) ซึง่ ความ
เค็มระดับนีจ้ ะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชปลูกทั่วไปรวมไปถึงพืชที่ทนเค็มดวย (สมศรี,
2532 ; Bohn et al., 1985 ; Sposito, 1989) เกลือทีส่ ะสมเปนปริมาณมากในดินทําใหความเขม
ขนของเกลือในสารละลายดินสูงซึ่งมีผลทําใหแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) สูงจนพืชดูด
นําและธาตุ
้
อาหารพืชไปใชประโยชนไดยาก พืชจึงแสดงอาการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด (Moore,
1998)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ผานการทํานากุงทั้งในระดับความลึกที่ 0-15 และ
15-30 เซนติเมตร มีคาอยูในระดับที่ตํ่ามาก ซึ่งมีความแตกตางกับดินนาขาวในระดับความลึก
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 14) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมบอเลี้ยง
กุง ไดมกี ารขุดเอาดินชั้นบนซึ่งเปนหนาดินออกไป ดินในกนบอเลี้ยงกุงจึงเปนดินลางที่มีความอุดม
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สมบูรณตาและมี
ํ่
ปริมาณอินทรียวัตถุเหลืออยูนอย ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงเปนตัวชี้วัดที่ดีถึง
ลักษณะโครงสรางและความหนาแนนรวมของดินนั้น ๆ ได เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินมีสวนชวย
ใหอนุภาคดินมีการเชื่อมโยงกันเปนเม็ดดินไดดีขึ้นและยังชวยเพิ่มความรวนซุยใหแกดิน ในดินที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุสงู พอเหมาะจะทําใหดินมีลักษณะโครงสรางของดิน
ความหนาแนนรวม
ปริมาณชองวางและความตอเนื่องของชองวางในดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรากพืช
ทําใหดินมีสมบัติทางฟสิกสดีขึ้น
สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนจะเห็นไดวา ในดินที่ผานการทํานา
กุง ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูใน
ระดับสูงปานกลาง คือมีคา 19.51 และ 17.91 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ แตในดินนาขาว
ทีร่ ะดับความลึกเดียวกันมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับตํ่า คือมีคา 6.33 และ
3.83 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากในระหวางที่มีการเลี้ยงกุงจะมีการใหอาหารกุง
ตลอดเวลารวมถึงมีการใชสารเคมีและปุยรวมดวย ซึ่งทั้งอาหารกุง สารเคมี ปุย และของเสียที่
เกิดขึน้ จากการขับถายของกุงจะมีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ ดังนั้นเมื่อมีการตากบอภาย
หลังจากทีม่ กี ารจับกุงหรือเลิกเลี้ยงกุงแลวหากไมมีระบบการจัดการบอที่ดีพอ ปริมาณกากอาหาร
และของเสียเหลานีก้ ย็ งั คงสะสมอยูภายในดินกนบอ จึงทําใหในดินที่ผานการทํานากุงมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูงมากเมือ่ เทียบกับดินนาขาวเดิม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในสวนของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินนาขาวและดินที่ผาน
การทํานากุง ทัง้ ในระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีคาอยูในระดับสูงปานกลาง คือ
มีคา 20.52-19.95 และ 21.95-22.70 cmol(+)/kg ตามลําดับ (ตารางที่ 14) เนื่องจากดินทั้งสอง
ประเภทมีลกั ษณะเนือ้ ดินที่เปนดินเหนียว ซึ่งดินที่มีสัดสวนอนุภาคดินเหนียวสูงจะมีความจุในการ
แลกเปลีย่ นประจุบวกของดินสูง ประกอบกับในการเลี้ยงกุงมีการชักนํ้าทะเลเขามาในบอเลี้ยงทํา
ใหมกี ารสะสมของแคทไอออนในปริมาณมาก โซเดียมซึ่งเปนแคทไอออนที่มีความเขมขนสูงกวา
แคลเซียม 46.8 เทา และแมกนีเซียม 8.8 เทา (Drever, 1988) และยังเปนไอออนที่แพรกระจายเร็ว
แตถกู ดูดซับโดยอนุภาคดินไดไมดีนัก ดังนั้นเมื่อความเขมขนของโซเดียมในสารละลายดินสูงขึ้น
โซเดียมจะเขาไปแทนที่แคทไอออนอื่น ๆ รวมทั้งแคลเซียม แมกเนเซียม และ โพแทสเซียม ดินที่
ผานการทํานากุง จึงมีทั้งปริมาณโซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
อยูใ นระดับทีส่ งู มากเมื่อเทียบกับดินนาขาว และจากผลการวิเคราะหที่ไดดังตารางที่ 14 จะเห็น
ไดวาปริมาณของแคลเซียม แมกเนเซียม และโพแทสเซียมสูงกวาปริมาณโซเดียมมากนั้น อาจ
เปนไปไดวาในดินทั่วไปแคทไออนทั้งสามตัวนี้จะถูกดูดซับไดดีกวาโซเดียม (Bohn et al., 1985)
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จึงทําใหเคลื่อนที่ออกไปจากดินไดชากวาโซเดียม การแพรกระจายความเค็มจึงเกิดขึ้นโดยอิทธิ
พลของโซเดียมอยางชัดเจนมากกวาแคทไอออนตัวอื่น
โดยสรุปจากผลการวิเคราะหสมบัติของดินจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากการทํานาขาวมาเปนการทํานากุงในสวนของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอสมบัติของดินทั้งทางดานฟสิกสและทางดานเคมี โดยเฉพาะสมบัติทางฟสิกสของ
ดินซึ่งผลการวิเคราะหสวนใหญชี้ใหเห็นไดวาในดินที่ผานการทํานากุงจะมีสมบัติทางฟสิกสของดิน
อยูใ นคาทีต่ ากว
ํ่ าคาวิกฤต ไมวาจะเปนในสวนของความหนาแนนรวมของดิน ปริมาณชองวาง
และชองอากาศในดินรวมไปถึงปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนของพืชและความสามารถในการใหนํ้า
ซึมผานไดของดิน นอกจากนี้ยังมีการสะสมของเกลือซึ่งทําใหดินมีคาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัวสูง
มาก รวมไปถึงการสะสมของโซเดียมและแคทไอออนตัวอื่น ๆ บริเวณชั้นหนาดิน ซึ่งลวนเปน
อุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น
5.1.2 พืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
้
สมบัติทางฟสิกส
ผลการวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสของดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอน
กลาง ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาลักษณะเนื้อดินของการใชที่ดินทั้งดิน
นาขาวและดินทีผ่ า นการทํานากุงมีเนื้อดินเปนดินเหนียว และมีสัดสวนปริมาณการกระจายตัวของ
อนุภาคดินแตกตางกันโดยดินที่ผานการทํานากุงนั้นจะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวลดลง แตมีการ
สะสมของอนุภาคทรายแปงและทรายเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 15)
เมื่อพิจารณาถึงความหนาแนนรวมของดินทั้งสองประเภทที่ระดับความลึก 015 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดินที่ผานการทํานากุงมีคาความหนาแนนรวมสูงขึ้นคือมีคา 1.77
และ 1.74 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดินนาขาวเดิมที่ระดับความ
ลึกเดียวกันมีคา ความหนาแนนรวม 1.57 และ 1.54 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความหนาแนนรวม
สูงขึ้นอาจเปนผลเนื่องจากปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงและมีการดําเนินกิจกรรมบางอยางบน
พืน้ ทีน่ นั้ ๆ ดังเชนกรณีของการปรับสภาพพื้นที่จากนาขาวเดิมเพื่อเตรียมบอเลี้ยงกุงจะตองมีการ
ขุดเอาดินชั้นบนออกและใชรถรวมทั้งเครื่องจักรกลขนาดใหญบดอัดดินในพื้นลางของบอใหแนน
(Batey, 1988) การบดอัดดินดังกลาวจะทําใหโครงสรางดินเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณ
ชองวางในดินทําใหดินมีปริมาณชองวางในดินลดลง (Scott, 2000) ซึง่ สอดคลองกับผลของการ
ศึกษาทีไ่ ดคอื ปริมาณชองวางในดินของดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร
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ตารางที่ 15 สมบัตทิ างฟสกิ สและทางเคมีของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
สมบัติของดิน

หนวย

ระดับความลึก 0-15 ซม ระดับความลึก 15-30 ซม
ดินนาขาว ดินนากุง ดินนาขาว ดินนากุง

สมบัติทางฟสิกส
เนื้อดิน
อนุภาคขนาดทราย
อนุภาคขนาดทรายแปง
อนุภาคขนาดดินเหนียว
ความหนาแนนรวมของดิน
ความหนาแนนอนุภาคของดิน
ชองวางในดิน
ชองอากาศในดิน
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
ความตานทานการชอนไชของรากพืช

%
%
%
g/cm3
g/cm3
%
%
%
m/day
kPa

ดินเหนียว
8.67 a
14.00 a
8.96 a
23.90 a
82.38 a
62.10 a
1.57 b
1.77 a
2.71 a
2.67 a
42.29 a
33.92 b
26.89 a
9.54 b
17.97 a
10.66 b
0.043 a
0.036 b
238.27 a 184.34 b

ดินเหนียว
8.24 a
16.01 a
7.25 b
26.89 a
84.52 a
57.10 b
1.54 b
1.74 a
2.71 a
2.66 a
43.04 a
34.49 b
24.54 a
10.26 b
14.23 a
10.94 a
0.051 a
0.042 b
266.71 a 152.97 b

5.32 b
0.88 b
32.40 a
5.95 b
17.53 a
0.12 b
15.73 b
5.95 b
0.12 b

5.21 a
0.86 b
14.90 a
5.34 a
16.96 a
0.10 b
13.19 a
4.73 b
0.12 a

สมบัติทางเคมี
ความเปนกรด-ดางของดิน
การนําไฟฟา (ECe)
อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

1 : 5 นํ้า
dS/m
g/kg
mg/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg

6.53 a
1.71 a
3.80 b
10.40 a
11.41 b
1.30 a
31.52 a
35.14 a
0.35 a

5.47 a
1.76 a
2.40 b
3.48 a
10.60 b
1.32 a
11.76 a
13.51 a
0.61 a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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มีคา 42.29 และ 43.04 % ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงมีปริมาณชองวางในดินที่
ระดับความลึกเดียวกันลดลงเหลือ 33.92 และ 34.49 % ตามลําดับ
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน จะมีอิทธิพลตอการเคลื่อนที่ของ
นําในดิ
้ น (water movement) และการระบายนํ้าออกจากดิน (water drainage) ในดินนาขาวที่
ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
(Ksat) 0.043 และ 0.051 เมตรตอวัน ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงมีคาสัมประสิทธิ์
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดลดลงคือ 0.036 และ 0.042 เมตรตอวัน ตามลําดับ ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ถือวาระดับความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
ของดินทั้งสองประเภทนี้ชามาก (FAO, 1963) ในดินทีม่ คี วามสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดตํ่า
มาก ๆ จะทําใหการเคลื่อนที่ของนํ้าในดินและการระบายนํ้าออกจากดินเปนไปไดชามาก ในขณะที่
รากพืชเจริญเติบโตยอมมีความตองการนํ้าและอาหารตลอดเวลา เมื่อนํ้าจากภายนอกไมสามารถ
เคลือ่ นทีผ่ า นลงไปในดินไดในอัตราที่พอเหมาะกับความตองการของรากพืช เมื่อเวลาผานไปจะทํา
ใหปริมาณนําในดิ
้ นลดลง พืชจะขาดนํ้าและแสดงอาการเหี่ยวและตายในที่สุด
จากผลการศึกษาคาความตานทานการชอนไชของรากพืชที่ระดับความดัน 10
kPa ของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวา
ดินนาขาวมีคาความตานทานการชอนไชของรากพืช 238.27 และ 266.71 kPa ตามลําดับ ใน
ขณะที่ดินที่ผานการทํ านากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีความตานทานการชอนไชของรากพืช
184.34 และ 152.97 kPa ตามลําดับ ซึง่ คาวิกฤตของความตานทานการชอนไชของรากพืชมีคา
2,500 kPa (Taylor and Burnett, 1964) ดังนัน้ ความตานทานการชอนไชของรากพืชทั้งในดินนา
ขาวและดินที่ผานการทํานากุงจึงไมเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช
และจากการวิเคราะหปริมาณของชองอากาศในดิน พบวาในดินนาขาวที่
ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีปริมาณของชองอากาศในดินสูงถึง 26.89 และ
24.54 % ตามลําดับ ในขณะทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกัน จะมีปริมาณชอง
อากาศในดินเพียง 9.54 และ 10.26 % ตามลําดับ ซึ่งมีคาตํ่ากวาคาวิกฤต ดินที่มีปริมาณของ
ชองอากาศในดินตํ่ากวา 10 % จะทําใหมปี ญหาในเรื่องการถายเทอากาศเกิดขึ้น (Greenwood,
1975) ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในดินจึงไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของรากพืชรวมทั้งการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของจุลินทรียดินดวย (Mullins, 1991)
เมื่อพิจารณาแนวโนมของเสนอัตลักษณของนํ้าในดินที่ระดับความดันตาง ๆ
กัน (ภาพที่ 5) พบวาในดินทัง้ สองประเภทนี้มีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางนอย ในดิน
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(a)

(b)
ภาพที่ 5 เสนอัตลักษณของนําในดิ
้ นของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางทีร่ ะดับความดันตาง ๆ กัน ทั้งในระดับความลึก
(a) 0-15 เซนติเมตร และ (b) 15-30 เซนติเมตร
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นาขาวทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 17.97
และ 14.23 % ตามลําดับ สวนในดินที่ผานการทํานากุงจะมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชที่
ระดับความลึกเดียวกันประมาณ 10.66 และ 10.94 % ตามลําดับ ซึง่ เปนปริมาณที่ตํ่าเมื่อเทียบกับ
คาวิกฤต ในดินทัว่ ไปไมควรมีปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ากวา 12 % (Landon,
1991) ซึง่ สาเหตุหลักของการลดลงของปริมาณความชื้นในดินนากุงนาจะมาจากดินในบอเลี้ยงกุง
เปนดินลางซึง่ มีปริมาณอินทรียวัตถุนอย ดินมีความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า นอกจากนั้นการใช
เครือ่ งจักรกลขนาดใหญในการบดอัดดินทําใหโครงสรางดินถูกทําลาย ทําใหความตอเนื่องของ
ชองวางในดินและปริมาณชองวางในดินลดลง จึงมีผลทําใหปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชใน
ดินลดลง
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สมบัติทางเคมี
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน ในดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15
และ 15-30 เซนติเมตร มีคา pH ของดินอยูใ นชวง 5.32-5.21 ซึ่งมีระดับความเปนกรดจัด สวน
ดินทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคา pH อยูใ นชวง 6.53-5.47 ซึ่งมีระดับความเปน
กรดเล็กนอยถึงกรดจัด เมื่อพิจารณาถึงคาการนําไฟฟาของดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ
15-30 เซนติเมตร มีคาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัว 0.88 และ 0.86 เดซิซีเมนตตอเมตร ตามลําดับ
ในขณะที่ดินที่ผานการทํ านากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัวสูงกวาเล็ก
นอยคือ 1.71 และ 1.76 เดซิซีเมนตตอเมตร ตามลําดับ ซึง่ ความเค็มระดับนี้พืชปลูกทั่วไป
สามารถเจริญเติบโตได (สมศรี, 2536) จะเห็นไดวา คาการนําไฟฟาของดินที่ผานการทํานากุงมีคา
ความเค็มไมสงู จนเปนอันตรายตอพืชทั่วไป ซึ่งอาจเปนผลเนื่องจากในแตละพื้นที่มีระบบการเลี้ยง
ทีแ่ ตกตางกัน การเลี้ยงกุงดวยระบบความเค็มตํ่าจะมีการนํานํ้าทะเลเขามาผสมกับนํ้าจืดเพื่อให
เจือจางกอนนํ้าในบอเลี้ยงกุงจึงมีความเค็มไมสูงมากนัก
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ผานการทํานากุงทั้งในระดับความลึกที่ 0-15 และ
15-30 ซม. มีคา อยูใ นระดับที่ตํ่ามาก ซึ่งมีความแตกตางกับดินนาขาวในระดับความลึกเดียวกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 15) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมบอเลี้ยงกุงไดมี
การขุดเอาดินชัน้ บนซึง่ เปนหนาดินออกไป ดินในกนบอเลี้ยงกุงจึงเปนดินลางที่มีความอุดมสมบูรณ
ตําและมี
่
ปริมาณอินทรียวัตถุนอย
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจะมีบทบาทสําคัญตอสมบัติทาง
ฟสกิ สและทางเคมีของดิน ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงจะชวยใหอนุภาคดินมีการเชื่อมโยงกัน
เปนเม็ดดินไดดขี ึ้นและยังชวยเพิ่มความรวนซุยใหแกดิน ทําใหดินมีลักษณะโครงสรางดีขึ้น ความ
หนาแนนรวม ปริมาณชองวางและความตอเนื่องของชองวางในดินที่เหมาะสม และยังชวยใหดินมี
ความสามารถในการอุมนํ้า (water holding capacity) ไดดีขึ้น
สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนจะเห็นไดวา ในดินที่ผานการทํานา
กุง ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูใน
ระดับปานกลางถึงตํ่า คือ มีคา 10.40 และ 3.48 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ แตในดินนาขาว
ทีร่ ะดับความลึกเดียวกันมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับตํ่า คือมีคา 5.95 และ
5.34 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากในระหวางที่มีการเลี้ยงกุงจะมีการใหอาหารกุง
ตลอดเวลารวมถึงมีการใชสารเคมีและปุยรวมดวย ซึ่งทั้งอาหารกุง สารเคมี ปุยและของเสียที่
เกิดขึน้ จากการขับถายของกุงจะมีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ ดังนั้นเมื่อมีการตากบอภาย
หลังจากทีม่ กี ารจับกุงหรือเลิกเลี้ยงกุงแลว หากไมมีระบบการจัดการบอที่ดีพอ
ปริมาณกาก
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อาหารและของเสียเหลานี้ก็ยังคงสะสมอยูภายในดินกนบอ จึงทําใหในดินที่ผานการทํานากุงมี
ปริมาณฟอสฟอรัสสูงเมื่อเทียบกับดินนาขาวเดิม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในสวนของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินนาขาวและดินที่ผาน
การทํานากุง ทัง้ ในระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีคาอยูในระดับสูงปานกลาง
(ตารางที่ 15) เนือ่ งจากดินทัง้ สองประเภทมีลักษณะเนื้อดินที่เปนดินเหนียว ดินที่มีสัดสวน
อนุภาคดินเหนียวสูงจะมีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง
และจากการวิเคราะห
ปริมาณแคทไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดินที่ผานการทํานากุง
พบวาทั้งปริมาณโซเดียม
แคลเซียม แมกนีเซียม ที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับที่สูงถึงสูงมาก และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
อยูใ นระดับปานกลาง ถึงแมวาการเลี้ยงกุงดวยระบบความเค็มตํ่าจะมีการนํานํ้าทะเลเขามาผสม
กับนําในบ
้ อเลีย้ งกุงในสัดสวนปริมาณที่ไมมากนัก แตในนํ้าทะเลซึ่งมีแคทไอออนหลายชนิดเปน
องคประกอบจึงทําใหมีการสะสมของแคทไอออนเหลานี้ในดิน ปริมาณแคทไอออนที่แลกเปลี่ยน
ไดของดินทีผ่ า นการทํานากุงจึงมีคาสูงกวาดินนาขาวมาก
โดยสรุปจากผลการวิเคราะหสมบัติของดินจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากการทํานาขาวมาเปนการทํานากุงในสวนของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนกลางไดมีแนว
โนมของการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งทางฟสิกสและทางเคมีเปนไปในทิศทางเดียวกับตัวอยาง
ดินในพืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนบน
้
ถึงแมวาการทํานากุงในพื้นที่นี้จะเปนการเลี้ยงดวย
ระบบความเค็มทีไ่ มสูงมากนัก คาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัวก็ไมสูงจนเปนอันตรายตอพืชทั่วไป แตก็
ยังมีการสะสมของโซเดียมและแคทไอออนตัวอื่น ๆ บริเวณชั้นหนาดิน ซึ่งมีอิทธิพลตอสมบัติทาง
ฟสกิ สของดินเปนอยางมาก
5.1.3 พืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนล
้
าง
สมบัติทางฟสิกส
ผลการวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสของดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอน
ลาง ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาลักษณะเนื้อดินของการใชที่ดินทั้งดิน
นาขาวและดินทีผ่ า นการทํานากุงมีเนื้อดินเปนดินเหนียว (ตารางที่ 16) แตหากเปรียบเทียบกับสัด
สวนการกระจายของปริมาณอนุภาคดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบตอนบนและตอนกลาง (ตารางที่
14 และ 15) พบวาดินในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลางจะมีสัดสวนของปริมาณ
อนุภาคขนาดทรายแปงและทรายสูงกวามาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากดินในแตละพื้นที่เกิดจากวัตถุ
ตนกําเนิดทีแ่ ตกตางกัน ดินที่มีสัดสวนของอนุภาคขนาดหยาบมากกวาจะมีสวนสําคัญที่จะชวย
ใหมกี ารแพรกระจายของความเค็มผานชั้นดินไปยังพื้นที่ขางเคียงไดเร็วขึ้น
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ตารางที่ 16 สมบัตทิ างฟสกิ สและทางเคมีของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง
สมบัติของดิน

หนวย

ระดับความลึก 0-15 ซม
ดินนาขาว ดินนากุง

ระดับความลึก 15-30 ซม
ดินนาขาว ดินนากุง

ดินเหนียว
24.50 a
29.21 a
19.54 a
17.91 a
55.96 a
52.89 a
1.58 b
1.77 a
2.67 a
2.69 a
40.95 a
34.33 b
28.12 a
9.98 b
11.19 a
10.04 a
0.096 a
0.033 b
160.83 a 69.62 b

ดินเหนียว
39.95 a
32.25 a
13.88 a
17.07 a
46.18 a
50.68 a
1.58 b
1.74 a
2.75 a
2.69 a
43.52 a
35.34 b
28.36 a
13.24 b
7.33 a
9.45 a
0.084 a
0.044 b
168.07 a
71.58 b

4.21 b
0.50 b
24.70 a
5.64 b
11.93 a
0.35 b
7.77 b
6.76 b
0.19 b

3.97 a
0.72 b
15.30 a
5.73 a
11.10 a
0.37 b
4.52 b
3.95 b
0.15 b

สมบัติทางฟสิกส
เนื้อดิน
อนุภาคขนาดทราย
อนุภาคขนาดทรายแปง
อนุภาคขนาดดินเหนียว
ความหนาแนนรวมของดิน
ความหนาแนนอนุภาคของดิน
ชองวางในดิน
ชองอากาศในดิน
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
ความตานทานการชอนไชของรากพืช

%
%
%
g/cm3
g/cm3
%
%
%
m/day
kPa

สมบัติทางเคมี
ความเปนกรด-ดางของดิน
การนําไฟฟา (ECe)
อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

1 : 5 นํ้า
dS/m
g/kg
mg/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg
cmol(+)/kg

5.70 a
6.10 a
6.30 b
25.24 a
11.08 a
5.69 a
16.78 a
38.59 a
0.72 a

4.56 a
10.70 a
9.20 b
4.67 a
11.12 a
7.58 a
9.66 a
28.06 a
0.61 a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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เมื่อพิจารณาถึงความหนาแนนรวมของดินทั้งสองประเภทที่ระดับความลึก 015 และ 15-30 เซนติเมตร
พบวาดินทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความหนาแนนรวมสูงขึ้นคือมีคา
1.77 และ 1.74 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดินนาขาวที่ระดับ
ความลึกเดียวกันซึ่งมีคาความหนาแนนรวม 1.58 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทั้งสองระดับความ
ลึก ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความหนา
แนนรวมสูงขึ้นอาจเปนผลเนื่องจากปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงและการปรับสภาพพื้นที่จากนา
ขาวเดิมเพื่อเตรียมบอเลี้ยงกุงจะตองมีการขุดเอาดินชั้นบนออกและใชรถรวมทั้งเครื่องจักรกลขนาด
ใหญบดอัดดินในพื้นลางของบอใหแนน (Batey, 1988) การบดอัดดินจะทําใหโครงสรางดินเปลี่ยน
ไปซึง่ มีผลกระทบตอปริมาณชองวางในดิน ทําใหดนิ มีปริมาณชองวางในดินลดลง ซึง่ สอดคลอง
กับผลของการศึกษาที่ไดคือปริมาณชองวางในดินของดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30
เซนติเมตร มีคา 40.95 และ 43.52 % ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงมีปริมาณชอง
วางในดินที่ระดับความลึกเดียวกันลดลงเหลือ 34.33 และ 35.34 % ตามลําดับ
และจากผลการศึกษาความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินขณะที่ดิน
อิม่ ตัวดวยนําที
้ ่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดินนาขาวมีคาสัมประสิทธิ์ความ
สามารถในการใหนํ้าซึมผานได (Ksat) 0.096 และ 0.084 เมตรตอวัน ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่
ผานการทํานากุงมีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดลดลงคือ 0.033 และ 0.044
เมตรตอวัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ถือวาระดับความ
สามารถในการใหนาซึ
ํ้ มผานไดของดินทั้งสองประเภทนี้ชามาก ในดินที่มีความสามารถในการใหนํ้า
ซึมผานไดตํ่ามาก ๆ จะมีผลตอการเคลื่อนที่ของนํ้าในดิน เนือ่ งจากในขณะที่รากพืชเจริญเติบโต
ยอมมีความตองการนํ้าและอาหาร เมื่อนํ้าจากภายนอกไมสามารถเคลื่อนที่ผานลงไปในดินไดใน
อัตราทีพ่ อเหมาะกับความตองการของรากพืช เมื่อเวลาผานไปจะทําใหปริมาณนํ้าในดินลดลงพืช
จะขาดนํ้าและแสดงอาการเหี่ยวและตายในที่สุด นอกจากนีย้ งั ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการระบาย
นําออกจากดิ
้
น เมื่อนํ้าจากภายนอกไมสามารถเคลื่อนที่ลงไปในดินดวยอัตราที่เร็วพอเหมาะจึงทํา
ใหมปี ญ
 หาของการทีม่ นี าท
ํ้ วมขังในพื้นที่เปนเวลานานเกิดขึ้นตามมา ซึ่งการที่ดินมีความสามารถ
ในการระบายนํ้าชามากเชนนี้จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการหายใจ การลําเลียงนํ้าและอาหารของ
รากพืชรวมไปถึงการถายเทอากาศในดินดวย (Hunt and Gilkes, 1992) เมือ่ ออกซิเจนจากภาย
นอกไมสามารถเคลื่อนที่ผานลงไปในดินได ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นและสะสมใน
ปริมาณมากในดินจะเปนพิษตอพืชทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตได (Rowell, 1994)
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ผลการศึกษาคาความตานทานการชอนไชของรากพืชที่ระดับความดัน 10 kPa
ของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุง ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวาดิน
นาขาวมีคา ความตานทานการชอนไชของรากพืช 160.83 และ 168.07 kPa ตามลําดับ ในขณะที่
ดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคาความตานทานการชอนไชของรากพืช 69.62
และ 71.58 kPa ตามลําดับ ซึง่ การทีด่ นิ ทีผ่ า นการทํานากุงมีคาความตานทานการชอนไชของราก
พืชลดลงนาจะเปนผลเนื่องมาจากการใชเครื่องจักรกลขนาดใหญในการบดอัดดินพื้นบอใหแนนทํา
ใหโครงสรางดินถูกทําลาย ความตอเนื่องของชองวางในดินจึงเปลี่ยนไป อยางไรก็ตามคาวิกฤต
ของความตานทานการชอนไชของรากพืชในดินมีคา 2,500 kPa (Taylor and Burnett, 1964) ดัง
นั้นความตานทานการชอนไชของรากพืชทั้งในดินนาขาวและดินที่ผานการทํ านากุงจึงไมเปน
อุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช
และจากการวิเคราะหปริมาณของชองอากาศในดิน (air-filled porosity) พบวา
ในดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร มีปริมาณของชองอากาศในดินสูงถึง
28.12 และ 28.36 % ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันจะมี
ปริมาณชองอากาศในดินเพียง 9.98 และ 13.24 % ตามลําดับ ซึ่งมีคาตํ่ากวาคาวิกฤต ดินที่มี
ปริมาณของชองอากาศในดินตํ่ากวา 10 % จะทําใหมีปญหาในเรื่องการถายเทอากาศเกิดขึ้น
(Greenwood, 1975)
เมือ่ พิจารณาแนวโนมของเสนอัตลักษณของนํ้าในดินที่ระดับความดันตาง ๆ
กัน (ภาพที่ 6) พบวาในดินทีผ่ า นการทํานากุงมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางนอย
โดยมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ประมาณ
10.04 และ 9.45 % ซึง่ เปนปริมาณทีต่ ํ่ามากเมื่อเทียบกับคาวิกฤตที่ในดินทั่วไปไมควรมีปริมาณ
นําที
้ เ่ ปนประโยชนตอพืชตํ่ากวา 12 % ในขณะทีด่ นิ นาขาวที่ระดับความลึกเดียวกันมีปริมาณนํ้า
ทีเ่ ปนประโยชนตอพืชอยูในชวง 11.19 และ 7.33 % ตามลําดับ สําหรับสาเหตุหลักของการลด
ลงของปริมาณนํ้าในดินนากุงนาจะมาจากดินในบอเลี้ยงกุงเปนดินลางมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย
และการใชเครื่องจักรกลขนาดใหญในการบดอัดดินทําใหโครงสรางดินถูกทําลาย ทําใหความตอ
เนือ่ งของชองวางในดินและปริมาณชองวางในดินลดลง ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงจะชวยให
อนุภาคดินมีการเชือ่ มโยงกันเปนเม็ดดินไดดีขึ้น และยังชวยเพิ่มความรวนซุยใหแกดิน ทําใหดินมี
โครงสรางดีขนึ้ และมีความหนาแนนรวมของดินตลอดจนปริมาณชองวางและความตอเนื่องของ
ชองวางในดินทีเ่ หมาะสมซึ่งจะชวยใหดินมีความสามารถในการอุมนํ้าไดดีขึ้น
จึงมีผลทําให
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชในดินลดลง
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(a)

(b)
ภาพที่ 6 เสนอัตลักษณของนํ้าในดินของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนลางทีร่ ะดับความดันตาง ๆ กัน ทั้งในระดับความลึก
(a) 0-15 เซนติเมตร และ (b) 15-30 เซนติเมตร
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สมบัติทางเคมี
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน ในดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15
และ 15-30 เซนติเมตร มีคา pH 4.21 และ 3.97 ตามลําดับ ซึ่งมีระดับความเปนกรดรุนแรงมาก
สวนดินทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคา pH 5.70 และ 4.56 ตามลําดับ ซึ่งมี
ระดับความเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก จึงอาจเปนไปไดวาดินในบริเวณนี้เปนดินเปรี้ยวจัดที่
เคยมีนํ้ าทะเลทวมถึงทํ าใหมีการสะสมของตะกอนนํ้ าทะเลหรือตะกอนนํ้ากรอยที่มีสารประกอบ
ซัลไฟดในรูปของแรไพไรทเปนวัตถุตนกําเนิด การเปดหนาดินจะทําใหสารประกอบไพไรทถูกออกซิ
ไดซเปนสารประกอบจาโรมีสีเหลืองฟางขาวอยูในชั้นหนาตัดดินซึ่งจะมีกรดกํามะถันเกิดขึ้น ทําให
ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก โดยปกติ pH ของดินลางสวนใหญจะตํ่ากวาดินบนเนื่องจากไดรับ
อิทธิพลของสารประกอบไพไรทมากกวา ในดินที่ผานการทํานากุงซึ่งเปนดินลางจึงมี pH ตํ่ากวา
ดินบน
เมือ่ พิจารณาถึงคาการนําไฟฟาของดินนาขาวที่ระดับความลึก 0-15 และ 1530 เซนติเมตร มีคาการนําไฟฟาที่จุดอิ่มตัวอยูในระดับที่ตํ่ามากคือมีคา 0.50 และ 0.72 เดซิ
ซีเมนตตอ เมตร ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงที่ระดับความลึกเดียวกันมีคาการนําไฟ
ฟาทีจ่ ดุ อิม่ ตัวสูงกวามาก คือมีคา 6.10 และ 10.70 เดซิซีเมนตตอเมตร ตามลําดับ ซึง่ มีความเค็ม
ของดินอยูในระดับเค็มปานกลางถึงสูงมาก ซึง่ ความเค็มระดับนี้จะมีอิทธิพลตอพืชหลายชนิดจะมี
ก็แตพชื ที่ทนเค็มเทานั้นที่ยังคงเจริญเติบโตไดดี (สมศรี, 2536)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ผานการทํานากุงทั้งในระดับความลึกที่ 0-15 และ
15-30 เซนติเมตร มีคา อยูใ นระดับที่ตํ่ามาก ซึ่งมีความแตกตางกับดินนาขาวในระดับความลึก
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 16) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมบอเลี้ยง
กุง ไดมกี ารขุดเอาดินชั้นบนซึ่งเปนหนาดินออกไป ดินในกนบอเลี้ยงกุงจึงเปนดินลางที่มีความอุดม
สมบูรณตํ่าและมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนจะเห็นไดวา
ในดินทีผ่ า นการทํานากุงที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชนอยูในระดับสูงคือมีคา 25.24 และ 4.67 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ แตในดิน
นาขาวทีร่ ะดับความลึกเดียวกันมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับตํ่าคือ มีคา 5.64
และ 5.73 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากในระหวางที่มีการเลี้ยงกุงจะมีการใหอาหาร
กุง ตลอดเวลารวมถึงมีการใชสารเคมี และปุยบางประเภทรวมดวย ซึ่งทั้งอาหารกุง สารเคมี ปุย
และของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากการขับถายของกุงจะมีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ ดังนั้นเมื่อมีการ
ตากบอภายหลังจากที่มีการจับกุงหรือเลิกเลี้ยงกุงแลว
หากไมมีระบบการจัดการบอที่ดีพอ
ปริมาณกากอาหารและของเสียเหลานี้ก็ยังคงสะสมอยูภายในดินกนบอ จึงทําใหในดินที่ผานการ
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ทํานากุงมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงเมื่อเทียบกับดินนาขาวเดิมซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงทั้งในระดับ
ความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร จะมีคาอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 16) และจากการ
วิเคราะหปริมาณแคทไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดินที่ผานการทํานากุงพบวาทั้งปริมาณโซเดียม
แคลเซียม แมกนีเซียม ที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก และโพแทสเซียมที่แลก
เปลีย่ นไดอยูใ นระดับสูง เนื่องจากในการเลี้ยงกุงมีการชักนํ้าทะเลเขามาผสมกับนํ้าในบอเลี้ยงกุง
ดวยทําใหมีการสะสมของแคทไอออนเหลานี้เกิดขึ้นในดิน
โดยสรุปจากผลการวิเคราะหสมบัติของดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง จะ
เห็นไดวา การเปลีย่ นแปลงการใชที่ดินจากการทํานาขาวมาเปนพื้นที่ทํานากุงไดสงผลกระทบตอ
สมบัตทิ งั้ ทางฟสกิ สและทางเคมีของดิน ซึ่งมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวอยางดินในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนกลาง นั่นคือดินมี
สมบัตทิ างฟสกิ สหลายประการซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืช และถึงแมวาดินจะมี
ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชบางชนิดเพียงพอกับความตองการของพืช แตความเค็มที่
เกิดขึน้ จากการสะสมของเกลือบางชนิดก็ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช

5.2 ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรนํ้า
การศึก ษาผลกระทบของการทํ านากุ ง ที่มี ตอ ทรัพ ยากรนํ้ าในพื้น ที่ ลุม นํ้ าทะเลสาบ
สงขลาไดใชดัชนีคุณภาพนํ้าซึ่งไดแก ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา ความขุน ตะกอน
แขวนลอย ออกซิเจนที่ละลายได บีโอดี ไนเตรต และออรโธฟอสเฟต เปนตัวชี้วัดซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
5.2.1 ความเปนกรด-ดาง
กรมควบคุมมลพิษ (2540) ไดกําหนดเกณฑระดับคุณภาพนํ้าและมาตรฐาน
คุณภาพนําในประเทศไทยของแหล
้
งนํ้าธรรมชาติซึ่งเปนแหลงนํ้าผิวดินวาควรมีคา pH อยูใ นชวง
5-9 และคา pH ในชวง 6.5-8.5 จะเปนระดับที่เหมาะสมตอการชลประทาน (Ayers and Westcot,
1985) และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ้าสําหรับประเทศในเขตรอน (Pescod, 1973) ซึง่ จากผล
การศึกษาคุณภาพของแหลงนํ้าทั้ง 3 แหลง คือแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าในบอเลี้ยงกุง และนํ้าทิ้งจาก
บอเลีย้ งกุง ทัง้ ในสวนของพื้นที่ที่ทํานากุงของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลาง พบวามี
คา pH อยูใ นเกณฑมาตรฐานคือมีคาเฉลี่ย 7.80-8.03 7.77-8.74 และ 7.15-8.02 ตามลําดับ

75

(ตารางที่ 17 และ 18) ซึง่ คา pH ในระดับนีไ้ มกอใหเกิดปญหาทางการเกษตรและการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในนํ้า (สมศักดิ์, 2542) อยางไรก็ตามคา pH ดังกลาวอาจมีคาเปลี่ยนแปลงไดซึ่งขึ้น
กับปจจัยหลายอยางเชน ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่แพลงกตอนพืชใชในการสังเคราะหแสง
บางครัง้ ในชวงเวลากลางวัน pH ของนําจะมี
้
คา สูง สวนในเวลากลางคืนจะมีคาคอนขางตํ่าจน
อาจจะเปนอันตรายตอสัตวนํ้าได
ตารางที่ 17 คุณภาพนํ้าบริเวณพืน้ ทีท่ ที่ านากุ
ํ
ง ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบน บานทะเลปง
อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช
สมบัติของนํ้า
ความเปนกรด-ดาง
การนําไฟฟา
ตะกอนแขวนลอย
ความขุน
ออกซิเจนที่ละลายได
บีโอดี
ไนเตรต
ออรโธฟอสเฟต

หนวย
mS/cm
mg/l
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

แหลงนํ้าธรรมชาติ นําในบ
้
อเลี้ยงกุง
8.03 b
8.74 a
49.30 a
14.40 c
175.00 a
16.67 b
22.80 b
64.57 a
5.13 b
10.02 a
1.57 c
14.00 a
0.005 b
0.024 a
0.006 b
0.013 a

แหลงนํ้าทิ้ง
8.02 b
20.30 b
11.67 b
4.07 c
5.45 b
6.00 b
0.005 b
0.007 b

ตารางที่ 18 คุณภาพนํ้าบริเวณพืน้ ทีท่ ที่ านากุ
ํ
ง ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง บานบางโหนด
อ.หาดใหญ จ. สงขลา
สมบัติของนํ้า
ความเปนกรด-ดาง
การนําไฟฟา
ตะกอนแขวนลอย
ความขุน
ออกซิเจนที่ละลายได
บีโอดี
ไนเตรต
ออรโธฟอสเฟต

หนวย
mS/cm
mg/l
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

แหลงนํ้าธรรมชาติ
7.80 a
19.76 b
40.00 b
12.03 c
6.05 a
4.33 c
0.013 c
0.018 c

นําในบ
้
อเลี้ยงกุง
7.77 a
13.49 c
643.33 a
186.67a
4.49 b
26.33 a
0.104 b
0.049 a

แหลงนํ้าทิ้ง
7.15 b
22.00 a
78.33 b
93.83 b
2.71 c
13.00 b
0.107 a
0.033 b

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

76

5.2.2 คาการนําไฟฟา
ผลการศึกษาคุณภาพของแหลงนํ้าทั้ง 3 แหลง คือแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าใน
บอเลีย้ งกุง และนําทิ
้ ้งจากบอเลี้ยงกุง ในบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พบวา
มีคา การนําไฟฟาอยูในระดับที่คอนขางสูง คือในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนมีคาเฉลี่ย 49.30
14.40 และ 20.30 มิลลิซเี มนตตอเซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
ตอนลางมีคาเฉลี่ย 19.76 13.49 22.00 มิลลิซเี มนตตอเซนติเมตร (ตารางที่ 17 และ 18) ซึ่งโดย
ทั่วไปคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าที่สามารถนํามาใชประโยชนในดานการชลประทานไมควรมีคาการ
นําไฟฟาเกิน 2.25 มิลลิซีเมนตตอเซนติเมตร (Pescod, 1973)
5.2.3 ตะกอนแขวนลอย
จากผลการวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยของแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าใน
บอเลีย้ งกุง และแหลงนํ้าทิ้ง ในบริเวณพื้นที่นากุงของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอน
ลาง พบวามีคาเฉลี่ย 175.00 16.67 11.67 มิลลิกรัมตอลิตร และ 40.00 643.33 78.33
มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งจากรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสํานัก
งานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2534) รายงานวาปริมาณตะกอนแขวนลอยที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตสัตวนํ้าควรอยูในชวง 25-80 มิลลิกรัมตอลิตร จะเห็นไดวาปริมาณตะกอน
แขวนลอยในบอเลีย้ งกุงในสวนของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลางจะมีปริมาณสูงมาก ซึ่งนา
จะมีสาเหตุมาจากการฟุงกระจายของอนุภาคดิน รวมไปถึงอาจมีการใหอาหารกุงในปริมาณมาก
เกินไปซึง่ ทําใหมกี ารตกคางของกากอาหารเหลานั้น และมีการสะสมของสารอินทรียซึ่งทําใหแหลง
นํามี
้ ความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น (Boyd and Tucker, 1998)
5.2.4 ความขุน
ผลการวิเคราะหความขุนของแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าในบอเลี้ยงกุง และแหลง
นําทิ
้ ง้ ในบริเวณพืน้ ทีน่ ากุงของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลาง พบวามีคาเฉลี่ย
22.80 64.57 4.07 NTU และ 12.03 186.67 93.83 NTU ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นไดวานํ้าในบอ
เลี้ยงกุงทั้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลาง จะมีคาความขุนสูงมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับแหลงนําธรรมชาติ
้
และแหลงนํ้าทิ้ง ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตา
รางที่ 17 และ 18) ความขุน ของนํ้าที่เกิดขึ้นอาจเนื่องจากมีปริมาณตะกอนแขวนลอยและสิ่งมี
ชีวติ เล็ก ๆ ปะปนอยูในนํ้า รวมไปถึงการตกคางของสารอาหารและการสะสมของสารอินทรียและ
ซากแพลงกตอนตาง ๆ (Boyd et al., 1994) นําที
้ ค่ วามขุน มากจะทําใหแสงไมสามารถผานลง
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ไปไดซึ่งจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในนํ้าและเปนสาเหตุใหคุณภาพแหลงนํ้า
เสือ่ มโทรมลงอยางรวดเร็ว
5.2.5 ออกซิเจนที่ละลายได
จากผลการศึกษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดของแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าใน
บอเลีย้ งกุง และแหลงนํ้าทิ้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบน พบวามีปริมาณออกซิเจนที่
ละลายไดเฉลี่ย 5.13 10.02 และ 5.45 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาคามาตรฐาน
ของปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดในนํ้าที่ใชสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงคือ มีคามากกวา 4
มิลลิกรัมตอลิตร (กรมประมง, 2537) จากภาพที่ 7 จะเห็นไดวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดในบอ
เลี้ ย งกุ  ง ของพื้ น ที่ ลุ  ม นํ้ าทะเลสาบสงขลาตอนบนมีคา สูง มาก ทั้ ง นี้ เ นื่อ งจากการละลายของ
ออกซิเจนขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง เชน ความหนาแนนของกุงในบอเลี้ยง ปริมาณแพลงกตอน
พืชและการสังเคราะหแสงที่เกิดขึ้นในบอ รวมไปถึงการใชเครื่องตีนํ้า (paddle wheel) เพื่อชวย
เติมอากาศ ซึง่ จะชวยใหเกิดการหมุนเวียนของนํ้า และมีการตกตะกอนของสารอินทรียกลางบอได
ดียิ่งขึ้น

16.0
ออกซิเจนทีล่ ะลายได (mg/l)

14.0

บานทะเลปง

12.0

บานบางโหนด

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
แหลงนํา้ ธรรมชาติ

บอเลีย้ งกุง

แหลงนํา้ ทิง้

ภาพที่ 7 ออกซิเจนทีล่ ะลายไดของแหลงนํ้าบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
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สําหรับปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดของแหลงนํ้าทั้ง 3 แหลงในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนลางมีคาเฉลี่ย 6.05 4.49 และ 2.71 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่
18) จะเห็นไดวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดในแหลงนํ้าทิ้งมีคาตํ่ากวามาตรฐาน (ภาพที่ 7) ซึ่ง
อาจเปนไปไดวามีการสะสมของสารอาหารโดยเฉพาะสารประกอบไนโตรเจน และสารอินทรียอื่น ๆ
ในบอเลีย้ งในปริมาณที่มากจนเกินไป จึงทําใหสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เชนพวกแพลงกตอน และจุลินทรีย
มีการเจริญเติบโตมากขึ้น
ความตองการใชออกซิเจนจึงมากขึ้นตามไปดวย จึงทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในบอลดลงอยางรวดเร็ว (คณิต และคณะ, 2535) ซึง่ หากมีการปลอยนํ้าทิ้งเหลานี้ลงสู
แหลงนําสาธารณะโดยตรงโดยปราศจากระบบการบํ
้
าบัดที่ดีพอ จะทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของแหลงนําชายฝ
้
ง และการดํารงชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตในนํ้าประเภทอื่น ๆ ได
5.2.6 บีโอดี
ผลการศึกษาคาบีโอดีของแหลงนํ้าทั้ง 3 แหลงบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลาง พบวานํ้าในบอเลี้ยงกุงมีคาบีโอดีเฉลี่ยสูงสุด (ภาพที่ 8)
คือมีคา 14.00 และ 26.30 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ในขณะที่คาบีโอดีของแหลงนํ้าธรรมชาติ
ในพืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนล
้
างมีคาเฉลี่ย 1.57 และ 4.33 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ สวนคาบีโอดีของแหลงนํ้าทิ้งทั้งสองพื้นที่มีคาเฉลี่ย 6.00 และ 13.00 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ซึ่งคาบีโอดีของแหลงนํ้าทั้ง 3 แหลง ทั้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและ
ตอนลางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 17 และ 18) จากผลการศึกษาชี้
ใหเห็นวาการเลีย้ งกุง ทําใหนํ้ามีคาบีโอดีสูงขึ้นมาก คาบีโอดีที่สูงขึ้นอาจเปนผลเนื่องมาจากมีการ
สะสมของปริมาณสารอินทรียในบอคอนขางสูงซึ่งเกิดจากการตกคางของอาหารที่ใชเลี้ยงกุง
อาหารทีเ่ หลือเหลานี้จึงเปนอาหารอยางดีของจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียเ ติบโตและมีการขยายพันธุ
มาก รวมไปถึงมีการสะสมของซากแพลงกตอนและตัวกุง (Lee, 1997) ซึง่ สิง่ เหลานี้จะถูกยอย
สลายโดยจุลนิ ทรียใ นนํ้าจึงทําใหมีความตองการใชออกซิเจนมากกวาปกติ ปริมาณของออกซิเจน
ในบอจึงลดลงอยางรวดเร็ว (Seim et al., 1997) และเมือ่ พิจารณาคาบีโอดีของแหลงนํ้าทิ้งในพื้นที่
ลุมนํ้ าทะเลสาบสงขลาตอนบนถึงแมจะมีคาตํ่ากวาคามาตรฐานของนํ้าทิ้งจากนากุงที่กฏหมาย
กําหนดคือ ไมควรเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมประมง, 2537) แตปริมาณนํ้าทิ้งจากนากุงในแต
ละระบบจะมีการปลอยออกสูแหลงนํ้าธรรมชาติในปริมาณมาก
ซึ่งจากรายงานการศึกษาของ
คณิต และ พุทธ (2535) รายงานไววา ปริมาณนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในระบบเปด
ขนาดบอเลี้ยง 6 ไร จะมีปริมาณ 893.13 ตันตอวัน บอเลี้ยงขนาด 2.5-4.0 ไร มีปริมาณ 339.65
ตันตอวัน และบอขนาด 0.91-2.0 ไร มีปริมาณ 145.02 ตันตอวัน จะเห็นไดวาปริมาณนํ้าทิ้งจาก
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นากุง ในแตละวันมีปริมาณสูงมาก การปลอยนํ้าทิ้งเหลานี้ออกสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรงจะทําให
เกิดมีการสะสมของสารอาหารและของเสียที่เกิดจากตัวกุงเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดภาวะแหลงนํ้าเนาเสียไดงาย
30.0

บานทะเลปง

บีโอดี (mg/l)

25.0

บานบางโหนด

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
แหลงนํา้ ธรรมชาติ

บอเลีย้ งกุง

แหลงนํา้ ทิง้

ภาพที่ 8 บีโอดีของแหลงนําบริ
้ เวณพื้นที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
5.2.7 ไนเตรต
โดยปกติไนเตรตเปนสารอาหารสําหรับพืชนํ้าใชในกระบวนการสังเคราะหแสง
และไมเปนพิษตอสัตวนํ้า (คณิต และคณะ, 2536) แตถามีปริมาณมากก็จะมีผลตอการเจริญเติบ
โตและเพิม่ ปริมาณของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงได ซึ่งผลจากการศึกษาคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ทัง้ 3 แหลงบริเวณพืน้ ที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลาง พบวานํ้าในบอ
เลีย้ งกุงมีปริมาณไนเตรตเฉลี่ยสูงสุด (ภาพที่ 9) คือมีคา 0.024 และ 0.104 มิลลิกรัมตอลิตร ตาม
ลําดับ ในขณะที่ปริมาณไนเตรตของแหลงนํ้าธรรมชาติในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและ
ตอนลางมีคาเฉลี่ย 0.005 และ 0.013 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ สวนปริมาณไนเตรตของแหลง
นําทิ
้ ง้ ทัง้ สองพื้นที่มีคาเฉลี่ย 0.005 และ 0.107 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งปริมาณไนเตรต
ของแหลงนําทั
้ ง้ 3 แหลง ทั้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนลางมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 17 และ 18) และการที่นํ้าในบอเลี้ยงกุงมีปริมาณไนเตรต
สูงกวาแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าทิ้งนั้นเปนผลเนื่องมาจากมีการใหอาหารซึ่งมีโปรตีนสูงใน
การเลีย้ งกุง และการสะสมของของเสียจากตัวกุงในบอเลี้ยงเปนปริมาณมาก

ไนเตรต (mg/l)
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0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

บานทะเลปง
บานบางโหนด

แหลงนํา้ ธรรมชาติ

บอเลี้ยงกุง

แหลงนํา้ ทิง้

ภาพที่ 9 ไนเตรตของแหลงนํ้าบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
5.2.8 ออรโธฟอสเฟต
จากผลการวิเคราะหปริมาณออรโธฟอสเฟตของแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าในบอ
เลีย้ งกุง และแหลงนํ้าทิ้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบน พบวามีคา 0.006 0.013 และ
0.007 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ สวนในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลางมีคา 0.018
0.049 และ 0.033 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยปริมาณฟอสเฟตของนํ้าในบอเลี้ยงกุงจะมีคา
เฉลีย่ สูงกวานําจากแหล
้
งนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าทิ้งทั้งสองพื้นที่ (ภาพที่ 10) ซึ่งมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 17 และ 18) การเพิม่ ขึ้นของปริมาณฟอสฟอรัสในบอเลี้ยง
กุง เกิดจากมีการใชปุย การใหอาหารกุง การตกคางของซากจุลินทรียและแพลงกตอนรวมไปถึงสิ่ง
ขับถายจากตัวกุง (Boonsong and Eiumnoh, 1985 ; Bhatta and Bhat, 1998) ถึงแมวาปริมาณ
ออรโธฟอสเฟตของนํ้าในบอเลี้ยงกุงและแหลงนํ้าทิ้งจะมีคาอยูในระดับที่คอนขางตํ่า ซึ่งจะยังไมมี
ผลทําใหแหลงนํ้าบริเวณนี้เกิดปรากฏการณ eutrophication หรือปรากฏการณ algae bloom แต
การปลอยนําทิ
้ ้งจากบอเลี้ยงกุงลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรง โดยปราศจากระบบบําบัดและการ
จัดการทีด่ ี ก็อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าชายฝงขึ้นไดในอนาคต
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0.06
บานทะเลปง

ออรโธฟอสเฟต (mg/l)

0.05

บานบางโหนด

0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
แหลงนํา้ ธรรมชาติ

บอเลี้ยงกุง

แหลงนํ้าทิ้ง

ภาพที่ 10 ออรโธฟอสเฟตของแหลงนํ้าบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
5.3 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดินที่ไดทําการศึกษาเปรียบ
เทียบระหวางสมบัติทางฟสิกสและทางเคมีของดินนาขาวเดิมกับดินที่ผานการทํานากุง ผลการ
ศึกษาสามารถสรุปไดวา
สมบัติทางฟสิกสของดินนาขาวซึ่งเปนดินเดิมกอนที่จะมีการเปลี่ยน
แปลงการใชทดี่ นิ และดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบ มีลักษณะเนื้อดินของการใชที่
ดินทัง้ สองประเภทเปนดินเหนียวซึ่งมีเนื้อละเอียดมาก ดินที่ผานการทํานากุงจะมีคาความหนา
แนนรวมของดินสูง มีปริมาณชองวางในดินนอย นํ้าไหลซึมผานหนาตัดดินเปนไปไดยาก และ
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดทั้งดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงขณะที่ดินอิ่มตัวดวย
นําอยู
้ ใ นระดับทีช่ า มากคือนอยกวา 0.1 เมตรตอวัน จึงทําใหทั้งดินนาขาวและดินที่ผานการทํานา
กุงมีปญหาของการที่มีนํ้าทวมขังในพื้นที่ซึ่งเปนอุปสรรคตอการลําเลียงนํ้าและอาหารของรากพืช
นอกจากนี้ดินนาขาวมีปริมาณชองอากาศในดินและอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนอยูใน
ระดับเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพืช แตดินที่ผานการทํานากุงมีปริมาณชองอากาศใน
ดินและอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนอยูในระดับตํ่า จึงเปนไปไดที่ดินที่ผานการทํานากุงจะมี
ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอทําใหเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช
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สําหรับความตานทานการชอนไชของรากพืชที่ระดับความดัน 10 kPa ทัง้ ในดินนาขาว
และดินทีผ่ า นการทํานากุง มีคาอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช และ
ดินทีผ่ า นการทํานากุงมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชนอยมากคือมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 12 % ซึ่ง
เปนผลเนือ่ งมาจากในดินที่ผานการทํานากุงมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูนอย และโครงสรางดินถูก
ทําลายไปมาก ทําใหความตอเนื่องของชองวางในดินและปริมาณชองวางในดินลดลง จึงมีผลทํา
ใหปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชลดลง
นอกจากนี้ยังพบวาดินที่ผานการทํานากุงมีการสะสมของเกลือที่ละลายไดโดยเฉพาะ
เกลือโซเดียมบริเวณชัน้ หนาดินในปริมาณที่สูงมาก ทําใหดินที่ผานการทํานากุงมีคาการนําไฟฟาที่
จุดอิม่ ตัวสูงมาก ซึ่งมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชปลูกทั่วไปรวมไปถึงพืชที่ทนเค็มดวย
และอิทธิพลของเกลือเหลานี้ยังมีผลทําใหความเขมขนของเกลือในสารละลายดินสูงซึ่งทําใหแรง
ดันออสโมติกสูงจนพืชดูดนํ้าและธาตุอาหารพืชไปใชประโยชนไดยาก เกลือที่สะสมเปนปริมาณ
มากในดินสวนใหญมักจะเปนเกลือโซเดียมซึ่งนอกจากจะมีผลตอความเค็มของดินแลว ยังสงผล
กระทบโดยตรงตอสมบัติทางฟสิกสของดินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอโครงสรางของดิน ทํา
ใหดนิ เกิดปญหาดินแนนทึบ และการซาบซึมของนํ้าลงสูดินเปนไปไดชามาก
ในสวนของผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรนํ้า พบวาคุณภาพนํ้าของแหลง
นํ้าบริเวณพื้นที่นากุงสวนใหญยังคงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตวนาชายฝ
ํ้
ง แตก็มีแนวโนมเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งคาการนําไฟฟาซึ่ง
มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูง เมื่อมีการระบายนํ้าจากแหลงนี้ออกสูพื้นที่ภายนอกจะทําใหมีโอกาสเกิด
การแพรกระจายความเค็มลงสูแหลงนํ้าใตดินและพื้นที่เกษตรขางเคียงอื่นๆ ได ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
ปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกรที่ใชแหลงนํ้ารวมกันตามมา
สําหรับปริมาณออกซิเจนที่
ละลายไดในแหลงนําธรรมชาติ
้
นํ้าในบอเลี้ยงกุง และแหลงนํ้าทิ้งในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
ตอนบนและตอนลาง พบวามีคาสูงกวาคามาตรฐานของปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดในนํ้าที่ใช
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
สําหรับบีโอดีของแหลงนํ้าบริเวณพื้นที่ที่ทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาทั้ง
ตอนบนและตอนลาง มีคาบีโอดีของนําในบ
้ อเลี้ยงกุงเฉลี่ยสูงกวาแหลงนํ้าธรรมชาติ และแหลง
นําทิ
้ ง้ ทัง้ 2 บริเวณ ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากมีปริมาณสารอินทรียในนํ้า ที่เกิดจากการตกคางของ
อาหารกุงในปริมาณมาก ทําใหจุลินทรียม โี อกาสเติบโตและมีการขยายพันธุมาก ความตองการ
บริโภคออกซิเจนจึงมากขึ้นปริมาณออกซิเจนในนํ้าจึงลดลง การปลอยนํ้าทิ้งเหลานี้ออกสูแหลง
นํ้าธรรมชาติโดยตรงโดยปราศจากระบบการจัดการที่ดีจะทําใหเกิดมีการสะสมของสารอาหาร
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และของเสียที่เกิดจากตัวกุงเปนจํานวนมาก
ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช
อยางรวดเร็ว จนอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณ Eutrophication หรือปรากฏการณขี้
ปลาวาฬ (red tide) ซึง่ จะมีผลทําใหแหลงนํ้านั้นเกิดภาวะการขาดออกซิเจนไดและทําใหคุณ
ภาพนําเสื
้ อ่ มโทรมลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอีกเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหแหลงนํ้าเกิดภาวะมลพิษเนาเสีย
ไดงาย
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจาก
การทํานาขาวมาเปนการทํานากุงที่เกิดขึ้นในที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาไดกอใหเกิดผลกระทบทั้ง
ตอทรัพยากรดินและนํ้าอยางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่เกิดขึ้นทําใหศกั ยภาพของที่
ดิน (land use potential) ลดลง ซึง่ ผลิตภาพของดินในการใหผลผลิตตอพื้นที่ลดลง (land
productivity) ขณะเดียวกันยังสงผลกระทบตอพื้นที่เกษตรขางเคียงไดรับความเสียหายเนื่อง
จากอิทธิพลของความเค็มของดินที่เพิ่มขึ้น และถึงแมวาผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอคุณ
ภาพนํ้าสวนใหญยังคงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานและยังไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ระดับทีส่ งั เกตเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม แตหากไมมีระบบการจัดการคุณภาพของนํ้าในบอเลี้ยง
กุง กอนที่จะปลอยออกสูพื้นที่ภายนอกที่ดีพอก็จะสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าชายฝงไดในอนาคต
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางและมาตรการปองกันและแกไขเพื่อที่จะ
ชวยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม การควบคุมและจัดการคุณภาพนํ้าทิ้งกอนปลอยลง
สูแ หลงนํ้าตามธรรมชาติจงึ เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะตองมีการดําเนินการเปนอยางยิ่ง

