บทที่ 4
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงการใชที่ดินในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาที่สําคัญไดแก การลดลงของพื้น
ทีป่ า ธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ปลูกยางพารา รวมถึงการลดลงของ
พื้นที่นาขาวที่ไดเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยเฉพาะกุงกุลาดํา
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่เกิดขึ้นเปนผลเนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนประชากรในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลามากขึ้น ซึง่ ทําใหความตองการใชทรัพยากรเพื่อสนองความตองการดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินดังกลาว
ในบทนี้ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกลาว เพื่อจะไดศึกษาแนวทางในการแกไข
และปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไป
4.1 การเปลีย่ นแปลงพื้นที่การทํานากุง
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในระหวางป
พ.ศ. 2535 กับป พ.ศ. 2543 พบวาพื้นที่นากุงไดเพิ่มขึ้นจาก 11,764 ไร ในป พ.ศ. 2535 (กรม
พัฒนาทีด่ นิ , 2536) เปน 34,823 ไร ในป พ.ศ. 2539 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) และ 48,746 ไร ใน
ป พ.ศ. 2543 (Tanavud et al., 2001) (ตารางที่ 5) ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึ้นเปนจํานวน 23,059 ไร และ
36,982 ไร หรือคิดเปนรอยละ 196.5 และ 314.4 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงดัง
กลาวไดสงผลกระทบในเชิงลบใหแกสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาเปน
อยางมาก โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และคุณภาพนํ้า (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2546)
4.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการนําปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมมาใชในการวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุงที่เกิดขึ้น ซึ่งผลของการศึกษาปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากการทํานาขาวไปเปนการทํานากุงใน
ลุม นําทะเลสาบสงขลา
้
สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีก่ ารทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในชวงป พ.ศ. 2535
2539 และ ป พ.ศ. 2543
ป พ.ศ.
2535
2539
2543

ไร
11,764
34,823
48,746

พืน้ ที่นากุง
รอยละของพื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมด
0.26
0.65
1.03

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2536 และ 2541 ; Tanavud et al., 2001

4.2.1 ลักษณะทัว่ ไปทางดานสังคมและครัวเรือนของเกษตรกร
สมาชิกในครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ศึกษาสวนใหญมีสมาชิกตั้งแต 2-12 คน และเปนครัว
เรือนทีม่ ขี นาดปานกลาง ซึ่งมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3-7 คน มากกวารอยละ 50
หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 42 ป
เพศ และ ศาสนา
การศึกษากลุมตัวอยางพบวา จํานวนสมาชิกที่เปนเพศชายและเพศหญิงไมมี
ความแตกตางกันมากนัก และกวารอยละ 61.7 ของเกษตรกรนับถือศาสนาพุทธ และที่เหลืออีก
รอยละ 38.3 นับถือศาสนาอิสลาม (ตารางที่ 6)
โครงสรางอายุของประชากร
กลุ  ม ตั ว อย า งของเกษตรกรในพื้ น ที่ ศึ ก ษาส ว นใหญ ที่ มี โ ครงสร า งของอายุ
ระหวาง 36-50 ป มีอยูรอยละ 45.0 รองลงมาคือในชวงอายุ 21-35 ป มีอยูรอยละ 36.7 ซึ่ง
เมือ่ รวมระหวาง 2 ชวงอายุนี้เขาดวยกันคือ ผูที่มีอายุอยูระหวาง 21-50 ป จะมีสูงถึงรอยละ 81.7
ซึง่ เปนชวงอายุของผูที่อยูในวัยทํางาน และโครงสรางอายุดังกลาวนี้ไมมีความแตกตางกันระหวาง
เพศชายและเพศหญิง
ระดับการศึกษา
เกษตรกรผูที่ประกอบอาชีพการทํานากุงมากกวาครึ่งหนึ่งที่ไดรับการศึกษาสูง
สุดเพียงชัน้ ประถมศึกษา (ตารางที่ 6) คือ อยูในระดับ ป.4-ป.6 ซึ่งมีอยูรอยละ 52.5 รองลงมาคือ
มีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 19.2 สําหรับผูที่มีการศึกษาตํ่ากวา ป. 4
และไมไดรับการศึกษามีอยูรอยละ 10.8 และ 2.5 ตามลําดับ สวนทีเ่ หลือเปนผูที่มีการศึกษาใน
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ระดับ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. รอยละ 6.7 สําหรับผูที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กวามีอยูร อ ยละ 8.3 จะเห็นไดวากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวนใหญในพื้นที่ศึกษาเปนผูที่มีระดับการ
ศึกษาตํา่ (คือตํ่ากวา ป.6 ซึ่งมีถึงรอยละ 63.8) และผูที่ไดรับการศึกษาในระดับสูงมักจะไปหางาน
ทําทีอ่ นื่ ๆ นอกพื้นที่กันเปนสวนใหญ
ตารางที่ 6 ลักษณะทัว่ ไปทางดานสังคมและครัวเรือนของเกษตรกร
ขอมูลทั่วไป
อายุ (ป)
21-35
36-50
51-65
>65
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
การศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ตํากว
่ า ป. 4
ป. 4 – ป. 6
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวท. ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา

จํานวนเกษตรกร

รอยละ

44
54
20
2

36.7
45.0
16.7
1.6

74
46

61.7
38.3

3
13
63
23
8
10

2.5
10.8
52.5
19.2
6.7
8.3

4.2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 7) คือ
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ตารางที่ 7 สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
อาชีพของเกษตรกร
อาชีพหลักกอนทํานากุง
ทํานา
ทําประมง
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ทําสวน ทําไร
เลี้ยงสัตว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพสวนตัว เชน คาขาย
อืน่ ๆ
อาชีพหลักในปจจุบัน
ทํานากุง
ทํานา
ทําประมง
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ทําสวน ทําไร
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพสวนตัว เชน คาขาย
อืน่ ๆ
อาชีพรองจากการทํานากุง
ทํานา
ทําประมง
ทําสวน ทําไร
เลี้ยงสัตว
เลี้ยงกุงกุลาดํา
ประกอบอาชีพสวนตัว เชน คาขาย
อืน่ ๆ

จํานวนเกษตรกร

รอยละ

47
22
1
12
1
6
16
15

39.2
18.3
0.8
10.0
0.8
5.0
13.3
12.6

89
4
7
1
4
3
8
4

74.2
3.3
5.8
0.8
3.3
2.6
6.7
3.3

29
9
20
5
31
17
9

24.1
7.5
16.7
4.2
25.8
14.2
7.5

46

อาชีพหลักของเกษตรกรกอนที่จะหันมาประกอบอาชีพการทํานากุง
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวารอยละ 39.2 ของเกษตรกรประกอบ
อาชีพหลักคือการทํานา รองลงมาไดแกการทําประมงรอยละ 18.3 ประกอบอาชีพสวนตัว เชน
คาขาย รอยละ 13.3 ทําสวนทําไรรอยละ 10.0 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจรอยละ 5.0 สวนที่
เหลืออีกรอยละ 14.2 ประกอบอาชีพตาง ๆ เชนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทอื่น ๆ รอยละ 0.8
ทําการเลี้ยงสัตวรอยละ 0.8 และมีอาชีพอื่น ๆ ซึ่งไดแก รับจางทัว่ ไป ทํางานในโรงงานตาง ๆ อีก
รอยละ 12.6
อาชีพหลักของเกษตรกรในปจจุบัน
จากการศึกษาพบวา มีเกษตรกรรอยละ 74.2 ไดเปลี่ยนมาประกอบอาชีพการ
ทํานากุง เปนอาชีพหลัก แตก็ยังมีเกษตรกรบางสวนที่ยังคงประกอบอาชีพหลักประเภทอื่น ๆ เชน
การทํานา มีอยูรอยละ 3.3 ประกอบอาชีพสวนตัวเชน คาขายรอยละ 6.7 ทําประมงรอยละ 5.8
ทําสวนทําไรรอยละ 3.3 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจรอยละ 2.6 ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ารอยละ
0.8 สวนที่เหลืออีกรอยละ 3.3 มีอาชีพตาง ๆ ดังนี้คือ รับจางทัว่ ไป ทํางานในโรงงาน
สําหรับอาชีพรองที่เกษตรกรไดประกอบอาชีพนอกเหนือจากอาชีพหลักที่ไดทํา
อยู ไดแกการทํานากุงรอยละ 25.8 ทํานารอยละ 24.1 ทําสวนทําไรรอยละ 16.7 ทําการ
ประกอบอาชีพสวนตัว เชน คาขายรอยละ 14.2 ทําประมงประเภทอื่นๆ รอยละ 7.5 เลี้ยงสัตว
รอยละ 4.2 สวนที่เหลืออีกรอยละ 7.5 มีอาชีพตาง ๆ คือ กอสราง ขับรถโดยสาร เปนตน
4.2.3 ลักษณะทั่วไปเกีย่ วกับการเลี้ยงกุงในพืน้ ที่ศึกษา
ประสบการณในการเลี้ยงกุงของเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉลี่ยสวนใหญประมาณ
4 ป จํานวนบอกุงในฟารมของเกษตรกรแตละรายมีประมาณ 2-3 บอ แตละบอมีเนื้อที่เฉลี่ย
ประมาณ 2-3 ไร ลักษณะฟารมเปนฟารมที่มีขนาดเล็กและเปนการดําเนินการภายในครัวเรือน
ในระยะเวลา 1 ป เกษตรกรจะสามารถทําการเลี้ยงกุงไดเฉลี่ยประมาณ 2-3 รุน
เกษตรกรสวนใหญที่หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดําประมาณรอยละ
68.4 จะมีทดี่ นิ ในการเลี้ยงกุงเปนของตนเอง รอยละ 20.0 ตองเชาจากผูอื่นทั้งหมด และอีก
รอยละ 11.6 มีที่ดินเปนของตนเองสวนหนึ่งและตองเชาจากผูอื่นอีกสวนหนึ่ง สําหรับแหลงเงิน
ทุนทีเ่ กษตรกรนํามาใชหมุนเวียนในการเลี้ยงกุง รอยละ 60.0 ใชเงินทุนของตนเองสวนหนึ่งและ
อีกสวนหนึ่งตองกูจากแหลงอื่น ๆ
รอยละ 35.8 ใชเงินทุนของตนเองทั้งหมด และอีกรอยละ
4.2 ตองกูย มื จากแหลงทุนอื่นทั้งหมด ซึ่งในสวนของรูปแบบการลงทุนนั้นมีทั้งที่เปนเจาของฟารม
กุง แตเพียงผูเดียวรอยละ 75.8 อีกรอยละ 24.2 เปนลักษณะการรวมหุนกับผูอื่น

47

จากการสัมภาษณพบวาเกษตรกรจํานวนไมนอยตองประสบกับภาวะขาดทุน
จากการเลีย้ งกุง ซึง่ สาเหตุหลักที่ทําใหตองประสบกับภาวะการณเชนนี้เนื่องมาจากการที่กุงเปน
โรครอยละ 55.0 โรคที่พบมากไดแก โรคตัวแดงจุดขาว และยังมีปญหาเรื่องนํ้าเสียเกิดขึ้นรอยละ
21.7 จึงทําใหกงุ มีอตั ราการรอดนอย รวมทั้งเกิดปญหาจากภัยธรรมชาติเชน นํ้าทวมรอยละ 18.3
นอกจากนี้ยงั มีปญ
 หาในเรือ่ งของพันธุกุง ลูกกุงไมแข็งแรง กุงตายเดือน รวมถึงปญหาราคากุงใน
ตลาดซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารอยละ 12.5 10.0 และ 4.1 ตามลําดับ
สํ าหรับระบบการจัดการนํ้ าในระหวางการเลี้ยงกุงในบริเวณพื้นที่ไดทํ าการ
ศึกษา สวนใหญมกั นิยมเลี้ยงกุงแบบพัฒนาที่มีการปลอยลูกกุงในอัตราที่หนาแนน ระบบการเลี้ยง
จะมีทงั้ การเลีย้ งแบบระบบปดคือไมมีการถายเทนํ้าเลยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงใน 1 รุนรอยละ
43.3 ระบบกึง่ ปดซึง่ มีการถายเทนํ้าประมาณ 1-5 ครั้ง ตลอดชวงการเลี้ยงรอยละ 46.7 และ
ระบบเปดทีม่ กี ารถายเทนํ้าบอย ๆ คือมากกวา 5 ครั้งตลอดชวงการเลี้ยงรอยละ 10.0
และจากการที่ไดสัมภาษณความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการเลี้ยง
สวนใหญมักนิยมเลี้ยงในระบบปดและระบบกึ่งปดมากกวาระบบเปด เนือ่ งจากเกษตรกรรอยละ
47.5 เห็นวาการเลีย้ งดวยระบบดังกลาวจะสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตลงได และยังสามารถ
ชวยปองกันโรคติดตอจากบออื่น ๆ ไดรอยละ 21.6 รวมทั้งไมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวด
ลอมรอยละ 14.2 ขณะเดียวกันอีกรอยละ 8.3 เห็นวาระบบการเลี้ยงดวยวิธีนี้จะชวยลดความยุง
ยากในการจัดการระบายนํ้าออกจากบอ และชวยรักษาระดับความเค็มในบอใหคงเดิมรอยละ 4.2
รวมทัง้ เปนระบบที่ชวยใหกุงเจริญเติบโตไดดีและสามารถกินอาหารไดตามปกติรอยละ 4.2
อยางไรก็ตามจากการสํารวจพบวาเกษตรกรสวนใหญไมไดมีระบบการจัดการ
นําในบ
้ อทีด่ พี อ มีเพียงรอยละ 18.3 เทานั้นที่มีระบบบําบัดนํ้ากอนปลอยออกสูแหลงนํ้าภายนอก
อีกรอยละ 81.7 ไมไดมรี ะบบบําบัดนํ้าเลย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหแหลงนํ้าธรรมชาติมีความเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว
4.2.4 ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการที่ไดสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา พบวาสามารถผลิตกุงไดเฉลี่ย
ปละ 2.2 รุน ๆ ละ 5.5 เดือน ซึง่ คาใชจา ยในการลงทุนครั้งแรกไมรวมมูลคาของที่ดินคิดเปนเงิน
138,271 บาท (ตารางที่ 8) สําหรับคาใชจายในสวนของการเลี้ยงกุงที่เปนตนทุนผันแปรทั้งหมดใน
แตละรุนประมาณ 280,813 บาท ซึง่ ในตนทุนจํานวนนี้เปนคาอาหารสูงสุดถึงรอยละ 40.9 รอง
ลงมาเปนคาพันธุกุงรอยละ 21.6 คานํามั
้ นรอยละ 11.5 รวมไปถึงตนทุนสําหรับคายารักษาโรค
คาจางแรงงาน และคานํ้าเค็มที่ตองใชนํามาผสมในบอเลี้ยงรอยละ 7.1 7.8 และ 4.3 ตามลําดับ
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นอกจากนีย้ งั มีคา ใชจายอื่น ๆ อีกเชน คาไฟฟา คาอาหารเสริม รวมถึงคาซอมอุปกรณอีกรอยละ
6.8
ถึงแมวา ขอมูลที่สํารวจไดจะปรากฏวา ตนทุนที่ใชในการผลิตในแตละรุนจะมี
มูลคาทีส่ งู มาก แตเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินที่ไดรับ ปรากฏวา
เกษตรกรยังมีรายไดจากการทํานากุงในแตละรุนเฉลี่ยสูงถึง 103,672 บาท/ไร/ป
ตารางที่ 8 ตนทุนในการเลี้ยงกุง
ตนทุนในการเลี้ยงกุงตอรุน
การลงทุนครั้งแรก (ไมรวมคาที่ดิน)
คาใชจายผันแปรในการเลี้ยงกุง
คาพันธุกุง
คาอาหาร
คายารักษาโรค
คาจางแรงงาน
คานํ้ามัน
คาไฟฟา
คาอาหารเสริม
คานํ้าเค็ม
คาซอมอุปกรณ
รวม

เฉลี่ย (บาท)
138,271
60,761
114,815
20,039
21,540
32,405
3,078
7,800
12,100
8,275
280,813

4.2.5 เหตุจงู ใจทีท่ ําใหเกษตรกรเปลี่ยนการประกอบอาชีพมาทํานากุง
จากการที่ไดทําการสัมภาษณเกษตรกร พบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกร
จํานวนมากเปลีย่ นการประกอบอาชีพจากอาชีพหลักคือ การทํานาขาวที่เคยทํามาในอดีตมาเปน
อาชีพการทํานากุงนั้นมีอยูหลายประการดวยกัน (ตารางที่ 9) คือ
1. ผลตอบแทน เกษตรกรกวารอยละ 60.8 เห็นวาการประกอบอาชีพการทํา
นากุง เปนอาชีพทีใ่ หผลตอบแทนการลงทุนในรูปของตัวเงินที่สูงกวาการทําการเกษตรรูปแบบอื่น ๆ
หลายเทา ซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํานาขาวซึ่งเปนการทํา
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การเกษตรบนพื้นที่เดียวกันกับการทํานากุงที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของเกษตรกรในพื้น
ทีศ่ กึ ษา พบวาการทํานากุงใหคาตอบแทนสูงกวาการทํานาขาวถึง 179 เทา (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 9 เหตุจูงใจทีท่ ําใหเกษตรกรเปลี่ยนอาชีพมาทํานากุง
เหตุจูงใจ
คาตอบแทน
ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทน
ผลผลิตขาวลดลง
รายไดจากทําประมงลดลง
ทําตามเพื่อนบาน
ทางราชการสงเสริม

จํานวนเกษตรกร
73
30
24
13
13
7

รอยละ
60.8
25.0
24.0
10.8
10.8
5.8

ตารางที่ 10 รายไดของเกษตรกรจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรประเภทตาง ๆ
ประเภทอาชีพของกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ไดสัมภาษณ
การเลี้ยงกุงกุลาดํา
การทํานาขาว
การทําสวนยางพารา
การทําสวนผลไม
การทําไรนาสวนผสม
การเลี้ยงสัตว
การทําประมง

รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร/ป)
207,343
1,159
3,689
1,291
2,000
33,043
102,429

2. ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทนสั้น จากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่
ศึกษา พบวารอยละ 25.0 เห็นวาการทํานากุงเปนอาชีพที่ใชเวลาในการเลี้ยงไมนานก็จะไดรับผล
ตอบแทนการลงทุนสูง ซึ่งนับวาเปนการคุมคากวาการใชที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะในชวง
ระยะเวลา 1-3 ปแรก จะเปนระยะเวลาที่ใหผลตอบแทนจากการเลี้ยงที่ดีที่สุด แตเมื่อเวลาผานไป
ผลตอบแทนที่ไดรับก็จะลดลง ในระยะเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไป เกษตรกรสวนใหญมักจะไมไดรับผล
ตอบแทนเลย
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3. รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ลดลง การสัมภาษณเกษตรในพื้น
ทีศ่ กึ ษา พบวารอยละ 34.8 ของเกษตรกรใหความเห็นวานอกจากในเรื่องของผลตอบแทนและ
ระยะเวลาในการไดรับผลตอบแทนที่เปนสาเหตุหลักที่ทํ าใหเกษตรกรสวนใหญหันมาประกอบ
อาชีพการทํานากุงแลว ยังมีเหตุปจจัยอื่น ๆ อีกเชน การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรประเภท
อืน่ ๆ เชน ขาว ผัก ผลไม รวมทั้งรายไดจากการทําประมงประเภทอื่น ๆ ที่ลดลงมาก จึงทําใหราย
ไดสาหรั
ํ บใชจายในครอบครัวไมเพียงพอ เกษตรกรสวนใหญจึงมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบ
อาชีพมาทํานากุงมากขึ้น
นอกจากนีเ้ กษตรกรอีกรอยละ 10.8 นั้นเห็นวาเพื่อนบานที่ไดเปลี่ยนอาชีพ
มาทํ านากุงมีรายไดเปนกอบเปนกําจากผลกําไรที่ไดรับจากการทํานากุงและมีชีวิตความเปนอยู
ของครอบครัวดีขนึ้ อยางรวดเร็ว จึงสนใจที่จะทํานากุงทําตามเพื่อนบานบาง สวนอีกรอยละ 5.8
สนใจหันมาประกอบอาชีพการทํานากุงเพราะเห็นวามีการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ
4.2.6 ทัศนคติของเกษตรกรตอการทํานากุง
ถึงแมวาการเลี้ยงกุงกุลาดําจะเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงเปน
จํานวนมหาศาล แตในระหวางการเลี้ยงเกษตรกรก็มักประสบกับปญหาในรูปแบบตาง ๆ (ตารางที่
11) ซึง่ ปญหาสําคัญในการเลี้ยงกุงสวนใหญที่พบมักจะเปนปญหากุงเปนโรครอยละ 58.4 เนื่อง
จากในระบบการเลี้ยงที่มีการจัดการที่ไมดีพอจะทําใหมีการสะสมเชื้อโรคในบอเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก รองลงมาไดแก ปญหาดานราคากุงที่ไมมีความแนนอนรอยละ 23.3 ปญหาเกี่ยวกับนํ้าเนา
เสียรอยละ 12.5 สวนที่เหลือเปนปญหาอื่น ๆ รอยละ 5.8 เชน การลักขโมย ราคาอาหารกุงที่
แพงเกินไป รวมไปถึงการขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจากปญหาตาง ๆ เมื่อไดมีการสํารวจทัศนคติ
ของเกษตรกรตอการทํานากุงพบวารอยละ 90.8 ก็ยังคงพอใจที่จะประกอบอาชีพนี้ตอไป เนื่อง
จากเปนอาชีพที่สรางรายไดดีใหกับครอบครัวและทําใหมีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้น มี
เพียงรอยละ 9.2 ที่ไมคอยพอใจและตองการใหรัฐเขามาดําเนินการชวยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของ
ราคากุงที่มีความผันแปรตลอดเวลา
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ตารางที่ 11 ปญหาสําคัญในการเลี้ยงกุง
ปญหาสําคัญในการเลี้ยงกุง
กุงเปนโรค
ราคากุงไมแนนอน
นําเสี
้ ย
อืน่ ๆ

จํานวนเกษตรกร
70
28
15
7

รอยละ
58.4
23.3
12.5
5.8

4.2.7 ทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชที่ดินหลังจากที่เลิกเลี้ยงกุง
ปญหาในการเลี้ยงกุงที่เกิดขึ้นทําใหเกษตรกรตองประสบกับภาวะขาดทุน มี
หนีส้ นิ เปนจํานวนมาก ซึ่งจากการสัมภาษณเกษตรกรถึงการจัดการกับบอเลี้ยงกุงหากไมสามารถ
ทําการเลีย้ งกุงไดอีกตอไป (ตารางที่ 12) ปรากฏวาเกษตรกรรอยละ 45.8 ใหความเห็นวาตองละ
ทิง้ บอชัว่ คราว รองลงมาไดแก เปดโอกาสใหผูอื่นเขามาเชาพื้นที่ตอรอยละ 24.2 สวนอีกรอยละ
18.3 จะหันมาประกอบอาชีพอยางอื่นทดแทนเชน ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทอื่น ๆ และอีก
รอยละ 8.3 ยังไมสามารถตัดสินใจไดวาจะใชประโยชนพื้นที่เพื่อทําอะไรจึงคิดที่จะปลอยพื้นที่ใหทิ้ง
รางไวเฉย ๆ เพื่อรอการฟนตัวของสภาพบอตามธรรมชาติ ที่เหลืออีกรอยละ 3.3 คิดที่จะเลิกเชา
ปจจุบนั จึงมีพนื้ ทีน่ ากุง ถูกทิง้ รางเปนจํานวนมาก ซึ่งนับเปนการเสียโอกาสในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรที่ดินอยางมาก
ตารางที่ 12 วิธกี ารจัดการบอเลี้ยงกุงหลังจากที่เลิกเลี้ยงกุง
วิธกี ารจัดการบอเลี้ยงกุง
ละทิ้งบอชั่วคราว
ใหผูอื่นเชาตอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ทิง้ รางไวเฉย ๆ
เลิกเชา

จํานวนเกษตรกร
55
29
22
10
4

รอยละ
45.8
24.2
18.3
8.3
3.4
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4.2.8 ทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบจากการทํานากุงที่เกิดขึ้นตอสิ่ง
แวดลอม
จากการสัมภาษณเกษตรกรถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํานากุงตอสิ่งแวด
ลอมขางเคียง (ตารางที่ 13) เกษตรกรสวนใหญเห็นวาการทํานากุงไดกอใหเกิดปญหาตอสภาพ
แวดลอมขางเคียงอยางแนนอนทั้งในเรื่องของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรดิน
รอยละ 66.7 ใหความคิดเห็นวาการทํานากุงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหานํ้าเสีย สวนอีกรอยละ
38.3 คิดวาทําใหเกิดปญหาดินเสือ่ มโทรม และรอยละ 10.8 คิดวานาจะเปนสาเหตุใหแหลงนํ้า
ธรรมชาติมีความเค็มเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 13 ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอ สิ่งแวดลอม
ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอ สิ่งแวดลอม
นําเน
้ าเสีย
ดินเสื่อมโทรม
นําเค็
้ ม

จํานวนเกษตรกร
80
46
13

รอยละ
66.7
38.3
10.8

4.3 สรุปผลการศึกษา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2535 ถึงป พ.ศ. 2543 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลาทีส่ าคั
ํ ญคือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การทํานากุงซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 36,982 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 314.4 จากการสัมภาษณครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทํานากุงเกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปเปนการทํานากุงในลุม
นําทะเลสาบสงขลาจํ
้
านวน 120 ตัวอยาง สรุปไดวาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญ
มีขนาดปานกลาง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมากกวาครึ่งหนึ่งไดรับการศึกษาสูง
สุดเพียงชัน้ ประถมศึกษา ในปจจุบันครัวเรือนสวนใหญมีอาชีพหลักคือการทํานากุงถึงรอยละ 74.2
แตยงั มีบางสวนทีป่ ระกอบอาชีพหลักทางการเกษตรประเภทอื่น ๆ เชน ทํานา ทําไร ทําสวน รวม
ทัง้ ทําการประมงประเภทอื่น ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา รายไดรวมของครัวเรือนเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพการทํานากุงนั้นมีความแตกตางจากครัวเรือนที่ทํานาขาว และอาชีพทางการเกษตร
อืน่ ๆ หลายเทา
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สํ าหรับป จจัย ทางด า นเศรษฐกิ จและสัง คมที่ เ ปน เหตุจูงใจให เกษตรกรเปลี่ย นการ
ประกอบอาชีพจากการทํานาขาวมาทํานากุงนั้นมีหลายประการคือ ความแตกตางระหวางผลตอบ
แทนการลงทุนในรูปแบบที่เปนตัวเงินที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ประเภทอื่นๆ บนพื้นที่เดียวกัน โดยรายไดสุทธิที่เกษตรกรผูทํานากุงไดรับเฉลี่ยปละประมาณ
207,343 บาทตอไร ในขณะทีร่ ายไดสุทธิจากการทํานาขาวนั้นไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยเพียงปละ
1,159 บาทตอไร จะเห็นไดวารายไดจากการทํานากุงมีมูลคาสูงกวาคาตอบแทนที่ไดรับจากการ
ทํานาขาวถึง 179 เทา ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของปรีชา (2538) ที่ไดทําการสัมภาษณเกษตรกร
ในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงรายไดสุทธิที่เกษตรกรไดรับจากการทํานากุงเปรียบเทียบกับ
การทํานาขาว โดยพิจารณาบนเนื้อที่ที่ใชประโยชนเทากันโดยไมคิดมูลคาที่ดินที่เปนตนทุนการ
ผลิต ปรากฏวารายไดจากการทํานากุงก็มีมูลคาสูงกวาคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํานาขาวถึง
860 เทา และเชนเดียวกันกับผลการศึกษาของสุธญ
ั ญา และคณะ (2539) ซึ่งพบวาการเลี้ยงกุง
สามารถทํากําไรไดมากกวาการทํานาขาวถึง 709 เทา ซึ่งความแตกตางของกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ทํานากุง ขึน้ กับปจจัยบางอยาง เชน ราคากุงตามกลไกของตลาด คาตนทุนผันแปรอื่น ๆ เชน
อาหารกุง รวมถึงอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของกุงในแตละรุนของการเลี้ยงดวย ผลตอบ
แทนการลงทุนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากการทํานาขาวมาเปน
การทํานากุง นอกจากนี้ยังมีปจจัยในเรื่องของระยะเวลาในการไดรับผลตอบแทนที่สั้น ซึ่งใชระยะ
เวลาในการเลีย้ งประมาณ 4 เดือนตอรุน เกษตรกรก็สามารถจับกุงขายไดจึงทําใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว และในชวงระยะเวลา 1-3 ป แรกของการเลี้ยงกุงเปนชวงระยะ
เวลาทีเ่ กษตรกรผูเลี้ยงกุงจะไดรับผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีที่สุด (ปรีชา, 2538)
อยางไรก็ตามถึงแมการประกอบอาชีพทํานากุงจะเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดเปน
อยางดีใหกบั เกษตรกร กอใหเกิดการจางงาน สรางรายไดเปนอยางมากใหกับชุมชนในทองถิ่น
รวมถึงมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม เพื่อใหมีความสะดวกสบายขึ้นในชุม
ชน ซึง่ ทําใหเกษตรกรในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น อีกทั้งยังสงผลดีเอื้อใหกับธุรกิจประเภท
อืน่ ๆ ตามมาดวย เชน ธุรกิจการซื้อขายรถยนตหรือรถจักรยานยนต แตอาชีพการทํานากุงก็ยังคง
เปนอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งในการลงทุนสูง เนื่องจากตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก และมักจะไม
คอยมีความยัง่ ยืนเพราะในบอเลี้ยงกุงที่มีระบบการจัดการที่ไมดีพอ เมื่อเลี้ยงไดชวงระยะเวลาหนึ่ง
มักจะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตกุงลดลง และมีการสะสมเชื้อโรคเกิดขึ้นในบอ และเนื่องจาก
การทีพ่ นื้ ทีน่ าขาวกับพื้นที่นากุงสวนใหญมิไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด ประกอบกับความเห็น
แกประโยชนสว นตนของเกษตรกรบางราย ที่มักจะลักลอบปลอยนํ้าทิ้งรวมไปถึงขี้เลนจากบอเลี้ยง
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ลงสูแ หลงนําธรรมชาติ
้
จนเปนเหตุใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าขึ้น นอกจากนี้ใน
การสรางบอเลี้ยงกุงที่ไมไดมาตรฐานทําใหนํ้าเค็มจากบอเลี้ยงกุงมีโอกาสรั่วซึมสูพื้นที่เกษตรขาง
เคียงรวมไปถึงแหลงนํ้าธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานาและทําการเกษตรประเภท
อื่น ๆ ขางเคียงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดกลายเปนปญหาความขัดแยงทางดานสังคม
ระหวางเกษตรกรผูที่ทํานาขาวกับเกษตรกรผูที่ทํานากุงเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะเห็นไดวาถึงแมการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินมาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจะมีพื้นที่ไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา แตการขยายตัว
ของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงดังกลาวก็ไดสงผลกระทบในเชิงลบใหแกสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของ
ลุม นําเป
้ นอยางมาก ทั้งในดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ซึ่งในบทตอไปจึง
ไดมีการศึกษาถึงผลกระทบของการทํานากุงตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งทางดานฟสิกส
และทางเคมีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติของนํ้าในบริเวณพื้นที่ที่ผานการทํานากุงในลุมนํ้าทะเล
สาบสงขลา

