บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
กุง ทะเลเปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง จึง
เปนทีน่ ยิ มบริโภคทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกุงกุลาดําซึ่งเปนสินคาเกษตร
ทีผ่ ลผลิตเกือบทั้งหมดเพื่อการสงออกเปนหลัก (export-oriented commodity) และสามารถนํา
เงินตราเขาสูป ระเทศปละหลายลานบาท อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงกุลาดําจึงเปนอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนอยางมาก
(Flaherty and Karnjanakesorn, 1995) จากการศึกษาของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม พบวาในป พ.ศ. 2541 พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําทั้งประเทศมีประมาณ 550,460
ไร ซึง่ แบงออกเปนการเลี้ยงระบบความเค็มปกติตามชายฝงทะเล 447,000 ไร และการเลี้ยง
ระบบความเค็มตํ่า 103,000 ไร ซึง่ ในการเลีย้ งดวยระบบความเค็มตํ่าไดแบงออกเปนการเลี้ยงใน
พืน้ ทีน่ าเค็
ํ้ มขึ้นถึง 91,934 ไร และการเลีย้ งในเขตพื้นที่นํ้าจืดโดยนํานํ้าเค็มมาผสมเปนจํานวน
12,066 ไร (กรมประมง, 2541)
ผลผลิตกุง ของประเทศไทยไดมาจาก 2 แหลง คือ ทําการประมงโดยจับจากทะเลและ
จากการเพาะเลี้ยง แตเนือ่ งจากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตเปนตนมา และประเทศไทยไดมีการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
200 ไมลทะเล (Exclusive Economic Zone -EEZ) ขึ้นในป พ.ศ. 2524 ทําใหไทยตองสูญเสีย
พืน้ ทีท่ าการประมงไปประมาณ
ํ
50 % (เปยมศักดิ์, 2539) จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตกุงจาก
ทะเลลดนอยลง ในขณะที่ความตองการบริโภคกุงทั้งในประเทศและตลาดโลกมีความตองการเพิ่ม
มากขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ผานทางภาครัฐจึงไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงกุงทะเลเพื่อชวยเพิ่มผล
ผลิตกุงใหเพียงพอตอการบริโภคและสงออก ขอจํากัดบนพื้นที่ทําการประมงเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ าให
ํ มีการพัฒนาการเลี้ยงกุงตามบริเวณชายฝงขยายเพิ่มมากขึ้น
2.1 การพัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดําในประเทศไทย
การเลี้ยงกุงทะเลในประเทศไทยไดเริ่มขึ้นในราวป พ.ศ. 2486 โดยเริ่มมีการเลี้ยงใน
แถบพืน้ ทีภ่ าคกลางเขตจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (สะไบทิพย และ
คณะ, 2543) การเพาะเลีย้ งในระยะแรกเปนระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติที่มีการปลอยนํ้าทะเลซึ่ง
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มีลกู พันธุก งุ ปะปนมาเขาไปยังบอเลี้ยงซึ่งอาจเปนบอพักนํ้าในการทํานาเกลือ รองนํ้า หรือบอที่
เกิดจากการขุดขึ้น เมื่อลูกกุงโตเต็มที่จึงจับมาบริโภค ตอมาเมื่อสภาพแวดลอมทางทะเลเปลี่ยน
แปลง ทําใหปริมาณลูกกุงในแหลงนํ้าธรรมชาติลดลง ประกอบกับในป พ.ศ. 2515 ประเทศไทยได
ประสบความสําเร็จในการเพาะฟกลูกกุงกุลาดําภายใตการดําเนินการของสถานีประมงสงขลา และ
สถานีประมงภูเก็ต ทางภาครัฐจึงไดมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงกุงทะเลมากขึ้น และ
เกษตรกรผูเ ลีย้ งเองไดมีการเรียนรูและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงในรูปแบบที่แตกตางกัน จากวิธี
การเลี้ยงแบบธรรมชาติพัฒนามาเปนวิธีการเลี้ยงที่ทันสมัยและมีการนําอุปกรณและเครื่องจักรเขา
มาชวย ทําใหผลผลิตกุงที่ไดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการเลี้ยงกุงกุลาดําในประเทศไทยที่
เปนการเลี้ยงดวยระบบความเค็มปกติตามแนวชายฝงทะเล สามารถจําแนกไดเปน 3 ระบบ คือ
2.1.1 ระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือดั้งเดิม (Extensive system)
เปนระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติที่มีความหนาแนนตํ่า ผลผลิตที่ไดตอไรจึง
ตํามาก
่
พืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง สวนใหญเปนพื้นที่ที่เปนนาเกลือที่อยูใกลทะเลหรือพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปน
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันนอย มีระดับนํ้าขึ้นลงอยางเพียงพอ และเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า
เล็ก ๆ เชน ลูกกุง ลูกปู ลูกปลา เปนตน ถูกนํามาสรางเปนบอ เพื่อดักสะสมรวบรวมลูกพันธุกุงที่
ปะปนมากับนํ้า มีขนาดบอประมาณ 50-100 ไร โดยขุดบอเปนรองลึกประมาณ 50-60 เซนติเมตร
และมีการยกคันดินใหสูงขึ้น การเลี้ยงดวยระบบนี้จะปลอยตามธรรมชาติ โดยไมมีการใหอาหาร
แตจะมีการเปลีย่ นถายนํ้าบอย ลูกกุงเหลานั้นจะถูกกักไวในบอประมาณ 2-3 เดือน แลวจึงจะ
ทยอยจับขายได ผลผลิตที่ไดจากระบบการเลี้ยงดวยระบบนี้จึงตํ่ามากประมาณ 40-60 กิโลกรัม/
ไร/ป ปจจุบนั มีเพียง 5% ของพื้นที่เลี้ยงกุงทั้งหมดที่ยังคงเลี้ยงดวยระบบนี้
2.1.2 ระบบการเลี้ยงกุงแบบกึ่งธรรมชาติหรือกึ่งพัฒนา(Semi intensive system)
เปนระบบทีม่ กี ารพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงตาง ๆ เพื่อเพิ่มจํานวนผลผลิต คือเปน
แบบโมโนคัลเจอร (monoculture) ทีม่ กี ารจับลูกพันธุกุงจากธรรมชาติมาเลี้ยงในบอ และมีการ
ปลอยเสริมในอัตรา 5-10 ตัวตอตารางเมตร โดยมีการเปลี่ยนถายนํ้าในปริมาณ 5-10 % ทุกวัน
มีการควบคุมจํานวนกุงในบอเลี้ยงรวมทั้งมีการใชปุยและสารสําหรับเบื่อปลาที่ปะปนเขามากับลูก
พันธุก งุ เพือ่ ใหเหลือเฉพาะลูกพันธุกุงเพียงอยางเดียว และมีการใหอาหารเสริมรวมดวย การ
เลีย้ งดวยระบบนี้สามารถเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ขึ้นมาไดระดับหนึ่ง คือ ประมาณ 80-100
กิโลกรัม/ไร/ป ซึ่งในปจจุบันการเลี้ยงในระบบนี้มีเพียง 15 % เทานั้น
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2.1.3 ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive system)
เปนระบบการเลี้ยงที่มีการใชเทคโนโลยีอุปกรณเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการใช
ระบบการฟอกอากาศอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบอ และตองมีการเปลี่ยนถายนํ้า
ในปริมาณ 5-40 % ทุกวัน เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยง มีการใหอาหารเสริม 4-6 มื้อตอวัน
จึงทําใหมกี ารสะสมของสารอินทรียบนพื้นบอในปริมาณสูง จํานวนลูกกุงที่ใชประมาณ 25-60 ตัว
ตอตารางเมตร ซึ่งไดมาจากการผลิตในโรงเพาะฟก การเลี้ยงดวยระบบนี้เปนระบบที่มีลงทุนสูง
เกษตรกรผูเ ลีย้ งจึงตองมีความรูและความชํานาญเปนอยางมาก
แตผลผลิตที่ไดรับก็สูงเชนกัน
ปจจุบันกวา 80 % ของพืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุงทั้งประเทศไดหันมาใชระบบการเลี้ยงแบบพัฒนา
(Rosenberry, 1996) การเลีย้ งกุง แบบพัฒนายังมีระบบการเลี้ยงที่แตกตางกันซึ่งสามารถแบงได
เปน 2 ระบบ ดังนี้คือ
1) การเลีย้ งกุงแบบพัฒนาระบบเปด (Opened system) ในยุคแรก ๆ ของ
การเลีย้ งแบบพัฒนานี้จะใชวิธีการเลี้ยงแบบระบบเปด ซึ่งตองมีการใชนํ้าที่มีคุณภาพดีในปริมาณ
มากเพราะตลอดการเลี้ยงตองมีการเปลี่ยนถายนํ้า 2-3 วันตอครั้ง ในสัดสวน 20 % ของปริมาตร
นําในบ
้ อ เนือ่ งจากในระหวางการเลี้ยงจะมีสาหรายหรือแพลงกตอนพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
และใชออกซิเจนในบอเพื่อชวยในการหายใจในชวงเวลากลางคืน ทําใหออกซิเจนในบอลดลงตํ่า
มาก กอปรกับเศษอาหารที่เหลือรวมทั้งสิ่งขับถายจากกุงที่สะสมในบอในปริมาณมากซึ่งจะเปน
อันตรายตอกุง
ปจจุบันระบบนี้จึงไดรับความนิยมลดลงเนื่องจากปญหาความเสื่อมโทรมของ
แหลงนําธรรมชาติ
้
ที่นํามาใชในการเลี้ยงกุงซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาโรคระบาดในกุงตามมา
2) การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาระบบปด (Closed system) เนือ่ งมาจากปญหา
ความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น และการนํานํ้าจากภายนอกเขาสูบอเลี้ยงเปนตัวการ
ในการแพรกระจายของเชื้อโรคเขาสูบอกุง โดยเฉพาะโรคระบาดที่ไดสรางความเสียหายอยางใหญ
หลวงใหกบั เกษตรกร จึงไดมีการพัฒนาการเลี้ยงกุงโดยไมตองมีการนํานํ้าจากภายนอกฟารมเขา
มายังบอเลี้ยง แตจะใชระบบการหมุนเวียนนํ้าที่ใชอยูภายในฟารม โดยตองมีการแบงพื้นที่
ประมาณ 40-60 % เพื่อสรางเปนบอเก็บนํ้า บอตกตะกอน บอบําบัด และคลองสงนํ้า เมื่อมีการ
นํานําทะเลที
้
ส่ ะอาดจากภายนอกเขาสูบอเลี้ยง นํ้าจากบอเลี้ยงเดิมก็จะถูกถายลงสูบอตกตะกอน
และทําการบําบัดดวยสารเคมีกอนที่จะสูบเขาไปเก็บในบอพักเพื่อนํากลับไปใชใหมอีกครั้ง การ
เลีย้ งดวยวิธนี จี้ ะมีความหนาแนนของกุงในบอ 30-50 ตัวตอตารางเมตร ใชระยะเวลาการเลี้ยง
ประมาณ 110-130 วัน (อนันต และคณะ, 2541)
การเลีย้ งกุง ดวยระบบความเค็มปกติตามแนวชายฝงทะเล เปนการเลี้ยง
ทีม่ กี ารนํานําทะเลซึ
้
่งมีความเค็มอยูในชวง 30-35 ppt เขามาในบอเลี้ยง ซึ่งมักจะประสบกับ
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ปญหาเรือ่ งคุณภาพนํ้า จึงจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการใชพื้นที่มากเพื่อ
สรางระบบบําบัดนํ้าเสียที่ปลอยออกมาจากบอเลี้ยง ทําใหมีการใชเงินลงทุนสูง และฟารมกุงของ
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญเปนฟารมขนาดเล็กจึงมีพื้นที่ไมเพียงพอในการสรางระบบการจัดการดัง
กลาว ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาการแพรกระจายของโรคที่อาจจะเกิดขึ้น เกษตรกรจึงไดมีการ
พัฒนาการเลีย้ งกุง ระบบความเค็มตํ่า โดยใชวิธีการนํานํ้าทะเลมาผสมกับนํ้าจืดใหไดความเค็มอยู
ในชวง 10-15 ppt ซึง่ เปนชวงความเค็มที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุง (สุธี, 2543) และยัง
สามารถชวยลดปญหาเรื่องโรคลงได การเลี้ยงกุงระบบความเค็มตํ่าจึงเริ่มเปนที่นิยมของเกษตรกร
โดยในป พ.ศ. 2533 ไดเริ่มมีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงเขามาในเขตพื้นที่นํ้าจืด โดยการขนนํ้าจาก
นาเกลือมาผสมกับนํ้าจืดจนไดความเค็มประมาณ 8-10 ppt หรือเติมนํ้าจากนาเกลือประมาณ 1
ใน 3 ของบอแลวคอย ๆ ทยอยเติมนํ้าจืดเขาไประหวางการเลี้ยง (สิริ, 2541) ลูกกุงที่ปลอยลงใน
บอมีความหนาแนนประมาณ 60 ตัวตอตารางเมตร หรือ 10,000 ตัวตอไร ประมาณ 100-120 วัน
จะสามารถจับขายได ในระหวางการเลี้ยงก็มีการเติมนํ้าจืดเพิ่มเรื่อย ๆ จนนํ้าเปนนํ้าจืดตอนจับกุง
ขาย โดยปกติการเลี้ยงดวยระบบนี้ไมมีการถายนํ้า แตจะเติมนํ้าเพื่อรักษาระดับนํ้าในบอใหคง
เดิม ทําใหความเค็มของนํ้าในบอลดลงเรื่อย ๆ ดวยระยะเวลาการเลี้ยงที่ถูกจํากัด ทําใหกุงที่จับได
มีขนาดเล็ก แตหากเกษตรกรสามารถควบคุมความเค็มของนํ้าในบอใหอยูในระดับ 2-4 ppt ได กุง
ก็ยงั สามารถเจริญเติบโตไดตอไปอีกระยะหนึ่ง ปจจุบนั การเลีย้ งกุงในพื้นที่นํ้าจืดเปนที่นิยมเลี้ยง
กันมากในแถบพืน้ ที่ภาคกลาง เชนจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เปนตน
2.2 การขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง
ในป พ.ศ. 2515 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทั้งประเทศเพียง 56,602 ไร ตอมา
ภายหลังจากทีป่ ระเทศไทยประสบความสําเร็จในการเพาะฟกลูกพันธุกุง การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา
จึงเปนอีกอาชีพทีน่ ยิ มเลี้ยงกันอยางแพรหลาย ประกอบกับการที่ภาครัฐไดมีนโยบายสนับสนุนการ
สงเสริมการเพาะเลี้ยงกุงเพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอสําหรับการบริโภคและเพื่อการสงออก จึงทําให
มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงอยางรวดเร็ว โดยพืน้ ทีเ่ พาะเลี้ยงกุงไดเพิ่มขึ้นเปน 192,453 ไร
และ 454,975 ไร ในป พ.ศ. 2525 และ 2535 ตามลําดับ ทําใหผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงได
เพิม่ ขึ้นจาก 991 ตัน ในป พ.ศ. 2515 เปน 10,091 ตัน และ 225,000 ตัน ในป พ.ศ. 2525 และ
2535 ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2539) สงผลใหประเทศไทยกลายเปนผูนําใน
การผลิตกุงรายใหญของโลก (Csavas, 1994a)

9

ในปจจุบนั ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทั้งประเทศอยูในภาคใต ตาม
จังหวัดชายฝง ทะเลทัง้ ดานตะวันออกและฝงตะวันตก โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงตามชายฝงตะวันออก
อยูใ นจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา ตามลําดับ สําหรับการขยายตัวของพื้น
ที่เพาะเลี้ยงกุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาจะขยายตัวมากในบริเวณคาบสมุทรสะทิ้งพระ ในเขต
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนการเลี้ยง
กุง โดยใชระบบความเค็มปกติที่ตองมีการชักนํ้าทะเลเขามายังบอเลี้ยงกุง (Szuster and Flaherty,
2000)
สํ าหรับปจจัยที่สงผลตอการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน
ประเทศมีหลายประการดวยกันคือ พื้นที่ชายฝงทะเลทั้ง 2 ดาน ของประเทศมีศักยภาพเหมาะสม
และเอื้ออํานวยตอการเพาะเลี้ยงกุงเปนอยางมาก คือเปนพื้นที่ที่ไมไดรับอิทธิพลจากพายุไตฝุน
หรือพายุไซโคลน อุณหภูมิของนํ้าไมแปรปรวนตามฤดูกาล และมีสภาพดินและภูมิประเทศเหมาะ
สําหรับการสรางบอเลี้ยงกุง ประกอบกับมีแหลงอาหารที่จะนํามาใชเลี้ยงกุงจากในประเทศคอน
ขางจะอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ความตองการบริโภคกุงในตลาดตางประเทศที่ยังคงมีเพิ่มมากขึ้น
โดยในป พ.ศ. 2543 มีปริมาณสูงถึง 1,180,000ตัน ซึง่ เปนความตองการจากกลุมประเทศในแถบ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และตลาดอื่น ๆ แตปริมาณการผลิตกุงของโลกในปนั้นมีจํานวนทั้ง
สิน้ เพียง 680,000 ตัน และประเทศไทยก็เปนผูผลิตสูงสุดอันดับหนึ่งในเวลานั้น (ตารางที่ 1) การ
ขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การขยายตัวของพื้นที่ที่ใชในการเพาะเลี้ยงกุงดัง
กลาวสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงมาจากพืน้ ทีป่ าชายเลนและพืน้ ทีน่ าขาว ซึ่งมีทศิ ทางการกระจาย
ของพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งอยูบริเวณชายฝงทะเลดานอาวไทย และบางแหงไดมีการขยายตัวรุกลํ้าเขามา
ในแผนดินบริเวณสองฝงคลองของแมนํ้าลําคลอง อัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงสวนใหญ
จะขึน้ อยูกับการตัดสินใจของผูประกอบการเอง โดยปราศจากการชี้แนะและควบคุมจากหนวยงาน
ของภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมตามมา
สําหรับการขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ดุสิต และ พุทธ
(2535) ไดสารวจพื
ํ
น้ ที่เพาะเลี้ยงกุงในบริเวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสงขลา โดยการใชภาพถายดาวเทียม LANDSAT ระบบ Thematic Mapper ซึง่ ถายใน
ระหวางพ.ศ. 2532-2533 พบวาในเขตอําเภอหัวไทร และอําเภอระโนด มีพนื้ ที่เพาะเลี้ยงกุง
11,626 ไร และ 11,362 ไร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประมุข (2536) ที่ไดทํา
การศึกษาคลายกันโดยใชภาพถายดาวเทียมซึ่งถายเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 พบวาในป พ.ศ. 2532 มีพนื้ ทีเ่ พาะเลี้ยงกุงในเขตอําเภอหัวไทร และ
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ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุงของโลกในป พ.ศ. 2543

1.
2.
3.
4.
5.

ประเทศผูผลิตกุง
ไทย
เอกวาดอร
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

ปริมาณการผลิต (ตัน)
240,000
130,000
120,000
110,000
80,000

คิดเปน (รอยละ)
35.29
19.12
17.65
16.18
11.76

อําเภอระโนด 2,706 ไร และ 3,744 ไร ตามลําดับ สวนในป พ.ศ. 2533 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงใน
เขตอําเภอหัวไทร และอําเภอระโนด เพิ่มขึ้นเปน 22,475 ไร และ 16,944 ไร ตามลําดับ และ
จากการสํ ารวจของฝายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมลุมนํ้ าทะเลสาบ
สงขลา สํ านักวิจัยและพัฒนา (2538) พบวาพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 15 โดยในป พ.ศ.
2532 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงรวมทั้งจังหวัดเพียง 67,234 ไร และไดเพิ่มขึ้น
เปน 133,694 ไร ในป พ.ศ. 2537 สวนจังหวัดพัทลุงไมพบวามีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงในป พ.ศ. 2532
แตในป พ.ศ. 2537 กลับมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นถึง 2,883 ไร จังหวัดสงขลาใน
ป พ.ศ. 2532 มีพนื้ ที่เพาะเลี้ยงกุงรวมทั้งจังหวัดเพียง 5,813 ไร ตอมาในป พ.ศ. 2537 พื้นที่เพาะ
เลี้ยงกุงไดเพิ่มขึ้นเปน 28,891 ไร การเพิม่ ขึ้นของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงสงผลกระทบในเชิงลบตอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศเปนอยางมาก (Flaherty and Karnjanakesorn, 1995; Dierberg
and Kiattisimkul, 1996) โดยเฉพาะการถายนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยงกุงโดยปราศจากการบําบัดและเลน
ตะกอนจากสารอาหารที่ตกคางลงสูแหลงนํ้าโดยตรง ซึ่งพื้นที่ที่มีปญหามากในเรื่องของการระบาย
นําทิ
้ ง้ จากพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งกุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดแกบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงในเขตอําเภอ
หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จ. สงขลา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม,
2542) ผลจากการกระทําดังกลาวไดกอใหเกิดปญหานํ้าเสียและนํามาซึ่งการทําลายพื้นที่ปาชาย
เลนเพือ่ นําพืน้ ทีม่ าใชในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคใต, 2540)
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2.3 การขยายตัวของพืน้ ที่เพาะเลี้ยงกุงตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน
ระบบนิเวศปาชายเลน เปนระบบนิเวศที่ซบั ซอนและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และมีผลผลิตทางชีวภาพสูง
ปาชายเลนเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาอยาง
มหาศาลทัง้ พันธุไ มและพันธุสัตวนํ้าที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจนานาชนิด ปาชายเลนจะแพรกระจาย
อยูต ามชายฝง ในเขตนํ้าขึ้นนํ้าลงในแถบเขตรอนและเขตกึ่งรอน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณ
นําฝนและอุ
้
ณหภูมิสูง และมีอัตราการเกิดพายุนอย (Lewis, 1982) ปาชายเลนจะเจริญเติบโตไดดี
ในบริเวณทีไ่ ดรับอิทธิพลจากกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลงและไดรับนํ้าจืดตลอดเวลา เชน บริเวณปากแมนํ้า
หรือบริเวณนํากร
้ อย บริเวณที่มีนํ้าจืดไหลเขามาตลอดป บริเวณชายฝงทะเลที่มีแหลงนํ้าจืดอยูใกล
เปนตน
พรรณพืชในปาชายเลนประกอบดวยพืชหลายชนิด เชน โกงกาง เสม็ด ตนจาก ไมปา
บางชนิดจะพบเฉพาะในพืน้ ที่ปาชายเลนเทานั้น การแพรกระจายและความหนาแนนของพรรณพืช
แตละชนิดแตกตางกันไปในแตละบริเวณขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละพื้นที่ ระบบนิเวศปา
ชายเลนทีม่ คี วามอุดมสมบูรณมักพบในบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหวางนํ้าจืดกับนํ้าเค็ม ปา
ชายเลนนับวามีบทบาทสําคัญทั้งทางชีวภาพและกายภาพมากคือ ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง
ทะเลและพืน้ ดินเปนพืน้ ที่รองรับสิ่งตาง ๆ จากพื้นดินกอนลงสูทะเล ทําหนาที่เปนตัวจับดักตะกอน
ดินของปาชายเลน เปนพื้นที่ที่ชวยปองกันแผนดินพังทลายจากกระแสนํ้าขึ้น นํ้าลง พายุ และการ
กัดเซาะของชายฝง
เปนแหลงอนุบาลและปองกันอันตรายใหกับตัวออนของปลาและกุง
(Robertson and Duke,1987) ทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน กุงกุลาดํา กุงแชบวย
เปนตน นอกจากนีย้ งั มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลโดยตรงตอประชาชนในทอง
ถิน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการประมง
ประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลซึ่งเปนแนวปาไมชายเลนประมาณ 936 กิโลเมตรของ
แนวชายฝงทะเล (สํานักงบประมาณ, 2534) จากการสํารวจพื้นที่ปาชายเลนเมื่อป พ.ศ. 2504
พบวาพืน้ ทีป่ า ชายเลนทั้งประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 2,299,375 ไร จากการศึกษาภาพถายทาง
อากาศ และภาพถายดาวเทียม Landsat ของธงชัย (2536) เพื่อวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของ
พืน้ ทีป่ า ชายเลนทัง้ ประเทศที่มีอยูในป พ.ศ. 2504 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2534 พบวาในป พ.ศ.
2534 พืน้ ทีป่ า ชายเลนของประเทศลดลงเหลือเพียง 1,085,000 ไร ซึง่ ตลอดระยะเวลา 30 ปที่
ผานมาพืน้ ที่ปาชายเลนไดถูกทําลายไปถึง 1,214,375 ไร โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยประมาณ 40,479
ไรตอ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2529 พื้นที่ปาชายเลนถูกทําลายลงไปมากถึง 568,125 ไร
เนื่องจากในชวงเวลานั้นเกษตรกรผูเลี้ยงกุงไดมีการปรับเปลี่ยนระบบวิธีการเลี้ยงกุงมาเปนระบบ
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การเลีย้ งแบบพัฒนากันมากขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. 2539 พบวาพื้นที่ปาชายเลนในประเทศมี
เหลืออยูเพียง 1,190,682 ไร หรือลดลงรอยละ 48.2 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งประเทศเมื่อเทียบกับป
พ.ศ. 2504 (กรมปาไม, 2540)
พืน้ ทีป่ า ชายเลนในภาคใตนั้น
นับวาเปนปาชายเลนที่เหลืออยูจํานวนมากที่สุดใน
ประเทศไทย ซึง่ พบมากทั้งชายฝงทะเลดานตะวันออกและฝงอันดามัน มีการกระจายตัวอยูในพื้น
ที่ 12 จังหวัด ไดแกจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ปตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2504-2539 พื้นที่ปาชายเลนในภาค
ใตลดลงเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,000,460 ไร หรือลดลงรอยละ 52.2 ของพืน้ ทีป่ าชายเลนในภาคใต
เมือ่ ป พ.ศ. 2504 ที่มีอยูเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,091,250 ไร และในป พ.ศ. 2539 พบวาพื้นที่ปา
ชายเลนของภาคใตเหลือแพรกระจายอยูเพียง 11 จังหวัดเทานั้น เนื่องจากพื้นที่ปาชายเลนใน
จังหวัดพัทลุงถูกทําลายหมดจนไมเหลือสภาพปาชายเลนคือพื้นที่ปาชายเลนลดลง 8,750 ไร จาก
พืน้ ทีป่ า ชายเลนที่มีอยูในป พ.ศ. 2504 จํานวน 8,750 ไร โดยลดลงเฉลี่ยปละ 250 ไร สําหรับ
จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีป่ า ชายเลนลดลงมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ลดลง 336,317 ไร
หรือลดลงรอยละ 87.9 ของพื้นที่ปาชายเลนที่มีอยูในป พ.ศ. 2504 ในขณะที่จังหวัดสงขลากลับ
เปนจังหวัดทีม่ พี นื้ ที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นสูงสุดในเวลานั้นคือเพิ่มจาก 8,125 ไรในป พ.ศ. 2504 เปน
16,731 ไร หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 105.9 เนื่องจากไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนเพิ่มขึ้น
และจากการศึกษาของ Tanavud และคณะ (2001) ถึงการสภาพการใชที่ดินในลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลาในชวงระหวางป พ.ศ. 2525 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2543 พบวาพื้นที่ปาชายเลนมีเนื้อที่ลด
ลง 17,594 ไร คิดเปน 87.4 %
สําหรับสาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทยรวมทั้งภาคใตดวย
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศ ทําใหมีความตองการในการใชประโยชน
จากพืน้ ทีป่ า เพือ่ การยังชีพ เชน การตัดไม ทําการเกษตรกรรม การใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม
การขยายตัวของชุมชน และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุงซึ่งไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอผลผลิตการประมงชายฝงตามมา อยางไรก็ตามถึงแมวาปาชายเลนเปนแหลงอาหาร
แหลงอนุบาลและเปนที่สําหรับปองกันอันตรายใหกับสัตวนํ้าวัยออน รวมทั้งตัวออนของปลาและ
กุง ทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจหลายชนิด แตพื้นที่ที่บริเวณปาชายเลนก็ไมใชพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
การเพาะเลีย้ งกุง
ทั้งนี้เนื่องจากดินในบริเวณพื้นที่ปาชายเลนมักมีสภาพเปนกรด ทําใหมี
ปญหาของไฮโดรเจนซัลไฟด และการสะสมของสารประเภทแอมโมเนียที่พื้นกนบอเกิดขึ้นตามมา
การสรางบอเลีย้ งกุงก็ทําไดคอนขางยาก และขณะทําการเลี้ยงก็ไมสามารถถายนํ้าออกไดหมด
การเลีย้ งกุง ในพืน้ ทีป่ า ชายเลนสามารถทําการเลี้ยงไดชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ปริมาณผลผลิตกุง
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ก็เริม่ ลดลง
เนือ่ งจากมีการแพรกระจายของเชื้อโรคภายในบอที่เกิดจากการสะสมของเสียเปน
จํานวนมาก (Corea et al., 1998) เมือ่ ปริมาณผลผลิตลดลงเกษตรกรจึงเริ่มมีการละทิ้งบอ เพื่อ
บุกรุกพืน้ ทีป่ า ชายเลนใหมเพื่อทําการเลี้ยงตอไป ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2533 พบวามีบอกุง
ทีอ่ ยูใ นเขตพื้นที่ภาคกลางถูกทิ้งรางสูงถึง 281,250 ไร (Funge-Smith and Briggs, 1994) และ
จากรายงานของสถาบันทรัพยากรชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2538) ถึงสถานภาพของ
พืน้ ทีบ่ อ กุง ทีถ่ กู ทิง้ รางในภาคใต พบวามีบอกุงที่ถูกทิ้งรางสูงถึง 129,358 ไร
2.4 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่นําไปสูการทํานากุง
เนื่องจากกุงกุลาดํ าเปนสินคาออกที่สําคัญของไทย และสามารถทํ าเงินตราเขาสู
ประเทศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑกุงแชแข็ง ซึ่งมูลคาการสงออกกุงมีแนวโนมสูงขึ้น
ทุกป โดยมีมลู คาการสงออกในป พ.ศ. 2543 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นถึง 68,070 ลานบาท ซึ่งเพิ่ม
ขึน้ จากป พ.ศ. 2541 และ ป พ.ศ. 2542 ที่มีมูลคาการสงออก 63,850 และ 57,332 ลานบาท
นอกจากนี้ธุรกิจการเลี้ยงกุงยังกอใหเกิดการจางงานในกิจกรรมตอเนื่องอีกหลายประเภท ทั้งใน
สวนของผูเ พาะฟกลูกพันธุกุง โรงงานแปรรูปกุง จนถึงผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก
ขนาดใหญ (บัณฑูร, 2538) สําหรับสาเหตุบางประการที่เปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนจากอาชีพ
ทํานาหันมาเลี้ยงกุงกุลาดําแทน พอสรุปไดดังนี้
2.4.1 ผลตอบแทน
จากผลการวิจัยของสุธญ
ั ญา และคณะ (2539) ถึงผลตอบแทนสุทธิจากการใช
ทีด่ นิ ในลุม นําทะเลสาบสงขลาในป
้
พ.ศ. 2539 พบวาการใชที่ดินเพื่อการเลี้ยงกุงกุลาดําไดใหผล
ตอบแทนสุทธิตอ พื้นที่สูงสุดและการใชที่ดินเพื่อปลูกขาวใหผลตอบแทนสุทธิตอพื้นที่ตํ่าสุด (ตาราง
ที่ 2) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของประมุข (2536) ที่ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกร
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงกุง พบวาเกษตรกรสวน
ใหญมคี วามเห็นวาอาชีพการเลี้ยงกุงดีกวาการทํานา เนื่องจากอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอาชีพที่ทํา
รายไดใหแกเกษตรกรสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาขาว ซึ่งไดมีการเปรียบเทียบรายไดที่ได
รับจากการประกอบอาชีพทั้งสอง โดยพิจารณาบนเนื้อที่ที่ใชประโยชนเทากันโดยไมคิดมูลคาที่ดิน
ทีเ่ ปนตนทุนการผลิตของเกษตรกร ปรากฏวาในเนื้อที่ 1 ไร เกษตรกรผูทํานาขาวจะมีกําไรสุทธิ
เฉลีย่ ปละ 186 บาทตอไร ในขณะที่เกษตรกรผูทํานากุงจะมีกําไรสุทธิเฉลี่ยสูงถึงปละ 159,954
บาทตอไร (ปรีชา, 2538) เชนเดียวกันกับการศึกษาของสุธญ
ั ญา และคณะ (2539) พบวาผลตอบ
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แทนสุทธิจากการเลี้ยงกุงของเกษตรกรในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลามีกําไรจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ยปละ
118,478 บาทตอไร ในขณะที่การทํานาจะมีกําไรเฉลี่ยเพียงปละ 167 บาทตอไรเทานั้น ซึ่งจะ
เห็นไดวา การเลีย้ งกุงสามารถทํากําไรไดมากกวาการทํานาขาวถึง 709 เทา (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลตอบแทนสุทธิจากการใชที่ดินในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในป พ.ศ. 2539
ประเภทการใชที่ดิน
1.
2.
3.
4.

ขาว
ยางพารา
ไมผล*
การเลี้ยงกุงกุลาดํา

รายไดสุทธิ (บาท/ไร/ป)
ตํ่าสุด
สูงสุด
เฉลี่ย
-92.20
396.00
167.00
1,514.20
5,849.00
3,361.00
4,834.30
13,126.20
8,427.00
-135,045.00
337,681.00
118,478.00

หมายเหตุ * ไมผล ไดแก เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน และลางสาด
ที่มา : ปนัญญา และคณะ, 2541 ; สุธัญญา และคณะ, 2539

ถึงแมวาการเลี้ยงกุงกุลาดํ าจะเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสที่จะ
ประสบกับภาวะขาดทุนสูง อีกทั้งจะตองใชเงินลงทุนคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชที่ดิน
รูปแบบอื่น แตเมือ่ คํานึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการเลีย้ งกุง เกษตรกรสวนใหญยังคงใหความ
เห็นวาการทํานากุงไดใหผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคามากกวาการทําการเกษตรประเภทอื่น ๆ
ขณะเดียวกันก็ยงั สงผลดีตอภาคธุรกิจอื่น ๆ เชน ธุรกิจการซื้อขายรถยนต รถจักรยานยนต รวมไป
ถึงการขยายสาขาของธุรกิจธนาคารตาง ๆ เพื่อรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น ทําให
โครงสรางพืน้ ฐานของทองถิ่น เชน ระบบถนน ไฟฟา ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น ดวยเหตุนี้จึงเปน
เหตุจงู ใจใหเกษตรกรไดหันมาประกอบอาชีพทําการเลี้ยงกุงตอไป
2.4.2 ระยะเวลา
จากการสํารวจเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงกุงกุลาดํา ปรากฏวาระยะเวลาที่ใหผล
ตอบแทนจากการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหมีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยง
กุง ซึง่ ชวงระยะเวลาการเลี้ยงกุงที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือ ชวงระยะเวลา 1-3 ปแรก รองลงมา
ไดแก 4-6 ป และ 7-9 ป ตามลําดับ หากไดทําการเลี้ยงเปนระยะเวลาเกินกวา 10 ปขึ้นไปนั้น
เกษตรกรเห็นวาจะไมใหผลตอบแทนเลย (ปรีชา, 2538) จะเห็นไดวาอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดําจะ
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ใชเวลาไมนานในการเลี้ยงก็จับขายได และใหผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคากวาการใชที่ดินในรูป
แบบอื่นดวยระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน
อย า งไรก็ ต ามถึ ง แม ว  า การเลี้ ย งกุ  ง จะเป น อาชี พ ที่ ส  ง ผลเชิ ง บวกในแงของ
เศรษฐกิจใหแกเกษตรกรและชุมชนในทองถิ่น แตยังคงมีประเด็นปญหาทางดานสังคมบาง
ประการทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบในเชิงลบแกเกษตรกรในพื้นที่ดวยเชนกัน ซึ่งจากผลการสํารวจของ
สมหญิง (2536) ที่ไดทํ าการสํ ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช และสงขลา จํานวน 57 ราย สวนใหญก็ใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับการ
สํารวจขอมูลของปรีชา (2538) ที่ไดทําการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
พบวาเกษตรกรสวนใหญหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงกุลาดํากันมากทําใหการใชที่ดินเพื่อปลูก
ขาวลดลง แตเนื่องจากปจจัยการผลิตที่แตกตางกันและพื้นที่ที่ทํานาขาวกับพื้นที่ที่ทํานากุงมิได
แยกจากกันโดยเด็ดขาด ประกอบกับเกษตรกรผูประกอบการมุงแตจะกอบโกยรายไดและรักษาผล
ประโยชนของตนเอง โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงทําใหกลายเปนปญหาความ
ขัดแยงระหวางผูที่ทํานาขาวและผูที่ทํานากุง และจากการประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอมจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในจังหวัดสงขลาของ สุธัญญา และคณะ (2539)
พบวาระบบการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาที่มีความหนาแนนสูงและเปนที่นิยมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงใน
ปจจุบันนั้น ถึงแมจะเปนระบบที่ใหผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและโดดเดนในเชิงเศรษฐศาสตร
มากกวาระบบการเลี้ยงแบบอื่น ๆ แตก็ยังไมสามารถรับรองไดวาเปนระบบที่มีความยั่งยืน และ
การเลีย้ งกุง ยังคงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะแวดลอม ทั้งในแงของคุณภาพดิน คุณภาพ
แหลงนํา้ ผลผลิตทางการประมงลดลง รวมถึงพื้นที่การทํานาขาวและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ
ไดรับความเสียหาย
2.5 ปญหาทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญ ซึง่ ในปจจุบันประเทศไทยตองประสบกับ
ปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดินเปนอยางมาก จากการศึกษาของจักรกฤษณ (2532) ถึง
แนวทางการใชทดี่ นิ ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พบวาในปจจุบันพื้นที่ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการทําการเกษตรนัน้ ลดลงเปนอยางมาก ซึ่งมีพื้นที่ที่เหลือที่สามารถนํามาใชประโยชนในการ
เกษตรประมาณรอยละ 50 เทานั้น สวนที่เหลือเปนพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน และ
มีศกั ยภาพในการนํามาใชประโยชนทางการเกษตรลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการลดลงของผลผลิต
ทางการเกษตร และจากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน (2541) ถึงสภาพปญหาของพื้นที่เพื่อจัด
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ทําแผนการใชทดี่ นิ ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พบวาสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินในพื้นที่ก็เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหมีความตองการใชที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน
อุตสาหกรรม และโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ในขณะที่พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรมี
คอนขางจํากัด จึงทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมบนที่ลาดชันสูงอันเปนแหลงตนนํ้าลําธาร เพื่อปรับ
สภาพพืน้ ทีม่ าเปนพืน้ ที่เพาะปลูกยางพารา ซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
(soil erosion) มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า ชายเลนเพื่อทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และในชวงป พ.ศ.
2532-2535 ยังไดมกี ารขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงในบริเวณพื้นที่นํ้าจืดบริเวณรอบทะเลสาบ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่นาขาวมาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก
ซึ่งพื้นที่เหลานั้นลวนเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ไมเหมาะสม ดวยเหตุนี้จึงเปนการเรงใหเกิดความ
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรดินและทรัพยากรนํ้าขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาทรัพยากรดินที่เปนผลเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาที่สําคัญไดแก
2.5.1 ดินเค็ม (Salt affected soil)
สวนใหญเปนดินที่มักพบในบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล บริเวณที่ราบลุมปาก
แมนาต
ํ้ าง ๆ และรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของนํ้าทะเล
ดินเปนดินเหนียวหรือดินตะกอนทะเลที่มีการระบายนํ้าเลวมาก และมีความอุดมสมบูรณตํ่าถึง
ปานกลาง มีเนือ้ ที่รอยละ 0.41 ของพื้นที่ลุมนํ้า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) แตปจจุบันจากการ
เปลีย่ นแปลงการใชที่ดินโดยปราศจากการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม ทําใหมีการขยายตัวของ
พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งกุง ในบริเวณพื้นที่นํ้าจืดรอบทะเลสาบเปนพื้นที่กวางขึ้น ทําใหเกิดปญหาการแพร
กระจายความเค็มในบริเวณพื้นที่เกษตรขางเคียงมากขึ้น ทําใหผลิตผลทางการเกษตรลดลง และ
เมือ่ บอกุง มีประสิทธิภาพในการใหผลผลิตกุงลดลง เกษตรกรจํานวนมากตองประสบกับภาวะขาด
ทุน จึงเกิดการละทิง้ พืน้ ที่ ทําใหมีบอกุงถูกทิ้งรางเปนจํานวนมาก ซึ่งสภาพดินในบอกุงมักจะ
ประสบปญหาดินมีความเค็มสูง เนื่องจากมีปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าไดสะสมอยูมาก ทําใหดินมี
โครงสรางแนนทึบ และมีสมบัติทางฟสิกสไมเหมาะสมหลายประการในการนํากลับมาใชประโยชน
ใหมทางการเกษตร จึงทําใหเกิดปญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ดินเค็มมากขึ้นในพื้นที่ลุมนํ้า
2.5.2 ดินเปรี้ยวหรือดินกรดกํามะถัน (Acid sulfate soil)
มักพบมากบริเวณที่ราบลุมชายทะเลที่เคยไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเล ไดแก
บริเวณทีร่ าบลุม รอบทะเลสาบสงขลาในเขตอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อําเภอควนเนียง
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อําเภอบางกลํ่า อําเภอหาดใหญ อําเภอสะทิงพระ และอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนพื้นที่ที่
มีการเพาะเลี้ยงกุงกันมากบริเวณหนึ่งในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ดินที่พบในบริเวณนี้โดยทั่วไปมี
เนือ้ ดินเปนดินเหนียว ที่มีการระบายนํ้าเลว ในดินชั้นลางพบวามีสารประกอบซัลไฟดอยูในรูปของ
ไพไรทที่มาจากตะกอนนํ้าทะเล (sea water alluvium) ปนอยูในปริมาณสูง (พิสุทธิ์, 2536) เมื่อมี
การปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ ทําเปนบอเลี้ยงกุง ก็มีโอกาสที่สารประกอบไพไรทในดินลางเกิดการออกซิเดชั่น
กับออกซิเจนในอากาศภายหลังจากที่มีการตากบอหรือเลิกเลี้ยงกุง ทําใหดินภายในบอมีความเปน
กรดเพิ่มสูงขึ้นและในบางบริเวณจะเปนดินเค็มที่มีความเปนกรดแฝงอยูดวยซึ่งจะมีผลตอการเจริญ
เติบโตของพืช เนือ่ งจากภาวะความเปนกรดที่เกิดขึ้นทําใหธาตุอาหารพืชบางชนิดละลายออกมาก
ซึ่งเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช และบางชนิดถูกตรึงทํ าใหพืชไมสามารถนํ าไปใช
ประโยชนได
2.6 ขอจํากัดตอการเจริญเติบโตของพืชทางดานฟสิกสของดิน (Physical limitations)
สมบัติทางฟสิกสของดินเปนปจจัยที่เปนขอจํากัดตอการเจริญเติบโตของพืชที่สําคัญ
ปจจัยหนึง่ ถึงแมวาดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณสูง และมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยางครบถวน
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช แตอาจจะไมสามารถใหผลผลิตสูง (productive soil) แกพืชที่
ปลูกอยูได เนื่องจากดินนั้นอาจมีสมบัติทางฟสิกสที่ไมเหมาะสมทําใหเปนตัวจํากัดไมใหพืช
สามารถใชประโยชนจากธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดินไดอยางเต็มที่ ดังเชนกรณีของดินที่ผานการทํา
นากุง มานาน จะมีปญ
 หาในดานสมบัติทางฟสิกสของดินอยูมากทั้งในสวนของเนื้อดิน โครงสราง
ของดินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมไปถึงความสามารถในการใหนํ้าซึมผาน การถายเทอากาศในดิน
ดังนั้นในการพิจารณาเพื่อที่จะทําการฟนฟูพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อใหมีศักยภาพที่จะสามารถนํามาใช
ประโยชนในทางการเกษตรไดอีกนั้น ควรจะตองคํานึงการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินซึ่งเปน
ปจจัยพืน้ ฐานรวมดวย ขอจํากัดทางฟสิกสของดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชไดแก
2.6.1 เนื้อดิน (Texture)
เนื้อดินหมายถึงสัดสวนความสัมพันธของอนุภาคดินแตละขนาดที่มาประกอบ
ขึน้ เปนเนือ้ ดิน โดยมีสวนผสมของอนุภาคดินเหนียว ทรายแปง และทรายในอัตราที่แตกตางกัน
ไป ในดินที่มีเนื้อดินละเอียด (fine texture) จะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวกระจายอยูมาก ทําให
มีโอกาสเกิดชั้นดินเหนียวที่แข็งและแนนทึบ (clay pan) ซึง่ จะมีผลตอสมบัติทางฟสิกสอื่น ๆ ของ
ดิน เชน การดูดยึดนํ้า การระเหยของนํ้า การแลกเปลี่ยนกาซที่เกิดขึ้นในชองวางของดิน (มุกดา,
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2544) เนือ้ ดินจึงมีบทบาทที่สําคัญ ถึงแมวาจะไมมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของพืชและการ
ใหผลผลิตพืช แตก็สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อใหไดวิธีการจัดการดิน
เพือ่ การปลูกพืชไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.6.2 การบดอัดดิน (Soil compaction)
เปนกระบวนการที่ใชแรงหรือนํ้าหนักจากเครื่องมือกล (mechanical means)
มากระทําใหอนุภาคดินเบียดตัวชิดกัน ทําใหมีสัดสวนและความตอเนื่องของชองวางในดินลดลง
การบดอัดดินจึงมีผลทําใหสมบัติทางฟสิกสของดินเปลี่ยนแปลงไป โดยทําใหดินมีความหนาแนน
รวมเพิ่มขึ้น ดินทีค่ วามหนาแนนรวมมากกวา 1.50 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร จะทําใหประสิทธิ
ภาพการชอนไชของรากพืชลดลง นัน่ คือดินมีความตานทานการชอนไชของรากพืชสูงขึ้น นอกจาก
นี้การบดอัดดินยังมีสวนทําใหเกิดปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่เนื่องจากปริมาณชองวางและความตอ
เนือ่ งของชองวางในดินลดลง ทําใหดินมีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดลดลง และการถาย
เทอากาศในดินลดลง ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ Bertrand and Kohnke (1957) พบวาใน
ดินทีถ่ กู บดอัดดวยแรงมาก ๆ เปนเวลานานจะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของรากพืชลดลง ซึ่ง
Lawton (1945) ไดทาการศึ
ํ
กษาการเจริญเติบโตของรากขาวโพดในแปลงที่มีการบดอัดดินเปน
ระยะเวลานาน ๆ พบวาอัตราการเจริญเติบโตของรากพืชลดลงถึงประมาณ 65%
2.6.3 ความหนาแนนรวมของดิน (Bulk density)
ความหนาแนนรวมของดินหมายถึงสัดสวนระหวางมวลของดินที่แหงสนิทกับ
ปริมาตรทัง้ หมดของดิน ซึ่งดินโดยทั่วไปจะมีคาความหนาแนนรวมประมาณ 1.30-1.40 กรัมตอลูก
บาศกเซนติเมตร ความหนาแนนรวมของดินเปนคาที่ไมแนนอนสําหรับดินชนิดหนึ่ง ๆ ซึ่งมัก
เปลีย่ นไปตามโครงสรางดิน และมีความสัมพันธกับสภาพการอัดตัวของดิน ในดินที่ถูกบดอัดมาก
จะทําใหมคี วามหนาแนนรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ถึงปญหาการชอนไชของรากพืช การ
ระบายนําและการระบายอากาศของดิ
้
นไดเปนอยางดี (Landon , 1991)
2.6.4 การถายเทอากาศในดิน (Soil aeration)
เปนการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซดระหวางชั้น
บรรยากาศกับภายในหนาตัดดิน ซึ่งมีความสําคัญตออัตราการเกิดกิจกรรมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใน
ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุลินทรียดนิ การเจริญเติบโตของรากพืช การหายใจและการชอนไชของ
รากพืชในการดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของพืช การที่รากพืชและสิ่งมีชีวิตใน

19

ดินจะดําเนินกิจกรรมไดตามปกตินั้น การถายเทอากาศในดินซึ่งหมายถึง อัตราการเคลื่อนยาย
ของกาซออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศลงสูภายในชั้นหนาตัดดินตองมีอัตราเร็วพอเพื่อตอบสนอง
ความตองการของรากพืชและจุลินทรีย ในขณะเดียวกันการเคลื่อนที่ของกาซคารบอนไดออกไซด
จากภายในชั้นหนาตัดดินขึ้นสูบรรยากาศก็จะตองมีอัตราเร็วที่เพียงพอเชนกัน เพื่อไมใหมีการ
สะสมจนถึงระดับที่เปนพิษตอรากพืชและการทํางานจุลินทรียดิน
ในดินที่มีโครงสรางที่ดี อนุภาคดินจับตัวกันเปนเม็ดดินและมีการจัดเรียงตัว
กันอยางสมําเสมอ
่
จะทําใหเกิดชองวางขนาดตาง ๆ ภายในหนาตัดดิน ทําใหเกิดการถายเทอากาศ
ในดินเปนไปอยางเหมาะสม จากการศึกษาของ Trouse and Baver (1962) พบวาการเจริญเติบ
โตของรากพืชมีความสัมพันธโดยตรงกับการถายเทอากาศที่เกิดขึ้นในดิน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของ Gardner and Danielson (1964) พบวาอัตราการชอนไชของรากพืชของตนฝายมีความ
สัมพันธเชิงบวกกับการถายเทอากาศที่เกิดขึ้นในดิน ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธสูงถึง 0.998
2.6.5 ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Saturated hydraulic
conductivity)
เปนคาทีข่ นึ้ กับสมบัติของดินทั้งทางฟสิกสและทางเคมี ซึ่งไดแก ลักษณะเนื้อ
ดิน ขนาดของชองวางในดิน ความตอเนื่องของชองวางในดิน ระดับความชื้นของดิน รวมไปถึง
ความเขมขนของไอออนในสารละลายดิน ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินจะเปนคาที่
ไมคงที่เนื่องจากในขณะที่นํ้าเคลื่อนที่ผานลงไปในดินจะมีขบวนการทั้งทางฟสิกสและทางเคมีเกิด
ขึน้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติตาง ๆ ของดิน เชน ในขณะที่นํ้าเคลื่อนที่ลงไปในดินจะมีการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของไอออนในสารละลายดิน ทําใหอนุภาคดินแพรกระจายและแนนทึบ
นํ้าจึงเคลื่อนที่ไดชาลง การพิจารณาถึงความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินจะพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Ksat) นั่นคือปริมาตรของนํ้าที่
เคลือ่ นทีผ่ า นหนาตัดดินตอหนึ่งหนวยเวลา (Landon, 1991) ซึง่ จะวัดที่สภาวะที่ดินอิ่มตัวดวยนํ้า
(saturated soil) ในดินทีม่ เี นือ้ ละเอียดจะมีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของ
ดินตํ่ามาก ซึง่ ทําใหนาเคลื
ํ้ อ่ นที่ลงไปในดินไดชามากทําใหเกิดปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่ และการ
ถายเทอากาศในดินลดลง
2.6.6 ความพรุนของดิน (Total porosity)
เปนอัตราสวนระหวางปริมาตรชองวางในดินกับปริมาตรทั้งหมดของดิน ซึ่งเปน
คาทีม่ คี วามสําคัญในเรื่องของการระบายอากาศและการเคลื่อนที่ของนํ้ารวมไปถึงการชอนไชของ
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รากพืช ในดินที่มีปริมาณชองวางในดินนอยกวารอยละ 10 ถือวาดินนั้นมีปญหาในเรื่องของการ
ถายเทอากาศ (Landon, 1991)
2.6.7 ความตานทานการชอนไชของรากพืช (Resistance to penetration)
เปน แรงในดิน ที่ตานตอการชอนไชของรากพืชไปในอนุภาคดิน (Donald,
1965) ซึง่ เปนแรงทีเ่ กิดจากการยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคดิน และมีผลตอความสามารถของราก
พืชในการชอนไชไปหานํ้าและธาตุอาหารพืชในดิน
2.7 ผลกระทบของการทํานากุง
การเปลีย่ นแปลงการใชที่ดินไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยูได
กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมหลายประการ ดังนี้
2.7.1 ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรดิน
ปญหาการแพรกระจายความเค็มจากการทํ านากุงเปนปญหาสํ าคัญที่มีผล
กระทบโดยตรงตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ในระบบการเลี้ยงกุงไมวาจะเปนการเลี้ยง
ดวยระบบความเค็มสูงหรือระบบความเค็มตํ่า นํ้าทะเลเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญเปนอยาง
มากในระบบการเลีย้ ง เนื่องจากในการเตรียมนํ้าในบอกอนทําการเลี้ยงกุงตองมีการชักนํ้าทะเล
จากภายนอกเขาสูบอเลี้ยงเพื่อผสมกับนํ้าจืดใหไดความเค็มในระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบ
โตของกุง ในนํ้าทะเลซึ่งมีองคประกอบหลักที่ประกอบดวยไอออนตางๆ หลายชนิด มีปริมาณ
โซเดียมสูงถึงรอยละ 77.4 แมกนีเซียมรอยละ 17.6 แคลเซียมรอยละ 3.4 และโพแทสเซียมรอย
ละ 1.6 (Coover et al., 1975) การเลีย้ งกุง โดยการชักนํ้าทะเลเขามาผสมในบอเลี้ยงจึงทําใหมี
การสะสมของไอออนตาง ๆ เกิดขึ้นภายในบอ ปริมาณเกลือที่เขามาตลอดเวลาโดยไมมีการนํา
เกลือกลับออกไป จะทําใหเกิดการสะสมเกลืออยูตลอดเวลา (Szuster and Flaherty, 2000) โดย
เฉพาะโซเดียมที่มีปริมาณมากและสะสมอยูในดินจะมีผลตอสมบัติทางฟสิกสและทางเคมีของดิน
ทําใหไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช (พิภพ, 2536) เชน ทําใหเกิดปญหาดินแนนทึบ ความ
สามารถในการใหนํ้าซึมผานลดลง (Frenkel et al., 1978)
จากการศึกษาของ Tanavud และคณะ (2001) ถึงลักษณะการแพรกระจาย
ความเค็มจากนากุงสูนาขาวพบวา ความเค็มของดินมีคาเพิม่ ขึน้ ตามระยะทางจากนากุง และยัง
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามความลึกของดินอีกดวย (สมศักดิ์ และคณะ, 2542) โดยเฉพาะคาการนํา
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ไฟฟาของดินมีคาสูงกวา 4 เดซิซีเมนตตอเมตร ตลอดชวงความลึก ซึ่งจัดไดวา ดินมีความเค็ม
อยูใ นระดับปานกลาง ซึง่ จะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไปที่ไมใชพืชทนเค็ม
(สมศรี, 2532) และปริมาณโซเดียมสัมพัทธในดิน (ESP) ของดินทีอ่ ยูห างจากนากุงในระยะทาง 5
เมตร มีปริมาณสูงกวา 10 % นอกจากนีย้ งั พบวาในดินลางที่ระยะทาง 35 เมตร และ 65 เมตร
จากนากุงที่บางระดับความลึกก็ยังมีปริมาณ ESP สูงกวา 10 % เชนกัน ซึ่งจะเปนอันตรายตอพืชที่
ไมใชพืชทนเค็ม (Gupta and Abrol, 1990)
ชูสิน (2541) ไดทาการศึ
ํ
กษาถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินนากุง
พบวาดินในพืน้ ทีน่ ากุง รางจะมีคาการนําไฟฟา และปริมาณธาตุหลักโซเดียม โพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียมเพิ่มมากขึ้น ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของสุกาญจนวดี (2539)
พบวาคาการนําไฟฟาของดินหลังจากทํานากุงมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนทํานากุงและระหวางการเลี้ยง
กุง ซึง่ คาดวานาจะเกิดจากการตกคางของเกลือที่ผิวดิน แตปริมาณอินทรียวัตถุ กํามะถัน และ
ฟอสฟอรัสมีปริมาณลดลงเนื่องจากไมมีการใหอาหารกุงและไมมีของเสียจากตัวกุงตกคางอยูในบอ
นอกจากปญหาในเรื่องการแพรกระจายของความเค็มแลว ในระบบการเลี้ยง
กุงกุลาดําแบบพัฒนาที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายในปจจุบันซึ่งเปนระบบการเลี้ยงที่มีความหนา
แนนของกุงมาก จึงจําเปนตองมีการใหอาหารในปริมาณมากรวมทั้งมีการใชสารเคมีประเภทตางๆ
ทําใหมกี ารสะสมเศษอาหารและสิ่งขับถายตาง ๆ ทั้งในรูปของสารอินทรียและสารอนินทรียเปน
จํานวนมหาศาล ดินซึง่ มีสวนชวยในการเก็บกักนํ้าภายในบอขณะทําการเลี้ยงและเปนศูนยกลาง
การหมุนเวียนของธาตุอาหารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบอเลี้ยงกุง (Boyd, 1990) รวมทัง้ ทําหนาที่
เปนตัวกรองทางชีวภาพที่คอยดูดยึดสารอินทรียที่ตกคางจากอาหารกุงและสิ่งขับถายจากตัวกุง
(Ray and Chein, 1992) การแลกเปลีย่ นธาตุอาหารจึงเกิดขึ้นระหวางดินพื้นบอกับนํ้าในบอเลี้ยง
ดังนัน้ หากในบอมีการสะสมสารอินทรียมากเกินไปจะทําใหดินพื้นบอขาดออกซิเจน และเกิดการ
สะสมสารพิษซึง่ เปนอันตรายตอกุงโดยตรง เนื่องจากกุงเปนสัตวที่มีการอาศัยพื้นกนบอตลอดเวลา
(สามารถ และคณะ, 2532) และยังใชดินพื้นบอเปนที่ฝงตัวในการดํารงชีวิต (พุทธ และคณะ,
2533) จะเห็นไดวา ดินนอกจากจะชวยในการเก็บกักนํ้าแลวยังมีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโต
และอัตราการรอดของกุงดวย ขี้เลนตรงบริเวณพื้นบอจะเปนที่สะสมของเกลือ รวมถึงสารพิษ
และโรคของกุง จํานวนมาก หากไมมีระบบการจัดการที่ดีพอ ก็จะทําใหเกิดปญหาตอพื้นที่เกษตร
อืน่ ๆ เกิดการแพรกระจายความเค็มสูพื้นที่เกษตรขางเคียงรวมทั้งแหลงนํ้าใตดินดวย (Boyd and
Tucker, 1998)
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2.7.2 ผลกระทบที่มีตอคุณภาพนํ้าและแหลงนํ้าใตดิน
การทํ านากุงนอกจากจะสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
แลว ยังไดสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าชายฝงและแหลงนํ้าใตดิน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากมีการ
ปลอยตะกอนเลนกนบอปนออกมากับนํ้าทิ้ง (Miller et al., 1999) ซึง่ ตะกอนเลนเหลานี้นอกจากจะ
มีปริมาณเกลือสะสมอยูเปนจํานวนมากแลวยังประกอบดวยสารอินทรียประเภทตาง ๆ มากมาย
ทั้งปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด เมือ่ ถูกปลอยลงสูแหลงนํ้าไดสงผลกระทบตอ
สิง่ มีชีวิตและระบบนิเวศชายฝง จากการศึกษาของเริงชัย (2537) ถึงผลกระทบของการทํานากุงที่
มีตอ คุณภาพของนํ้าชายฝง พบวาปริมาณแอมโมเนียซึ่งมีคามากกวา 0.016 มิลลิกรัมตอลิตร
ไนเตรตมีปริมาณมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรตมคี า มากกวา 0.002 มิลลิกรัมตอลิตร
ฟอสเฟตมีคาอยูระหวาง 0.058-0.113 มิลลิกรัมตอลิตร และบีโอดีมีคาประมาณ 12.3-14.5
มิลลิกรัมตอลิตร ซึง่ เปนคาสูงกวาคามาตรฐาน (Ignatiades et al., 1992) ทําใหเกิดการเจริญ
เติบโตของแพลงกพืชอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงทีเ่ ปนระบบปดมักจะมีการถายเทนํ้าออกนอกพื้นที่
บอ (Linn, 1993) จึงเปนอีกสาเหตุที่ทําใหเกิดการแพรกระจายความเค็มจากนากุงไปยังพื้นที่นา
ขาวขางเคียง (Baird and Quarto, 1994 ; Dierberg and Kaittisimkul, 1996 ; Flaherty and
Karnjanakesorn, 1995 ; Thailand Development Support Committtee, 1990 ; Yadfon
Association, 1996) ซึง่ ลักษณะการแพรกระจายความเค็มจากนากุงไปสูพื้นที่นาขาวและพื้นที่
เกษตรอื่น ๆ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ การแพรกระจายความเค็มโดยการไหลบาไปบน
ผิวดิน ซึง่ มักเกิดขึน้ ในชวงฤดูฝนที่มีปริมาณนํ้ามาก และ การแพรกระจายโดยการซึมผานชั้นนํ้า
ใตดนิ เกิดจากการรั่วซึมของคันนาหรือคันคลองสงนํ้า
จากการศึกษาของพิภพ (2536) พบวาปริมาณการแพรกระจายความเค็มตาม
แนวดิ่งของนากุงมีมากกวา 50 เซนติเมตรตอป ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าและแหลงนํ้าใต
ดิน โดยเฉพาะบริเวณที่มีแหลงนํ้าใตดินอยูในระดับตื้น และการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในการผสม
กับนํ้าเค็มในบอเลี้ยงกุงจะสงผลใหนํ้าเค็มจากทะเลรุกตัวเขามาในชั้นหินใตนํ้าซึ่งทําใหชั้นหินใตนํ้า
เสือ่ มโทรมลง (ทักษิณปริทัศน, 2534) ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ และคณะ
(2542) พบวาไดมกี ารแพรกระจายของเกลือผานนํ้าใตดินทําใหนํ้าใตดินมีความเขมขนของเกลือ
สูงขึน้ คาการนําไฟฟาของนํ้าใตดินบริเวณใกลกับบอกุง มีคามากกวา 3 มิลลิซีเมนตตอเซนติเมตร
และจะมีคา สูงกวาคาการนําไฟฟาในบริเวณที่หางออกไปจากบอกุงที่ระยะ 30 และ 60 เมตร เชน
เดียวกันกับปริมาณโซเดียมสัมพัทธ ความเขมขนของคลอไรดที่มีคามากกวา 9 และ 10 มิลลิโมห
ตอลิตร ตามลําดับ ทําใหคุณภาพนํ้าใตดินในบริเวณบอกุงและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงไมเหมาะสม
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ตอการชลประทาน (Ayers and Westcot, 1985) ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการแพร
กระจายความเค็มจากบอกุงจะเกิดขึ้นทั้งการไหลบาเหนือผิวดินและการรั่วซึมผานชั้นใตดิน
ฝา ยข อมู ลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมลุมนํ้ าทะเลสาบ
สงขลา สํานักวิจยั และพัฒนา (2538) พบวาการทํานากุงบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย และบริเวณ
ทีต่ ดิ กับทะเลสาบสงขลา มีการระบายนํ้าเสียจากบอเพาะเลี้ยงกุงลงสูทะเลสาบโดยตรง สงผลให
คุณภาพนํ้าในทะเลสาบโดยเฉพาะบริเวณอําเภอระโนด และบริเวณใกลเคียงไดประสบปญหาทาง
ดานความเค็มเปนอยางมาก
2.7.3 ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช
ในพื้นที่บอเลี้ยงกุงที่มีระบบการจัดการไมดีหรือมีการระบายนํ้าทิ้งออกนอกบอ
จะทําใหพนื้ ทีเ่ กษตรขางเคียงโดยเฉพาะพื้นที่นาขาวจะไดรับผลกระทบอยางชัดเจนอาทิเชน ขาวมี
การแตกกอนอยกวาปกติ ใบไหม เมล็ดลีบ การเจริญเติบโตไมดีหรือไมสมํ่าเสมอ ซึ่งพบในพื้นที่
ปลูกขาวทุกพืน้ ทีท่ ใี่ กลเคียงกับบอเลี้ยงกุง
นอกจากนี้พืชที่ปลูกบริเวณขอบบอเลี้ยงกุงจะมีการ
เจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไมคอยสมบูรณนัก (คณะทํางานเพื่อสํารวจตรวจสอบพื้นที่ ฯ, 2541 ;
สมศรี, 2539)
2.7.4 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของประเทศ
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ การเลีย้ งกุงกุลาดําจะทําใหเกิดผลกระทบตอ
การลดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอื่นอยางรวดเร็ว
เกิดการสูญเสียทรัพยากรดินที่เหมาะสมตอการเกษตร
ประเภทอื่น ๆ ลดความมั่นคงทางอาหาร (food security) ซึง่ จําเปนตองใชงบประมาณเปนจํานวน
มากในการฟน ฟูทดี่ นิ และแกไขความเค็มของดิน
นอกจากนี้การเขาไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เปนแหลง
เพาะปลูกขาวทีส่ าคั
ํ ญ อาจถูกนํามาเปนขออางจากตางประเทศเพื่อกีดกันทางการคาในการสง
ออกกุง ของประเทศได (คณะทํางานเพื่อสํารวจตรวจสอบพื้นที่ ฯ, 2541 ; กรมพัฒนาที่ดิน, 2541)
ผลกระทบทางดานสังคม เนือ่ งจากการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนอาชีพที่มีการใช
ทรัพยากรรวมกันกับอาชีพเกษตรประเภทอื่น ๆ จึงเปนเหตุนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางกลุมคน
ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําและกลุมคนที่ประกอบอาชีพกสิกรรมโดยเฉพาะบริเวณพื้น
ทีเ่ ลีย้ งทีม่ รี ะบบการจัดการไมดี การระบายนํ้าทิ้งลงสูพื้นที่เพาะปลูกบริเวณใกลเคียงและแหลงนํ้า
ทีม่ กี ารใชนาร
ํ้ วมกัน จึงทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต มีปญหาการแยงนํ้าจืดเกิดขึ้น มีการ
ลักลอบเปดประตูนํ้าชลประทาน ตลอดจนเกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าที่ใชในการอุปโภคบริโภค
ทําใหเกิดการเผชิญหนาและการทะเลาะเบาะแวงของคนในพื้นที่ เกิดการเรียกรองหลายรายโดย
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เฉพาะจากชาวนาทีอ่ ยูใ กลเคียง ซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยเพื่อประนีประนอม
จากกรณีพพิ าททีเ่ กิดขึ้น มีทั้งกรณีผูเลี้ยงกุงตองชดใชคาเสียหายใหกับผูเสียหาย และบางครั้งมี
การถกเถียงกันเกีย่ วกับการพิสูจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบปญหาความ
ขัดแยงทางสังคมในระดับประเทศของกลุมอาชีพตาง ๆ จากขอมูลการเลี้ยงกุงพบวาประมาณ
รอยละ 6 เปนการเชาพื้นที่เลี้ยง ดังนั้นจึงเกิดปญหาตามมากับเจาของที่ดินเกี่ยวกับการฟนฟูพื้นที่
เพือ่ ใหมศี กั ยภาพดีเหมือนเดิมภายหลังที่มีการเลิกเลี้ยง (คณะทํางานเพื่อสํารวจตรวจสอบพื้นที่ ฯ,
2541 ; คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542)
ผลกระทบดานนโยบายของประเทศ เนือ่ งจากไดมีการกําหนดนโยบายไว
อยางชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาการ
ประมง และนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25402559 ทีส่ นับสนุนการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามศักยภาพของ
พื้นที่และปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและใชที่ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพ (คณะทํางานเพื่อสํารวจตรวจสอบพื้นที่ ฯ, 2541 )
2.8 แนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุง
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดขึ้น เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร จนเปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา
ธรรมชาติเพือ่ มาทําเปนพื้นที่เกษตร หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยปราศจากการวางแผน
การจัดการทีด่ ี ดังกรณีการขยายตัวของพื้นที่นากุงที่มีการรุกลํ้าเขาไปยังพื้นที่เกษตรอื่น ๆ จนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกสภาพแวดลอม นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมในคุณภาพของดิน ทําใหดินมี
ศักยภาพในการใหผลผลิตตํ่าลงทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรจํานวนมากตองประสบกับ
ปญหาทางดานการจัดการเพื่อที่จะฟนฟูใหดินมีความสามารถในการใหผลผลิตที่มีความยั่งยืนได
ดังเดิม ในการพัฒนาและฟนฟูดินเค็มทั่ว ๆ ไป สามารถทําไดหลายวิธี ดินที่ผานการทํานากุงมา
นานจะมีขอจํ ากั ดในเรื่ อ งของความเค็มและปริมาณเกลือที่สะสมในดินโดยเฉพาะโซเดียมใน
ปริมาณทีส่ งู มาก ซึ่งมีผลกระทบตอสมบัติทางฟสิกสของดิน การชะลางเกลือออกจากดินเค็มเพื่อ
การเพาะปลูกจําเปนตองใชนํ้าในปริมาณมากจึงจะสามารถเคลื่อนยายเกลือลงไปใหลึกกวาความ
ลึกของรากพืชได ซึง่ จากการศึกษาของ Bohn และคณะ (1985) พบวาการชะลางเกลือดวยวิธีขัง
นําโดยให
้
ปริมาณนํ้าสูง 1 เซนติเมตร จะสามารถชะลางเกลือในชั้นดินความลึก 1 เซนติเมตร ออก
ไปไดถงึ ประมาณรอยละ 80 ในดินนากุงที่เปนดินเค็มประเภทดินเค็มโซดิก (ESP > 15) การชะลาง
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เกลือออกจากหนาตัดดินนัน้ ทําไดยาก ปริมาณโซเดียมที่มีอยูมากในดินจะมีผลตอโครงสรางดิน
(Donahue et al., 1977) ทําใหเกิดปญหาดินแนนทึบ และการซาบซึมนําลงสู
้ ดินเปนไปไดชา
(Frenkel et al.,1978) ดังนัน้ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึงควรไดมีการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสซึ่ง
เปนสมบัตพิ นื้ ฐานของดินเสียกอน ซึ่งจากรายงานการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมากชี้ใหเห็นวาหากมี
การใชสารปรับปรุงดินอยางเหมาะสมจะสามารถชวยในการปรับปรุงของดินทั้งทางดานฟสิกส
ทางเคมี และทางชีวภาพได
เวอรมิคิวไลต
เปนแรดนิ เหนียวประเภทหนึ่งซึ่งประกอบดวยธาตุแคลเซียมและ
แมกนีเซียมดูดยึดอยูร ะหวางผลึกที่ซอนทับกัน ไดถูกนํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลายในทาง
การเกษตร โดยเฉพาะมีการนํามาใชเปนสารปรับปรุงดิน เพื่อชวยแกไขปรับปรุงขอจํากัดบางอยาง
ของดิน (ภาพที่ 1) เชน สามารถชวยในการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินได ซึ่ง Schundler
(1990) รายงานวาการนําเวอรมิคิวไลตผสมกับดินเหนียวในอัตราสวนที่มากกวา 50 % โดย
ปริมาตร จะชวยใหดนิ มีชอ งวางภายในเพิ่มขึ้น ทําใหการถายเทอากาศในดินดีขึ้น และยังชวยให
ดินมีความสามารถในการกักเก็บนํ้าดีขึ้น นอกจากนี้เวอรมิคิวไลตยังมีสมบัติในการชวยควบคุมการ
แลกเปลี่ยนแคทไอออนในดินไดอีกดวย

ภาพที่ 1 สารปรับปรุงดินเวอรมิคิวไลต
ยิปซัม ซึ่งเปนสารประกอบแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) ทีป่ ระกอบดวยธาตุ
แคลเซียม 23 % และกํามะถันในรูปซัลเฟต 17 % เปนสารปรับปรุงดินอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามา
ใชในการปรับปรุงดินกันอยางกวางขวาง เนื่องจาก
1. ยิปซัมสามารถชวยในการปรับปรุงโครงสรางทางฟสิกสของดิน ปญหาทาง
ดานฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุง จะมีโครงสรางไมดีเกิดปญหาดินแนนทึบซึ่งทําใหนํ้าและ
อากาศซึมผานไดนอย ทําใหดินมีการซาบซึมนําได
้ นอยลง และเกิดปญหานํ้าทวมขังที่ผิวหนาดิน
ยิ ป ซั ม ซึ่ ง มี แ คลเซี ย มเป น องค ป ระกอบ จะชว ยให ดิน เหนี ย วจับตัว กั น เป น ก อ นดิ น ขนาดเล็ก
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(flocculation) กอใหเกิดชองวางระหวางเม็ดดินที่มีขนาดใหญ (macropores) อากาศและนํ้าจึง
สามารถเคลื่อนที่ผานชองวางระหวางเม็ดดินไดสะดวกยิ่งขึ้น (Ilyas et al.,1997)
Zahow and Amrhein (1992) ไดศึกษาถึงแนวทางในการฟนฟูดินเค็มโซดิก
โดยวิธี Column leaching พบวาการใชยิปซัมในอัตรา 8.4 กรัมตอกิโลกรัม ในดินเค็มโซดิกที่มีคา
ESP เทากับ 32 นอกจากจะชวยลด ESP ลงแลว ยังชวยทําใหการซาบซึมของนําลงไปในดิ
้
นมี
อัตราเพิม่ ขึน้ จาก 0.00 มิลลิเมตรตอชั่วโมง เปน 0.063 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Ilyas และคณะ (1993) ถึงประสิทธิภาพของยิปซัมที่มีตอความสามารถในการให
นําซึ
้ มผานไดในดินเค็มโซดิกโดยการหวานยิปซั่มลงไปในดิน หลังจากทําการทดลองเปนระยะเวลา
12 เดือน พบวาความสามารถในการใหนํ้าซึมผานในดินชั้นบน ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร
เพิม่ ขึ้นจาก 1.2 x10-7เมตรตอวินาที เปน 3.0 x10-7 เมตรตอวินาที ซึ่งเปนผลมาจากการที่
แคลเซียมเขาไปแทนที่โซเดียมในดิน ทําใหอนุภาคดินจับตัวกันเปนเม็ดดินมากขึ้น การฟุงกระจาย
ของอนุภาคดิน (dispersion) ลดลง ดินมีชองวางขนาดใหญขึ้นและมีความพรุนมากขึ้น
จากการศึกษาของปยะ (2537) พบวาในการใชสารยิปซัมในการปรับปรุงดิน
ทางฟสกิ สจะสามารถชวยลดปญหาการเกิดแผนแข็งบนผิวดิน ทําใหดินมีการแทรกซึมนํ้า (water
infiltration) ดีขนึ้ มีการไหลบาของนํ้านอยลง โดยบทบาทของยิปซัมจะชวยในการควบคุมการเกิด
การฟุงกระจาย (dispersion) ของอนุภาคดินเหนียวในนํ้า โดยการปรับความเขมขนของสารอิเลค
โตรไลทในสารละลายรอบเม็ดอนุภาคดินเหนียวใหสูงขึ้นมากพอที่จะทําใหอนุภาคดินเหนียวจับ
กลุมตกตะกอน (coagulation) อยางรวดเร็ว ทําใหอากาศและนํ้าผานระหวางเม็ดดินไดสะดวก
ยิ่งขึ้น และยังชวยใหมีการกระจายของรากพืชดีขึ้น ซึ่งจะทํ าใหสมบัติทางฟสิกสของดินดีขึ้น
(Greene et al.,1988 ; Chartres et al., 1985 and Southard et al., 1988) ซึง่ สอดคลองกับการ
ศึกษาของ Sumner (1993) ถึงอิทธิพลของการใสยิปซัมที่มีผลตอการกระจายของรากพืชชนิด
ตาง ๆ พบวาเมือ่ มีการใสยิปซัมจะทําใหมีการเพิ่มการกระจายของรากพืชตามความลึกของดินทั้ง
ในแงของความหนาแนนและความยาวของราก (ตารางที่ 3)
2. ยิปซัมสามารถชวยในการปรับปรุงทางเคมี ชีวภาพของดินและเพิ่มผลผลิต
พืช เนือ่ งจากยิปซัมมีธาตุแคลเซียมและกํามะถันเปนองคประกอบ ซึ่งธาตุทั้งสองเปนธาตุที่จํา
เปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว พืช และจุลินทรีย การใสยิปซัมลงไปในดินจะชวย
เพิม่ ธาตุแคลเซียมและกํามะถันที่เปนประโยชนแกดินและพืช และยังชวยลดความเปนกรดในดิน
ลาง เนื่องจากในสภาพดินเปนกรด ดินชัน้ ลางมักจะมีอะลูมนิ มั่ สูง การใสยิปซัมจะทําใหคาความ
อิ่มตัวของอะลูมินั่มลดลง ในขณะที่คา pH เพิม่ ขึน้ ตามความลึกของดิน และในสภาพดินเค็มที่มี
เกลือโซเดียมสูงมาก การใสยิปซัมลงไปในดินจะทําใหแคลเซียมไปแทนที่โซเดียมในอนุภาคดิน
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เหนียว โซเดียมจะถูกนํ้าชะลางออกไปจากดิน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเกรียงศักดิ์
(2525) ซึง่ ไดทาการชะล
ํ
างดินเค็ม โดยการใชยิปซัมหวานลงไปในแปลง แลวปลอยใหนํ้าทวมขัง
ในพืน้ ที่ หลังจากนั้นจึงคอยระบายนํ้าออกจากพื้นที่ พบวาปริมาณโซเดียมในดินมีปริมาณลดตํ่า
ลง เนือ่ งจากแคลเซียมเขาไปแทนที่โซเดียมที่อยูในคอลลอยดดิน
ตารางที่ 3 ผลของการใชยิปซัมตอการแพรกระจายของรากพืชตามระยะความลึกของดิน
ความลึกของดิน
(เซนติเมตร)
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75

ขาวโพด (อัฟริกาใต)
ความยาวราก (เมตร)
แปลงควบคุม
ใสยิปซัม
3.10
2.95
2.85
1.60
1.80
2.00
0.45
3.95
0.08
2.05

ขาวโพด (บราซิล)
การแพรกระจายของราก (%)
แปลงควบคุม
ใสยิปซัม
53
34
27
25
10
12
8
19
2
10

ที่มา : Summer, 1993 edited by A Wallace ; R.E. Terry, 1998

นอกจากนี้ยังพบวา ยิปซัมไดมีสวนชวยใหดินมีอํานาจในการดูดนํ้าไดมากขึ้น
ดวย ทําใหพชื ผลิตนํ้าหนักแหงไดมากขึ้น จากการศึกษาของทัศนีย (2537) พบวาการใชยิปซัม
ในการปลูกขาวบนพื้นที่ดินเค็มสามารถใหผลผลิตขาวไดมากกวาไมใสยิปซัม 55 % (392 ตอ 608
กิโลกรัมตอไร) และเมื่อใสรวมกับปุยพืชสดโดยลดอัตราการใสยิปซัมลงไปครึ่งหนึ่ง ใหผลผลิตขาว
ไดมากกวาไมใสยิปซัมและปุยพืชสด 56 % (392 ตอ 614 กิโลกรัมตอไร)
เสถียร และคณะ (2539) ไดทดลองใชยิปซัมและขี้เถา (fly ash) ทีเ่ ปนผล
พลอยไดจากการกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากโรงงานไฟฟาแมเมาะกับถั่วเหลือง ถั่วลิสง และ
กระเทียม โดยการใสยิปซัมในอัตรา 50 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร ในป 2538 พบวาในกรณี
ของกระเทียมไมทําใหนํ้าหนักสด และนํ้าหนักแหงเปลี่ยนแปลงไปจากแปลงควบคุม แตทําใหสัด
สวนระหวางนําหนั
้ กแหงและนํ้าหนักสดเพิ่มขึ้น อายุการเก็บรักษากระเทียมยืนยาวขึ้น และอัตรา
การใสยปิ ซัมที่เหมาะสมคืออัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แตการใสยิปซัมกับถั่วเหลืองใหผลผลิตไมแตก
ตางกับแปลงควบคุม
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สุวพันธ และคณะ (2536) ไดทดลองใชแคลเซียมในรูปยิปซัม หินปูน หินปูน
บด และปูนขาว ในอัตรา 50 100 200 และ 400 กิโลกรัมตอไร กับการปลูกถั่วลิสงเปนเวลาตอ
เนือ่ งกัน 3 ป (2534-2536) พบวาใหผลผลิตเพิ่มขึ้นตามอัตราการใสตั้งแต 58-102 % ในปแรก
และมีผลตกคางใหผลผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต 34-89 % ในปที่ 2 แตไมมีผลตกคางในปที่ 3
ชูสนิ (2541) ไดทําการฟนฟูดินบอเลี้ยงกุงรางโดยผสมยิปซัมในอัตรา 0.109
กรัมตอดิน 1 กิโลกรัม กับแกลบ 8 % และลางดวยนํ้ากลั่นในอัตรา 5 ลิตรตอดิน 1 กิโลกรัม พบ
วาเปนอัตราที่ใหผลผลิตของหญามอริซสั สูงสุด ซึ่งนาจะเกิดจากการลดลงของความเค็มของดินนา
กุงและดินมีโครงสรางดีขึ้น

