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จากการศึกษาการปรับปรุงดินจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําดวยการลางนํ้าจืด และการใชซีโอ
ไลท โดยเก็บตัวอยางดินนากุงจากตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยแบงสิ่งทดลอง
ออกเปน 5 สิง่ ทดลองแตละสิ่งทดลองมี 3 ซํ้าประกอบดวย ดินนาขาว ดินนากุง ดินนากุงเติมซีโอ
ไลท ดินนากุง ลางนํ้าจืด และดินนากุงลางนํ้าจืดเติมซีโอไลท และไดทําการวิเคราะหคุณภาพดิน
(ปริมาณอินทรียวัตถุ, คาการนําไฟฟา, ปริมาณ TKN, ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และ pH
ของดิน) คุณภาพนํ้า (ปริมาณแอมโมเนียรวม, ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด, คาความเปนดาง,
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า, pH, ความโปรงแสง และความเค็มของนํ้า) และแบงการทดลองออก
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไมปลอยกุงกุลาดําทําการเก็บตัวอยางดินและนํ้าทุก 7 วันเปนเวลา 28 วัน
กับกลุม ทีป่ ลอยกุง กุลาดําทําการเก็บตัวอยางดินและนํ้าทุก 14 วันเปนเวลา 84 วัน โดยทั้งสองกลุม
การทดลองพบวา ดินนากุงลางนํ้าจืดกับดินนากุงลางนํ้าจืดเติมซีโอไลทมีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน คาการนําไฟฟาในดิน ปริมาณ TKN ในดิน
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน
ปริมาณแอมโมเนียรวมในนํ้า คาไฮโดรเจนซัลไฟดในนํ้า มีคาตํ่ากวาดินนากุงและดินนากุงเติมซีโอ
ไลทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) เนือ่ งจากนําจื
้ ดสามารถชะลางปริมาณอินทรียวัตถุ
และเกลือตางๆ ออกจากดินนากุงลงไดระดับหนึ่ง และดินนาขาวมีปริมาณ TKN ในดินสูงกวาสิ่ง
ทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนือ่ งจากมีการใชปุยเคมีจําพวกไนโตรเจนซึ่ง
จะสงผลให pH ในดินตําลง
่
และในกลุมที่ปลอยกุงกุลาดําพบวาเกิดการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุ
ปริมาณ TKN ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และคาการนําไฟฟาในดิน ปริมาณแอมโมเนีย
รวม ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดและความเปนดางในนํ้า ตามระยะเวลาการเลี้ยง สวนอัตราการรอด
ตายพบวาดินนาขาวมีอัตราการรอดตายของกุงกุลาดําสูงสุดรองมาเปน ดินนากุงลางนํ้าจืดเติมซี
โอไลท ดินนากุง ลางนํ้าจืด ดินนากุง และดินนากุงเติมซีโอไลท โดยมีเปอรเซ็นตการรอดตายเทากับ
80, 70.25, 70, 10.25 และ10 ตามลําดับ พารามิเตอรที่มีความสัมพันธกันในดินทุกสิ่งทดลองได
แก อินทรียวัตถุในดินกับ TKN ในดิน อินทรียวัตถุในดินกับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน อินทรีย

วัตถุในดินกับคาการนําไฟฟาในดิน อินทรียวัตถุในดินกับคาแอมโมเนียรวมในนํ้า และ TKN ในดิน
กับแอมโมเนียรวมในนํ้า ซึ่งมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
ในลักษณะสมการเชิงเสนตรง โดยมีคา r เทากับ 0.38 0.66 0.86 0.63 และ 0.51 ตามลําดับ
ซึง่ แสดงใหเห็นวาอินทรียวัตถุเปนแหลงที่มาของไนโตรเจน คาการนําไฟฟา และฟอสฟอรัสในดิน
และจากการเลีย้ งกุงกุลาดําทําใหเกิดการสะสมของอินทรียวัตถุ และเกลือจากนํ้าทะเลในดินตาม
ระยะเวลาการเลี้ยงกุง
ขอเสนอแนะในการจัดการเลี้ยงกุงควรที่จะทําความสะอาดบอเปนประจําทุกปโดยการนํา
นําจื
้ ดมาลางบอหลังจากมีการเลี้ยงกุงผานไปในแตละรุน เนื่องจากการลางดวยนํ้าจืดชวยในการ
ลดปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ TKN และคาการนําไฟฟาในดินลงได ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนสิ่ง
สําคัญตอการดํารงชีวิตของกุงกุลาดํา ซึ่งการกระทําดังกลาวจะทําใหบอเลี้ยงกุงกุลาดํามีอายุการ
ใชงานไดนานขึ้น
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Abstract
The study of tiger prawn pond soil improvement with freshwater leaching and
zeolite application was conducted on the soil samples from Thabon Subdistrict, Ranote
District, Songkhla Province. Five treatments with 3 replications including paddy soil,
shrimp pond soil, shrimp pond soil with zeolite application, shrimp pond soil with
freshwater leaching and shrimp with pond soil freshwater leaching and zeolite
application were investigated. Two groups of experiments were carried out, one group
with live shrimp and the other with no shrimp. Soil and water samples were collected
every week for a total of 4 weeks for the group without shrimp, and every two weeks for
a total of 12 weeks for the group with live shrimp. The soil samples were analyzed for the
amounts of organic matter, total Kjeldahl nitrogen (TKN), available P, electrical
conductivity (EC) and pH, while the water samples were analyzed for total NH3, H2S,
alkalinity, dissolved oxygen (DO), pH, transparency and salinity. The results showed that
the amounts of organic matter, TKN, available P, EC, total NH3 and H2S of shrimp pond
soil leached with freshwater with and without zeolite application were statistically lower
than those without freshwater leaching (p<0.05). Such results indicated that freshwater
leached some organic matter and salt out of the soil samples. The statistical higher
amount of TKN in paddy soil samples than other samples (p<0.05) was observed and
probably cause by the application of nitrogen fertilizer resulting in lowering soil pH as
well. Furthermore, an increase in the amounts of organic matter, TKN, available P, EC,
total NH3, H2S and alkalinity with shrimp raising time was observed in the group with live
shrimp. The survival rate of shrimp reared under different soil conditions were 80, 70.25,

70, 10.25 and 10 respectively for paddy soil, shrimp pond soil with freshwater
leaching and zeolite application, shrimp pond soil with
freshwater leaching, shrimp pond soil and shrimp pond soil with zeolite application. The
amounts of organic matter in all the treatments positively related with TKN, available P,
EC, and total NH3 with a correlation coefficient of 0.38, 0.66, 0.86, and 0.63 respectively
and positive relation between TKN and total NH3 with correlation coefficient of 0.51 was
also observed as well. This suggests that organic matter is a point source of N, EC and
P in the soil and the amounts of organic matter and salt from sea water accumulated
with shrimp raising time.
The results of this study suggest that shrimp ponds should be cleaned up using
freshwater during the rainy season every year to decrease the amounts of organic
matter, TKN and EC in the shrimp pond soils since these parameters are vital for shrimp
growth and survival. This practice will insure long term shrimp production in shrimp
ponds.

