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การศึกษาผลกระทบของการใช้ความเค็ม
ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด

โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทยาลย

และกรมประมง 

โครงการศึกษาวิจัย
หัวข้อ KU CU MOAC

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําระบบความเค็มตํ่าใน
้ ้

การติดตามการแก้ไขปัญหาการ
ใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําในพ้ืนท่ีนํ้าจืด

การศึกษาผลกระทบจากการ
เล้ียงกุ้งขาวในเชตพ้ืนที่น้ําจืด

พ้ืนที่น้ําจืด สตวนาในพนทนาจด

ปีทีศ่ึกษา 2550-2551 2555 2555

ประเด็น  ผลกระทบคุณภาพน้ําคุณภาพน้ํา
 ผลกระทบคุณภาพดิน 
 ผลกระทบต่อพืช

 ผลกระทบคุณภาพน้ําคุณภาพน้ํา
 ผลกระทบคุณภาพดิน 
 เศรษฐกิจและสังคม

 การจัดการการเล้ียง
 ผลกระทบคุณภาพน้ําคุณภาพน้ํา
 ผลกระทบคุณภาพดิน 

 เศรษฐกิจและสังคม
 แนวทางลดผลกระทบฯ

ฐ ุ
 พ้ืนที่เกษตรกรรม และ

ผลผลิตพืช
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ประเด็น KU CU MOAC
น้ํา เชียงราย ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ 

ร้อยเอ็ด กาฬลินธุ์ ชัยภูมิ 
นครราชสีมา อ่างทอง  ปทุมธานี 

นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี 
นครราชสีมา ชัยภูมิ

เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี 
ชัยนาท

พื้นที่ศึกษา

ชัยนาท อยุธยา  ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว นครปฐม กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช

ชยนาท

ดิน เช่นเดียวกับนํ้า เช่นเดียวกับนํ้า เช่นเดียวกับนํ้า

พ้ืนที่เพาะปลูก
และพืช

เชียงราย อุทัยธานี นครสวรรค์ 
ร้อยเอ็ด กาฬลินธุ์ ชัยภูมิ อ่างทอง  
ปทมธานี ชัยนาท อยธยา

ND เช่นเดียวกับนํ้า

ปทุมธาน ชยนาท อยุธยา
เศรษฐกิจ/สังคม เช่นเดียวกับนํ้า เช่นเดียวกับนํ้า ND

KU CU MOAC
• น้ําในบ่อ/ก้นบ่อ/น้ําท้ิง/คู
รอบบ่อ : ไม่พบผลกระทบ
• ้ํ ใ ้ ิ

• น้ําในบ่อ: พบ/ไม่พบข้ึนอยู่กับผู้
เลี้ยงและสภาพน้ําธรรมชาติ
• น้ําทิ้ง : พบ ตะกอนแขวนลอย 

• น้ําในบ่อ/ก้นบ่อ/น้ําทิ้ง/คูรอบบ่อ : 
ไม่พบผลกระทบ

ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า

• นาใตดน : พบผลกระทบ
บางแหล่ง แก้ไชโดยปู
พลาสติก ลดความเค็ม และ
ตรวจสอบเนื้อดิน

และบีโอดีสูงเก็บมาตรฐาน  
•คูรอบบ่อ  : พบ ตะกอนแขวนลอย 
และบีโอดีสูงเก็บมาตรฐาน 
•แหล่งน้ําสาธารณะ : พบ/ไม่พบ
ตะกอนแขวนลอย EC และบีโอดีสูง
เกินมาตรฐาน  
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KU CU MOAC
• แนวด่ิง: ไม่ชัดเจน
•แนวราบ : บางแหล่ง

• แนวด่ิง/แนวราบ : ไม่ได้
ดําเนินการ

• แนวด่ิง: ไม่พบ
•แนวราบ : ใม่พบ

ผลกระทบต่อคุณภาพดิน

KU CU MOAC
• ไม่ชัดเจนขึ้นกับชนิดพืช 
และความค็มในแหล่งน้ํา

• นาข้าว พบ 1 แห่ง 
จาก 5 แห่ง
ื ไ ่/ ื ไ ่

• ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของพืช
ไ ่ ่ ้

ผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและพืช (ข้าว พืชสวน พืชไร่)

• พืชไร่/พืชสวน : ไม่พบ • ไม่พบผลกระทบต่อนาข้าว
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KU CU
+ รายได้ : ไม่พบ
- ความเสียหายของพ้ืนท่ี/ปัญหาความขัดแย้ง : 
บางแหล่ง

+ รายได้ : เป็นรายได้หลัก
- ความเสียหายของพ้ืนท่ี/ปัญหาความ
ขัดแย้ง : พบ 1 แห่งจาก 5 จังหวัด

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

บางแหลง ขดแยง : พบ 1 แหงจาก 5 จงหวด

ประเด็น KU CU MOAC
ความหนาแน่น
(ตัว/ไร่)

50,000 – >100,000 - 10,000 – 150,000

่ ่ ้

การจัดการการเลี้ยง

การจัดการ • ใช้ความเค็มตํ่า โดยการ
ก้ันคอก (1-5 ppt.)/ไม่ก้ัน
คอก (1-5 ppt.)
• ส่วนใหญ่เล้ียงความเค็ม
ตํ่า เฉล่ีย 1-5 ppt. เติมน้ํา
จืดระหว่างการเล้ียง

-  ใช้ความเค็มตํ่า โดยการก้ันคอก 
(100 ตร.ม.,<5 ppt)/ไม่ก้ันคอก 
(น้ําในบ่อ 2-5 ppt. น้ําลึก 30-80 
ซม. ทยอยเติมน้ําจืด) เมื่อจับกุ้ง
ขายความเค็มลดลงเหลือ 0-1 ppt.
 ส่วนใหญ่เล้ียงระบบปิด พักน้ําไว้จดระหวางการเลยง 

• ส่วนใหญ่เล้ียงระบบปิด
หรือก่ึงปิด

สวนใหญเลยงระบบปด พกนาไว
ในบ่อว่าง ไม่เล้ียงทุกบ่อ
 มีการเล้ียงสัตว์น้ําแบบผสมผสาน 
ก้ามกรามและปลานิล

สัดส่วนก้ัน
คอก/ไม่ก้ัน

36 ฟาร์ม 50:50
30 แห่ง ฟาร์มกุ้งขาว 26 

17 ฟาร์ม 69:41
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ประเด็น KU CU MOAC
จํานวนตัวอย่าง 32 100 (บ่อกุ้ง 50, แหล่งนํ้า 50) 206

แหล่งสํารวจ นํ้าใช้/บ่อเล้ียง/น้ําทิ้ง/ใต้ดิน/
ผิวดิน

บ่อกุ้ง/ใกล้บ่อกุ้ง
/ไกลบ่อก้ง

น้ําบาดาล/คลองชลประทาน/
นาข้าว/รอบนาข้าว/บ่อเล้ียงก้ง/

การแพร่กระจายความเค็มของนํ้า

ผวดน /ไกลบอกุง นาขาว/รอบนาขาว/บอเลยงกุง/
คูน้ํา+บ่อพักน้ํา

ผลการศึกษา •ส่วนใหญ่เล้ียงความเค็มตํ่า 
เติมน้ําจืดระหว่างการเล้ียง 
น้ําทิ้งมีความเค็มตํ่ามาก
•ส่วนใหญ่เล้ียงระบบปิดหรือ

บ่อเล้ียงกุ้งภาคกลาง (1.07-
11.42 dS/m) แหล่งนํ้า
สาธารณะ  (0.39-3.48 dS/m) 
ค่าเฉลี่ยความเค็มในแหล่งนํ้า

บ่อเล้ียงกุ้ง (0.16-14.28 
dS/m) นาข้าว (0.16-4.8 
dS/m) คลองชลประทาน  
(0.09-4.30 dS/m) โดยค่า

ก่ึงปิด จึงมีการปนเปื้อน
ความเค็มสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะน้อย

สาธารณะลดลง เมื่อระยะห่าง
จากบ่อเล้ียงเพ่ิมขึ้น

ความเค็มผันแปร ตามฤดูกาล

สรุป การเล้ียงกุ้งขาวอาจมีผลทําให้
เกิดการปนเปื้อนความเค็มสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะใกล้เคียง

ประเด็น KU CU MOAC
จํานวนฟาร์ม 32 100 (บ่อกุ้ง 50, แหล่งนํ้า 50) 17

ทิศทางสํารวจ 3 4
( ) 0 20 50 ่ ้ /ใ ้/ไ ่ ้ 0 20 50 100 200

การแพร่กระจายความเค็มของดิน

แนวราบ (ม) 0, 20, 50 บอกุง/ใกล/ไกลบอกุง 0, 20, 50, 100, 200

แนวด่ิง (ซม) 15, 50, 150 - 20, 40, 80, 160
พ้ืนที่อ้างอิง (ม) >100 - >400
ผลการศึกษา •พบการแพร่กระจาย 11 

ฟาร์ม (ส่วนใหญ่พบใกล้ๆ 
คันบ่อ)/ไม่พบการ

ความเค็มของตะกอนดินบ่อ
เล้ียงกุ้งสูงกว่าในแหล่งนํ้า
สาธารณะน้อย (ราชบรี) ไป

คณุภาพของดิน (ECe, SAR
และ %ESP) อยู่ในเกณฑ์ที่ยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการคนบอ)/ไมพบการ

แพร่กระจาย 21 ฟาร์ม 
• การแพร่กระจายขึ้นกับ
ชนิดดิน รูปแบบการเล้ียง 
(ปิด/เปิด, มี/ไม่มีคนู้ํา)

สาธารณะนอย (ราชบุร) ไป
ถึงมาก (สุพรรณบุรี และ
นครปฐม)

ไมสงผลกระทบตอการ
เพาะปลูก
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การแพร่กระจายของความเค็มในดิน (KU)
ข้อ หัวข้อ สรุปผล ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1 ฟาร์มที่พบมีการ
แพร่กระจายความเค็ม
(ส่วนใหญ่พบใกล้ๆ  คันบ่อ)

• มีเนื้อดินปานกลาง-ค่อนข้างหยาบ
• รูปแบบการเล้ียงเป็นแบบเปลี่ยนถ่ายน้ํา
• สาเหตอื่นๆ : อายฟาร์ม น้ําท่วมญ ๆ

 
• สาเหตุอนๆ : อายุฟารม นาทวม

2 ฟาร์มที่ไม่พบปัญหา
แพร่กระจายความเค็ม

• ดินมีเนื้อดินเป็นดนิเหนียว และดนิเดิมเค็มอยู่แล้ว
• เป็นดนิเหนียว และเปน็ดินนาในที่ลุ่ม
• รูปแบบการเล้ียงเป็นระบบปิด
• มีคน้ํารอบฟาร์มมคูนารอบฟารม
• เลี้ยงสัตว์น้ําที่มีการเติมเกลือน้อย หรอืไม่เติมเกลือ
• เป็นฟาร์มใหม่

ประเด็น KU CU MOAC
จุดเก็บตัวอย่าง 95 (แบบสอบถาม) แบบสอบถาม ดิน 28/พืช 14 (วิเคราะห์)

แหล่งสํารวจ ข้าว/ข้าวโพด/ฝร่ัง/ชมพู่/ผัก
สวนครัว

นาข้าว/มะนาว/องุ่น/มะม่วง/ผักสวน
ครัว

ผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและพืช

สวนครว ครว
ผลการศึกษา • ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่≥

ค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวใน
ระดับตําบล และจังหวัด
• ผลผลิตของข้าวตํ่าเพราะ
ใช้ปุ๋ยน้อย หรือความ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
และชัยภูมิ เห็นว่าไม่มี
ผลกระทบต่ออาชีพ
เกษตรกรรม ส่วน

• ดินมีความเค็ม <2 dS/m ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของพืช 

• มีธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมต่อ
พืช 

• ปริมาณธาตุอาหารในพืชอยู่ใน
สมบูรณ์ของดินตํ่า
• มีเกษตรกรเพียง 1 รายใน 
จ.นครปฐมเป็นผู้ปลูก
กล้วยไม้ร้องเรียนว่ามี
ผลกระทบ

สุพรรณบุรี และนครปฐม 
เห็นว่ามีผลกระทบ

ระดับปกติ 
• ผลผลิตข้าวท่ีได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ของจังหวัด
• ไม่มีผลกระทบและสามารถอยู่

ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
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ประเด็น KU CU
ผลการศึกษา

ผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ

+ ผู้ประกอบการร้อยละ 58.6 จะไม่เปลี่ยนอาชีพ
+ การเพาะเลีย้งกุ้งมีความคุ้มทุน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

- ผู้ประกอบการร้อยละ ร้อยละ 41.3 คิดว่าจะเลิก
เลีย้งกุ้งหรืออาจจะเปลีย่นไปทําอาชีพอื่น 
เมื่อหมดหน้ีสินแล้ว เมือ่ทําแล้วขาดทุน และเมือ่
อาชีพอื่นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

ผลกระทบต่อ
ประชาชน

 + ครัวเรือนที่แสดงความเห็นว่า ไม่มผีลกระทบ 
(57 ครัวเรือน) เพราะว่าฟาร์มดูแลสูบนํ้าออกให้ 
ฟาร์มไม่ได้ทิ้งนํ้ามา อยูเ่หนือนํ้า ดินบริเวณน้ันเค็ม
ตลอด

•ปัจจุบัน ยังไม่ประสบปัญหา แต่มีความกังวลว่าจะเกิด
ความเสือ่มโทรมของแหล่งนํ้าสาธารณะและดินในอนาคต

ตลอด 

- ครัวเรือนที่บอกว่ามีผลกระทบโดยตรง(20 
ครัวเรือน) และมีผลกระทบบ้างเล็กน้อย(10 
ครัวเรือน) เน่ืองจากน้ําเค็มซึมเข้านาข้าว นํ้าทิ้งจาก
บ่อเลี้ยงกุ้งมีกลิ่นเหมน็
ผลกระทบทีเ่ป็นตัวเงินเป็นมูลค่า 25,181 ล้านบาท

อื่นๆ 322,535ไร่ x 101บาท x773 กกต่อไร่

หัวข้อศึกษา วิธีการศึกษา
• ในบ่อ/ก้นบ่อ/น้ําท้ิง : ความเค็มในการเล้ียง
ตามระยะเวลา (ปี) กับอัตราการแพร่กระจาย

ั ื้ ิ

• ดูการแพร่กระจายตามระยะห่างจากแหล่ง
เลี้ยง/ความลึกจากแหล่งเลี้ยง

ประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า

ตามลักษณะของเนือดิน
• น้ําในบ่อ ศึกษาตะกอนแขวนลอย บีโอดี ค่า
การนําไฟฟ้า เลือกบ่อท่ีอายุ >10 และ <5 ปี
•คูน้ํา/แหล่งน้ําสาธารณะ : ความสัมพันธ์ของ
ความเค็มในการเลี้ยงกับความเค็มน้ําในคูน้ํา

• วิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกเดือนจนจับขาย

• ดูการแพร่กระจายตามระยะห่างจากแหล่ง
•น้ําใต้ดิน : ความสัมพันธ์ของความเค็มใน
การเล้ียงกับความเค็มน้ําใต้ดิน

เลี้ยงและปริมาตรน้ํา/อัตราการไหลของนํ้า



24/04/60

8

หัวข้อศึกษา วิธีการศึกษา
• ความเค็มในการเลี้ยงตามระยะเวลา (ปี) 
กับอัตราการแพร่กระจายตามลักษณะเนื้อ
ิ

• ดูการแพร่กระจายตามลักษณะเน้ือดิน 
ระยะห่าง ความลึกจากแหล่งเลี้ยง

ประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ผลกระทบต่อคุณภาพดิน

ดิน
• แนวด่ิง : ค่าการนําไฟฟ้า เลือกบ่อท่ีอายุ 
>10 และ <5 ปี
• แนวราบ 

• วัดค่าการนําไฟฟ้าตามแนวด่ิง จนถึงชั้น
น้ําบาดาล 

• วัดตามระยะมาตรฐานของ พด

หัวข้อศึกษา วิธีการศึกษา
• ความเค็มในการเลี้ยงกับผลผลิตพืชใน 2-3 
รอบการผลิต คัดเลือกชนิด และสายพันธ์ุทน

็

• ดูการแพร่กระจายตามลักษณะเน้ือดิน 
ระยะห่าง ความลึกจากแหล่งเลี้ยง

ประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ผลกระทบต่อเกษตรกรรม

เค็ม
•ศึกษาผลกระทบต่อนาข้าวเพ่ิมเติม หลาย
ฤดูกาลปลูก
• สัมภาษณ์ : ชาวนา/ชาวไร่/พืชสวน เลือก
บ่อท่ีอายุ >10 และ <5 ปี
• ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของ
ดิน และน้ํา ในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กับ
การเจริญเติบโตของพืช

• ทําการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
คุณสมบัติทางเคมีของดินและน้ํา แต่ละ
ช่วงการเติบโตของพืช สุ่มเก็บข้อมูล
ผลผลิตพืชในหลายๆ ฤดูปลูก นํามา
เปรียบเทียบกัน
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หัวข้อศึกษา วิธีการศึกษา
• วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
•สัมภาษณ์ผู้เลี้ยงกุ้งและอาชีพอื่นๆ ใกล้ บ่อ
ี่ ี

• วิจัยทางเศรษฐศาสตร์

  ประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม

ทีอายุ >10 และ <5 ปี

ประเด็น KU CU MOAC
การจัดการนํ้าทิ้ง
และดินก้นบ่อ

• 46% เล้ียงแบบระบบปิด 
มีบ่อพักน้ําทิ้ง 
• ส่วนใหญ่ทําการลอกเลนปี

•ราชบุรี ร้อยละ 85 พบว่ามี
การจัดการนํ้าทิ้งและเลนโดย
มีการบําบัดน้ําภายในฟาร์ม

• ฟาร์มขนาดเล็กจะถ่ายน้ํา
ออกไปเก็บไว้ในบ่อพักน้ําหรือบ่อ
เล้ียงก้งที่จับแล้ว ไมป่ล่อยน้ําออก 

การจัดการนํ้าทิ้งและดินก้นบ่อ

ญ
ละคร้ัง 
• เล้ียงกันคอก 13 ฟาร์ม 
69% ไม่ทิ้งน้ํา 31% ทิ้งน้ํา
ออกนอกฟาร์ม
• เล้ียงแบบไม่ก้ันคอก 13 

้ ้

จนได้มาตรฐานและมุนเวียน
ใช้ต่อภายในฟาร์มเพ่ือเป็น
การลดต้นทุนการผลิต
•สุพรรณบุรี ร้อยละ 44 ไม่มี
ระบบบําบัดและจะมีการ

้

ุ
เก็บน้ําไว้หมุนเวียนใช้ในฟาร์มเพ่ือ
ลดความเส่ียงในการเกิดโรค
ระบาด
• ดินเลนเก็บไว้ในบ่อเล้ียงเลน 
หรือปรับปรุงให้มีการย่อยสลายให้

่ฟาร์ม 77% ไม่ทิ้งน้ํา 23%
ทิ้งน้ําออกนอกฟาร์ม

หมุนเวียนน้ําใช้ภายในฟาร์ม เกิดธาตุอาหารในบ่อเพ่ือเตรียมทํา
สีน้ําในการเล้ียงรอบต่อไป
• เกษตรกรบางรายปล่อยน้ําให้
ชาวนาเพ่ือเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าว
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา (เชิงนโยบาย_1)

• ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมประมง (MOAG)
• การจัดทําฐานข้อมูลการเลี้ยงกุ้งชาวในพืน้ที่น้ําจืดที่ทนัสมัย (CU)
• หยดการขยายพื้นที่การเลี้ยงก้งขาวฯ จากในปัจจบัน จนกว่าจะมีผลการ• หยุดการขยายพนทการเลยงกุงขาวฯ จากในปจจุบน จนกวาจะมผลการ

ศึกษาวิจัยผลกระทบฯ อย่างชัดเจน (CU/MOAG)
• ควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างเขม้งวด (MOAG)
• จัดทําแผนท่ีแสดงเขตพื้นที่เหมาะสมฯ ใชห้ลักเกณฑ์ทางวิชาการ (MOAG)
• ให้มีคณะทํางานวิชาการระดับจังหวัดพิจารณาแผนที่ และกําหนดขอบเขต

ื้ ี่ ใ ้ ้ ั ื้ ี่ โ ั ัพืนที ให้สอดคล้องกับสภาพพืนทีและนโยบายของจังหวัด (MOAG)

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา (เชิงนโยบาย_2)
• เขา้สู่ระบบมาตรฐาน GAP (KU/CU/MOAG)
• ปรับปรุงมาตรฐาน เช่น GAP สาํหรบักุ้งขาวในพื้นทีน่้ําจืดโดยเฉพาะ ให้
ครอบคลมข้อมลที่มีความสาํคัญ เช่น การติดตามตรวจสอบปริมาณและความครอบคลุมขอมูลทมความสาคญ เชน การตดตามตรวจสอบปรมาณและความ
เค็มน้ําทะเล และปริมาณเกลอืที่นํามาเติมในบ่อเลี้ยง (CU)

• มาตรฐาน GAP รองรับการเลี้ยงรายย่อย เช่น ต้องมีพื้นที่บําบัดน้าํและดินเลน
รวม พื้นทีพ่ักน้ํารวม  (CU)

• จัดต้ังคณะทาํงานภาครัฐและท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมี
่ ่ ใ ้ไ ัส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (CU)
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา (เชิงนโยบาย_3)

• จัดทําระเบียบข้อบังคับการออกใบอนุญาตสําหรับการประกอบธรุกิจการ
เลี้ยงกุ้ง โดยมีการตรวจสอบก่อนที่จะออกใบรับรองให้ (CU)

• จําแนกกลุ่มผูเ้ลี้ยงกุ้งขาวตามพื้นทีเ่ลี้ยง เป็น  รายย่อย และรายใหญ่ เพื่อ
สะดวกในการจัดการ (CU)

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา (การจัดการในฟาร์ม)
• ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว หรือดินเป็นดินเค็มอยู่แล้ว (KU)
• การลดความเค็มของน้ําที่ใช้ในการเลี้ยง โดยการก้ันคอกก่อนปล่อยลูกพันธุ์

สัตว์น้ํา (KU)สตวนา (KU)
• ควรมีการทําคูน้ําโดยรอบฟาร์ม ป้องกันการแพร่กระจายของเกลือ (KU)
• ควรเป็นการเลี้ยงในระบบปิด รวมทั้งไม่นําเลนก้นบ่อไปท้ิงนอกฟาร์ม

(KU/MOAG)
• ควรปูพลาสติกรอบบ่อหรือปูทั้งบ่อ ป้องกันการแพร่กระจายของน้ําเค็มใน

ิ่ (KU)แนวดง (KU)
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย (เพิ่มเติม_1)
• การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานะเกลือที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาวและ/หรือสัตว์

น้ํา  ในพืน้ที่น้าํจืดโดยต้องศกึษาเชิงลึกเปน็เวลาอย่างนอ้ย 10 ปี (CU) 
• ควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมลท่ีจะนํามาใช้ควรมการศกษาผลกระทบอยางตอเนอง เพอใหไดขอมูลทจะนามาใช

เปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อย่างน้อย 5 ปี 
(KU/CU/MOAG)

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย (เพิ่มเติม_2)
• เพิ่มความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆในอาหาร สําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดที่

ต้องใชค้วามเค็มในพื้นทีน่้ําจืด (KU)
• การพัฒนาสายพันธ์ก้งขาวให้สามารถเล้ียงในน้ําจืดโดยไม่ต้องใช้ความเค็มการพฒนาสายพนธุกุงขาวใหสามารถเลยงในนาจดโดยไมตองใชความเคม

(CU)
• การศึกษาการนําน้าํทิง้และดินเลนก้นบ่อเลีย้งกุ้งไปใช้ประโยชน์ (CU)
• จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเคม็เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ เพื่อ

ศึกษาสภาพดินเค็มและเลือกชนิดสัตว์น้าํที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง รวมทั้ง
ิ ั ั โ โ ี ี้ ั ์ ้ํ ใ ื้ ี่ ิ ็ (MOAG)วิจยและพฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลียงสตว์นาในพนืทีดินเคม (MOAG)



24/04/60

13

การบังคับใชก้ฏหมาย
• การจัดการน้ําทิ้งให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด (KU)
• ควรมีการบังคับใช้กฏหมายที่มีอยู่เดิมจํานวนมากแล้วอย่างเคร่งครัดก่อน

ประกาศหรือมีมติอย่างอ่ืนออกมา (CU)ประกาศหรอมมตอยางอนออกมา (CU)
• การประกาศห้าม อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และความอิสระใน

การประกอบอาชีพของประชาชน หากมีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมายและ
ไม่ส่งผลกระทบฯ ก็อาจจะอนุญาตให้ดําเนินการต่อไปได้ (CU)

การศึกษาผลกระทบของการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด (เพ่ิมเติม)

การจัดการ
พ้ืนที่
ประเด็นการศึกษา
ระยะเวลา

วิธีการศึกษา
ตัวชี้วัดผลกระทบ
ใครดูแล

แหล่งงบประมาณแหลงงบประมาณ

ถ้าผลไม่ชัดทําอะไรต่อ
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โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครัง้ที่ หัวข้อ สรุปผล ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1 การดําเนินงานตามมติ 

ครม.
• ล่าช้า เนื่องจากขาดข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้มาประเมินผล

กระทบ และเพ่ือประกอบการพิจารณา “พ้ืนที่น้ําจืด”
• ขาดมาตรการเชิงรุก การจัดทําแผนแม่บทฯ และการศึกษา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
• ผู้ที่เก่ียวข้องมีความเห็นว่าไม่ควรมีมติ ครม. เนื่องจากมีกฏหมาย

ที่ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว
• เกณฑ์พ้ืนที่น้ําจืดที่เสนอโดย กษ. ยึดตามมาตรฐานของอเมริกา 

ควรศึกษาความเหมาะสมสําหรับใช้กับประเทศไทย
่ ้ ็ ไ ไ ้ ่ ใ ้ ็2 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม • มีความเป็นไปได้ทีการใช้ความเค็มฯ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

น้ําและดินในบริเวณใกล้เคียง
• ควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะ

นํามาใช้เปรียบเทียบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะยาว และควร
มีมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ คณุภาพน้ําและดินในแหล่ง
เพาะเล้ียงและบริเวณใกล้เคียง

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครัง้ที่ หัวข้อ สรุปผล ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

และสังคม
 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ประสบปัญหาจากความเค็มที่ใช้ในการ

เล้ียงสัตว์น้ํา เกษตรกรบางส่วนที่ประสบปัญหามีความกังวลว่าญ
จะส่งผลให้แหล่งนํ้าสาธารณะเส่ือมโทรม 

 ให้จํากัดการขยายพ้ืนที่ และตรวนสอบน้ําทิ้งโดยหน่วยงาน
กลางร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง จริงจัง และแจ้งผลให้ชุมชน
ทราบด้วย

 จัดต้ังคณะทํางานภาครัฐและท้องถิ่น ลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจ
ข้อเท็จจริง และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา

 ควรมีการบังคบัใช้กฏหมายท่ีมีอยู่เดิมจํานวนมากแล้วอย่าง
เคร่งครัดก่อนประกาศหรือมีมติอย่างอ่ืนออกมา

4 ผลกระทบต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปผล ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

1. ผลกระทบข้ึนอยู่กับวิธีการเล้ียง และการจัดการน้ําทิ้งจากบ่อเล้ียงของแต่ละฟาร์ม 
2. การเล้ียงมีการพัฒนาขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับการเล้ียงกุ้งกุลาดํา อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา

อย่างเร่งด่วนเพ่ือพิสูจน์ผลกระทบในเชิงวิชาการที่ชัดเจน
3. การประกาศห้าม อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และความอิสระในการประกอบอาชีพของ

ประชาชน หากมีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ส่งผลกระทบฯ ก็อาจจะอนุญาตให้
ดําเนินการต่อไปได้

็ ้ ่ ้ ้ ้ ็4. หากจําเป็นจะต้องมีการฟืนฟู อาจทําได้โดยการปรับเปลียนบ่อเลียงเดิมไปเลียงสัตว์นําจืด พืชทนเค็ม
หรือตามที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนํา

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครัง้ที่ หัวข้อ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1 การออกคําส่ังจังหวัด • จังหวัดที่ยังไม่ได้ออกคําส่ังควรจัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 

เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่เพอกาหนดพนทตามความเหมาะสมของแตละพนท
• คณะทํางานระดับจังหวัดควรมีส่วนร่วมในการกําหนดนิยามพื้นที่

น้ําจืด ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจ และสังคม
• ศึกษาเชงิลึกในแต่ละประเด็นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดย

คํานึงถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วม
ของสถาบันการศึกษา

• กําหนดเกณฑ์พ้ืนที่ โดยการใช้ข้อมลวิชาการจากการศึกษาของน เ ณ น โ ย รใชขอมูลวช รจ ร ษ ขอ
แต่ละพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจดื 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คร้ังที่ หัวข้อ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3 มาตรการรองรับ • มีมาตรการเร่งด่วนใหห้ยดขยายพ้ืนท่ี และตรวจสอบคณภาพนํ้าท้ิงใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย3 มาตรการรองรบ
ผลกระทบ

มมาตรการเรงดวนใหหยดุขยายพนท และตรวจสอบคุณภาพนาทงใหเปนไปตามกฏหมาย
• เร่งจดัตั้งคณะทาํงานระดบัจงัหวดั เพ่ือพิจารณามาตรการท่ีจาํเป็นร่วมกนัทุกภาคส่วน
• สนบัสนุนใหมี้การเล้ียงในระบบปิด มีการสาธิตอยา่งเป็นระบบ ใหค้วามรู้เกษตรกร
• ควบคุมใหป้ฏิบติัตามกฏหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การข้ึนทะเบียน

เกษตรกร มาตรฐานนํ้ าท้ิง
• ปรับปรุง กฏ ระเบียบท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยั
• เพ่ิมมาตรการควบคุม เช่น การจดัทาํรายงานการใชค้วามเคม็ การออกใบอนุญาตการขนส่ง

นํ้าเคม็/นํ้าทะเล/
• นาํระบบฐานขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ มาวางแผนในการควบคุม และลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
• ตรวจวดัคุณภาพนํ้า และดินใหค้รอบคลุม จริงจงั เร่งเด่น สมํ่าเสมอในระยะยาว เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดผลกระทบ และมีขอ้มูลสาํหรับเปรียบเทียบในระยะยาว

โครงการการศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งขาวในเขตพ้ืนทีน่้ําจืด
กรมประมง กรมพัฒนาทีด่ิน กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

หัวข้อ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

วธีิการเล้ียงท่ีเหมาะสม • ใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวในพื้นท่ีนํ้าจืดข้ึนทะเบียนฯ และเขา้สู่มาตรฐาน GAP
• สนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวเล้ียงดว้ยระบบปิดท่ีสามารถควบคุมการแพร่กระจายความเคม็และ

ผลกระทบจากการเล้ียง รวมทั้งลดปริมาณนํ้าท้ิงออกนอกฟาร์ม
• มีแนวทางการบาํบดันํ้าและปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากการเล้ียงกุง้ขาวท่ีชดัเจน และปฏิบติัตามมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

• สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชรู้ปแบบการเล้ียงกุง้ขาวโดยพกัลูกกุง้ในบ่อดินขนาดเลก็ท่ีปูพี้นดว้ยพลาสติก 
(PE) ทั้งบ่อ หรือบ่อ PE โดยใชน้ํ้าท่ีมีความเคม็ไม่เกิน 4 ส่วนในพนัส่วน (6.25 dS/m) 

ั้ ึ ป ั ้ ใ ่ ้ ไ่ ใ้ ้ ืจากนนัจึงปรับสภาพนาํในบ่อจนลูกกุง้สามารถอยูไ่ดใ้นนาํจืด
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การจัดการ ปี 2541 ปี 2553 จุฬา ม.เกษตร

• การจัดการการเลี้ยง

การปล่อยลูกกุ้ง ปล่อยลูกกุ้ง 10,000 
– 150,000 ตวั/ไร่

ปล่อยลูกกุ้ง 10,000 –
มากกว่า 100,000 ตวั/ไร่

ปล่อยลูกกุ้ง 50,000 –
>100,000 ตวั/ไร่

แบบไม่กั้นคอก ความเค็มของนํ้าในบ่อ 5-8 
ppt. นํา้ลกึ 60-80 ซม. 
ทยอยเติมนํา้จืดจนได้ 1.2-
1.5 ม. เม่ือจบักุ้ งขายความ
เค็มลดลงเหลือ 1-3 ppt.
ปริมาณเกลือท่ีใช้ในการ

ความเค็มของนํ้าใน
บ่อ 2-5 ppt. นํา้ลกึ 
30-80 ซม. ทยอย
เติมนํา้จืดจนได้ 1.5-
2.0 ม. เม่ือจบักุ้ ง
ขายความเค็มลดลง

ร้อยละ 92 ใช้ความเค็มของน้ํา
ในบ่อ 1-5 ppt. ร้อยละ 8 ใช้
ความเค็มของนํา้น้อยกว่า 1 ppt
นํา้ลกึ <0.3 – 1.5 ม. เติมนํา้ให้
อยู่ในระดบัการเลีย้งท่ี 1 – 2 ม. 
ปริมาณเกลือท่ีใช้ในการเลีย้งก้ง ปรมาณเกลอทใชในการ

เล้ียงกุ้ง 1 รุ่น 4-6 ตนั
ขายความเคมลดลง
เหลือ 0-1 ppt.
ปริมาณเกลือท่ีใช้ใน
การเล้ียงกุ้ง 1 รุ่น 1-
2 ตนั

ปรมาณเกลอทใชในการเลยงกงุ 
1 รุ่น 1-2 ตนั/บ่อ 

การจัดการ ปี 2541 ปี 2553 จุฬา ม.เกษตร
 แบบก้ัน เตรียมนํ้าความเคม็ 7-15 ppt. เตรียมนํ้าความเคม็ 2 - 5 ร้อยละ77 ใช้ความเค็มของนํ้า

• การจัดการการเลี้ยง

คอก ในคอกอนบุาล 50-100 ตร.ม. 
นํา้ลกึ 1 ม. โดยวิธีใช้พลาสติก
กัน้ หลงัจากอนบุาลได้ 10-14 
วนั ปรับลดความเค็มจนได้ 1-3 
ppt. จากนัน้เปิดคอกปลอ่ยกุ้ง
ออกไป
ปริมาณเกลอืที่ใช้ในการเลีย้งก้ง 

ppt. ในคอกอนบุาล 80 - 160 
ตร.ม. นํา้ลกึ 50 - 100  ม. 
โดยวิธีใช้พลาสตกิกัน้ 
หลงัจากอนบุาลได้ 5 – 7  วนั 
ปรับลดความเค็มจนได้ 0 - 1 
ppt. จากนัน้เปิดคอกปลอ่ยกุ้ง
ออกไป

ในบ่อ 1-5 ppt. ร้อยละ 23 ใช้
ความเค็มของนํา้ 5.1 – 10 ppt
นํา้ลกึ <0.30 – 1.50  ม. โดย
วิธีใช้พลาสตกิกัน้  
ปริมาณเกลอืที่ใช้ในการเลีย้ง
กุ้ง 1 รุ่น 1-2 ตัน/บ่อ

ปรม ณเ ลอ ใชใน รเลย ุ
1 รุ่น 0.5-1.0 ตนั

ออกไป
ปริมาณเกลอืที่ใช้ในการเลีย้ง
กุ้ง 1 รุ่น 1-2 ตนั

เก็บตัวอย่าง 22 แห่ง ไมก่ัน้คอก
50% กัน้คอก 50%

เก็บตัวอย่าง 17 แห่ง ไมก่ัน้
คอก 41% กัน้คอก 69%

เก็บตัวอย่างฟาร์มเลีย้งกุ้งขาว 
36 ฟาร์ม ไม่ก้ันคอก 50% กัน้
คอก 50%
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โครงการการศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งขาวในเขตพ้ืนทีน่้ําจืด
กรมประมง กรมพัฒนาทีด่ิน กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

หัวข้อ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ํ ื้ ี่ • ไ ่ ใ ้ ี ิ่ ํ ่ ี้ ้ ี่ ี ใ่ ปั ั  ื่ ้ ี่ ี ่ ั ไ ่การกาํหนดเขตพืนที • ไมอนุญาตใหม้การเพมจานวนบอเลยงกุง้ขาวจากทมอยใูนปจจุบน เนองจากขอ้มูลทมอยยูงไมสามารถ
พยากรณ์ไดว้า่ การใชค้วามเคม็จะส่งผลกระทบอยา่งไร

• จดัทาํแผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในระบบความเคม็ตํ่า โดยใหมี้การ
ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวด และจดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
กาํหนดเขตพื้นท่ีดงักล่าว 

• ใหมี้คณะทาํงานวชิาการระดบัจงัหวดัพิจารณาแผนท่ี เพื่อกาํหนดขอบเขตพื้นท่ีระงบัการใชค้วามเคม็ใน
การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืดใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัและนโยบาย
ของจงัหวดั

การติดตามผลกระทบจากการ • จดัทาํโครงการศึกษาวจิยัเพื่อติดตามผลกระทบจากการใชค้วามเคม็ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืดการตดตามผลกระทบจากการ
ใชค้วามเคม็ในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ํ้ า

• จดทาโครงการศกษาวจยเพอตดตามผลกระทบจากการใชความเคมในการเพาะเลยงสตวนาในพนทนาจด
ในระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการดาํเนินงานจากหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

• จดัทาํโครงการวจิยัและพฒันาพื้นท่ีดินเคม็เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า เพื่อศึกษาสภาพดินเคม็และเลือกชนิด
สัตวน์ํ้ าท่ีเหมาะสมสาํหรับการเล้ียง รวมทั้งวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีดินเคม็

• การแพร่กระจายของความเค็มในดิน

การจัดการ ปี 2541 ปี 2553 จุฬา ม.เกษตร
มีการระบายนํ้าทิ้ง พบว่าพื้นที่ข้างเคียง

โดยเฉพาะพื้นทีน่าข้าว
จากผลการ
สัมภาษณเ์กษตรกร

ข้อมลูจากการ
สัมภาษณ์ เกษตรกร

เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ศึกษา 
พบว่าผลผลิตที่เกษตรกรได้รับโดยเฉพาะพนทนาขาว

ได้รับผลกระทบชัดเจน 
เช่น ข้าวมีการแตกกอ
น้อยกว่าปกติ เมล็ดลีบ 
การเจริญเติบโตไม่ดี
หรือไมส่ม่ําเสมอ ซ่ึงพบใน
พื้นที่ปลูกข้าวทุกพื้นที่ที่

สมภาษณเกษตรกร
พบว่าไม่มี
ผลกระทบและ
สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี จาก
การตรวจสอบ
คุณภาพดินในการ

สมภาษณ เกษตรกร
จังหวัดราชบุรี คิดว่าไม่
มีผลกระทบ ร้อยละ 
70 สุพรรณบุรี ร้อยละ 
42 และนครปฐม ร้อย
ละ 52 คิดว่าไม่มี
ผลกระทบ

พบวาผลผลตทเกษตรกรไดรบ
ส่วนใหญ่เท่ากับหรือมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวใน
ระดับตําบล และจังหวดั

อยู่ใกล้เคยีงกับบ่อเลีย้งกุ้ง 
เช่น จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี 
และนครนายก

เพาะเลีย้ง พบว่า
ความเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกดี

หมายเหตุ จุฬา และม.เกษตร ไม่ได้ระบุการจัดการ ผลที่สรุปคือภาพรวม
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การจัดการ ปี 2541 ปี 2553 จุฬา ม.เกษตร
การจัดการ

น้ําท้ิง
ขนาดพ้ืนท่ี
เล้ียงน้อย
กว่า 50 ไร่ 

เกษตรกรท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กจะถ่ายน้ํา
ออกไปเก็บไว้ในบ่อพักน้ําหรือบ่อเล้ียงกุ้ง
ท่ีจับแล้วและท่ีตากท้ิงไว้ เพ่ือปรับปรุง

้ ้

ในจังหวัดราชบุรี 
ร้อยละ 85 พบว่ามี
การจัดการน้ําท้ิง

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 46 เล้ียงแบบระบบ
ปิดเติมน้ําเข้าเพียงอย่างเดียว ในการเตรียมบ่อ
พบว่าส่วนใหญ่ทําการลอกเลนปีละคร้ัง ตากบ่อ

้ ้ ้

• การจัดการการเลี้ยง

มีการ
ระบายนํา้
ออกนอก
พืน้ท่ีเลีย้ง 
100% 
ขนาด 50-
100 ไร่ มี
การระบาย

คุณภาพน้ําแล้วเล้ียงกุ้งต่อ ส่วนดินเลน
พอกบ่อหรือเก็บไว้ในบ่อเล้ียงเลน หรือ
ปรับปรุงให้มีการย่อยสลายให้เกิดธาตุ
อาหารในบ่อเพ่ือเตรียมทําสีน้ําในการ
เล้ียงรอบต่อไป
เกษตรกรบางรายปล่อยน้ําให้ชาวนาเพ่ือ
เป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าว
เกษตรกรไม่ปล่อยน้ําออก เก็บนํ้าไว้

และเลนโดยมีการ
บําบัดน้ําภายใน
ฟาร์มจนได้
มาตรฐานและ
หมุนเวียนใช้ต่อ
ภายในฟาร์มเพ่ือ
เป็นการลดต้นทุน

ิ

จนแห้งทุกคร้ังก่อนเลี้ยง และใช้ปูนขาวทุกคร้ัง
ท่ีเตรียมบ่อ ใช้น้ําทะเลความเค็มสูง ในการ
เตรียมน้ําจะนําไปใช้โดยไม่ได้พัก ใช้อาหารเม็ด 
มีบ่อพักน้ําท้ิง ใช้เคร่ืองให้อากาศแบบเติม
น้ํามัน มีการเล้ียงกุ้ง 3 รอบ/ปี ผลผลิต 501 –
1000 กก./ไร่ ขนาด 51 – 100 ตัว/กก. เล้ียง
กันคอก 13 ร้อยละ 69 ไม่มีการระบายน้ําออก
นอกพ้ืนท่ี ร้อยละ 31 มีการระบายน้ําออกนอกการระบาย

นํา้ 57%
เกษตรกรไมปลอยนาออก เกบนาไว
หมุนเวียนใช้ในฟาร์มเพ่ือลดความเส่ียง
ในการเกิดโรคระบาด
ขนาดพ้ืนท่ีเล้ียง 15 - 60 ไร่ มีการ
ระบายนํา้ออกนอกพืน้ท่ีเลีย้ง 37.5% 
ขนาด 40 – 500 ไร่ มีการระบายนํา้ 
62.5%

การผลต
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ร้อยละ 
44 ไม่มีระบบ
บําบัดและจะมีการ
หมุนเวียนน้ําใช้
ภายในฟาร์ม

นอกพนท รอยละ 31 มการระบายนาออกนอก
ฟาร์ม
เล้ียงแบบไม่กั้นคอก 13 ฟาร์ม
ร้อยละ 77 ไม่มีการระบายน้ําออกนอกพ้ืนท่ี 
ร้อยละ 23 มีการระบายน้ําออกนอกฟาร์ม


