
ก า ร จั ด ก า ร ดิน  ในพื้ น ท่ี ผ่ า น ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง

พื้ น ที่ ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง กุ ล า ดำ ส่วนใหญ่เกิด

จากการเปลี่ยนพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมาเป็น
พื้นที่เพื่อเลี้ยงกุ้ง เช่น จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครนายก พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เป็นต้น โดยการ
เลี้ยงกุ้งกุลาด าเป็นเวลานานจะท าให้เกิดปัญหาต่อดิน เนื่องจาก
การใช้สารเคมี ความเค็มของเกลือจากน้ าทะเล และการให้อาหาร
กุ้งปริมาณมาก ท าให้ดินมีความเค็มและโซเดียมสูงกว่าปกติ 
นอกจากนี้เมื่อบ่อเลี้ยงกุ้งติดโรคท าให้ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งต่อได้   
จึงถูกปล่อยเป็นพื้นที่ร้างที่เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน    

และไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้เพาะปลูก  

เกิดจากการน าน้ าทะเลมาผสมกับน้ าจืดเพื่อให้มีความเค็ม
เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง ท าให้มีการสะสมความเค็มในทุก
ระดับความลึก โดยจะมีค่าความเค็มลดลงตามระดับความ
ลึกของดิน ดินหลังจากการเลี้ยงกุ้งกลายเป็นดินที่มีความ
เส่ือมโทรมและมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเค็มของดิน 

ปัญหาและผลกระทบจากพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด า

การระบายน้ าออกจากบอ่เลี้ยงกุง้ ท าให้เกิดการแพร่กระจายของความเค็มสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง โดยระยะทางของการ
แพร่กระจายข้ึนอยู่กับการจัดการ และวิธีการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกุ้งกุลาด าในพื้นที่น้ าจืดบางแห่งใช้การดึงน้ าทะเลหรือน้ ากร่อย
เข้ามาตามคูคลองสาธารณะ และถ่ายเทน้ าจากบ่อกุ้งลงสู่ล าน้ าสาธารณะหรือนาข้าว ท าให้น้ าเค็มเกิดการแพร่กระจายลงสู่นา
ข้าวหรือพื้นที่เพาะปลูกข้างเคียง ส่งผลให้พืน้ที่ทางการเกษตรเสียหาย เช่น อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบข้าวที่ไดร้ับ
น้ าเค็มจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีอัตราการงอกต่ า เจริญเติบโตช้า ปลายใบไหม้ และต้นแคระแกรน 

1.   สมบติัดินเสีย 

3. ผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรข้างเคียง 

อนุภาคดินฟุ้งกระจาย ดินมีความแน่นทึบ ความสามารถ
ในการถ่ายเทอากาศและการระบายน ้าต ้า ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชเม่ือน าไปใช้เพาะปลูก

2.   การสะสมความเค็มในดิน 
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การจัดการดินเพื่อปลูก ข้าว ในพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง

1. ปรับสภาพพื้นท่ี เตรียมแปลงยกขึ้นเป็นร่องสวน
• ระบายน้้าออกจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ตากบ่อทิ้งไวใ้หแ้ห้ง 
• ตรวจสอบพื้นที่ทีเ่ป็นดินเลนหรือดินอ่อน ใช้รถขุดตักดินมาตากให้แห้ง
• ทลายคันดินรอบบ่อ และปรับพื้นที่ดินให้สม้่าเสมอ
• ยกร่องให้ได้ขนาดความกวา้งตามต้องการ เช่น 5 6 หรือ 7 เมตร ขึ้นอยู่กับ

ชนิดพืชที่ปลูก สูงอย่างน้อย 0.5 เมตร จากผิวดินที่ปรับสภาพแล้ว ขุดร่องน้้าลึก 1.5 เมตร
2.   ล้างดิน ใช้น้้าฝนหรือแหล่งน้้าธรรมชาติ ขังน้้าไว้ 7 วัน แล้วระบายออก ท้าซ้้า 2-3 คร้ัง จากน้ันเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์

2.   ล้างดิน ขังน้้าไว้ในพื้นที่ประมาณ 7 วัน แล้วระบายน้้าออก ล้างดิน 2-3 คร้ัง 
จากน้ันเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี

3.   ปรับปรุงดินก่อนปลกูข้าว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แกลบ แปลงนาที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช้
อัตรา 3 ตันต่อไร่ แปลงนาที่ได้รับผลกระทบใช้ อัตรา 1 ตันต่อไร่ 

4.   ปลกูข้าวพนัธุ์ทนเค็ม เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 กข 1 กข 7 ปักด้ากล้าอายุประมาณ
30 วัน ระยะปักด้า 20x20 เซนติเมตร จ้านวน 6-8 ต้นต่อจับ 

5.   ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 3 ระยะ คือ หลังปักด้า 7 วัน 
ระยะข้าวแตกกอ และระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในระยะที่ข้าวออกช่อหรือสร้างรวง

6.   ดแูลรักษา หลังการปลูกข้าว หากข้าวเริ่มแสดงอาการใบไหม้จากผลกระทบของความเค็ม      
ให้ระบายน้้าเค็มออกเพื่อเปลี่ยนน้้า และทดแทนด้วยน้้าจืด

3.  ปรับปรุงดิน
• ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในหลุมที่เตรียมไว้ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร                                      

อัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม ควรหว่านปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกทั่วคันร่องสวน ใช้อัตรา 1-2 ตันต่อไร่
• ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม 

4.  ปลกูไมผ้ล ไมยื้นต้นทนเค็ม เช่น มะพร้าวน้้าหอม ละมุด ทับทิม ฝร่ัง เป็นต้น

5. ใช้วัสดุคลมุดิน คลุมบริเวณโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นและลดความเค็มทีอ่าจซึมขึน้มา
บนผิวดิน

การจัดการดินเพื่อปลูก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ในพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง

1.    เตรียมสภาพพื้นท่ี เพื่อปลูกข้าว
• ระบายน้้าออกจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ตากบ่อทิ้งไวใ้ห้แห้ง 
• ตรวจสอบพื้นที่ทีเ่ป็นดินเลนหรือดินอ่อน ใช้รถขุดตักดินมาตากให้แห้ง
• ทลายคันดินรอบบ่อ และปรับพื้นที่ดินให้สม้่าเสมอ
• จัดรูปแปลงนา และทางระบายน้้าเข้าออก

ระบายน้้าออกจากบ่อกุ้ง เตรียมพ้ืนที่ให้แห้ง 

ใส่อินทรียวัตถุปรับปรุงดินก่อนการปลูกข้าว

มะพร้าวน้้าหอม จังหวัดสมุทรสาคร


