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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพทางกายภาพในดานขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ โดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) ศึกษาสถานการณการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล กระบวนการผลิต ผลผลิต และสภาพปญหาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ศึกษาในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ไดแก สภาพภูมิศาสตร คุณสมบัติของดินและน้ํา ทําเล
ที่ตั้ง โครงขายคลองและถนน 3) วิเคราะหขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาปจจัยเชิงพื้นที่ที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม คําถามงานวิจัยคือ ปจจัยเชิงพื้นที่ที่มี
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วิธีการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 1) การสํารวจภาคสนาม 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่โดยเทคนิค Modified
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ฉะเชิงเทราแบงเปน 2 กลุม คือ ปจจัยที่สงเสริมใหสภาพทางกายภาพมีศักยภาพที่เหมาะสม
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This research investigated the appropriate spatial factors for sustainable shrimp farming in
Chachoengsao Province by analyzing the physical characteristics of the farming areas. The
environmental limitations and the potential of these areas were taken into consideration. The
objectives of this research were to 1) study the current shrimp farming practice in Chachoengsao
Province, shrimp production process and its problems, 2) study the physical characteristics of the
shrimp farming areas in terms of geography, soil and water properties and their locations, road and
canal network, 3) analyze the limitations and the potential of the areas to determine which spatial
factors were appropriate for sustainable shrimp farming in this province. The research question was
what the characteristics of appropriate spatial factors for sustainable shrimp farming in Chachoensao
Province were. The research methodology included 1) a field survey, 2) spatial data analysis based
on Modified Sieve Analysis and 3) in-depth interviews of prominent figures in this field.
It was found that the important factors influencing the sustainable shrimp farming in
Chachoengsao Province could be classified into 2 categories: - the factors which promoted physical
potential of the farming and the factors which were ecological limitations. The former included the
geographical aspects, locations, water properties, soil properties and road network while the latter
covered environmental protection zone and preserved natural water sources. As a result, when the
two factors were taken into consideration, the areas which were suitable for raising shrimps were
those near the Gulf and along the Bang Pakong River. It can be concluded that the aforementioned
two factors were appropriate spatial factors for sustainable shrimp farming. Plus, at present, shrimp
farm management standard has been in effect. If the farmers follow such standard and take the two
factors into consideration, they will be able to raise shrimps in a sustainable manner and will not
harm the ecology of those areas.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กุงทะเลเปนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตกุงไดมากเปนอันดับ 1 ของโลก ผลผลิตกุง
ไดมาจากแหลงผลิต 2 แหลงคือ การจับในทะเล และการเพาะเลี้ยง ปจจุบันการผลิตโดยการออก
เรือประมงไปจับในทะเลนั้น มีแนวโนมลดลงอยางมากเนื่องจากไมคุมทุน ดังนั้นจึงไดมีการสงเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยในป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุง
บริเวณชายฝงทะเลประมาณ 430,000 ไร ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2531 ประมาณ 87,000 ไร
(กรมประมง, 2548) โดยบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทยเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากอยูในเขตที่ปลอดจากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง เชน ไตฝุน เปนตน มี
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุง สามารถเพาะเลี้ยงไดตลอดทั้งป
ในอดีตการเลี้ย งกุง ทะเล(กุง กุล าดํา ) ในพื้น ที่ช ายฝง ทะเลดัง กลา วไดป ระสบปญ หา
การระบาดของโรคกุง จนทํา ใหก ารเลี้ย งกุง ทะเลชะงัก เนื่องจากเกษตรกรทําการเลี้ยงกุงระบบ
เปด ทําใหสภาพแวดลอมดินและน้ําเสื่อมโทรม เกิดการสะสมของเสียและเชื้อโรคจากกิจกรรม
ตางๆที่ระบายลงทะเล จึงกอใหเกิดปญหาเชื้อโรคในกุง ทําใหเกษตรกรขาดทุนและบางรายอาจ
เปลี่ยนอาชีพไป ตอมาป พ.ศ. 2540-2541 ไดมีการนํากุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
เขามาทดลองเลี้ยงแทนกุงกุลาดํา และเนื่องจากกุงขาวเปนกุงที่เลี้ยงงาย สามารถปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมไดดี จึงเปนที่ตองการของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง โดยเริ่มเลี้ยงกันอยางแพรหลายป พ.ศ.
2546-2547 ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุงขาวไมนอยกวารอยละ 90 ของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด ซึ่ง
สวนใหญอยูในภาคตะวันออกและภาคใตฝงอาวไทย เชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสงขลา เปนตน
จังหวัดฉะเชิงเทราเปนแหลงประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภทกุงทะเลที่มีความสําคัญ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตอนลางของจังหวัดฉะเชิงเทรามีความเหมาะสมในการปรับพื้นที่ให
เปนบอเลี้ยงกุง โดยในป พ.ศ. 2552 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผลผลิตกุงทะเลประมาณ 35,000 ตัน
มูลคาประมาณ 2,800 ลานบาท (สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552) ซึ่งสามารถนํา
รายไดสูผูประกอบการ นํามาสูการกระจุกตัวของรานคาและธุรกิจตอเนื่องหลายประเภท โดยมัก
เลือกอยูใกลที่ตั้งที่เหมาะสมตามทฤษฎีการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Weber Alfred,
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1969) ซึ่งจะเอื้อให เกิดความประหยัดอัน เกิดจากการอยูรวมกันของกิจกรรมที่สัมพัน ธกันเชน
ฟารมเพาะฟกลูกกุง อุตสาหกรรมอาหารกุง อุตสาหกรรมหองเย็น ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดรายไดและการ
จางงานตอเนื่องตามมาเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตามแมวาจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยู
มาก แตกระบวนการเพาะเลี้ยงยังไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะปญหาน้ําเสียที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
ซึ่งไมไดรับการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ อาจสงผลกระทบตอแมน้ําบางปะกง อีกทั้ง
ยังพบวามีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําเปนแหลงเพาะเลี้ยงกุงทะเล ทําใหป พ.ศ.2552 มีพื้นที่
ปาชายเลนเหลือเพียง 4.83 ตารางกิโลเมตร (กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2553) นอกจากนี้ยังพบวามีการเลี้ยงกุงทะเลหางจากบริเวณชายฝงมากขึ้นดวย โดย
เลี้ยงในพื้นที่นาขาว
กลาวไดวากิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ปริมาณความตองการ
บริโภคกุงของตลาดยังเติบโตอยางตอเนื่อง และประเทศไทยยังตองการรายไดจากการสงออก
สินคา แตจากสถานการณและสภาพปญหาที่ผานมาพบวากิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลยังขาด
การจัดการเชิงพื้นที่อยางเปนระบบเชน มีการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและเลือกสถานที่ที่มีระบบ
โครงขายคมนาคมที่สะดวก มีการจัดการบอเลี้ยงที่ดี ซึ่งจะสามารถปองกันปญหาดินเสีย น้ําเสีย
และการระบาดของโรค โดยรวมแลวคือสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต มีการจัดการน้ําทิ้งที่ดีคือ ควรหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่เหมาะสมและพยายาม
ลดปริมาณน้ําทิ้ง ตะกอนเลนควรมีวิธีกําจัดหรือมีวิธีการนําไปใชหรือทิ้งโดยไมทําลายระบบนิเวศ
เปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาปจจัยเชิง
พื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตอไป
คําถามในงานวิจัย
ปจจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีลักษณะเปนอยางไร
1.2 สมมุตฐิ านของการวิจยั
ปจจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรานาจะประกอบดวยพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงควรอยูใกลชายฝงทะเล แหลงน้ําธรรมชาติมีความ
เค็มเจือปน คุณภาพของน้ําและดินที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่น้ําจืดที่
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เหมาะสมตอการใชที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่ปาชายเลนที่ไมอนุญาตใหใช
ประโยชน โดยที่ตั้งของพื้นที่เพาะเลี้ยงควรอยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีโครงขายคล
องและถนนที่เชื่อมตอกับพื้นที่เพาะเลี้ยงอยางทั่วถึง
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) ศึกษาสถานการณการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กระบวนการผลิต ผลผลิต และสภาพปญหา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2) ศึ ก ษาสภาพทางกายภาพของพื้ น ที่ ศึ ก ษาในการเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเล ได แ ก สภาพ
ภู มิ ศ าสตร คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น และน้ํ า ทํ า เลที่ ตั้ ง โครงข า ยคลองและถนน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดลอม
3) วิเคราะหขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพื่อการเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืนตอไป
1.4 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1) ขอบเขตทางดานพื้นที่
การศึ ก ษานี้ เป น การศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลโดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 9 อําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการเลี้ยงกุง
ทะเล ไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางปะกง อําเภอ
บานโพธิ์ อําเภอพนมสารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอราชสาสน และอําเภอคลองเขื่อน โดยมีเนื้อ
ที่ประมาณ 2,630 ตารางกิโลเมตร (แผนที่ 1.1)
2) ขอบเขตทางดานเนื้อหา
เปนการศึกษาปจจัยทางดานสภาพภูมิศาสตร ที่ตั้ง โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องดินและน้าํ ทําเลที่ตั้ง โครงขายถนน โครงขายแมนา้ํ ลําคลอง และ
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุง ทะเล เพื่อหาปจจัยเชิงพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลีย้ งกุงทะเล โดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอม
ขอมูลและแหลงที่มา
ไดมาจากการลงสํารวจในพื้นที่ โดยจะสัมภาษณผูประกอบการเลี้ยงกุงและการรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานรัฐเกี่ยวกับสภาพดานกายภาพ และปจจัยดานอื่นๆของพื้นที่ศึกษา โดยขอมูล
สวนใหญไดมาจากหนวยงานตางๆ ไดแก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทํ า ให ท ราบสภาพป ญ หา และป จ จั ย ทางด า นสภาพภู มิ ศ าสตร ที่ เ หมาะสมต อ การ
เพาะเลี้ยงกุง ซึ่งจะทําใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม และสามารถ
นําผลการศึกษาไปใชในการวิจัย หรือเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุงทะเลตอไป
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การเพาะเลี้ยงกุงทะเล หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลตั้งแต
วัยออนจนถึงขนาดที่ตลาดตองการ โดยตั้งแตประมาณปพ.ศ. 2545 เปนตนมาไดมีการเพาะเลี้ยง
กุงขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน
พื้นที่เพาะเลี้ยง หมายถึง พื้นที่ซึ่งปกคลุมดวยน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงกุงทะเล ไดแก บอเลี้ยง
บอพักน้ํา และใหรวมพื้นที่คันดิน ขอบบอ บอพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปจจัยเชิงพื้นที่ หมายถึง ปจจัยทางดานสภาพภูมิศาสตรที่นํามาพิจารณาหาปจจัยเชิง
พื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ไดแก สภาพภูมิ
ประเทศ ทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติของดินและน้ํา โครงขายแมน้ําลําคลอง และโครงขายถนน เปนตน
ความเค็มของน้ํา หมายถึง ผลรวมของความเขมขนของไอออนทั้งหมดที่ละลายในน้ํา
(total dissolove ions) ซึ่งไมใชแตเฉพาะไอออนของโซเดียมคลอไรดเทานั้น โดยแสดงผลออกมา
เปนมิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) แตถาหากในน้ําปริมาณของไอออนละลายสูงจะแสดงผลเปนกรัมตอ
ลิตร (g/L) หรือสวนในพันสวน (ppt)
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการสืบคนสถานการณการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
กระบวนการผลิต ผลผลิต สภาพปญหา และสภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ไดแก สภาพ
ภู มิ ศ าสตร คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น และน้ํ า ทํ า เลที่ ตั้ ง โครงข า ยคลองและถนน เป น ต น โดยนํ า มา
วิเคราะหเชื่อมโยงใหเห็นถึงขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นํามาประยุกตใชกับพื้นที่ศึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1 ความหมายและความสําคัญของปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
1) ปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
หมายถึง ปจจัยทางดานสภาพภูมิ ศาสตรที่นํามาพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล ไดแก สภาพภูมิประเทศ ทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติของดินและน้ํา โครงขายแมน้ําลํา
คลอง และโครงขายถนน เปนตน
2) ประเภทของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
พรรณิภา หาญวิวัฒนกิจ (2532) ไดกลาวถึงวิธีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยแบงออกเปน 3
แบบคือ แบบธรรมชาติ (extensive system) แบบกึ่งพัฒนา (semi-intensive system) และแบบ
พัฒนา (intensive system) การแบงเชนนี้เปนที่ยอมรับในประเทศผูนําการเพาะเลี้ยงกุงทะเลสวน
ใหญ แตในรายละเอียดของคําจํากัดความของแตละระบบของวิธีการเลี้ยงแตกตางกันไปตาม
สภาวะของประเทศ อยางไรก็ตามสามารถอธิบายกวางๆไดดังนี้
- แบบธรรมชาติ (extensive system) เปนการเลี้ยงโดยอาศัยลูกกุงตามธรรมชาติที่มากับ
น้ําทะเลเวลาปลอยเขานากุง ดังนั้นความหนาแนนของลูกกุงจึงไมแนนอน ลูกกุงจะกินอาหารตาม
ธรรมชาติ ไมมีการใหอาหารเสริม และการถายเทน้ําในบออาศัยจะระดับน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติ
คือเมื่อน้ําขึ้นจะเปดน้ําเขาสูนา และเมื่อน้ําลดจะระบายน้ําออกโดยมีตะแกรงถี่กั้น ลูกกุงตัวเล็กๆ
สามารถผานเขามาในบอได การถายเทน้ําทําไดประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต พื้นที่นากุงประมาณ
25 ไร โดยวิธีนี้เปนวิธีที่ใชเงินลงทุนต่ําที่สุด แตผลตอบแทนที่ไดรับไมแนนอนสวนใหญอยูระหวาง
18-136 กก./ไร/ป
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- แบบกึ่งพัฒนา (semi-intensive system) การเลี้ยงลักษณะนี้บางครั้งเรียกวา การเลี้ยง
กุงแบบปลอยเสริม (Additional System) เนื่องจากการเลี้ยงแบบธรรมชาติในหลายพื้นที่ลูกกุงจาก
ธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งเปนปญหาใหญของเกษตรกรผูเลี้ยง โดยมีสาเหตุมาจาก
การขยายพื้นที่เลี้ยงกุงอยางมากในอดีตที่ผานมา เมื่อการเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติประสบปญหาจาก
จํา นวนของลูก กุ ง ที่ น้ํา ทะเลดั น เข า มามีปริม าณนอยลง เพราะการขยายพื้น ที่ เ ลี้ ย งกุง ในพื้ น ที่
ใกลเคียงเพิ่มมากขึ้น ลูกกุงจากธรรมชาติจึงเขามาในนากุงในอัตราที่ต่ํา จึงมีการคิดหาวิธีดัดแปลง
โดยการปลอยลูกกุงจากโรงเพาะพันธุเสริมลงในบอ โดยปลอยลูกกุงเพิ่มในอัตรา 8,000-16,000
ตัวตอไร มีการปรับปรุงบอเลี้ยงเปนรูปสี่เหลี่ยม และมีการใหอาหารเสริมนอกเหนือจากอาหารตาม
ธรรมชาติในบอที่กุงไดรับ จึงทําใหผลผลิตที่ไดสูงขึ้น โดยทั่วไปผลผลิตที่ไดรับอยูระหวาง 300-500
กก./ไร/ป
- แบบพัฒนา (intensive system) เปนการเลี้ยงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาชวย
เชน เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ํา และลูกกุงที่นํามาปลอยจะมาจากโรงเพาะพันธุทั้งหมด โดยจะ
ปลอยลูกกุงในอัตรา 80,000-100,000 ตัวตอไร มีการใหอาหารโดยตรงเปนอาหารสําเร็จ (pellet)
คุณภาพสูง ขนาดพื้นที่บอกุงตอ 1 บอจะมีขนาดไมเกิน 10 ไร มีคันดินแยกเฉพาะในแตละบอ ทาง
น้ําเขาและทางน้ําออกคนละดานของบอ มีการจัดการเรื่องการเปลี่ยนถายน้ําประมาณ 10-50
เปอร เ ซ็ น ต มี ก ารควบคุ ม กํ า จั ด ศั ต รู กุ ง และควบคุ ม โรค จึ ง ทํ า ให ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ มี ป ริ ม าณสู ง
ประมาณ 1,000-2,000 กก./ไร/ป การเลี้ยงแบบนี้จะตองเลือกสถานที่ที่เหมาะสมคือ ดินดี น้ําดี มี
ไฟฟา และเกษตรกรผูเลี้ยงตองมีความรูความชํานาญในการเลี้ยงกุงเปนอยางดี
ปจจุบันวิธีการเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่ศึกษาเปนแบบพัฒนาทั้งหมด เพราะชวยเพิ่มผลผลิต
ไดดี ก วา วิ ธี อื่ น และสามารถควบคุม กระบวนการเลี้ย งให ป ลอดภั ย ทํ า ให ปอ งกัน เชื้อ โรคจาก
ภายนอกฟารม ไมใหเ ขามาสรางความเสี ยหายไดโดยง าย โดยการเลี้ยงแบบพัฒนาไดเริ่มขึ้น
ประมาณปพ.ศ.2528-2529 ซึ่งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงมาโดยตลอด มีการใชหลักวิชาการและ
ขบวนการเลี้ยงพัฒนากวาเดิมมาก ทําใหการเลี้ยงมีผลผลิตสูงและตอเนื่องยาวนาน
3) ความสําคัญของปจจัยเชิงพื้นทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุง ทะเล
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2531) ใหความเห็นวาในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ปจจัยเชิง
พื้ น ที่ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาคื อ การเลื อ กสถานที่ เ พาะเลี้ ย ง เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง
คุณสมบัติของดินและน้ํา โครงขายแมน้ําลําคลอง โครงขายถนน เหลานี้เปนตน
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3.1) ทําเลที่ตงั้ ควรมีตน ไมปองกันคลื่นลมบริเวณชายฝง หรือจะตองถอยรนใหหางจากฝง
อยางนอย 500 เมตร เพื่อปองกันการพังทลายของกนบอ นากุงอาจเสียหายได สภาพพืน้ ที่ไมควร
เปนที่ลมุ หรือที่ดอนจนเกินไป
3.2) คุณสมบัติของดิน ควรเปนดินที่สามารถกักเก็บน้าํ ได มีคาความเปนกรดเปนดางอยู
ประมาณ 6.50-8.50 ไมควรเปนดินที่มีสารอินทรียวัตถุสงู เพราะจะทําใหดินเนาเสียเร็ว
3.3) คุณสมบัติของน้ํา น้าํ ทีใ่ ชจะตองมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม จึงจะทําใหลูกกุงมีการ
เจริญเติบโตไดดี ซึ่งคุณสมบัติของน้ําควรมีลักษณะดังนี้คือ
-ความเค็ม ควรอยูระหวาง 15-32 สวนในพัน
-อุณหภูมิ ควรอยูระหวาง 26-34 องศาเซลเซียส
-ความเปนกรดดาง ควรอยูระหวาง 7.8-8.5
-ปริมาณออกซิเจนควรสูงกวา 3 สวนในลาน
3.4) โครงขายถนน ควรเปนโครงขายที่สามารถติดตอสัญจรไดรวดเร็ว สะดวกสบายซึ่งจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ การติดตอซื้อขาย เกิดการประหยัดในการเดินทางและการ
ขนสง โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรเชน กุง ซึง่ เปนสินคาที่เนาเสียงาย ยอมตองอาศัยความ
รวดเร็วในการขนสง หากโครงขายคมนาคมไมดีก็จะเปนขออางในการกดราคาสินคาของพอคา
ที่มารับซื้อได
3.5) โครงขายแมน้ําลําคลอง ควรเปนโครงขายที่มีอยางทั่วถึง เพราะเปนน้าํ ปจจัยทีส่ ําคัญ
ในการเพาะเลีย้ งกุง ทะเล ซึง่ จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ หากโครงขายแมน้ําลําคลอง
ไมดีก็อาจทําในระบบการจัดการไมมีประสิทธิภาพตามไปดวย ทําใหผลผลิตเกิดความเสียหายได
4) กระบวนการเลีย้ งกุงขาวแบบพัฒนา
กรมประมง (2550) กลาววา การเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนา ใหมีขบวนการผลิตที่ได
มาตรฐานสากลนั้นเกษตรกรตองมีแนวทางจัดการผลิตในฟารมใหสอดคลองกับหลักการของ
มาตรฐานที่กําหนดไว ไดแก มาตรฐานโคดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ซึ่งเปน
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการเพาะเลี้ยงกุงดําเนินไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม ไมสงผลเสียตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเลี้ยงกุงที่ดี
( Good Aquaculture Practice : GAP หรือ จีเอพี ) เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพถูก
สุขอนามัย ไมมียาปฏิชีวนะตกคางออกมาจําหนายใหกับผูบริโภค โดยมีกระบวนการผลิตและการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนา มีหลักการดังตอไปนี้
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4.1) คําแนะนําทั่วไป
ขอแนะนําเบื้องตนสําหรับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล เพื่อเตรียมความพรอมและทักษะ
ในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) โดยตองทําความเขาใจและมีความพรอม
ในเรื่องการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ความรูในการเลี้ยงกุงขาวเบื้องตน
เกษตรกรตองมีความรูหรือประสบการณในการเลี้ยงกุงขาวมากอนที่จะเขามาดําเนินธุรกิจ
ในฟารม เพราะการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนา เกษตรกรผูเลี้ยงตองเขาใจพื้นฐานวาปญหาที่จะ
เกิดขึ้นไดในระหวางการเลี้ยงนั้นมีอะไรบาง สาเหตุและวิธีการแกปญหาคือวิธีใด เพื่อไมใหผลผลิต
ไดรับความเสียหายจากความลาชาในการแกปญหา ซึ่งความรูและประสบการณเหลานี้อาจไดจาก
การสัมมนาวิชาการ การดูงาน ฝกงาน การอานหนังสือที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุง หรือการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรูกับเกษตรกรที่มีประสบการณมากอน
(2) ทะเบียนผูเ ลี้ยงกุง
เกษตรกรตองขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงกุงกับกรมประมง เพื่อเปนหลักฐานทางราชการใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบวา เกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจเลี้ยงกุงทะเลอยูในสถานที่ใด และ
สามารถเขารับบริการดานเอกสารและหนังสือรับรองไดจากหนวยงานใด โดยมีความจําเปนตอ
เกษตรกรเพื่อใชในการติดตอกับหนวยงานราชการ
(3) เอกสารทีจ่ ําเปนตอการเลี้ยงกุง ทะเล
เกษตรกรตองเกี่ยวของกับเอกสาร 2 ฉบับ ที่ถูกกําหนดใหเปนเอกสารสําคัญสําหรับ
เกษตรกรและระบบอุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ย งกุ ง ทะเล เพื่ อยื น ยั น แหลง ผลิต และตรวจสอบ
ยอนกลับ
-หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document: FMD) เปน
เอกสารที่กรมประมงออกใหกับเจาของโรงเพาะฟก เมื่อมีการซื้อขายลูกพันธุสัตวน้ําไปเลี้ยงในบอ
เพื่อใหทราบที่มาและปริมาณของลูกพันธุสัตวน้ําที่นําเขามาเลี้ยง
-หนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document: MD) กรมประมงจะออก
ใหกับเกษตรกรเพื่อสงตอไปใหกับผูประกอบการ และเมื่อมีการซื้อขายกุงจากบอดิน จะทําใหทราบ
วาผลผลิตกุงถูกขายสงไปยังที่ใดบาง
4.2) สถานทีเ่ ลี้ยง
เกษตรกรตองคํานึงถึงสถานที่เลี้ยงเพราะเปนปจจัยสําคัญเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และ
สามารถดําเนินธุรกิจฟารมเลี้ยงกุงไดอยางมีปญหานอยที่สุด ซึ่งพื้นที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมควรมี
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ความเหมาะสมทางวิชาการ จะทําใหการเลี้ยงจัดการไดงายขึ้น มีประสิทธิภาพ และไมตองลงทุน
สูง โดยสถานที่เลี้ยงควรมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพ คือความเปนกรด-ดางของน้ําอยูในชวง 7.5-8.2 น้ํา
มีออกซิเจนละลายสูง ไมเนาเสียทําใหสัตวน้ําตาย ความเค็มของน้ําอยูในชวงกวาง 2-35 สวนใน
พันสวน และควรไกลจากแหลงมลพิษ ดินพื้นบอมีปริมาณดินเหนียวมากพอจะสามารถอุมน้ําและ
กอสรางบอเลี้ยงกุงได และไมเปนดินเปรี้ยว เพราะจะทําใหกุงโตชา และพื้นที่เลี้ยงกุงจะตองมีการ
คมนาคมและไฟฟาเขาถึงสะดวก เพื่อใหสามารถขนสงอุปกรณ อาหารกุง ลูกกุง และปจจัยการ
ผลิตที่ใชเปนประจํา หรือใชไฟฟา หรือจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครื่องเพิ่มออกซิเจนไดอยาง
เพียงพอ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงมีตําแหนงที่ตั้งที่ไมไปขัดขวางการ
ดําเนินชีวิตตามปกติของคนทองถิ่นที่ดํารงมาเปนเวลานาน ใหเปลี่ยนไปจนเปนสาเหตุของความ
ขัดแยง
จากแนวคิดความสําคัญของปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล สรุปไดวา
ปจจัยเชิงพื้นที่ที่สําคัญคือ การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยง ซึ่งจําเปนตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติของดินและน้ํา โครงขายแมน้ําลําคลอง โครงขายถนน โดยการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลในลักษณะมุงผลตอบแทนเชิงธุรกิจนั้น จะตองพัฒนาควบคูไปกับแนวทางการ
ทําการเกษตรกรรมอยางมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่ดี มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการใหไดมาตรฐานสากลที่วาดวยสุขอนามัยและความปลอดภัย
ผลผลิตปลอดภัย กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานจะตองไมใชสารเคมีอันตราย กระบวนการผลิต
ตองไมสงผลเสียตอสภาพแวดลอม จึงจะเปนการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่จะสามารถกอใหเกิดความ
ยั่งยืนได
4.3) การจัดการฟารมทัว่ ไป
การวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมของการเลี้ยง ใหมีความเหมาะสมกับสถานที่และ
ฤดูกาลที่เลี้ยง จะทําใหเกิดปญหาการจัดการเลี้ยงนอย มีคําแนะนําดังนี้
(1) การแบงพืน้ ที่ใชสอยในฟารม
บอเลี้ยง ควรมีขนาด 2-6 ไร ขึ้นอยูกับความพรอมของเกษตรกร และพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดควร
มีประมาณ 70% ของพื้นที่ฟารมทั้งหมด มีบอพักน้ําเพื่อใชเตรียมน้ําสะอาดกรณีตองการใชน้ํา
ฉุกเฉิน โดยขนาดของบอพักน้ําควรมีไมนอยกวา 15-20 % ของพื้นที่ฟารมทั้งหมด ควรมีโรงเรือน
เก็บวัสดุและปจจัยการผลิต เพื่อความเปนระเบียบ และมีบอบําบัดน้ําทิ้งและบอเก็บเลน โดยขนาด
ของบอบําบัดที่เหมาะสมมีปริมาตรไมนอยกวาน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากการจับกุง 1 บอ เพื่อรองรับน้ําทิ้ง
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ไดทั้งหมด และพื้นที่ของที่เก็บเลนเอาไวโดยไมไหลเทลงน้ําไดงาย รวมทั้งมีถนนและทางเดิน
ภายในฟารม เพื่อความสะดวกในการดําเนินการเพาะเลี้ยง
(2) การเตรียมบอเลี้ยง
การเตรียมบอเลี้ยงเลีย้ งกุง มีความจําเปนตอผลสําเร็จของการเลีย้ งกุงทุกรุน เกษตรกรตอง
เนนการเตรียมพื้นบอและน้าํ ใหเหมาะสมตอการเลี้ยงกุง ขาวดังนี้
-การเตรียมพื้นบอใหเหมาะสมกับการเลี้ยงกุง คือ พื้นบอตองสะอาด และมีกระบวนการ
ทางเคมีของดินที่ไมทําใหเกิดสารที่เปนพิษ บอที่ผานการเลี้ยงกุงมานานแลวมีสารอินทรียเปนพิษ
สะสมอยู ไมเหมาะสมตอการนําไปเลี้ยงกุงทันที ดังนั้นจึงควรเตรียมพื้นบอดังนี้ 1) ตองปรับสภาพ
ดินเลนที่ขาดออกซิเจนใหอยูในสภาพที่มีออกซิเจน โดยใชเวลา 2-3 สัปดาห 2) มีการบําบัด
สารเคมีและสิ่งขับถายใหสลายตัว เปลี่ยนเปนปุยที่เปนประโยชน โดยบําบัดประมาณ 4-6 สัปดาห
3)บอที่ดินเปรี้ยว เกษตรกรตองใชปูนขาวหรือปูนไฮดรอกไซด ปรับความเปนกรด-ดางของดินให
ขึ้นมาอยูประมาณไมต่ํากวา 5.5-6.5 แลวจึงบําบัดพื้นบอและเตรียมน้ําตอไป 4)การนําเลนออก
นอกบอ โดยพื้นบอที่มีสารอินทรียมาก เกษตรกรจะตองมีสถานที่เก็บ โดยไมสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม และหนาดินพื้นบอที่เปดขึ้นมาใหมยังเปนดินที่ขาดออกซิเจนอยู ตองปลอยใหดินมี
การตากแดด และทิ้งใหไดรับออกซิเจนและมีการยอยสลายอยางเพียงพอ ประมาณ 2 สัปดาห
กอนที่จะเริ่มเตรียมน้ําเลี้ยงกุงครั้งตอไป
-การกําจัดพาหะและศัตรูของลูกกุง ควรกําจัดในชวงระหวางการเตรียมบอ ซึ่งมีความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนา เพราะจะชวยลดความเสี่ยงในการเลี้ยงกุงที่ไม
ประสบผลสําเร็จได
-การเตรียมน้ํา หลังจากเตรียมดินเลนกนบอแลว จะตองเตรียมน้ําใหเร็วที่สุด เพื่อปองกัน
ไมใหพื้นกนบอเนาเสีย ซึ่งไมเหมาะสมตอการปรับตัวของลูกกุง โดยจะทําการกรองเอาพาหะและ
ศัตรูกุง เชน ปลา กุง และไขของสัตวน้ําอื่นๆ ออกไป กอนนําน้ําเขาในบอเลี้ยงหรือบอพัก หลังจาก
นั้นจึงกระตุนใหเกิดสีน้ํา (แพลงกตอนพืช) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของหวงโซอาหารธรรมชาติ โดยบอที่ใช
เลี้ยงกุงมาเปนเวลานาน หรือบอที่ไมไดเอาเลนออกทั้งหมด จะมีปุยเหลือตกคางอยู เมื่อเติมน้ําลง
ไป สีของน้ําจะเพิ่มไดเอง
(3) ลูกกุงคุณภาพ และการปลอยลงเลี้ยง
คุณภาพของลูกกุงเปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการเลี้ยง เกษตรกรควรตรวจสอบ
เอกสารยืนยันที่เชื่อถือได กอนตัดสินใจซื้อ เพราะถึงแมวาลูกกุงจะมีเอกสารยืนยันในดานคุณภาพ
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ที่ไดรับการพัฒนาอยางดีแลว ยังตองคัดเลือกลูกกุงที่มีลักษณะภายนอกที่แข็งแรงตามระยะการ
พัฒนาของลูกกุง เพื่อจะใหลูกกุงสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในบอดินไดดี ซึ่งทําให
อัตรารอดตายสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงไมจําเปนตองปลอยกุงในอัตราหนาแนนสูงกวาปกติ วิธีการที่
จะตรวจสอบความทนทานตอความเครียดจากการปรับตัวของลูกกุงในความเค็มที่เปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลันจากน้ําเค็ม มาอยูที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวนทันที ทิ้งไว 30 นาที กุงที่แข็งแรงตอง
มีอัตราการรอดตายไมนอยกวา 75% และกอนนําเอากุงไปเลี้ยงในบอ ตองมั่นใจวาไดรับเอกสาร
กํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําจากโรงเพาะฟกแลว เกษตรกรจะตองเก็บไวเพื่อนํามาใชเวลา
ขายกุงใหกับแพหรือโรงงานแปรูป
-การกําหนดความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยลงเลี้ยง ความหนาแนนของลูกกุงที่มากเกิน
ศักยภาพของฟารมในการจัดการ กุงมักจะเครียดและปวยเปนโรคไดงาย มีปญหาโตชา โดยขนาด
ของลูกกุงขาวแวนนาไมที่เหมาะสมคือขนาดมากกวา P12 เนื่องจากเปนระยะที่ลูกกุงมีความทน
และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในบอเลี้ยงไดดี โดยเฉพาะการปรับตัวเขากับความเค็มในบอ
เลี้ยงกุง ซึ่งเกษตรกรมักจะนิยมนําไปเลี้ยงในเขตน้ํากรอย ลูกกุงขาวระยะ P12 ความหนาแนนของ
การปลอยกุงลงเลี้ยงอยูที่100, 000-150,000 ตัว/ไร ซึ่งเปนความหนาแนนที่เหมาะสม ในการเลี้ยง
ใหครบ 4 เดือนและไดขนาดกุงประมาณ 50-60 ตัว/กก. สวนเกษตรกรที่ตองการเลี้ยงกุงขาวแวน
นาไมใหมีขนาดประมาณ 40-50 ตัว/กก. นั้น ตองลดความหนาแนนของการปลอยกุงใหเหลือ
ประมาณ 80,000-100,000 ตัว/ไร และเกษตรกรตองเพิ่มอัตราการถายน้ําและการใชเครื่องเพิ่ม
ออกซิเจนใหมากขึ้น
- การจับ ขนสงลูกกุง และการปรับสภาพกอนปลอย ไมควรจับและขนสงลูกกุงในชวงลอก
คราบ ถาลูกกุงอยูในชวงลอกคราบ ควรเลื่อนระยะเวลาการจับลูกกุงไปอีกประมาณ 2 ชั่วโมง
เพื่อใหลูกกุงมีเปลือกแข็งและแข็งแรงขึ้น โดยมีวิธีการขนยายที่สะดวก คือ ลําเลียงในถุงพลาสติก
บรรจุกับออกซิเจน ปริมาณน้ําประมาณ 4-5 ลิตร บรรจุกุง P12 ไดประมาณ 1,200 ตัว/ถุง
ระยะเวลาลําเลียงไมควรเกิน 12 ชม. ถาระยะเวลาลําเลียงมากกวา 1 ชั่วโมง ตองมีการควบคุม
อุณหภูมิระหวางการเดินทางที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส ควรมีการปรับความเค็มของน้ําจากโรง
เพาะฟกใหใกลเคียงกับความเค็มของน้ําที่ใชเลี้ยง และกอนจะปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยงควรมีการ
ปรับอุณหภูมิใหใกลเคียงกันโดยการนําถุงลูกกุงมาลอยไวในบอประมาณ 10-20 นาที กอนปลอย
ลูกกุง
(4) การติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจน
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ออกซิเจนมีความจําเปนสําหรับการหายใจของกุงเพื่อเผาผลาญอาหารใหพลังงานและ
สรางการเจริญเติบโต ระดับออกซิเจนละลายน้ําที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมตองไม
นอยกวา 5 มก./ล. การขาดออกซิเจนกระทบตอผลการเลี้ยงและอัตราแลกเนื้อ ทําใหกุงกินอาหาร
นอยและโตชา โดยบอเลี้ยงกุงขาวขนาด 4 ไร ควรติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจน 4 ชุด เพื่อใหเพียงพอ
สําหรับรวมเลนใหอยูกลางบอ เคลาผสมน้ําไดทั่วถึงทั้งแนวตั้งและแนวดิ่ง และมีระยะเวลาในการ
ใชเครื่องเพิ่มออกซิเจนควรตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง แตคอยๆ เพิ่มจํานวนเครื่องเพิ่มออกซิเจนที่ใช
ใหมากขึ้น ในชวง 2 เดือนแรก เปดเครื่องเพิ่มออกซิเจน กลางวัน 2 ตัว กลางคืน 4 ตัว พอเขาเดือน
ที่ 3 ก็จะเปด 4 ตัวทั้งกลางวันและกลางคืนในบอที่ปลอยกุงหนาแนน
4.4) การใหอาหารและการจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมในระหวางเลี้ยง
อาหารเปนปจจัยสําคัญในการจัดการเลี้ยงกุงใหประสบผลสําเร็จ การใหอาหารเปนการ
ปฏิบัติที่ตองทําอยางตอเนื่องทุกวันจนกระทั่งจับกุงขาย ตนทุนการผลิตกุงมาจากอาหารประมาณ
60-70% และการจัดการอาหารผิดพลาดที่ทําใหไดอัตราแลกเนื้อสูงเกินไปทําใหตนทุนอาหาร
สูงขึ้น โดยมีคําแนะนําดังนี้
(1) การใหอาหาร ตองใหกุงไดกินอาหารในปริมาณที่พอดี ในเวลาที่เหมาะสม ทุกมื้อ
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง การใหอาหารปริมาณนอยเกินไป ทําใหกุงโตชา และทําใหเกิดการกิน
กันเอง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุงความหนาแนนสูง สวนการใหอาหารที่มากเกินไป ทําใหคุณภาพน้ํา
และดินในระหวางเลี้ยงเสื่อมโทรมลง ทําใหกุงเครียดออนแอ โอกาสติดเชื้อโรคสูงขึ้น ดังนั้นจะ
กําหนดปริมาณอาหารตามความตองการในแตละมื้อ คือถากุงตองการกินอาหารมาก ก็เพิ่ม
ปริมาณอาหารที่ใหในมื้อตอไป ถากุงกินอาหารลดลง ตองลดปริมาณอาหารทันทีเพื่อปองกัน
อาหารเหลือในบอ ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อปลอยกุงแลวเกษตรกรควรใหอาหารในอัตรา 1-2 กก./กุง 1
แสนตัว/วัน ปรับปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ 0.5-1 กก./กุง 1 แสนตัว/วัน จนกุงมีอายุ 1520 วัน เริ่มตรวจสอบปริมาณการกินอาหารโดยใชยอ เมื่อสามารถตรวจสอบปริมาณอาหารในยอ
ไดแลว จึงใชวิธีการปรับอาหารการกินของกุงในแตละมื้อ
ในชวงเริ่มเลี้ยง ควรใหอาหารเชาและเย็น เมื่อกุงมีอายุ 20 วันไปแลว จะเพิ่มอาหารเปน 3
มื้อ เมื่อกุงมีอายุ 40 วัน จะปรับการเลี้ยงเปน 4-5 มื้อ โดยแลวแตความเหมาะสม
(2) การตรวจสอบการกินอาหารโดยใชยอ ใชประเมินความเพียงพอของอาหารที่ใหกุงกิน
ในแตละมื้อ กุงที่ไมไดรับอาหารอยางเพียงพอจะขึ้นมากินอาหารในยอ อาหารในยอจะหมด แสดง
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วาควรเพิ่มปริมาณอาหาร แตถาใหอาหารมากเกินไป กุงไมขึ้นมากินอาหารในยอ ทําใหอาหารใน
ยอเหลือ แสดงวาการใหอาหารในมื้อนั้นมากเกินความตองการกินอาหารของกุง
(3) คาอัตราแลกเนื้อ (Food Conversion Ratio: FCR) หมายถึงคาปริมาณอาหารทีใ่ ชใน
การผลิตกุง 1 กก. คํานวณไดจากสูตร
อัตราแลกเนื้อ = ปริมาณอาหารที่ใชทงั้ หมด
ปริมาณกุงที่จับไดทั้งหมด
ถาอัตราแลกเนื้อที่ต่ํา แสดงวามีการใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ คาอัตราการแลกเนื้อที่
ต่ํากวา1.8 จัดเปนการใหอาหารทีม่ ีประสิทธิภาพ
(4) ควรเก็บรักษาอาหาร ในโรงเรือนที่อากาศถายเท ไมชื้นแฉะ ปลอดภัยจากการกัดกิน
ของสัตวอื่นๆ และมีการปองกันฝนสาดเปนอยางดี
(5) การจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมในระหวางเลีย้ ง
-ความลึกของน้ําในบอเปนปจจัยที่สําคัญ ความลึกที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงขาวจะ
อยูที่ระดับ 1.2 -1.8 เมตร ขึ้นอยูกับอุปกรณที่ใชในการใหออกซิเจน และความพรอมในการสูบหรือ
ถายน้ํา บอที่มีความลึกมากสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ําใหมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันนอย
และสามารถเลี้ยงกุงในปริมาณมาก บอที่ตื้นปริมาณน้ําไมเพียงพอในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิน้ํา ทําใหสภาพแวดลอมของบอไมคงที่ ทําใหเกิดความยุงยากตอการจัดการเลี้ยง แต
การเพิ่มออกซิเจนเขาไปถึงหนาดินสามารถทําไดงายกวา
-ปริมาณออกซิเจนมีความสําคัญตอการรักษาระบบนิเวศของบอเลี้ยงใหเหมาะสม คือ มี
สภาพออกซิเจนใหเพียงพอ (aerobic ecosystem) ซึ่งทําใหกุงมีความแข็งแรง กินอาหารดี ของ
เสียและสารอินทรียมีการยอยสลายอยางตอเนื่อง สารเคมีที่เปนพิษกับกุงจะเหลืออยูนอย ผูเลี้ยง
กุงตองพยายามรักษาออกซิเจนของน้ําในรอบวันใหมีความเขมขนที่เหมาะสม และตองให
ออกซิเจนถึงพื้นบออยางเพียงพอ จะทําใหผิวหนาดินเปนดินที่ไมขาดออกซิเจน
-การจัดการควบคุมการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชและแบคทีเรียใหมีในปริมาณที่
เหมาะสมหรือเปนประโยชนตอการเลี้ยงกุง แบคทีเรียยอยสารอินทรียและใชออกซิเจน โดยปลอย
ธาตุอาหาร และคารบอนไดออกไซดออกมา ทําความเปนกรด-ดางของน้ําลดต่ําลง สวนแพลงก
ตอนพืชทําหนาที่ดูดซับเอาคารบอนไดออกไซด สารอาหารที่เกิดจากการยอยสลายของอาหารและ
ขี้กุง สรางเปนสารอินทรียใหม และผลิตออกซิเจนใหกับในน้ํา ซึ่งการจัดการควบคุมแบคทีเรียและ
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แพลงกตอนพืชที่งายสําหรับเกษตรกรใหสังเกตความเปนกรด-ดางของน้ําเปนเกณฑ ใหอยูในชวง
7.7-8.3
-การใชเกลือแรในบอเลี้ยงกุง จําเปนสําหรับการสรางเปลือกของกุงขาว การเลี้ยงกุงใน
ความหนาแนนสูงในน้ําที่มีความเค็มต่ํา (น้ําที่มีเกลือแรละลายอยู) ทําใหกุงมีเปลือกบางและอาจมี
ความเกร็งของกลามเนื้อเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันในชวงเวลาสุมกุงทําใหกุง
ตาย เกลือแรที่จําเปนสําหรับการเลี้ยงกุงขาวที่มีความเค็มต่ํา คือเกลือแรหลักที่มีอยูในน้ําทะเล
+

+

2+

2+

เชน โซเดียม (Na ) โปแตสเซียม (K ) แคลเซียม (Ca ) และแมกนีเซียม (Ma )
-การจัดการรักษาหนาดินไมใหเนาเสีย ดินที่มีปริมาณสารอินทรียสะสมอยูในปริมาณมาก
มีความตองการออกซิเจนสูงเพื่อการยอยสลาย บอระบบปดที่มีปริมาณสารอินทรียสะสมมากจน
ผิวหนาดินขาดออกซิเจน กุงกินอาหารลดลง ทําใหพื้นบอเนาเสียมาก การเจริญเติบโตของกุงชาลง
-การจัดการถายน้ํา ในกรณีที่มีการเลี้ยงกุงในอัตราที่หนาแนนมาก หรือคุณภาพน้ําไมดี
เชน สีน้ําเขมระหวางการเลี้ยงหรือน้ําเปนฟองแสดงใหเห็นวาปริมาณสารอินทรียในน้ํามากเกินไป
ใหถายน้ํา 10-20 เซนติเมตร ขึ้นกับปริมาณน้ําสะอาดที่มีในแหลงน้ําหรือในฟารม
4.5) การจัดการสุขภาพ และการแกปญ
 หาโรคกุง
สาเหตุที่ทําใหกุงเปนโรคได ประกอบดวย 3 สาเหตุหลักรวมกัน คือ (1) เชื้อโรคที่รุนแรง
เกิดขึ้นในบอเลี้ยง (2) สุขภาพของกุงไมแข็งแรง (3) มีสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม การจัดการ
สุขภาพกุงขาวที่ดีในระหวางเลี้ยง จึงควรจัดการใหกุงมีความแข็งแรงอยูเสมอ ไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพน้ําและดินที่เหมาะสมดังที่ไดกลาวมาแลว รวมถึง
การตัดวงจรของเชื้อโรคที่อาจถายทอดมากับพอแมพันธุ กับติดเชื้อที่มากับพาหะ ที่มากับน้ําที่ใช
เพาะเลี้ยง และปองกันหรือลดความเครียดของกุงที่ถูกกระตุนจากการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
ของสภาพแวดลอมในบอ
การตัดสินใจจับกุงตองตัดสินใจวาสถานการณที่กุงขาวปวยนั้น ควรจะทําการรักษาหรือ
จับกุงนั้น ควรพิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
-ปริมาณอาหารในยอ ถาไมตอบสนองตอการกินอาหารกินอาหารในยอไดไมถึง 10% และ
มีปริมาณการตายขอบบอ/ลอยตายมาก สถานการณนี้ตองจับ
-การตายในบอ ถาพบการตายในยอบาง แตอาหารในยอกุงยังกินหมด ใหรีบหาสาเหตุ
และกําหนดวิธีการแกปญหา โดยยังไมจําเปนตองจับขาย
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-พบการตายของกุงขาวจํานวนมาก เนื่องจากการติดเชื้อหรือปญหาดานสุขภาพอยาง
รุนแรง หรือเกิดขึ้นในชวงที่มีอายุการเลี้ยงไดประมาณ 20 วัน มักจะรักษาไมได ใหกําจัดกุง แลว
เตรียมบอใหม
-พบการทยอยตายและตัวนิ่ม ใหตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร โดยเฉพาะปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ํา หรือจนกวาจะพบอาการของโรคหายไป
4.6) สุขอนามัยฟารม
ประเทศผูซื้อผลผลิตกุงไดเพิ่มการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค คุณภาพกุงและ
สุขอนามัยของฟารมจึงไดถูกนํามาเปนเงื่อนไขประกอบการสงสินคาออกเชน สินคาประมงที่
สงออกไปยังประเทศในกลุมอียูจะตองไดรับการรับรองวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในทุก
ขั้นตอน ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเขาใจวิธีการผลิตกุงที่มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
(1) สุขอนามัยฟารมในระหวางเลีย้ ง
คุณภาพน้ําเขา และบอพักน้ํา เลือกสูบน้ําเขาในชวงที่แหลงน้ํามีคุณภาพดี การสูบน้ํา
ในชวงตนฤดูฝนที่ฝนตกใหมๆ ควรระวัง ไมสูบน้ําที่มีการชะลางยาฆาแมลง ปุยและสารเคมีจาก
การทําการเกษตรอื่นๆ เขาสูฟารม บอพักน้ําตองตองไมหมักหมม จนเปนแหงสะสมสารอินทรีย
และเชื้อโรคกุง การใชเครื่องมือและอุปกรณ ควรติดตั้งเครื่องมือในฟารมในลักษณะที่มีความ
ปลอดภัยในการใชงาน อุปกรณที่ไมใชควรเก็บใหเปนระเบียบ ความสะอาดของบริเวณฟารม ควร
มีความสะอาดที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในฟารม และดูแลความสะอาดบริเวณที่ตั้งเครื่อง
เพิ่มอากาศ เพื่อไมใหน้ํามันเครื่องหรือเชื้อเพลิงหกลงขอบบอ และภายในบอ โดยเฉพาะในระหวาง
เลี้ยง คันบอไมควรจะรกจนทําใหไมสะดวกและไมปลอดภัยตอการเดินปฏิบัติงานประจําวัน การใช
ปจจัยการผลิต ถามีการใชปจจัยการผลิตที่อาจเปนอันตราย เชน ยา และสารเคมี ตองปฏิบัติตาม
วิธีการที่กําหนดไวในฉลากอยางเครงครัด มีการทิ้งอยางเหมาะสม ในสถานที่ที่ปลอดภัย และไมทิ้ง
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ตองมีการดูแลความสะอาดของพื้นที่ในฟารม โดยเฉพาะบริเวณเก็บ
อาหารไมใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวที่อาจเปนพาหะของโรค เชน หนู แมว ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเกิด
ความเสียหายกับอาหารกุงได การกําจัดขยะตองมีการเก็บ และทิ้งใหเปนที่เปนทาง ไมทิ้งในคู
ระบายน้ํา เพราะจะทําใหอุดตัน หรืออาจจะปนเปอน ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ และมีการสูบกลับมา
ใชในฟารมอีกครั้ง ระบบน้ําทิ้งควรมีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ทิ้งน้ํา ระวังไมใหมีการปนเปอน
เชื้อโรคหรือแพรกระจายของเชื้อโรค สารเคมี และน้ํามันเชื้อเพลิง ลงไปในระบบน้ําทิ้งซึ่งเชื่อมตอ
กับแหลงน้ําโดยตรง ในกรณีที่น้ําทิ้งมีคุณภาพเกินมาตรฐาน ควรจัดใหมีระบบบําบัดน้ําทิ้งกอน
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(2) สุขอนามัยฟารมในการปองกันโรคระบาดในฟารม
การแพรระบาดของโรคกุงสามารถติดตอไดหลายทาง เชน จากแมกุง สัตวน้ําที่เปนพาหะ
อุปกรณที่ใชรวมกันในฟารม อาหารใชวัตถุดิบจากกุงที่เปนโรคไวรัส ผูเลี้ยงที่ไมระมัดระวังเรื่อง
สุขอนามัยฟารม เปนตน เกษตรกรตองพยายามตัดวงจรหรือปองกันปญหาเหลานี้ไมใหเกิดขึ้น
โดยสามารถใชระบบการจัดการของฟารม ควบคูกับการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานของฟารม เพื่อลด
ความรุนแรงของโรคและควบคุมดูแลจนโรคสามารถหายไปได
4.7) การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง
(1) การเตรียมความพรอมกอนจับกุง
ปจจุบันเกษตรกรตองใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมกอนจับกุง เพราะจะทําให
เกษตรกรทราบวาตองจัดการฟารมเลี้ยงอยางไร เพื่อใหพรอมที่จะขายผลผลิตกุงที่มีคุณภาพสงไป
ยังโรงงานไดอยางรวดเร็ว สิ่งที่ตองเตรียมกอนการจับกุงประกอบดวยกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของกุงที่เลี้ยง เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกษตรกรตั้งไว มาตรฐานสากลในการสงกุงไป
ขายยังตลาดตางประเทศ เตรียมเอกสารจําเปนสําหรับการซื้อขายกุงและการตรวจสอบยอนกลับ
การเตรียมความพรอมลวงหนาหากเกษตรกรพบวากุงที่เลี้ยงยังมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด เมื่อกุงมีอายุไดประมาณ 3 -3.5 เดือน ใหสงกุงปริมาณประมาณ 1 กก. เพื่อตรวจ
วิเคราะหยาตกคางตามที่มาตรฐาน GAP กําหนด ไดตามสถาบันฯ/ศูนย/สถานีประมง ในสังกัด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง เมื่อพบวาผลการตรวจเปนไปตามมาตรฐาน เกษตรกรจะตอง
เฝาระวังไมใหเกิดปญหาขึ้นในระหวางเลี้ยง
ลักษณะภายนอกของกุงที่สุขภาพไมดี ที่สามารถสังเกตไดดวยสายตา เชน หางกรอนหรือ
ลําตัวเปนแผล ซึ่งทําใหไมไดรับการยอมรับจากผูซื้อและทําใหราคาต่ํากวาปกติ ปญหากุงตัวนิ่ม
จะตองมีการวิเคราะหกอนจับเพื่อแกไขปญหา ในวันที่จับกุงเปลือกนิ่มควรมีนอยที่สุด กําหนดการ
จับตองจับหลังจากกุงลอกคราบไปแลวระยะหนึ่งเพื่อใหกุงคราบแข็งและเนื้อแนน ทําใหมีราคาดี
ปกติกุงขนาดประมาณ 25-20 กรัม มีระยะเวลาลอกคราบ ประมาณ 10-12 วัน เมื่อพบวากุงนิ่ม
เกษตรกรควรเลี้ยงตอไปอีกสักระยะ และอาจเพิ่มแรธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียมใหกุง เพื่อให
เปลือกแข็งกอนจับขาย และควรดูความเรียบรอยของเอกสาร และสมุดบันทึกของฟารม และ
ตรวจสอบราคาซื้อขายของกุง เมื่อกําหนดวันไดแลว กอนจับเกษตรกรตองนําเอกสารประกอบการ
ซื้อขายลูกพันธุกุงทะเล ไปติดตอขอออกเอกสารประกอบการซื้อขายกุงทะเล จากหนวยงานของ
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กรมประมง หรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับการอนุญาตใหออกเอกสารดังกลาวแทนกรมประมง ซึ่ง
จะตองแจงปริมาณและขนาดของกุงที่ประเมินไดเพื่อเจาหนาที่จะไดบันทึกใหถูกตอง
(2) วิธีการจับกุง
การจับกุงตองวางแผนจับใหเร็วที่สุด และวิธีการที่ใชจะตองไมทําใหกุงเสียคุณภาพ หรือ
ปนเปอน และกุงยังคงรักษาความสดอยูไดจนถึงโรงงานแปรรูป
การจับโดยใชการปลอยน้ําและถุงอวน จะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และสามารถจับกุง
ไดเร็วภายใน 4-6 ชั่วโมง แตบอเลี้ยงจะตองมีการออกแบบใหน้ําไหลไปสูประตูระบายน้ําไดงาย
เวลาจับกุงที่ดีที่สุด คือเวลาเชา และสามารถจับกุงเสร็จกอนเที่ยง การใชอวนลากกุงในบอ เชน
อวนไฟฟา หรืออวนธรรมดาขนาดใหญ เกษตรกรควรลดระดับน้ํา ลงมาเหลือ 0.5 -0.8 เมตร และ
พยายามใหคนงานลงจับกุงในบอใหนอยที่สุด การใหคนงานลงจับ ตะกอนพื้นบอจะฟุง ตะกอนจะ
เขาเหงือกกุง การถายน้ําเพื่อการจับกุงอาจจะใชวิธีเปดประตูถายน้ําออกจนหมดบอ ในระหวาง
การจับกุงตองระมัดระวังไมไหน้ําทิ้งไหลเร็วจนทําใหมีการชะลางหรือนําตะกอนลงไปสะสมใน
แหลงน้ํา ดังนั้นน้ําทิ้งจากการจับกุงควรผานระบบบําบัด ที่ชวยปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีกอน พัก
หรือบําบัดน้ําจนน้ําทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น แลวจึงปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
(3) การขนสงผลผลิตกุง
ขนสงกุงสูโรงงานหรือแพรับซื้อกุง ในสภาพที่เย็น และขนสงใหเร็วที่สุดภายในเวลาไมควร
เกิน 10 ชั่วโมง การขนสงและการทําใหกุงตายตองใชวิธีการที่สะอาดถูกสุขอนามัย และใหสามารถ
รักษาคุณภาพและความสด
4.8) การจัดการบําบัดน้าํ ทิง้ และเลน
สิ่งหลงเหลือจากการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาในแตละรอบการผลิต คือ ซากสารอินทรีย
จากการเลี้ยงกุง และตองใชเวลาในการยอยสลายสารอินทรียที่เกิดขึ้นใหมจากการหมุนเวียนของ
ธาตุอาหารที่ถูกยอยสลายแลวในบอเลี้ยงกุง ทั้งที่สะสมอยูทั้งในน้ําและดิน และสารอินทรียเหลานี้
เมื่อมีการถายน้ําโดยไมมีการจัดการที่ดี ก็จะถูกระบายลงไปสะสมในแหลงน้ําธรรมชาติ กอใหเกิด
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะยาว โดยเฉพาะปญหาความความอุดมสมบูรณมากเกินไป
จนแหลงน้ําขาดออกซิเจน เนาเสีย และทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
การบําบัดน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุง โดยใชหลักการที่เหมาะสําหรับเกษตรกร คือ ตกตะกอน
ประมาณ 1 วัน เพื่อใหสารอินทรีย ซากแพลงกตอนพืช และตะกอนดิน ตกตะกอนอยูในบอ
ตกตะกอน แลวสูบน้ําทิ้งที่ผานการตกตะกอนแลวไปยังบอเติมอากาศ เพิ่มออกซิเจนเพื่อชวยเรง
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กระบวนการบําบัดน้ําจนน้ํามีคุณภาพดี ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 10-20 วัน ขึ้นอยูกับคุณภาพของ
น้ําทิ้งกอนการบําบัด
4.9) เอกสารและการจดบันทึกขอมูล
(1) เอกสารและจดบันทึกขอมูล เปนขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความสําคัญ ทั้งตอกระบวนการ
ผลิตและตอผูบริโภค ดังนั้นเกษตรกรจําเปนจะตองมีการจัดเตรียมระบบเอกกสารและบันทึก เพื่อ
แสดงใหเห็นวา ในกระบวนการผลิตที่ไดกําหนดขึ้น เกษตรกรมีวิธีการผลิตที่ชัดเจน และจัดทํา
บันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบวาการปฏิบัติภายในฟารม เปนไปตามแนวทางที่
กําหนดไวหรือไม
(2) การตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เพื่อใหมั่นใจวาผลผลิตนั้นๆ มีการผลิตที่ตรง
ตามขั้นตอนที่ระบุไวในมาตรฐานกระบวนการผลิตกุงจริง หลักการตรวจสอบยอนกลับที่นิยม จะมี
การกําหนดการตรวจเฉพาะขั้นตอนที่เสี่ยงตอการที่จะไมเปนไปตามมาตรฐาน โดยการบันทึก
เกษตรกรตองบันทึกขอมูลใหสามารถสอบยอนกลับขึ้นและลงไดทิศทางละ 1 ขั้น ตามสายหรือ
ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบยอนลงมา1 ขั้น เปนการตรวจสอบลงไปยังผูผลิตหรือแหลงผลิต
ของปจจัยการผลิตที่นําเขามาใช เชน อาหาร ยา สารเคมี หรือ ปจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใหทราบ
แหลงผลิต วิธีการ และมาตรฐานของปจจัยการผลิตที่ไดนําเขามาใช สวนการตรวจสอบยอนกลับ
ขึ้นไป 1 ขั้น เปนการสอบวาเกษตรกรผลผลิต เหลานั้นไปใชในการผลิตอยางไร ที่ไหน เมื่อไร และ
ปริมาณเทาไร หรืออาจจะเปนการตรวจสอบขึ้นไปวาเกษตรกรไดขายสินคาที่ผลิตไดไปใหใคร
เมื่อไร และปริมาณเทาไร เปนตน
(3) วิธีการบันทึกขอมูล ตองมีการบันทึกขอมูลการผลิตในแตละรุน แยกไวใหชัดเจน โดย
การบันทึกของมูลของเกษตรกรตอง พยายามบันทึกใหเร็วที่สุด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย
ขอมูลที่เกษตรกรตองบันทึก เชน ขอมูลการเตรียมบอ เตรียมน้ํา คุณภาพของลูกกุงที่ได การจัดการ
ใหอาหาร การเช็คยอ สุขภาพกุงทุกวัน บันทึกคุณภาพน้ําดิน ที่มีการวิเคราะห ปญหาการเลี้ยงและ
การจัดการดานสุขอนามัยฟารมพรอมทั้งบันทึกวิธีการแกไขทุกครั้ง และตองมีการสรุปภาพรวมใน
การผลิตเพื่อใหสะดวกตอการนําบันทึกมาใชประโยชน
สรุปไดวาระบบการจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญอยางมากตอกระบวนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เพราะจะทําใหการเลี้ยงประสบปญหา
นอย มีการลงทุนในการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมไมสิ้นเปลือง ผลผลิตที่ไดมีปริมาณและคุณภาพสูง
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จนผลตอบแทนเปนที่พอใจของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง รวมถึงไมทําลายระบบนิเวศในพื้นที่ขางเคียง
ซึ่งจะทําใหการเพาะเลี้ยงกุงทะเลสามารถทําไดยางยั่งยืนในพื้นที่
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับแหลงที่ตั้ง (Location Theory)
การเลือกทําเลสําหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางมาก เพราะอุตสาหกรรม
แตละชนิดตองการวัตถุดิบและสิ่งแวดลอมที่ตางกัน อุตสาหกรรมบางชนิดมีความเหมาะสมที่จะ
ตั้ง อยูใกล แหล งวั ตถุ ดิ บ เพราะตนทุนการขนสง วัตถุดิ บแพงกวาการขนสง สิน คา สําเร็จรูป แต
อุตสาหกรรมบางชนิดมีความเหมาะสมที่จะตั้งอยูใกลแหลงตลาด เพราะสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดมี
น้ําหนักมากกวาวัตถุดิบ จึงไมทําใหเกิดการประหยัดที่จะขนสงสินคาสําเร็จรูปไปยังผูบริโภคเมื่อ
เปรีย บเทีย บกั บ การขนวั ต ถุ ดิบจากแหล ง ผลิต มายัง โรงงาน นอกจากนี้ยั ง มีอุต สาหกรรมบาง
ประเภทที่ใชวัตถุดิบที่มีอยูบางทองถิ่นเทานั้น อยางไรก็ตามการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะตองคํานึงถึงแหลงวัตถุดิบแลว ยังควรคํานึงถึงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมดวย
ทฤษฎีการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมสามารถแบงแนวคิดออกเปน 2
กลุมใหญคือ
1) ทฤษฎีแหลงที่ตั้งตามแนวคิดตนทุนการผลิตต่ําสุด
Alfred Weber (1969) ไดพัฒนาทฤษฎีที่แหลงตั้งอุตสาหกรรมจากแนวความคิดของโจ
ฮันน เฮนริช ฟอน ทูเนน (Johann Henrich Von Thunen) ซึ่งเปนทฤษฎีการเลือกที่ตั้งทางการ
เกษตร และแนวคิดของวิลเฮลม ลอนฮารด (Wilhelm Launhardt) คือ การใชสามเหลี่ยมแหลงที่ตั้ง
(Locational Trigle) ในการวิเคราะหที่ตั้งอุตสาหกรรมซึ่งเสียคาขนสงต่ําที่สุด โดยกําหนดใหมี
แหลงวัตถุดิบ 2 แหง และตลาด 1 แหง จุดที่เปนที่ตั้งของโรงงานซึ่งเสียคาใชจายนอยที่สุดจะอยู
ภายในรูปสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีระยะทางที่สั้นที่สุดเชื่อมจุดทั้งสาม (ภาพที่ 2.1)

Z
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C = จุดของการบริโภภคหรือตลาด
M1 = แหลงวัตถุดิบแหหลงที่ 1
M2 = แหลงวัตถุดิบแหหลงที่ 2
P =
เปนจุดที่ทํากการผลิต และเปปนจุดที่คา
น้ําหนักรวมมของแรงดึงทั้ัง 3 แรงต่ําที่สุด เปนจุด
ดุลยภาพของแรงดึงทั้ง 3 แรง

า ่ยมแหลลงที่ตั้ง (Locaational Trianngle)
ภาพที่ 2.1 การวิเคราะหทีท่ตี ั้งอุตสาหกรรรมโดยใชสามเหลี
ที่มา: (Smithh, David M., 1971: 115)
เวเบบอรใหความสสนใจปจจัยทาางที่ตั้ง 3 ปจจัจยคือ ปจจัยคคาขนสง ปจจัยคาจางแรงงาน และ
ปจจัยที่กอใหหเกิดการรวมมกลุม (Aggloomerative Force) ที่มีมีผลตอตนทุนนคาขนสง กําหนดขอ
สมมติฐานที่ใช
ใ ในการวิเคราะหแหลงทีตั่ ้งดังนี้
(1) แหล
แ งวัตถุดิบรวมทั
บ
้งเชื้อเพพลิงตางๆกระะจายไมเทากัน มีเฉพาะแหหง
(2) แหล
แ งผูบริโภคคหรือขนาดของตลาด และะสภาวะของตตลาดถูกกําหหนดไวแนนอนน
(3) ศูศนยกลางขอองตลาดแรงงงานมีหลายแแหง แรงงานไไมอาจเคลื่อนนยายระหวางศู
า นยได
คาจางแรงงาานถูกกําหนดไวตายตัว แลละมีแรงงานไมมจํากัด
ในการพิจารณาทีที่ตั้งโดยใชคาขนสงต่ําสุดเป
ด นตัวกําหนดอาจจะต
ห
อองมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อนําคาจางแรงงานเข
า
า วมพิจารณา
ามาร
า
เวเบอรรใหความเห็นว
น า อุตสาหกรรมจะเลือกที
ก ่ตั้งที่มี
คาจางแรงงาานถูกถาจะทํทําใหเกิดความประหยัดไดดมากกวาตนทุ
น นคาขนสงที่เพิ่มขึ้นเมื่อย
อ ายจาก
ที่ตั้งที่มีคาขนสงต่ําสุด ดังนั้นจึงไดใชเสนคาขนสงเพิ่มเทา (Issodapane) โดยมีเสนรอบวงที
น
่
เทาๆกัน เปนเส
งเพิ่มขึ้นจากจุดที่มคคี าขนสงต่ําที่สุด (ภาพที่ 2.2)
น นที่เชื่อมจุดตางๆ ที่มีคาขนส

2
นอกกจากนั้นเวเบบอรยังไดพิจารณาผลจาก
า
กการรวมกลุมกั
ม นในการเลืลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม
ส
คืออุตสาหกรรรมจะมีแนวโนมไปตั้งในแหลงที่มีการรรวมกลุมกันแทนที่บริเวณ
ณที่มีคาขนสงต่
ง ําสุดได
ถาหากการรววมกลุมกันกอให
อ เกิดการปประหยัดและสสามารถลดตนทุ
น นไดต่ําสุดดมากกวาที่ตั้ง ณ ที่ตั้ง
ที่มีคาขนสงและค
แ าจางแรรงงานต่ําสุด ซึ่งประโยชนนจากการรวมมกลุมกันจะเกิกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีหนวย
ผลิตรวมกันอย
อ างนอย 3 หนวย ซึ่งมีทีท่ตั้งที่เสียคาขนสงต่ําที่สุด และมีเสนคคาขนสงเพิ่มเท
เ าวิกฤต
(Critical Isodaapanes) ติดกัน (ภาพที่ 2.33)
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เสนตนทุ
น นขนสงเทากกันที่จําเปน
(Criticcal Isodapanees)

L

= แหลงที่ตงั้ ซึ่งคาจางแรงงงานถูก

น าแหนงทีตัต่ ง้ั ที่คาแรงเทาากับคาขนสง
ภาพที่ 2.2 การวิเคราะหทีท่ตี ั้งอุตสาหกรรรมโดยใชเสนตํ
ที่มา: (Smithh, David M., 1971: 117)

พื้นที่ของกการรวมตัวกันขของหนวยผลิต

ภาพที่ 2.3 การวิเคราะหทีท่ตี ั้งอุตสาหกรรรมโดยมีผลมมาจากการรววมตัวของอุตสสาหกรรม
ที่มา: (Smithh, David M., 1971: 118)
2) ทฤษฎี
ท แหลงทีตั่ ้งตามแนวคิคิดวาดวยอาณ
ณาเขตตลาด
Loscch (1954) ไดกําหนดขอบบเขตของตลาาดโดยใช Demand Conee เนนเรื่องอุปสงค
ป หรือ
การหาเขตข องตลาดในกการขายสินคาของหนวยผลิต อุปสงคคจะเปลี่ยนไปตามระยะททาง และ
ก
วไปปจบเขตตลาดดและอุปสงคคที่มีของแตละคน ทําใหอุอุปสงคใน
หนวยผลิตจะเลือกที่ตั้งกระจายตั
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สินคาเปนสวนกลั
ว บกับราาคาสินคาเสนเขตตลาดจึ
น
งเป
ง นเสนที่ไกลที
ก ่สุดที่จะขขายสินคา โดยกําหนด
ขอสมมติฐานนใหทรัพยากรแตละทองถิ่นเหมือนกันทุทกที่ ประชากกรกระจายตัวเทากัน รสนิยมคงเดิ
ย
ม
(ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 การปรับตัวของอาณาบริเวณตลาด
ที่มา: (Smithh, David M., 1971: 133)
Greenhut (19770) ไดนําเอาาหลักการเสียต
ย นทุนต่ํา แลละความแตกกตางกันของอุอุปสงคใน
ม เคราะหรวมกั
ว นถึงผลตตอที่ตั้งโรงงานน กําหนดใหตตนทุนการผลิลิตของกิจการรแตกตาง
พื้นที่ตางๆ มาวิ
กัน มีเปาหมายกําไรรวมสูสูงสุด หนวยกการผลิตแตละหน
ะ วยจะเลือกที
อ ่ตั้งตามอุปสงคในสินคาของตน
และตนทุนกาารผลิตที่ตนใใช ที่ตั้งที่ขายโดยเสียตนทุนต่ํามักเปนที่ตั้งที่ดี เมื่อมีหนวยการผลิลิตเขามา
แขงขันกันม ากขึ้น ดุลยภภาพทั่วไปขอองที่ตั้งก็จะเกิกิดเมื่อแตละหน
ะ วยการผผลิตมีรายรับสวนเพิ่ม
น วนเพิ่ม ดังนั
ง ้น กลาวไดดวา อุปสงคและต
แ นทุนมีความสํ
ค
าคัญตตอการเลือกทีที่ตั้งอยาง
เทากับตนทุนส
มาก การเปลีลี่ยนแปลงอุปสงค
ป และตนทุ
น นจะมีสวนทํ
น าใหเกิดกาารเปลี่ยนที่ตั้ง และทําใหดุดลยภาพ
เปลี่ยนแปลงงได
สรุปได
ป วาทฤษฎีแหลงที่ตั้งในนระยะแรก กําหนดให
า
กิจการที
ก ่เลือกที่ตตั้งมีวัตถุประะสงคที่จะ
ผลิตโดยเสียต
ย นทุนต่ําสุด (least cost
c
location)มักเลือกออยูใกลที่ตั้งที่เหมาะสม (ooptimum
location) ซึ่งอาจเป
ง
นตลาาด แหลงวัตถุถดิบหรือจุดกึ่งกลางของทัทั้งสอง แนวคววามคิดที่พัฒนาต
ฒ อมา
คือที่ตั้งที่ดีที่สุสดควรเปนทีตั่ ้งที่ใหกําไรรรวมสูงสุด (prrofit maximizzation) และแแนวความคิดปปจจุบันที่
มีการปรับปรุรุงคนควากันมากคื
ม อที่ตั้งทีด่ ีที่สุดนั้น คววรจะมีดุลยภาาพทั่วไปเกิดขึ้นดวย ซึ่งเปนแนวคิด
ที่เปนไปในการพัฒนาพื้นที
น ่และสวัสดิการสั
ก งคม
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2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการเกษตรยั่งยืน
1) แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดเริ่มตนขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 โดยผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศเริ่มตระหนักถึงผลรายจากการพัฒนาประเทศที่ไมยั่งยืน ซึ่งที่ผาน
มาเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่สะสมกันมาจนกลายเปนปญหาสําคัญระดับโลก จึงไดมีการ
รวมตัวกันระหวางประเทศ เพื่อหามาตรการ และแนวทางแกไข ที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
จึงไดมีการจัดการประชุมระดับโลกขึ้น ภายใตการประชุมแหงสหประชาชาติ วาดวยสิ่งแวดลอม
มนุษยขึ้นที่กรุงสตอรคโฮลม ประเทศสวีเดน ปค.ศ.1972 โดยมีประเด็นหลักคือ การใหความ
ชัดเจนในเรื่องความเกี่ยวพันธของประเทศตางๆตอปญหาสิ่งแวดลอมโลก และผลของการประชุม
ทําใหไดมาซึ่ง The Stockholm Declaration, 1972
แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมีปรากฏอยูใน The Stockholm Declaration, 1972
ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนากฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ แตเปนกฎหมายที่ยังมิได
รั บ การยอมรั บ หรื อ พั ฒ นาไปถึ ง ระดั บ ที่ เ ป น จารี ต ประเพณี ร ะหว า งประเทศ (Customary
international low) หรือสนธิสัญญา (Treat) แตก็เปนกฎเกณฑที่ระบุถึงพฤตกรรม สิทธิ และหนาที่
ของรัฐ
องคการสหประชาชาติไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
(World Commission on Environment and Development: WCED) ขึ้น โดยในปค.ศ.1986
WCED ไดเสนอรายงาน “อนาคตรวมกันของพวกเรา (Our Common Future)” ซึ่งเปนเอกสารที่
เรียกรองใหประชากรโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอย และเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
พัฒนาใหเปนแนวทางที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยมีความสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติ
มากขึ้น และย้ําวา”มนุษย สามารถทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได” ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดให
ความหมายของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของ
คนในยุคปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนอนาคตตองประนีประนอม เพื่อลดขีดความสามารถที่จะสนอง
ความตองการของเขาลงไปได
การประชุมสหประชาชาติ ในปค.ศ.1992 วาดวยสิ่งแวดลอม และการพัฒนา (The
United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) หรือที่เรียกกันวา
“Earth Summit” ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งไดมีแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่จะ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ
สังคม และดานสิ่งแวดลอม
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2542) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) คือเปาหมายทางเศรษฐกิจ แตตั้งเงื่อนไขขึ้นโดยใหสิ่งแวดลอมเปนตัวควบคุม
ความเจริญทางเศรษฐกิจ หมายความวาใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเงื่อนไขของการ
อนุรักษสภาพแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงตองควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม (Environment)
หรือการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นตองอยูในภาวะที่สิ่งแวดลอมรองรับไหว
เจริญเติบโตไปโดยไมรังแกธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงมีอีกศัพทหนึ่งเขามาคูกันคือ ใหเศรษฐกิจคู
กับธรรมชาติแวดลอมหรือระบบนิเวศ
สามารถสรุปไดวาการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนรูปแบบการพัฒนาที่สามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางตอเนื่องยาวนาน ไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกๆดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนยังครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาใน
ทุกๆดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และการประสานสัมพันธในสาขาการพัฒนาตางๆ
ดวย
2.แนวความคิดการเกษตรยั่งยืน
ประทีป วีระพัฒนนิรันดร (2536) กลาววาการเกษตรยั่งยืนคือ การเกษตรที่เกื้อกูลทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่สามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอม เปนระบบการเกษตรที่มี
กระบวนการผลิตเชิงอนุรักษ (การผลิต + การอนุรักษ) มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยการ
ผลิตอยางประหยัด โดยความยั่งยืนดังกลาวประกอบไปดวย ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ ความ
ยั่งยืนดานสังคม และความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
สามารถสรุ ป ได ว า การเกษตรยั่ ง ยื น คื อ การทํ า การเกษตรที่ ไ ม ทํ า ลายธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม มีกิจกรรมระหวางพืช สัตว คน และสภาพแวดลอม ที่เกื้อกูลกัน จนกอใหเกิดความ
มั่นคงด า นอาหาร มี รายได เพี ยงพอต อการดํา รงชีวิ ตและสามารถพึ่งพาตนเองได โดยการทํา
การเกษตรยั่งยืนอาจจะมีวิธีการปฏิบัติที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ แตมีจุดมุงหมายที่สอดคลอง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งสิ้น
3.แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) กลาวไววา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการ
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ผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได โดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆที่เราไมไดเปน
เจาของ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ดังนี้
“...คําวาพอเพียงมีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอใชสําหรับใชของ
ตัวเอง มีความหมายวาพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...”
“…ให พ อเพี ย งนี้ ก็ ห มายความว า มี กิ น มี อ ยู ไ ม ฟุ ม เฟ อ ย ไม ห รู ห ราก็ ไ ด แต ว า พอ แม
บางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา...”
การจัดสรรทรัพยากร
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(2552) กลาวไววา ปญหาการจัดสรรทรัพยากรนั้น ปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพเพราะทรัพยากร
ถูกใชผลิตสิ่งที่ผูผลิตเองไมสามารถบริโภคได เนนสาขาการผลิตตามแบบสากล ในขณะที่ความ
พรอมของประเทศ คือ การเกษตร ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนหนึ่ง
ความวา ”…เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมา
ใชสรางความเจริญตางๆเปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญ
ของประเทศตองอาศัยความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ และงานทุกๆฝายจะเจริญกาวหนาไป
ไดก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ...” จากความลมเหลวของการจัดสรรทรัพยากรที่ผานมาทําให
ตระหนักวา ตองทบทวนวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อขจัดปญหาความดอยประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากร และลดการทําลายสิ่งแวดลอมของประเทศ ซึ่งประชาชนเปนเจาของปจจัยในการผลิต
รวมกันจะตองไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรอยางเปนธรรม สงผลใหเศรษฐกิจดี สังคมไมมี
ปญหา และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานตางๆจะชวยใหเกษตรกรใชที่ดิน
อยางคุมคา (Efficiency Utilization of farm Land) และไดพระราชทาน”ทฤษฎีใหม” คือ การจัด
พื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีแบงพื้นที่เปนสวน ๆ ไดแก พื้นที่น้ํา พื้นที่ดิน
เพื่อเปนที่นาปลูกขาว ปลูกพืชไร ที่สําหรับอยูอาศัย และเลี้ยงสัตว ในอัตราสวน 3:3:3:1 เปน
หลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งนอกจากจะทําใหการใชที่ดินคุมคาแลว ยังเปนการเกษตรแบบผสมผสานทําใหเกษตรกรมี
อาหารกินทั้งป และมีรายไดตลอดป ซึ่งเปนวิธีการใหพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ (Economic
Self Reliance) บนพื้นฐานภูมิปญญาชาวบาน (Folk Wisdom) ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองไดทาง
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เทคโนโลยี (Technological Self Reliance) ทําใหเกิดความพอเพียงทางเศรษฐกิจ (Self
Sufficient Economy) และนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (http://www.dmcr.go.th/, เขาถึงเมื่อปพ.ศ.2554) ได
ใหนิยามของปาชายเลน (Mangrove forest) วาหมายถึง ระบบนิเวศที่ประกอบไปดวยพันธุพืช
พันธุสัตว หลายชนิด ดํารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดลอมที่เปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวม
ถึงอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงพบปาชายเลนปรากฏอยูทั่วไปตามบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปาก
แมน้ํา ทะเลสาบ และ รอบเกาะแกงตางๆ ในพื้นที่ชายฝงทะเล พันธุไมที่มีมากและมีบทบาทสําคัญ
ที่สุดในปาชายเลน คือ ไมโกงกาง ปาชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอยางวา ปาโกงกาง
ปาชายเลนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของชายฝงทะเลและนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
มหาศาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ เชน เปนแหลงพลังงาน และแหลง
วัตถุดิบไมใชสอยและกอสรางในครัวเรือน เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา ชวยรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศชายฝง ชวยปองกันดินพังทลาย เปนที่พักผอนหยอนใจและแหลงศึกษา
ธรรมชาติ เปนตน
1.การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปา ชายเลน
มติคณะรัฐมนตรี (2530) ไดจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนไวดังนี้
1) เขตอนุรักษ หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่หวงหามไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจาก
จะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ไดแก พื้นที่แหลง
รักษาพันธุพืชและสัตวน้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจ พื้นที่แหลงเพาะพันธุและสัตวน้ํา พื้นที่ที่งายตอการ
ถูกทําลายและการพังทลายของดิน พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สถานที่
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น เขตอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยาน เขตแหลงทองเที่ยว เขต
รักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลา พื้นที่ปาที่สมควรสงวนไวเพื่อเปนแนวปองกันลม พื้นที่ปาที่มี
ความเหมาะสมตอการสงวนไวเพื่อเปนสถานที่ศึกษาวิจัยและ รักษาสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศ พื้นที่ที่อยูหางไมนอยกวา 20 เมตร จากริมฝงแมน้ําลําคลองธรรมชาติและไมนอยกวา 75
เมตรจากชายฝงทะเล
2) เขตเศรษฐกิจจําเพาะ แบงไดเปน
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2.1) เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนเฉพาะใน
กิจการดานปาไม ไดแก พื้นที่ปาสัมปทาน พื้นที่ปาชายเลนนอกสัมปทานที่เหมาะสมแกการ
อนุรักษไวเปนปาชุมชน พื้นที่สวนปาเพื่อผลผลิตดานปาไมของรัฐบาลและเอกชน
2.2) เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนที่ดินและการ
พัฒนาดานอื่นๆ ได แตตองคํานึงถึงผลดีและผลเสียทางดานสิ่งแวดลอมดวย ไดแก พื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว การประมง การทํานาเกลือ พื้นที่อุตสาหกรรม การทํา
เหมืองแร การสรางโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ที่เปนแหลงชุมชน แหลงการคา ทาเทียบเรือ และอื่นๆ
จากแนวคิดนิเวศวิทยาปาชายเลน สรุปไดวา ปาชายเลนเปนทรัพยากรล้ําคาของประเทศ
มีลักษณะนิเวศอยูระหวางบกและทะเล ทรัพยากรปาชายเลนเปนปจจัยดึงดูดใหมีการอพยพเขา
มาตั้งถิ่นฐาน สาเหตุจากความสัมพันธใกลชิดระหวางปาชายเลนกับผลผลิตที่เกี่ยวของกับบริเวณ
พื้นที่ชายฝง เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน รายไดที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่เกี่ยวของกับปาชาย
เลนทําใหมีประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณปาชายเลน มีผลทําใหเกิดความตองการในที่ดินมาก
ขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศของปาชายเลนในที่สุด ดังนั้นจึงกอใหเกิดปญหาตามมา
มากมาย การจัดระบบนิเวศปาชายเลนใหเกิดความเหมาะสมในเรื่องการใชประโยชนจากผลผลิต
ไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และกิจกรรมประเภทอื่นๆในบริเวณใกลเคียงกัน จําเปนตองมีการศึกษา
ขอมูลในเรื่องของโครงสรางระบบนิเวศปาชายเลนในการแบงประเภท และกําหนดขอบเขตการใช
ประโยชนพื้นที่ชายทะเลอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษา เรื่องการจัดการฟารมเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทย และวิเคราะหหา
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณผลผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว โดย พิริยะ แสนรักษ และคณะ (2553)
เปนการศึกษาสภาพปจจุบันของการเลี้ยงกุงขาวในประเทศไทยและวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอ
ปริมาณผลผลิต จากการศึกษารูปแบบการจัดการของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในภาคใตและภาค
ตะวันออก ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา เกษตรกรทั้งสองพื้นที่มีรูปแบบการจัดการฟารมที่
คลายคลึงกัน ไดแก การวางแผนการเลี้ยงที่คํานึงถึงฤดูกาลและขอมูลดานภูมิอากาศ การจัดซื้อ
ปจจัยการผลิต เชน ลูกกุง และอาหารกุง ที่พิจารณาจากชื่อเสียงฟารมหรือบริษัทเปนหลัก
นอกจากนี้ในการเลี้ยงกุงเกษตรกรไดใชลูกกุงที่มีอายุระหวาง พี10–15 ซึ่งเปนไปตามหลักการ
GAP (Good Aquaculture Practice) ยกเวนความหนาแนนในการลงกุงเฉลี่ย 120,000 ตัวตอไร
ซึ่งมากกวาที่ GAP แนะนําไวที่ 80,000 ตัวตอไร เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาเห็นวาปจจัยที่สงผลให

29
เกษตรกรประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุงคือ ความรู ประสบการณ และระบบการเลี้ยงที่ได
มาตรฐาน และพบวาปริมาณผลผลิตแปรผันตามปจจัยดังนี้ คือการไมมีน้ําทวมบอ การเลือกซื้อ
อาหารกุงจากบริษัทขายอาหารที่นาเชื่อถือ การเลี้ยงกุงที่ความหนาแนนเกิน 80,000 ตัวตอไร และ
การจดบันทึกอัตราการรอด
ปาริชาติ ออนทิมวงค (2544) ไดศึกษาการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ ของภาคเกษตรกรรมในพื้ น ที่ ข ยายตั ว ของกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ ก ษา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา โดยไดศึกษาลักษณะการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะหปญหาของภาคเกษตรกรรม เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงพื้นที่เกษตรกรรมออกเปน 3 เขต
ตามความแตกตางของลักษณะทางกายภาพและระบบการเกษตร คือ 1)พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบ
ชายฝง 2)พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุมเขตเกษตรชลประทาน 3)พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุมเขตเกษตร
น้ําฝน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางกายภาพ และระบบการเกษตรที่แตกตางกันของพื้นที่
เกษตรกรรม สงผลใหเกิดความแตกตางในลักษณะการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร สภาพ
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร ทําใหปญหาและความรุนแรง
แตกตางกันไปในพื้นที่แตละเขตดังนี้ 1)ปญหาดานระบบการถือครองที่ดินเกิดขึ้นในทุกเขต 2)
ปญหาดานการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรมีระดับต่ําในเขตที่ราบลุมทั้งสองแหง 3)ปญหา
ดานการใชประโยชนที่ ดินเพื่อการเกษตรมีความขัดแยงในเขตที่ราบลุมทั้งสองแหงเชนกัน 4)
ปญหาความแตกตางของรายไดระหวางครัวเรือนเกษตรในเขตที่ราบชายฝงที่สูงกวาครัวเรือน
เกษตรเขตอื่นๆ โดยแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราจะประกอบดวย
การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน สงเสริมประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ใหผลตอบแทนสูงขึ้น
โดยเนนการจัดการการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในระบบปด สงเสริมรูปแบบการประกอบกิจกรรม
เกษตรแบบกาวหนา เนนการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการผลิตดานการ
กสิกรรมในพื้นที่ที่เหมาะสม
โสมวิภา โยธะพันธุ (2534) ไดศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลบริเวณอาวคุงกระเบน:
ปญหาและแนวทางแกไข โดยศึกษาสภาพพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ปญหาที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะความขัดแยงของการใชที่ดิน
ระหวางพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงกับการใชที่ดินประเภทอื่นๆ รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ผลกระทบ
ตอสภาวะแวดลอมโดยส ว นรวมของพื้น ที่ ผลการศึกษาพบวา บริเวณอา วคุง กระเบนนับเปน
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บริเวณที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล จึงมีการขยายตัวเพาะเลี้ยงอยางหนาแนน
ทั่วไปกอใหเกิดปญหาตามมาไดแก การบุกรุกทําลายปาชายเลนอันอุดมสมบูรณ การเนาเสียและ
ตื้นเขินของแหลงน้ํา คู คลอง การรุกของน้ําเค็มจากนากุงสูพื้นที่เพาะปลูก เกิดความเสียหายและ
ขั ด แย ง ของกลุ ม บุ ค คลในสั ง คม นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หาด า นสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ป ญ หาเหล า นี้
จําเปนตองไดรับการแกไขโดยมาตรการตางๆ ตลอดจนการวางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสม อาทิ
เช นการจํา กัดพื้น ที่นากุง และการอนุรัก ษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหคงอยูด วยกัน อยา ง
ผสมผสาน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปเปนรายละเอียด
สํ า คั ญ และนํ า ไปใช เ ป น กรอบแนวความคิ ด ในการศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน พบวาปจจัยเชิงพื้นที่ทางดานสภาพภูมิประเทศ ทําเลที่ตั้ง
คุณสมบัติของดินและน้ํา โครงขายแมน้ําลําคลอง โครงขายถนน และเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ลวนมีความสําคัญตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งปจจัยตางๆดังกลาวมีผลตอความเหมาะสมของ
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และจะสงผลตอความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงกุงทะเลเปนสององคประกอบ คือ ความยั่งยืนทางระบบนิเวศ โดย
สิ่งแวดลอมตองไมถูกทําลาย สวนอีกองคประกอบหนึ่งคือ ความยั่งยืนทางดานตลาด โดยการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลตองประสบความสําเร็จ ไมขาดทุนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสามารถยึดเปนอาชีพ
หลักและทําการเพาะเลี้ยงตอไปได ซึ่งองคประกอบทั้งสองสวนนี้ตองไดรับการพิจารณาไปพรอม
กัน คือ การเพาะเลี้ยงกุงทะเลตองมีพื้นที่เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มี กิ จ กรรมระหว า งคนและสภาพแวดล อ มที่ ส มดุ ล กั น จนก อ ให เ กิ ด ความมั่ น คงด า นอาหาร
เกษตรกรมี ร ายได เ พี ย งพอต อ การดํ า รงชี วิ ต และสามารถพึ่ ง พาตนเองได ก็ จ ะก อ ให เ กิ ด การ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) ที่เปนกรอบแนวคิดหลักที่สําคัญในการสรุปผลการศึกษาของปจจัยเชิงพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสม โดยสามารถรักษาคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูอยางยั่งยืน
รวมทั้งสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาไดตาม
ศักยภาพของพื้นที่อยางสมดุลและยั่งยืน
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ระบบการ
จัดการฟารม

ความยัง่ ยืน
ดานการตลาด

ศักยภาพและขอจํากัดของปจจัยเชิงพืน้ ที่
- สภาพภูมิประเทศ - ทําเลที่ตั้ง
-คุณสมบัติของดิน - โครงขายคลอง
- คุณสมบัติของน้ํา -โครงขายถนน
- เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

พื้นที่เพาะเลีย้ ง
กุงทะเล

ความยัง่ ยืน
ทางระบบนิเวศ

การเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา: โดยผูวิจัย, 2554
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน เพื่อ
นําไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการศึกษาสถานการณการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กระบวนการผลิต
ผลผลิต และสภาพปญหา สภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ไดแก สภาพภูมิศาสตร คุณสมบัติ
ของดินและน้ํา ทําเลที่ตั้ง โครงขายคลองและถนน ที่จะนําไปสูการวิเคราะหขอจํากัดและศักยภาพ
ของพื้นที่ เพื่อหาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน โดยเนื้อหาในบทนี้
จะเปนการนําเสนอรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยตลอดจนแหลงที่มาของขอมูล เพื่อสรางทําความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลขอมูลทั้งหมดอยาง
เปนขั้นตอน
3.1 การกําหนดปญหาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยาง
ยั่งยืน โดยจะวิเคราะหปจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยง ผลการศึกษาจะเปนตัวบงชี้วาปจจัย
เชิงพื้นที่ที่จะกอใหเกิดการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน ในพื้นที่ที่เหมาะสม และเปนมิตรกับ
สภาพแวดลอม มีลักษณะอยางไร โดยสํารวจขอมูลประกอบการลงภาคสนามเบื้องตนเพื่อระบุ
ประเด็นปญหาในงานวิจัย
3.2 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
สามารถนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการศึกษา ดังนี้
-ความหมายและความสําคัญของปจจัยเชิงพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
-แนวความคิดเกี่ยวกับแหลงที่ตั้ง
-แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการเกษตรยั่งยืน
-แนวความคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาปาชายเลน
-กรณีศึกษาตางๆที่สอดคลองและสามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัย

33
3.3 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ได
จากการลงพื้นที่ศึกษาของผูวิจัย เพื่อนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหผลตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย โดยใชวิธีการดังนี้เปนองคประกอบสําคัญ
1) การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
เปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ซึ่งชวยใหเห็นพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลใน
พื้นที่ศึกษาไดชัดเจนมากขึ้น และเปนการเปรียบเทียบกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินในแผนที่และ
สภาพพื้นที่จริงในปจจุบันเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง
ทะเลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในการสํารวจลักษณะทางกายภาพนั้น จะทําการสังเกตในลักษณะ
กวางดังนี้
-การใชประโยชนที่ดนิ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพื้นทีศ่ ึกษา
-สภาพปญหาของพื้นที่ที่สามารถสังเกตได เชน ทําเลที่ตั้ง ระบบโครงขายคลอง โครงขาย
ถนน และสภาพแวดลอม เปนตน
2) การสังเกตการณ (Observation)
การสังเกตการณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในปจจุบันของพื้นที่ศึกษาทางดานระบบการ
จัดการฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยจะทําการศึกษากระบวนการผลิต ผลผลิต และสภาพปญหา
ของฟารมเพาะเลี้ยง
3) การสัมภาษณ (Interview)
หลังจากการลงสํารวจภาคสนาม ซึ่งจะทําใหไดมาซึ่งภาพรวมของพื้นที่ศึกษาแลว จึงทํา
การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณโดยใชคําถามประเภทปลายเปด
สอบถามบุคคลสําคัญ (Key Informants) โดยผูใหสัมภาษณเปนบุคคลที่ไดรับการแนะนําจาก
เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและคนในชุมชน ซึ่งเปน
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งและมี บ ทบาทต อ การเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
สามารถถายทอดขอมูลที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล สภาพปญหา แนวโนมการใชที่ดินเพื่อ
การเพาะเลี้ยง และความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา โดยบุคคลสําคัญที่ผูศึกษาทําการ
สัมภาษณสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
- ผูนําชุมชนและคนในชุมชน จํานวน 3 ราย
- เจาหนาที่สาํ นักงานประมงจังหวัด จํานวน 1 ราย
- ผูประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงกุง ทะเล จํานวน 6 ราย
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โดยประเด็นที่สัมภาษณจะเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การเปลี่ ยนแปลงของพื้น ที่เพาะเลี้ย ง สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ตลาด ราคาผลผลิต
คุณสมบัติของดินและน้ํา ความตองการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ทําเลที่ตั้ง เชน ระยะทางจากทะเล
หรือแม น้ํ า จะมีผลตอการเลี้ ยงหรือไม ระบบโครงขายแมน้ํา ลํา คลองและระบบโครงขา ยถนน
ความรูของเกษตรกรผู เพาะเลี้ยง ปญหาของการทําการเพาะเลี้ยง ความขัดแยงระหวางกลุม
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเลและกลุมเกษตรกรอื่นๆ
นอกจากการสัมภาษณบุคคลสําคัญในกลุมตางๆแลว ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกลุม
เกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมประเภทอื่นที่มิใชการเลี้ยงกุงทะเล แตมีพื้นที่อยูติดกับบริเวณบอเลี้ยง
กุงทะเล เพื่อใหทราบถึงขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตรในพื้นที่ศึกษาที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เชน คุณภาพน้ํา เปนตน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากหนวยงานราชการและเอกชน ทั้ง
สวนกลางและสวนทองถิ่น เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยขอมูล
สถานการณการเพาะเลี้ยง กระบวนการผลิต ปจจัยที่เหมาะสมทางดานสภาพภูมิศาสตร รวมถึง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
1) ขอมูลเชิงแผนที่ ประกอบดวย
- แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดนิ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งกุง ทะเล สภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ศึกษา ไดแก สภาพภูมศิ าสตร ทําเลที่ตั้ง โครงขายคลองและถนน
- ภาพถายดาวเทียม เพื่อใชประกอบการศึกษาสภาพทางกายภาพของฟารมเลีย้ งกุง ทะเล
2) ขอมูลทางสถิติ เอกสาร หนังสือ รายงานการวิจยั รายงานสวนราชการตางๆ
ประกอบดวย
- ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยเชิงพื้นที่ที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล แนวความคิดเกี่ยวกับแหลงที่ตั้ง แนวความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการเกษตรยั่งยืน แนวความคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาปาชายเลน รวมถึงวรรณกรรมที่
เกี่ยวของในชวงเวลาที่ผานมา
- ขอมูลเชิงสถิติ เชน สถิติการใชที่ดิน สถิติการเพาะเลีย้ งกุงทะเล ขอมูลประชากร เปนตน
ขอมูลตางๆ เหลานี้ ไดจากการสืบคนแหลงขอมูลตางๆเชน หอสมุดกลาง หองสมุดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมแผนที่ทหาร เปนตน
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3.4 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
1. การประมวลผล
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจ และการสัมภาษณ มาจัดระเบียบและ
เรียบเรียง แบงประเภทขอมูล โดยนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา รวมทั้งอธิบายถึงสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะใชการนําเสนอในลักษณะของแผนที่ แผนภูมิ และตาราง
2. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยวิเคราะหองคประกอบ
ทางกายภาพ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยใชเทคนิค
ในการวิเคราะหคือ การวิเคราะหซีฟปรับปรุง (Modified Sieve Analysis) ซึ่งใชการซอนทับแผนที่
(Map Overlay) ใหคาน้ําหนักตัวแปรและใชระบบคะแนนลงโทษ เพื่อใหทราบพื้นที่ที่มีขอจํากัดใน
การพัฒนา โดยพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนา จะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปน
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล และสามารถนํามาใชรวมกับการวิเคราะหผลจากการสังเกตและสัมภาษณ
บุคคลสําคัญ ซึ่งจะนํามาวิเคราะหความสัมพันธของปญหาและเขียนในเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis)
3.5 การนําเสนอผลการศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอผลงานในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยเชิง
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและไมมีขอจํากัดใน
การพัฒนา เพื่อความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในเนื้อหาสวนตอไปจะเปนการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง ทะเลในจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น ในด า นสภาพทางกายภาพ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสภาพของพื้นที่
ศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
3.6 ตัวแปรในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี บทความ งานวิจัยและกรณีศึกษาตางๆทีเ่ กี่ยวของกับ
งานวิจยั ทําใหสามารถสรุปตัวแปรไดดังนี้
1) ตัวแปรตน คือ ปจจัยเชิงพื้นที่
2) ตัวแปรตามคือ พืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

ที่มาและความสําคัญ

คําถามและสมสติฐานใน
งานวิจัย

วัตถุประสงคในการศึกษา

แนวความคิด งานวิจัยและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
- ความหมายและความสําคัญ
ของปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
- แนวความคิดเกี่ยวกับแหลง
ที่ตั้ง
- แนวความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการเกษตรยั่งยืน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และ
พื้นที่โครงการ

- แนวความคิดเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาปาชายเลน
- งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวของ

ขอบเขตงานวิจัย

แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
ที่มา: ผูวิจัย, 2554

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

1.วิเคราะหขอมูลในรูปแบบการบรรยาย
● วิเคราะหการสํารวจภาคสนาม

1. ขั้นปฐมภูมิ (Primary Data)
1) การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
-สภาพปญหาของพื้นที่ที่สามารถสังเกตได
2) การสังเกตการณ (Observation)
-ทางดานระบบการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
3) การสัมภาษณ (Interview)
-สอบถามบุคคลสําคัญ (Key Informants)

2.ขั้นทุติยภูมิจากเอกสารอางอิง
1) ขอมูลเชิงแผนที่
-แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน
-แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
2) ขอมูลทางสถิติ เอกสาร หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานของสวนราชการตางๆ

● วิเคราะหจากการสังเกตการณ

● วิเคราะหจากการสัมภาษณ

2.วิเคราะหขอมูลโดยใชแผนที่และ

แผนภูมิ
- วิ เ คราะห ป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ที่ มี ผ ลต อ
การเพาะเลี้ยง
-วิเคราะหขอจํากัดและศักยภาพของ
พื้นที่ศึกษา

ปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ในบทนี้ทาํ การศึกษาขอมูลสภาพทัว่ ไปของพื้นที่ ซึง่ ประกอบดวยขอมูล 2 สวนคือ สภาพ
ทางกายภาพ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหทราบรายละเอียดของพืน้ ทีศ่ ึกษา โดยใช
เปนแนวทางกําหนดเงื่อนไขเพื่อใชในการลงสํารวจและเก็บขอมูลในพืน้ ที่
4.1 สภาพทางกายภาพ
4.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
พื้นที่ศึกษา อยูบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครอบคลุม 9
อําเภอ ไดแก อํ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อํ าเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ย ว อําเภอบางปะกง
อําเภอบานโพธิ์ อําเภอพนมสารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอราชสาสน และอําเภอคลองเขื่อน
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,630 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 49.14 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร ทางหลวงรถยนต หมายเลข 304
(สุวินทวงศ) หรือประมาณ 82 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) แยกเขาทาง
หลวงหมายเลข 314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสาย
ตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้ (แผนที่ 4.1)
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรีและอาวไทย
อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ศึกษาประกอบดวย 9 อําเภอ โดยอําเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในพื้นที่ศึกษาคือ อําเภอ
พนมสารคาม มีเนื้อที่ 550 ตารางกิโลเมตร และอําเภอที่มีพื้นที่นอยที่สุดคือ อําเภอคลองเขื่อน
127 ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 4.1) โดยทั้ง 9 อําเภอ เปนอําเภอที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลกระจาย
อยูทั่วไปในพื้นที่ เนื่องจากเปนที่ราบลุม มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง สวนพื้นที่ดานทิศ
ตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ ซึ่งมีภูมิประเทศ
เปนที่ราบเชิงเขาและภูเขา ทําใหมีสภาพเปนที่ราบสลับกับภูเขาสูง เหมาะแกการทําไร รวมถึงพื้นที่
สวนใหญเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และมีการประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ ดังนั้นจึงไมรวมอยูใน
พื้นที่ศึกษานี้
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ตารางที่ 4.1 เขตการปกครองจําแนกเปนรายอําเภอใน พ.ศ. 2553
เขตการปกครอง
ตําบล
ตําบล
อําเภอ
หมูบาน เทศบาล
(ปกครอง
(ในเขต
ทองที่)
เทศบาล)
เมืองฉะเชิงเทรา
18
1
192
2
บางคลา
8
1
56
2
บางน้ําเปรีย้ ว
10
148
5
บางปะกง
12
108
8
บานโพธิ์
17
73
3
พนมสารคาม
8
87
4
แปลงยาว
4
48
4
ราชสาสน
3
31
คลองเขื่อน
5
32
รวม
85
2
775
28
ที่มา: ที่ทาํ การปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553

อบต.

พื้นที่
(ตร.กม.)

18
7
9
8
13
7
3
3
5
73

379
228
499
258
218
550
237
135
127
2,630

4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย
69.42 เมตร สามารถจําแนกความแตกตางตามความสูงของพื้นที่เปน 3 ลักษณะ (แผนที่ 4.2) คือ
1) บริเวณที่ราบลุมแมน้ําบางปะกงและที่ราบทั่วไป สวนใหญอยูทางดานตะวันตกของ
จังหวัดในเขตพื้นที่อําเภอตางๆ ประกอบไปดวย อําเภอเมือง บางน้ําเปรี้ยว บานโพธิ์ บางคลา บาง
ปะกงแปลงยาว ราชสาสน และบางสวนของอําเภอพนมสารคาม โดยมีแมน้ําบางปะกงไหลผาน
กอนออกสูอาวไทย มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณที่ราบมีประมาณ
1,250,000 ไร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม คือ การทํานา ทําสวนผลไมยืน
ตน และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน
2) บริเวณพื้นที่สองฝงแมน้ําบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาด เปนพื้นที่ที่มีความ
สมบูรณสูงลักษณะเปนดินตะกอนทับถมมาเปนเวลานานตามแนวแมน้ําบางปะกง ความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 4-20 เมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 360,250 ไร พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทํา
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นา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว พื้นที่จะอยูในเขตอําเภอพนมสารคามราชสาสน บางสวนของ
อําเภอบางคลา อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมือง และอําเภอบานโพธิ์
3) บริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาดานตะวันออก บริเวณนี้จะมีความสูงเฉลี่ยระหวาง 100 200 เมตรเปนพื้นที่ราบสลับกับภูเขา มีปาไม ตนน้ําลําธาร สภาพดินเหมาะแกการทําไร แตมีพื้นที่
บางสวน เปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง จะอยูในเขตอําเภอพนมสารคามและแปลงยาว
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พื้นที่ศึกษาอยูบ ริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง มีความลาดชันนอยกวารอยละ 20
4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดฉะเชิงเทรามีลกั ษณะเปนแบบเขตเมืองรอน หรืออากาศรอน
ชื้นแถบเสนศูนยสูตร อุณหภูมิจะสูงเกือบตลอดป โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ใน
เดือนเมษายนจะรอนที่สุด ฤดูกาลแบงออกเปน 3 ฤดูกาลคือ
1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีลม
ตะวันออกและลมฝายใตพัดผาน ลักษณะอากาศจะรอนอบอาวทั่วไป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 200-330
มิลลิเมตร
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากมีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตพัดผาน ลักษณะอากาศจะมีเมฆเปนสวนมากและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
สวนมากบริเวณเทือกเขาดานอําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 3133 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,000 -1,200
มิลลิเมตร
3) ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
มี ล มมรสุ
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานลักษณะอากาศทองฟาโปรงกับมีหมอกเปนบางวัน อากาศเย็นและ
แห ง อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย 30-32 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย 20-23
องศา
เซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร
จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศ พบวาลักษณะของอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษาคอนขาง
สม่ําเสมอตลอดป โดยในป พ.ศ.2548-2553 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปมีคา 28.1 องศาเซลเซียส (ตาราง
ที่ 4.2) ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ฝนที่ตกในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเปน 4 ชนิด
1) ฝนพาความรอน ซึ่งตกอยางเดนชัดในชวงตนหรือปลายฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงเดือน
มีนาคม เมษายนและตนเดือนพฤษภาคม
2) ฝนภูเขา ฝนชนิดนี้จะตกในชวงนี้จะตกในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน คือตั้ง
แตปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
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3) ฝนพายุหมุน เปนฝนที่ตกเปนครั้งคราวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปรากฏขึ้นบอยครั้ง
ในชวงปลายฤดูฝน
4) ฝนแนวอากาศ เปนฝนที่ตกในจังหวัดฉะเชิงเทราไมบอยครั้งนัก แตปรากฏในชวง
ผลัดเปลี่ยนฤดู
ฝนภูเขาเปนฝนที่ตกลงมาเห็นเดนชัดมากในชวงฤดูฝนของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในทองที่อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ ตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม การกระจายของฝน ปริมาณน้ําฝนที่ตกตลอดป ในชวง 3 ป คือระหวาง พ.ศ. 2548 - 2550
ปรากฏวาเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน ซึ่งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมพายุ
หมุนพัดผาน เดือนที่มีฝนตกนอย คือ เดือนมกราคม (ตารางที่ 4.3) เนื่องจากทองที่อําเภอบางปะ
กง ติดฝงทะเลยาวถึง 12 กิโลเมตร จังหวัดฉะเชิงเทราจึงไดรับ อิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และ
ประกอบกับตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตดวย ดังนั้นจึงมี
ฝนตกปริ ม าณพอเพี ย งตามฤดู ก าล ความชื้ น ใกล เ คี ย งกั น กั บ จั ง หวั ด ชายทะเลฝ ง ตะวั น ออก
ดวยกัน
ลมที่ พัดผานอยูในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกลเ คียง จะแตกตางกันทั้งดา น
ความเร็ว และทิศทาง ซึ่งสามารถ แบงออกได 4 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ ลมประจําฤดู ลม
ประจําเวลา ลมประจําถิ่น และลมแปรปรวน

43
ตารางที่ 4.2 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ในพ.ศ. 2548-2553
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เดือน

เฉลี่ย
Mean

เฉลี่ยสูงสุด

เฉลี่ยต่ําสุด

Mean maximum Mean minimum

สูงสุด

ต่ําสุด

Maximum Minimum

ทั้งป

28.1

33.3

22.9

37.7

12.7

มกราคม

26.4

32.9

19.8

35.5

13.1

กุมภาพันธ

27.4

34.2

20.5

36.5

12.7

มีนาคม

29.8

35.7

23.8

37.1

21.8

เมษายน

29.5

35.0

24.0

37.7

22.3

พฤษภาคม

28.7

32.9

24.5

35.4

23.0

มิถุนายน

29.6

34.3

24.9

36.8

22.6

กรกฎาคม

28.4

32.9

23.9

35.0

22.6

สิงหาคม

28.9

33

24.8

35.5

22.6

กันยายน

28.4

32.5

24.3

34.9

21.7

ตุลาคม

27.7

31.7

23.7

33.7

21.1

พฤศจิกายน

25.5

30.9

20.2

33.2

14.4

26.8
33.4
ธันวาคม
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา

20.2

35.4

15.1
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ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณฝนรายเดือน พ.ศ. 2548-2550
2548
2549
เดือน

2550

ปริมาณฝน

ปริมาณฝน

ปริมาณฝน

Rainfall

Rainfall

Rainfall

เฉลี่ย

(มิลลิเมตร mm.) (มิลลิเมตร mm.) (มิลลิเมตร mm.)
ทั้งป

1,251.7

1,541.7

1,361.8

1,385.1

มกราคม

0.4

-

0.4

0.4

กุมภาพันธ

0.0

30.5

23.5

18.0

มีนาคม

69.3

101.2

155.0

108.5

เมษายน

119.6

85.7

248.3

151.2

พฤษภาคม

116.9

220.5

259.8

199.1

มิถุนายน

91.3

137.9

115.2

114.8

กรกฎาคม

108.1

193.6

195.7

165.8

สิงหาคม

149.4

195.2

58.6

134.4

กันยายน

350.5

404.0

205.7

320.1

ตุลาคม

111.0

164.1

76.8

117.3

พฤศจิกายน

117.0

9.0

22.8

49.6

-

18.2

18.2
ธันวาคม
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา, 2550

4.1.4 ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรแหลงน้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบดวยแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ํา
จากการพัฒนา และแหลงน้ําใตดินหรือน้ําบาดาล โดยแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือแมน้ํา ลํา
คลอง และพื้นที่ชุมน้ํา (แผนที่ 4.3) สวนแหลงน้ําจากการพัฒนา ไดแก แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
แหลงน้ําเพื่อการชลประทาน และแหลงน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
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แผนที่ 4.3 แสดงเสนทางน้าํ บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

46
กรมทรัพยากรน้ํา (2552) ไดแบงความตองการน้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเปน 7
ประการ คือ (1) ความตองการน้ําดานเกษตรกรรม (2) ความตองการดานการอุปโภค (3) ความ
ตองการน้ําดานการอุตสาหกรรม (4) ความตองการน้ําดานการปศุสัตว (5) ความตองการน้ําดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (6) ความตองการน้ําดานการทองเที่ยว (7) ความตองการน้ําเพื่อรักษา
สมดุลระบบนิเวศนทายน้ําและผลักดันน้ําเค็ม
1) แหลงน้ําธรรมชาติ
(1) แมน้ําบางปะกง เกิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรงบรรจบกันในจังหวัด
ปราจีนบุรี (ชวงที่ไหลผานจังหวัดปราจีนบุรีเรียกวา แมน้ําปราจีนบุรี) ไหลลงมาทางทิศตะวันตก
แลววกลงทางใต มีแมน้ํานครนายกมาบรรจบทางฝงขวา เปนเสนแบงเขตจังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงนี้เรียกวาแมน้ําบางปะกง จากนั้นจึงไหลลงสูทะเลระหวางตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลหนองคําหรู อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาว
ประมาณ 122 กิโลเมตร
(2) คลองสายยอย เชน คลองสําโรง คลองทาไข คลองบางขนาก คลองหลวงแพง ฯลฯ ซึ่ง
เปนคลองที่เชือ่ มโยงกับคลองในกรุงเทพมหานคร
(3) พื้นที่ชุมน้ําแมน้ําบางปะกง แมน้ําบางปะกงมีจุดเริ่มตนที่บริเวณแมน้ํานครนายกและ
แมน้ําปราจีนบุรีมาบรรจบกันที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราและไหลลงอาวไทยระหวาง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวตลอดลําน้ํา 122
กิโลเมตร
(4) คลองแสนแสบหรือคลองบางขนาก เริ่มจากคลองมหานาคแลวผานเขตบางกะป เขต
มีนบุรี และเขตหนองจอก แลวไปบรรจบกับคลองบางขนากที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว คลองนี้ใชเปน
เสนทางคมนาคมไดตลอดป
(5) คลองสิบเอ็ด เริ่มตนจากคลองระหวางตําบลดอนฉิมพลีและอําเภอบางน้ําเปรี้ยว เปน
คลองธรรมชาติที่มีนา้ํ ตลอดป
(6) คลองประเวศบุรีรัมย เกิดจากแหลงน้ําเจาพระยาในเขตพระโขนงไหลลงสูแมน้ําบาง
ปะกงฝงเหนือ ที่อําเภอบานโพธิ์ เปนคลองธรรมชาติที่มีน้ําตลอดป
2) แหลงน้ําจากการพัฒนา
โครงการชลประทานขนาดใหญในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี 5 โครงการดังนี้
- โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษารังสิตใต

47
- โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต
- โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาบางพลวง
- โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาเขื่อนบางปะกง
- โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
ความต อ งการน้ํ า เพื่ อ การการเกษตรเป น ความต อ งการในการใช น้ํ า หลั ก ของพื้ น ที่
รองลงมาคื อ เพื่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี โ ครงการ
ชลประทานขนาดใหญจํานวน 5 โครงการ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต โครงการสง
น้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาเขื่อนบางปะกง และโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา โดยปริมาณน้ําตนทุนที่สามารถ
กักเก็บและสงน้ําไปยังพื้นที่ตางๆของโครงการนั้นไดมาจาก ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่โครงการฯ
ในชวงฤดูฝน ปริมาณน้ําที่ไหลบามาทางดานเหนือของโครงการฯ ปริมาณน้ําที่รับเขาจากแมน้ํา
บางปะกงตามคลองชลประทานตางๆในชวงที่น้ํามีสภาพจืด และปริมาณน้ําที่สงมาจากเขื่อน
เจาพระยาและเขื่อนปาสัก ในดานของความตองการน้ําเพื่อการรักษาสมดุลระบบนิเวศนทายน้ํา
และผลักดันน้ําเค็มนั้น จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขผลกระทบดานชลศาสตร
และการกัดเซาะตลิ่งอันเนื่องมาจากเขื่อนทดน้ําบางปะกง ทางกรมชลประทาน (2545) ไดสรุปวา
จะตองใชน้ําที่ไดรับการจัดสรรมาจากอางเก็บน้ําตอนบนประมาณ 130 ลานลูกบาศกเมตรในชวง
ฤดูแลง เพื่อควบคุมการรุกตัวของน้ําเค็มถึงเดือนกุมภาพันธไวที่ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคลา จ.
ฉะเชิงเทรา จึงจะมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด
3) แหลงน้ําใตดินหรือน้ําบาดาล
บริ เ วณพื้ น ที่ ศึก ษาเป น พื้ น ที่ที่ มีคุ ณ ภาพน้ํา ใตดิ น ส ว นใหญ ไ ม เ หมาะสมที่ จ ะนํ า มาใช
ประโยชน ขณะเดียวกันพื้นที่ที่สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใชไดนั้น แมวาคุณภาพของน้ําจะ
เหมาะสม แตก็มีปริมาณน้ํานอย
4.1.5 โครงขายคมนาคมและขนสง
การคมนาคมขนสงของจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครสามารถ
ติดตอไดโดยใชเสนการคมนาคมขนสงทางบกเปนเสนทางหลัก (แผนที่ 4.4) ไดแก การขนสงทาง
รถยนตและทางรถไฟ โดยเนนการขนสงประชากรและสินคา เสนทางรถยนตสามารถเชื่อมติดตอ
ไดสะดวกทุกอําเภอและระหวางจังหวัด ลักษณะเสนทางสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยาง
อยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เปนตน
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1) ระบบโครงขายถนน
โครงข า ยถนนที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งจั ง หวัด ฉะเชิ ง เทรากั บ กรุ ง เทพมหานครและจัง หวั ด
ใกลเคียง รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ประกอบดวยเสนทางถนนสายสําคัญตางๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงไดแก
(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 7 (มอเตอรเวย กรุงเทพฯ-ชลบุรี) เปนทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองเชื่อมตอกับถนนพระราม 9 และถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก ทอดผาน
สนามบินสุวรรณภูมิ ตัดผานพื้นที่ตอนลางของจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ตอนในของจังหวัด
ชลบุรี จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เปนทางหลวงที่มีขนาด 4 ชองจราจร ลักษณะ
ผิวจราจรเปนแบบลาดยาง เปนทางหลวงพิเศษที่เก็บคาผานทางของกรมทางหลวง
(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (นนทบุรี-นครราชสีมา) เปนทางหลวงแผนดินสาย
ประธานที่วางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออก เริ่มตนจาก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือเรียกอีกชื่อ
วา ถ.แจงวัฒนะ เขามาสู กรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเปน ถ.รามอินทรา แลวเชื่อมตอกับ ถ.สุวินทวงค
ทางหลวงเสนนี้ผาน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ ทอดผานตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และมุงไปทางทิศ
เหนือเขาสู จ.ปราจีนบุรี ผานอ.กบินทรบุรี เขาสู จ.นครราชสีมา ที่ อ.วังน้ําเขียว ผาน อ.ปกธงชัย
แลวมาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ที่ อ.เมืองนครราชสีมา ลักษณะผิวจราจรเปน
ถนนลาดยางขนาด 4 ชองจราจร จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา แตชวงที่ผานตัวเมือง
ฉะเชิงเทรามีขนาด 6 ชองจราจร
(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา-อ.บางปะกง) เปนทางหลวงแผนดินสาย
รองในแนวเหนือ-ใต มีขนาด 4 ชองจราจรและ 2 ชองจราจรเปนบางชวง ลักษณะผิวจราจรเปนผิว
จราจรแบบลาดยาง มีไหลทางซึ่งเปนทางหลวงที่เชื่อมตอระหวาง อ. เมืองฉะเชิงเทรา กับ อ.บาง
ปะกง
(4) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 319 (ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี) เปนทางหลวงแผนดินสาย
รองในแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงระหวาง จังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีจุดตัดกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 304 ทอดผานพื้นที่ตอนเหนือของอําเภอพนมสารคามและเขาสูจังหวัด
ปราจีนบุรี มีสภาพผิวจราจรเปนถนนลาดยางจํานวน 2 ชองจราจร
(5) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี) เปนทางหลวงแผนดินสายรองใน
แนวเหนือ-ใต ที่เชื่อมโยงพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ตอนเหนือกับตอนใต โดยมีจุดเริ่มตน
จากจุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอด
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ผานเขตพื้นที่ตอนในของอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และทอดผานพื้นที่ตอนในของจังหวัด
ชลบุรี ตัดผานทางหลวงหมายเลข 36 และ 332 ไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีขนาด 4 ชองจราจร ลักษณะผิวจราจรเปนถนนลาดยาง
(6) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 (อ.เมืองฉะเชิงเทรา-อ.เมืองชลบุรี) เปนทางหลวง
แผนดินระหวางจังหวัดที่เชื่อมโยง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทอดผานอําเภอบานโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอพนัสนิคม และวกเขาสูอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลักษณะผิวจราจรเปน
ถนนลาดยาง มีขนาด 2 ชองจราจร
(7) ทางหลวงแผนดินสายจังหวัด เปนทางหลวงแผนดินที่เชื่อมโยงระหวางทางหลวง
แผนดินสายหลัก และเชื่อมโยงระหวางอําเภอตางๆ ภายในจังหวัด สวนใหญลักษณะผิวจราจรเปน
ถนนลาดยาง มีขนาด 2 ชองจราจร
สําหรับทางหลวงจังหวัด ในเขตพื้นที่ศึกษาที่สําคัญคือ
- ทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข 3121 จากอํ า เภอบางคล า ตั ด กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข 304 ที่ตําบลเสม็ดเหนือไปถึงอําเภอแปลงยาว
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3200 จากอําเภอเมืองไปอําเภอบางน้าํ เปรีย้ ว
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3304 จากอําเภอบานโพธิ์ไปอําเภอแปลงยาว
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3481 จากอําเภอเมืองฉะเชิงเทราตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 ไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
2) ทางรถไฟ
ระยะทางรถไฟจากชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฯ ยาว 61 กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีเสนทางรถไฟสายตะวันออก ผาน 3
สายคือ
(1) เสนทางรถไฟ กรุงเทพฯถึงอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
(2) เสนทางชุมทางฉะเชิงเทรา ถึงมาบตาพุด จังหวัดระยอง และทาเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี
ถึ ง ชุมทางแกง คอยในเส น ทางสาย
(3)
เสน ทางแยกจากสถานีคลองสิบเกา
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรถไฟขบวนโดยสารผานขึ้นและลองวันละ 34 เที่ยว รถไฟขบวนสินคา
ขึ้นและลองวันละ 40 ขบวน
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แผนที่ 4.4 แสดงโครงขายคมนาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2547
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4.1.6 ทรัพยากรดิน
ธรณีสัณฐานและสภาพดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงได 4 เขต (แผนที่ 4.5) ดังนี้
1) พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล ดานตะวันตกตอนใตซึ่งติดตอกับอาวไทย เริ่มจากบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกง สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและน้ําทะเลทวมถึงสูงจากระดับน้ําทะเลเล็กนอย
ดินเกิดจากตะกอนใหมที่ทับถมกันทุกป มีลักษณะเปนดินเหนียว มีปริมาณเกลือในดินสูง กลุมดิน
และชุ ด ดิ น ที่ พ บบริ เ วณนี้ ไ ด แ ก กลุ ม ดิ น Sulfaquents เป น ดิ น เหนี ย วมี ก ารระบายน้ํ า เลว มี
สารประกอบของธาตุกํามะถันอยูในชั้นดินตอนลาง ดังนั้นเมื่ออยูในสภาพที่เปยกชื้นจะมีปฏิกิริยา
เปนดาง แตเมื่อดินแหงโดยการยกรองจะกลายสภาพเปนดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด ชุดดินที่จัด
อยูในกลุมดินนี้ไดแก ดินชุดบางปะกง ไมเหมาะสําหรับที่จะใชปลูกพืช แตเหมาะสําหรับการ
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2) พื้นที่ที่อยูถัดเขามาตอนในของพื้นที่ตลอดจนบริเวณลุมน้ําบางปะกง ดินเกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอยที่มีอายุนอย สูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 2-3 เมตร เนื้อดินเปนดิน
เหนียว มีปฏิกิริยาเปนดาง บางแหงพบเกลือเปนองคประกอบอยูสูง กลุมดินที่พบเปนกลุม
Tropaquepts ซึ่งประกอบดวย ชุดดินบางกอก บางน้ําเปรี้ยว และสมุทรปราการ มีพื้นที่ราบ น้ํา
ทะเลเคยทวมถึงเกิดจากตะกอนน้ํากรอยที่มีอายุมากขึ้นเนื้อดินเปนดินเหนียวและเปรี้ยวจัด กลุม
ดินที่พบไดแก กลุมดิน Tropaquents ที่มีชั้นสารพวกจาไรโซทเกิดขึ้นในระดับความลึกที่แตกตาง
กัน ชุดดินที่สําคัญไดแก ชุดองครักษ รังสิต ดอนเมือง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา มหาโพธิ พาน
ทอง บางกอก และสมุทรปราการ ดินประเภทนี้เหมาะในการทํานา ปลูกผลไม และเลี้ยงสัตวน้ํา
3) พื้นที่บริเวณที่ราบลานตะพักลําน้าํ และเปนตะกอนรูปพัด เปนดินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนลําน้ํา ลักษณะพืน้ ที่ราบเรียบและคลื่นลอนลาด ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอย
จนถึงกรดจัด ดินประเภทนี้เหมาะแกการปลูกพืชไร แบงไดดังนี้
(1) ที่ราบลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มีความลาดเทต่ํากวา 2% เปนดินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนลําน้ํา ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเรียบถึงคอนขางเรียบ มีการระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาของ
ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง ดินที่พบ ไดแก ดินตะกอนหลายชนิดปะปนกับประเภทที่มีการ
ระบายน้ําเลว ไดแก ชุดแกลง ชุดชลบุรี ชุดหินกอง ชุดเพ็ญ และชุดเกาะขนุน
(2) ที่ราบลานตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง มีความลาดเทระหวาง 1-6% เปนดินที่เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําหรือวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายมาจากที่สูงกวา ลักษณะพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดมีการระบายน้ําดี ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย ดินที่พ บ
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ไดแก ดินตะกอนหลายชนิดปะปนกัน ประเภทที่มีการระบายน้ําดี ไดแก ดินชุดสกล ชุดบาง
คลา ชุดดอนไร ชุดโคราช ชุดสตึก ชุดวาริน ชุดปางไร และชุดหนองคอก
4) พื้นที่ผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน และภูเขา เปนที่ดินซึ่งเกิดจากการที่เขา หรือภูเขา
ถูกน้ํากัดกรอนหรือถูกชะลางเปนเวลานานจนกระทั่งเหลือใหเห็นเปนสภาพพื้นที่ลอนลาดหรือลอน
ชันโดยมีความลาดชันมากกวา 4% ขึ้นไป ดินบริเวณนี้ไมเหมาะที่จะทําเกษตรกรรม เพราะจะเกิด
การชะลางของหนาดินไดงาย คงปลอยใหอยูในสภาพปา เพื่อรักษาตนน้ําลําธาร แบงตามลักษณะ
การตกคางและสภาพไดดังนี้
(1) พวกที่เกิดจากการตกคางและสลายตัวบนเชิงเขาที่เปนหินแกรนิต หินดินดานและหิน
ฟ ล ไลท จะทํ า ให ดิ น มี เ นื้ อ หยาบจนถึ ง เนื้ อ ละเอี ย ด มี ก ารระบายน้ํ า ดี เป น ดิ น ตื้ น จนถึ ง ดิ น ลึ ก
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง ดินที่พบ ไดแก ดินชุดบานบึง ชุดหุบกะพง ชุดสัต
หีบ ชุดมาบบอน ชุดกบินทรบุรี และชุดทายาง เปนตน
(2) บริเวณเขาและภูเขา เปนดินที่พบในที่สูง สวนใหญเปนเขาและภูเขา ลักษณะดิน
บริเวณนี้ บางชนิดเปนดินลึก บางชนิดเปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี สวนใหญมีความลาดเอียง
มากกวา 35 เปอรเซ็นต บริเวณนี้ไมเหมาะในการทําการเกษตร
จากการศึกษาขอมูลกลุมชุดดินซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําขึ้น โดยจัดหมวดหมูดินที่พบ
ในประเทศไทยเปน 62 กลุมชุดดินตามลักษณะและคุณสมบัติดินจากปจจัยการเกิดและการใช
ประโยชนที่ดินที่คลายคลึงกัน พบวา ทรัพยากรดินของจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบดวยกลุมชุดดิน
ดังตารางที่ 4.4
จากการศึกษาพบวา กลุมชุดดินที่มีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลคือ กลุมชุด
ดินในพื้นที่ลุม ไดแก กลุมชุดดิน 2, 3, 6, 10,11,12,13 และ16 เนื่องจากมีลักษณะดินเปนดิน
เหนียว การระบายน้ําเลว มีสารประกอบของธาตุกํามะถันอยูในชั้นดินตอนลาง ดินมีความเค็ม
ผสมอยู ปฏิกิริยาดินมีความเปนกรดถึงกรดจัดมากจึงไมเหมาะที่จะทําการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะพบ
ชุดดินดังกลาวกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ศึกษาไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทราพบกลุมชุดดิน 2, 3
อําเภอบางคลาพบกลุมชุดดิน 2, 3, 10, 11 อําเภอบางน้ําเปรี้ยวพบกลุมชุดดิน 2,3,11 อําเภอบาง
ปะกงพบกลุมชุดดิน 2, 3, 12, 13 อําเภอบานโพธิ์พบกลุมชุดดิน 2, 3, 11, 10, 13 อําเภอพนมสาร
คามพบกลุมชุดดิน 2, 6 อําเภอราชสาสนพบกลุมชุดดิน 2, 3, 6, 10, 11 อําเภอแปลงยาวพบกลุม
ชุดดิน 2, 11, 16 และอําเภอคลองเขื่อนพบกลุมชุดดิน 2, 3 โดยพบวามีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล
กระจายตัวอยูในกลุมชุดดินดังกลาวในแตละอําเภอที่กลาวมา
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ตารางที่ 4.4 แสดงกลุมชุดดินทีพ่ บในจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550
ลักษณะเดน
กลุมชุดดิน
กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม
2

3

6
8

10
11
12

13

16

ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก พบจุดประสีเหลืองฟาง
ขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ํา
เลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบชัน้ ดินเลนของ
ตะกอนน้ําทะเลที่ไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถันภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การ
ระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง
ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
กลุมชุดดินที่มกี ารยกรอง เพือ่ เปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปน
พืชผักหรือไมผล ทําใหลักษณะและสมบัติดินในแตละพืน้ ที่ไมสม่าํ เสมอ
ขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติดินเดิมกอนมีการยกรองและวิธีการเตรียม
แปลงปลูก
ดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นที่เกิดจากตะกอนน้าํ ทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
รุนแรงมาก การระบายน้าํ เลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินเลนเค็มชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําเลวมาก ความอุดม
สมบูรณปานกลางถึงสูง
ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําเลวมาก ความอุดมสมบูรณปาน
กลางถึงสูง
ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
การระบายน้าํ เลว ความอุดมสมบูรณต่ํา

54
ตารางที่ 4.4 แสดงกลุมชุดดินทีพ่ บในจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 (ตอ)
ลักษณะเดน
กลุมชุดดิน
กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม
17
ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มาก การระบายน้าํ เลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
18
ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปน
ดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง
24
ดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรด การระบาย
น้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
25
ดินตื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
59
ดินตะกอนน้าํ พาเชิงซอน ชั้นดินมีลกั ษณะเปนชัน้ สลับ เนื้อดินไมแนนอน
ขึ้นอยูกับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การ
ระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา
กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูใ นเขตดินแหง
ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ หรือวัตถุตนกําเนิด
35
ดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้าํ ดีถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อ
40
หยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้าํ ดีถึงดีปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินทรายหนาปานกลางที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ หรือตะกอนเนื้อหยาบทับ
41
อยูบนชัน้ ดินทีม่ ีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีอยู
บนชั้นดินทีม่ ีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
44
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้าํ คอนขางมาก ความอุดม
สมบูรณต่ํา

55
ตารางที่ 4.4 แสดงกลุมชุดดินทีพ่ บในจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 (ตอ)
ลักษณะเดน
กลุมชุดดิน
กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูใ นเขตดินแหง
ดินตื้นถึงชั้นหินพืน้ ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี
47
ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150
48
ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ํา ดี ความ
อุดมสมบูรณต่ํา
ดินลึกปานกลางถึงชัน้ หินพืน้ เศษหิน กอนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปน
55
กลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปาน
กลาง
ดินลึกปานกลางถึงชัน้ หินพืน้ เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
56
การระบายน้าํ ดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินตะกอนน้าํ พาเชิงซอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบาย
60
น้ําดีถงึ ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูใ นเขตดินชื้น
ดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน ปฏิกิรยิ าดินเปนกรดจัด การระบาย
45
น้ําดีถงึ ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือชั้นหินพืน้ ปฏิกิริยาดินเปน
50
กรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินตื้นถึงชั้นหินพืน้ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถงึ
51
คอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา
พื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพืน้ ที่ภูเขา
พื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต พื้นที่บริเวณ
62
นี้ยงั ไมมีการศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพืน้ ทีม่ ีความ
ลาดชันสูง ซึ่งถือวายากตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร
ที่มา: สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2550

56

ปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยาง
ยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สัญลักษณ
เขตน้ําทะเลทวมถึง
เขตน้ําทะเลเคยทวมถึง
ที่ราบลานตะพักระดับต่ํา
ที่ราบลานตะพัก
ระดับกลางถึงสูง
เขตที่เหลือคางจากการ
กัดกรอนและภูเขา

แผนที่ 4.5 แสดงธรณีสัณฐานและสภาพดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
ดัดแปลงโดยผูวิจัย, 2554

56

57

แผนที่ 4.6 แสดงทรัพยากรดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

57

ที่มา: สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2550

58
จากการศึกษาพบวา ทรัพยากรดินที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจะอยูบริเวณ
ตะวันตกและตอนกลางของพื้นที่ศึกษา (แผนที่ 4.6) เนื่องจากมีสภาพเปนดินเปรี้ยวและดินเค็ม
โดยจําแนกเปน ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้น 8,996 ไร ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้น
ดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง 96,313 ไร ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับ
ลึก 499,665 ไร และดินเค็มชายทะเล 27,474 ไร โดยสวนใหญพบในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอราชสาสน อําเภอ
คลองเขื่อน และบางสวนของอําเภอพนมสารคาม และอําเภอแปลงยาว สวนดินเค็มชายทะเลจะ
พบบริเวณอําเภอบางปะกง เนื่องจากเปนปากแมน้ําบางปะกงและชายฝงทะเลอาวไทย
4.1.7 ทรัพยากรปาชายเลน
พื้นที่ดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรามีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม
แมน้ําบางปะกง และพื้นที่ทางตอนใตติดกับชายฝงทะเลอาวไทย ดังนั้นปาที่พบในพื้นที่ศึกษาจึง
พบเพียงปาชายเลนในเขตอําเภอบางปะกงและอําเภอบานโพธิ์ มีพื้นที่ 4.83 ตารางกิโลเมตร
สภาพพื้นที่บริเวณปากแมน้ําบางปะกงเปนที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบลุมชายฝงทะเลเกิดจากการ
ทับถมของดินตะกอนแมน้ําบางปะกงและจากทะเล ตลอดแนวชายฝงคือปาชายเลนที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ ซึ่งเปนปาที่ตนไมไมมีการทิ้งใบตลอดทั้งป บางครั้งเรียกวา ปาเลนน้ําเค็มหรือปาโกงกาง
พันธุที่สําคัญไดแก จาก แสมขาว แสมดํา ปอทะเล โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว โกงกางใบใหญ และ
ลําพู บริเวณพื้นดินจะมีไมพุมขนาดเล็กเชน เหงือกปลาหมอ สาบเสือ และเถาวัลย พบพรรณไมน้ํา
ที่มีความสําคัญตอทรัพยากรประมง โดยพบพรรณไมน้ํารวม 35 ชนิด สาหราย 2 ชนิด พบพันธุ
ปลารวม 170 ชนิด เมื่อพิจารณาองคประกอบโดยรวมของสัตวหนาดิน พบไสเดือนทะเลและหอย
เปนกลุมเดน
นอกจากปาชายเลนจะเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนแหลงเพาะพันธุตัวออนของสัตวน้ํา
แลว ยังเปนเสมือนกําแพงที่ปองกันการพังทลายของฝงทะเลและที่ดินบริเวณชายฝงจากคลื่นลม
พายุ ชวยกลั่นกรองมลพิษจากบนบกไมใหลงไปสรางความเสื่อมโทรมใหกับทองทะเล ตลอดจน
ชวยใหเกิดการเพิ่มเนื้อที่ผืนแผนดินที่ยื่นไปในทะเล ทั้งนี้เนื่องจากรากของไมชายเลนมีคุณสมบัติ
พิเศษในการยึดตะกอน ทั้งสวนที่ไหลจากแผนดิน และสวนที่ชะพามากับน้ําทะเล (แผนภูมิที่ 4.1)
สํ า นัก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม ได กํา หนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง มีเปาหมายเพื่อใหเกิดการใชประโยชน
จากทรั พ ยากรในพื้ น ที่ อ ย า งยั่ ง ยื น โดยมุ ง เน น ในการป อ งกั น และฟ น ฟู ค วามเสื่ อ มโทรมของ

59
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง และควบคุมกิจกรรมตางๆที่จะ
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล ซึ่งจะอยูบริเวณตําบลบางปะกง ตําบลทา
ขาม และตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง มีพื้นที่รวมประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร โดย
กําหนดพื้นที่ออกเปน 3 บริเวณ ตามกิจกรรมการใชประโยชนหรือลักษณะทางนิเวศที่สําคัญ (แผน
ที่ 4.7) ดังนี้
1) เขตอนุรักษระบบนิเวศแหลงน้ํา ไดแก บริเวณพื้นที่แมน้ําบางปะกง และลําน้ําสาขาของ
แมน้ําบางปะกง ในเขตตําบลบางปะกงและตําบลทาขาม โดยมีมาตรการกําหนดใหเปนพื้นที่หาม
กระทําหรือประกอบกิจกรรมการปลอยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีที่
ไดผานการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวน กระชังเลี้ยงปลา กุง
หอย และอาคารหรือการลวงล้ําที่ไดรับการอนุญาต
2) เขตอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล ไดแก พื้นที่ปาชายเลนบริเวณตําบล
บางปะกง ตําบลทาขาม และตําบลสองคลอง และพื้นที่แนวชายฝงทะเลซึ่งวัดเขาไปในแผนดินใน
ระยะ 50 เมตร โดยมีมาตรการกําหนดใหเปนพื้นที่หามมิใหใชปาชายเลนเพื่อกิจการอื่นใดที่มี
ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาชายเลน เวนแต เปนการกระทําของราชการเพื่อ
ประโยชนในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ โดยไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหใชประโยชนอยู
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และกําหนดใหเปนพื้นที่สงเสริมเปนเขตนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3) เขตควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ไดแก พื้นที่ตอเนื่องจากบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2
ไปจนสุดเขตตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม และตําบลสองคลอง ซึ่งมีมาตรการกําหนดใหเปนพื้นที่
หามกระทําการปลอยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีที่ไดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว หามถม ปรับพื้นที่หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้น
เขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง และการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไม
นอยกวา 6 เมตร เวนแตกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

60

แผนที่ 4.7 แสดงพืน้ ที่ปา ชายเลน และเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมนา้ํ บางปะกง
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ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงระบบนิเวศวิทยาปาชายเลน

รากไมจะกักเก็บตะกอนใหตกทับถม
งอกเงยเปนแผนดิน

เมื่อฝกหรือเมล็ดของไมในปาตกลงสูพื้น ก็จะงอกเปนตนออน
อยูใกลๆ หรือไมก็ถูกน้ําพัดพาไป
ปาชายเลนไดรับอิทธิพลจากน้ําจืด แมน้ํา ซึ่ง
นําแรธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณมาให
ใบไมเมื่อตกลงสูพื้นก็เริ่มเขาสูหวงโซ
อาหาร โดยการถูกยอยสลายไป

เชนเดียวกับกุง หอยปู
ปลา ก็จะเปนอาหารของ
ปลาตัวใหญๆ ซึ่งจะเปน
อาหารของคน หรือสัตว
ใหญ อีกตอหนึ่ง

จากนั้นลูกกุงกุง หอย ปู
ปลาเล็กๆ ก็จะกินแพลงก
ตอน และไสเดือนทะเล
เหลานั้น อีกตอหนึ่ง

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2531

แบคทีเรียและเชื้อราจะ
ยอยสลายใบไมใหเปนธาตุ
อาหาร ซึ่งสัตวเล็กๆเชน
แพลงกตอน สัตว และ
ไสเดือนทะเลจะกินเปน
อาหาร

62
4.1.8 คุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง
แมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจากการรวมตัวกันของ
แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี ที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี และ
ไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนระยะทาง 122 กิโลเมตร
1) ความเค็มของน้ํา
แมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเล โดยน้ําทะเลรุกตัวเขามาในลําน้ํา
คอนขางมาก โดยเฉพาะในฤดูแลงประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนมิถุนายนของทุกป เนื่องจาก
น้ําจืดที่ไหลมาผลักดันน้ําเค็มมีปริมาณนอย สวนในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําจืดไหลลงมามากทํา
ใหน้ําเค็มสามารถรุกตัวเขามาในแมน้ําบางปะกงไดนอยลง ซึ่งศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนบน (2548) ไดแบงพื้นที่ของแมน้ําบางปะกงออกเปน 4 พื้นที่ ตามระดับความ
เค็ม ดังนี้ (1) พื้นที่น้ําจืด (ความเค็ม 0-5.0 psu) (2) พื้นที่น้ํากรอยตอนบน (ความเค็ม มากกวา
5.0-15.0 psu) (3) พื้นที่น้ํากรอยตอนลาง (ความเค็ม มากกวา 15.0-27.0 psu) (4) พื้นที่ทะเล
(ความเค็ม มากกวา 27.0 psu)
การรุกตัวของน้ําทะเลมีความแตกตางกันตามฤดูกาล ลักษณะการรุกตัวของน้ําเค็มเขาไป
ในแมน้ําบางปะกงนี้ ทําใหพื้นที่ริมฝงแมน้ําไดรับผลกระทบจากอิทธิพลความเค็มของน้ํา ซึ่งในการ
ตรวจวัดความเค็มของน้ําในแมน้ําบางปะกงโดยสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ไดมีการกําหนดจุด
ตรวจที่ประตูระบายน้ํา 7 แหงดังนี้ (ตารางที่ 4.5 และแผนที่ 4.8)
ตารางที่ 4.5 ความเค็มของน้ําในแมน้ําบางปะกงชวงฤดูแลง พ.ศ. 2544-2552
ความเค็ม กรัม/ลิตร (ppt)
สถานีตรวจวัด

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 เฉลี่ย

ปตร.ปากตะคลอง 33.21 34.16 34.67 30.22 34.00 45.47 34.00 31.46 32.19 34.38
ปตร.ทาถั่ว

27.30 28.10 26.71 24.14 32.48 39.00 29.56 26.14 28.47 29.10

ปตร.ทาไข

18.60 17.93 18.25 18.00 28.25 31.82 22.81 24.78 25.13 22.84

วัดบางตลาด

6.75 11.10 13.30 11.47 16.56 23.44 16.49 15.86 20.14 15.01

วัดบางกระเจ็ด

4.65 10.31 11.90 8.90 13.45 19.90 15.30 11.90 16.28 12.51

วัดบางโรง

4.75

9.47 11.50 8.55 13.07 18.77 14.25 10.87 15.16 11.82

สะพานบางขนาก

4.75

8.40

9.91

5.52 12.57 17.19 11.52 5.95 12.65 9.83

ที่มา: สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้าํ กรมชลประทาน, 2552
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แผนที่ 4.8 แสดงสถานีตรวจวัดคาความเค็มของน้าํ แมนา้ํ บางปะกง

ที่มา: สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํากรมชลประทาน
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จากการศึกษาความเค็มของน้ําในแมน้ําบางปะกงชวงฤดูแลง จากสถานีตรวจวัด 7 แหง
พบวา ปพ.ศ.2544-2552 สถานีปตร.ปากตะคลอง อ.บางปะกง มีความเค็มเฉลี่ย 34.38 กรัม/ลิตร
ซึ่ง มี ค วามเค็ ม มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น สถานี ต รวจวั ด ที่ อ ยู ใ กล ป ากแม น้ํ า บางปะกงมากที่ สุ ด
รองลงมาคือสถานีปตร.ทาถั่ว อ.บานโพธิ์ สถานีปตร.ทาไข อ.เมืองฉะเชิงเทรา สถานีวัดบางตลาด
อ.คลองเขื่อน สถานีวัดบางกระเจ็ด อ.บางคลา และสถานีวัดบางโรง อ.คลองเขื่อน ตามลําดับ สวน
สถานีที่มีความเค็มเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานีสะพานบางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว มีความเค็มเฉลี่ย
9.83 กรัม/ลิตร จะเห็นไดวาในหนาแลงคาความเค็มเฉลี่ยแปรผกผันกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากปาก
แมน้ําบางปะกง เพราะแมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเล ทําใหน้ําเค็มจะ
หนุนน้ําจืดดันขึ้นไปจนถึงจังหวัดปราจีนบุรี และในหนาฝนชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือน
ตุลาคม น้ําจืดจะดันน้ําเค็มไปจนถึงปากแมน้ําบางปะกง
2) อุณหภูมิน้ํา
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2531) ไดรายงานวาในป พ.ศ. 2529 และ
2530 อุณหภูมิในแมน้ําบางปะกงมีคาอยูระหวาง 25.00-34.00 และ 24.50-34.50 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ โดยอุณหภูมิตลอดลําน้ําบางปะกง ตรวจพบวามีคาไมแตกตางกัน กลาวคือ อุณหภูมิ
จะมีความแปรผันตามระยะทางนอยมาก แตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ
ในแตละฤดูกาล โดยอุณหภูมิของน้ําจะต่ํา ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธซึ่งเปนชวง
ฤดู ห นาว อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า จะลดต่ํ า ลงตามอุ ณ หภู มิ ข องอากาศ ในช ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม ซึ่งเปนชวงฤดูรอนอุณหภูมิจะสูงขึ้น ทําใหอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นดวย สวนในชวงฤดูฝน
คือในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิคอนขางคงที่
3) คุณภาพน้ํา
กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําบางปะกง ตั้งแตปากแมน้ํา
คลังน้ํามันของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ถึงจุดบรรจบของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี ที่ตําบลบางแตน อําเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร เปนแหลงน้ําประเภทที่สาม คือ เปนแหลงน้ํา
ที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่ออุปโภค และบริโภค โดยตอง
ผา นการฆ า เชื้อ โรคตามปกติ และผา นกระบวนการปรั บ ปรุง คุณ ภาพน้ํา ทั่ว ไป ซึ่ ง กองจัด การ
คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ไดกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกงทั้งสิ้น 13 จุด
แตมีการตรวจวัดคาคุณภาพน้ําจริงจํานวน 8 สถานี (ตารางที่ 4.6 และแผนที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.6 สถานีเก็บตัวอยางน้ํา แมนา้ํ บางปะกง
ระยะทางจาก
สถานีตรวจวัด
ปากแมน้ํา
BK01
2
BK02
8.6
BK03
22.1
BK04
29.6
BK07
57.3
BK08
62.3
BK15
117
BK16
122
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2553

สถานี

ปากแมน้ําบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สะพานบางปะกง อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
สะพานมอเตอรเวย อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
สะพาน By Pass อ. บานโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
สะพานฉะเชิงเทรา อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
วัดสายชล ณ รังสี อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
สะพานบางขนาก อ. บางน้าํ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา
ตนน้าํ บางปะกง อ. บานสราง จ. ปราจีนบุรี

จากขอมูลคุณภาพน้ํารายสถานี และแบงเปนฤดูกาล พ.ศ.2553 โดยกรมควบคุมมลพิษ
พบวา คุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกงในชวงฤดูแลงมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) อยูใน
ปริ ม าณต่ํ า กว า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ตลอดทั้ง สาย โดยจุ ด ที่ มีค า ต่ํ า ที่ สุ ด คือ บริเ วณตั ว เมื อ ง
ฉะเชิงเทรา และบริเวณที่มีคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําใกลเคียงคามาตรฐานที่สุดคือบริเวณ
ตนแมน้ําบางปะกง สวนในฤดูฝน คา DO สวนใหญอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ยกเวนบริเวณ
ตนแมน้ําบางปะกงที่มีคาเกินมาตรฐาน สําหรับคาความสกปรกของน้ําเสียในรูปของสารอินทรีย
(BOD) ในชวงฤดูแลงมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานในบริเวณอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และ
ตนแมน้ําบางปะกง ในชวงฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐานตลอดทั้งลําน้ําบางปะกง เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางสองชวงเวลาพบวา ในชวงฤดูฝนมีคุณภาพน้ําดีกวาในชวงฤดูแลงไมมากนัก
(ตารางที่ 4.7)
สรุ ป ได ว า คุ ณ ภาพน้ํ า ของแม น้ํ า บางปะกงทั้ ง ฤดู แ ล ง และฤดู ฝ นจั ด อยู ใ นเกณฑ ต่ํ า
เนื่ อ งจากบริ เ วณริ ม แม น้ํ า บางปะกงมี กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด การปล อ ยน้ํ า เสี ย เป น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้ยังมีปญหาสําคัญของคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกงที่เกิดจากการรุกล้ําของน้ําทะเล
ในชวงฤดูแลง แตนับวาเปนผลดีตอผูประกอบการเพาะเลี้ยงกุงทะเล เนื่องจากสามารถนําน้ําเค็ม
มาใชประโยชนได
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แผนที่ 4.9 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา แมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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ตารางที่ 4.7 แสดงคาคุณภาพน้าํ ในแมน้ําบางปะกงรายสถานี แบงเปน 2 ชวงเวลา ใน พ.ศ. 2553
สถานีตรวจวัด

ฤดูแลง

ฤดูฝน

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

BK01

2.8

1.1

3

1.1

BK02

2

1.7

2.9

1.1

BK03

1.8

2.2

3

0.7

BK04

2.4

3.1

2.8

0.5

BK07

1.2

1.8

2.8

0.9

BK08

1.3

1.9

2.9

1.4

BK15

1.3

1

3.6

0.6

BK16

3.9

2.2

4.1

1.6

คาเฉลี่ยรวม
2.1
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2553

1.9

3.1

1

4.2 สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม
4.2.1 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่ศึกษารอยละ 70 ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม ผลผลิตที่สราง
ชื่อเสียงใหแกจังหวัดในดานพืช ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน มะพราว มะมวง และหมาก
เปนตน ดานปศุสัตว ไดแก ไขไก และสุกร ซึ่งเปนแหลงผลิตมากที่สุดของประเทศ ไกเนื้อ เปด และ
โคเนื้อ ดานประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน กุงขาวแวนนาไม ปลาน้ําจืด ปลาน้ํากรอย และ
กิจการประมงทะเล คิดเปนมูลคาประมาณ 27,681 ลานบาทตอป สวนในดานอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพคอนขางสูง มีการเคลื่อนยายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียงมา
ลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
1) กสิกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นทีท่ ําการเกษตร โดยประมาณ ดังนี้
- พื้นทีท่ ําการเกษตร ประมาณ 2,173,937 ไร
- พื้นทีท่ ํานา 813,505 ไร
- พื้นที่ปลูกพืชไร 532,670 ไร
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- พื้นที่ปลูกไมผลไมยืนตน 446,075 ไร
- พื้นที่ปลูกพืชผักและไมดอก 14,057 ไร
- อื่น ๆ (ประมงและปศุสัตว) 367,630 ไร
พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญในฤดูกาลผลิต ป 2554 จากการสํารวจของสํานักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ (ตารางที่ 4.8)
1) ขาวนาป เปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด มีพื้นที่ปลูก 1,019,449 ไร และเก็บเกี่ยว
จํานวน 1,003,623 ไร ผลผลิตรวม 725,413 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 723 กิโลกรัม มีการปลูกทุก
อําเภอ (ขอมูลขาวเจาที่ปลูกอยูระหวาง 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2550)
2) ขาวนาปรัง มีพนื้ ที่ปลูกจํานวน 310,036 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยวแลว 276,379 ไร ผลผลิต
รวม 203,032 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 832 กิโลกรัม แหลงผลิตที่สําคัญคือ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
เมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน และบางคลา (ขาวเจาที่ปลูกอยูในระหวาง1 พฤศจิกายน 2550 - 30
เมษายน 2551)
3) มันสําปะหลัง มีพนื้ ที่ปลูก 517,065 ไร พื้นทีเ่ ก็บเกี่ยวแลว 340,206 ไร ผลผลิตเฉลี่ย ไร
ละ 3,688 กิโลกรัม ผลผลิตรวมประมาณ 1,254,807 ตัน แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอพนม
สารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกียบ และแปลงยาว
4) สับปะรด เปนพืชไรที่มีความสําคัญในการนํารายไดใหจังหวัดเพิ่มขึ้น มีพื้นที่ปลูก
46,999 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 34,592 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 7,933 กิโลกรัม ผลผลิตรวมประมาณ
274,407 ตัน แหลงผลิตอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว และบางคลา
5) ออยโรงงาน มีพื้นที่ปลูก 33,985 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 24,741 ไร ผลผลิตรวมประมาณ
207,396 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 8,383 กิโลกรัม แหลงปลูกจะอยูในพื้นที่อําเภอทาตะเกียบ
อําเภอแปลงยาว สนามชัยเขต และพนมสารคาม
6) มะมวง เปนพืชสวนที่มีความสําคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น
85,710 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 84,281 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 863 กิโลกรัม ไดผลผลิต 72,693 ตัน มีการ
ปลูกกระจายในทุกอําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา
7) มะพราว มีการปลูกทั่วไปทั้งมะพราวแกและมะพราวออน โดยมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น
31,928 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 30,889 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 1,145 กิโลกรัม ไดผลผลิตรวม 35,399 ตัน
8) ยางพารา เปนไมยืนตนที่มีการสงเสริมการปลูก พื้นที่ปลูก 115,161 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว
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88,843 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 324 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 20,804 ตัน แหลงปลูกที่สาํ คัญอยูที่
อําเภอสนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว และพนมสารคาม
9) หมาก เปนพืชสวนที่มีการปลูกมานานแลวโดยมีพื้นที่ปลูก 11,932 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว
11,924 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 1,346 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 16,053 ตัน แหลงปลูกจะอยูที่อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางคลา บางน้ําเปรี้ยว และบานโพธิ์
ตารางที่ 4.8 พื้นที่การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2553
พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิต
มูลคา
ชนิดพืช
(ไร)
(ไร)
(กก./ไร)
รวม(ตัน) (ลานบาท)
ขาวนาป
1,019,449 1,003,623
723
725,413
4,715
ขาวนาปรัง
310,036
276,379
832
203,033
1,726
มันสําปะหลัง 517,065
340,206
3,688
1,254,807
2,510
ออยโรงงาน
33,985
24,741
8,383
207,396
133
สับปะรด
46,999
34,592
7,933
274,408
1,345
มะมวง
85,710
84,281
863
72,693
1,309
ยางพารา
115,161
88,843
324
20,804
1,831
มะพราว
31,928
30,889
1,145
35,399
146
หมาก
11,932
11,924
1,346
16,053
169
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553
2) ปศุสัตว
การเลี้ยงสัตวในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งการเลี้ยงสัตวเพื่อใชงานและบริโภค ไดแก โค
กระบือ เปด ไก สุกร แพะ แกะ เปนตน ซึ่งมีเกษตรกรบางพื้นที่เลี้ยงสัตวเปนอาชีพหลัก และอาชีพ
รอง โดยจะเปนอาชีพที่ควบคูไปกับการเพาะปลูก ประกอบกับจังหวัดฉะเชิงเทรามีปจจัยที่สงเสริม
การเลี้ยงสัตว กลาวคือ ทําเลที่ตั้งสะดวกตอตลาดและวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว คือ ใกล
สถานที่ผลิตวัตถุดิบพืชผลการเกษตรและใกลแหลงจําหนาย ตลาดกรุงเทพและปริมณฑล การ
เลี้ยงสัตวที่สําคัญของจังหวัด ไดแก การเลี้ยงไกไข และการเลี้ยงสุกร
3) ประมง
พื้นที่ศึกษาประกอบไปดวย พื้นที่น้ําจืด พื้นที่น้ํากรอย และพื้นที่น้ําเค็ม ทําใหเกิดความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพดานการประมง มีแมน้ําบางปะกงเปนหัวใจหลักในการประกอบ
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อาชี พ สามารถทํ า รายไดเ ข า สู จั ง หวั ด คิ ดเป น มู ล คา หลายลา นบาท สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา(ข อ มู ล ณ เดื อ นธั น วาคม 2552) พบว า ในพื้ น ที่ ศึ ก ษามี พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า
120,784 ไร โดยมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลมากที่สุด 82,192 ไร รองลงมาคือปลาน้ําจืด 36,498 ไร
ปลาน้ํากรอย (ปลากะพงขาว) 1,878 ไร และสัตวน้ําอื่นๆ 216 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนพืน้ ที่ ฟารม และชนิดสัตวน้ําที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2552
เนื้อที่
จํานวนฟารม
ชนิดสัตวนา้ํ
(ราย)
(ไร)
กุงทะเล
10,192
82,192
ปลาน้าํ จืด
3,903
36,498
ปลาน้าํ กรอย(ปลากะพงขาว)
339
1,878
สัตวน้ําอืน่ (กบ,จระเข)
169
216
รวม
14,603
120,784
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552
กุงทะเลมีผลผลิตมากที่สุด โดยปพ.ศ. 2552 มีปริมาณผลผลิต 35,404 ตัน มีมูลคา 2,832
ลานบาท ปลาน้ําจืด ปริมาณผลผลิต 17,310 ตัน มีมูลคา 519 ลานบาท และปลาน้ํากรอย (ปลา
กะพงขาว) ปริมาณผลผลิต 2,488 ตัน มีมูลคา 211 ลานบาท ตามลําดับ (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 แสดงปริมาณและมูลคาการผลิตสัตวน้ําของเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2552
มูลคา(ลานบาท)
ชนิดสัตวนา้ํ
ปริมาณ(ตัน)
กุงทะเล
35,404
2,832
ปลาน้าํ จืด
17,310
519
ปลาน้าํ กรอย(ปลากะพงขาว)
2,488
211
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552
จากการศึกษา พบวาป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลรวม 82,192 ไร กระจายอยู
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําบางประกง (แผนที่ 4.10) โดยมีมากที่สุดในอําเภอบางคลารอยละ 23
รองลงมาคือ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรารอยละ 22 อําเภอบานโพธิ์รอยละ 15 อําเภอบางปะกงรอยละ 12
อําเภอบางน้ําเปรี้ยวรอยละ 10 อําเภอคลองเขื่อนรอยละ 9 อําเภอราชสาสนรอยละ 5 อําเภอแปลง
ยาวรอยละ 3 และอําเภอพนมสารคามรอยละ 1 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.11 และแผนภูมิที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.111 แสดงพื้นทีการเลี
ก่
้ยงกุง ทะเลรายอํ
ท
าเภภอในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 22552
รอยละ
อําเภอ
เ
จํานวนราาย
เนื
เ ้อที่(ไร)
222
เมืองฉะเชิงเทรา
2,766
17,789
ราชสาสน

307

4,070

5

บางคลา

2,045

18,623

223

บางน้ําเปรียว
ย้

895

7,825

110

บางปะกง

1,173

9,778

112

บานโพธิ์

1,662

12,220

115

แปลงยาว

86

2,700

3

พนมสารคาาม

90

1,410

1

7,777
82,192

9

คลองเขื่อน
1,167
รวม
10,191
ที่มา: สํานักงานประมงจั
ง
ง ดฉะเชิงเททรา
งหวั
พนมสาารคาม
2%
%
แปปลงยาว
3%
บานโพธิ์
15%
บางปะกงง
12%

100

คลองเขื่อน
9%
เมืองฉะเชิงเทราา
22%

ราชสาสน
5%

บาางคลา
2
23%

บางน้ําเปรีรี้ยว
9%

แผนภูมิที่ 4.22 แสดงอัตราาสวนพืน้ ทีก่ ารรเลีย้ งกุงทะเลลรายอําเภอใในพืน้ ทีศ่ ึกษาา ป พ.ศ. 25552
ที่มา: สํานักงานประมงจั
ง
ง ดฉะเชิงเททรา
งหวั
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จากลักษณะของพื้นที่ศึกษาเปนที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง และไดอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเล
ทําใหพื้นที่นี้มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล จากการสัมภาษณ (เจาหนาที่สํานักงานประมง
จังหวัด, 14 มีนาคม 2555) มีการเริ่มเลี้ยงกันมาเกือบ 100 ป จากการเลี้ยงแบบธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเล
อําเภอบางปะกง ซึ่งไมประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะอาศัยลูกกุงจากธรรมชาติเทานั้น จนกระทั่งประมาณป
พ.ศ.2516 นักวิชาการจากกรมประมงไดทดลองเพาะฟกลูกกุงทะเลเปนผลสําเร็จ และสงเสริมใหเกษตรกรนํา
ลูกกุงไปปลอยเสริมในนากุงตามธรรมชาติ มีการใหอาหารเสริมเชน ปลาสับ รําขาว เปนตน ซึ่งเปนการเลี้ยง
แบบกึ่งพัฒนา หลังจากนั้นปพ.ศ.2525 จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเพาะฟกลูกกุงทะเลเองได และไดมีการ
พัฒนาการเลี้ยงกุงทะเลเปนแบบพัฒนา ปรากฏวาการเลี้ยงกุงทะเลหรือกุงกุลาดํา (Paneaus monodon)
แบบพัฒนาในระยะเริ่มแรกใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุนสูงมาก จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญเปลี่ยน
วิธีการเลี้ยงมาเปนแบบพัฒนากันมากขึ้น และมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงกระจายไปทั่วตามแนวชายฝงแมน้ํา
บางปะกง และพื้นที่ตอนในซึ่งไมติดตอกับน้ําเค็มไดพัฒนาการเลี้ยงกุงระบบความเค็มต่ําเรื่อยขึ้นมาตามลํา
น้ําตอนบน โดยการเลี้ยงสวนใหญเปนการเลี้ยงกุงทะเลระบบเปด หลังจากนั้นประมาณปพ.ศ. 2540 ไดเกิด
โรคระบาดในกุงกุลาดําขึ้น ซึ่งสาเหตุใหญมาจากการเลี้ยงที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ มีการระบายน้ําจาก
บอเลี้ยงกุงลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติโดยตรง และเมื่อมีการสูบน้ํากลับมาใชในการเลี้ยงครั้งตอไป ทําใหเชื้อ
โรคติดเขามาในบอเลี้ยงจึงเกิดโรค ทําใหกุงตายเปนจํานวนมาก และระบบนิเวศในพื้นที่ขางเคียงเสื่อมโทรม
ลง โดยปพ.ศ.2545 พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลไดลดลงอยางมาก และในชวงเวลาเดียวกันไดมีการนํากุงขาวแวนนาไม
เขามาทดลองเลี้ยงในบริเวณนี้จนประสบความสําเร็จ เนื่องจากกุงขาวเปนกุงที่เลี้ยงงายกวากุงกุลาดํา
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดงาย แข็งแรง โตเร็ว โดยการเลี้ยงสวนใหญเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงระบบปด
มีการบริหารจัดการฟารมที่ไดมาตรฐานตามที่กรมประมงกําหนด มีการบําบัดน้ํากอนปลอยออกสูภายนอก
ฟารม หรือเก็บไวใชในการเลี้ยงครั้งตอไปได จนกระทั่งปพ.ศ.2546 การเลี้ยงกุงทะเลหรือกุงขาวแวนนาไมใน
บริเวณพื้นที่ศึกษาเริ่มมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยในปพ.ศ.2548 มีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลรวม 84,584
ไร และไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยป พ.ศ. 2550-2551 มีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเล 90,053 ไร และ 94,592 ไร
ตามลําดับ (ตารางที่ 4.12) หลังจากนั้นพื้นที่การเลี้ยงกุงทะเลในปพ.ศ.2552 ไดมีการลดปริมาณลง เนื่องจาก
ราคาของกุงในตลาดตกต่ําลง ประกอบกับตนทุนการเลี้ยงโดยเฉพาะคาอาหาร คาน้ํามัน และคาไฟฟา เปน
ตน ซึ่งเปนค าใช จ ายหลั กในการเลี้ยงกุงทะเลไดปรับตัวสูงขึ้น ทําใหต องใชเงินลงทุนในการเลี้ยงมาก
เกษตรกรรายยอยขาดทุนเพราะไปกูยืมเงินมาลงทุนจึงกลบบอกุงเปลี่ยนไปทําการเกษตรอื่นๆ เชนทํานา ทํา
สวน เปนตน ฟารมเลี้ยงกุงรายใหญที่มีเงินทุนหมุนเวียนมาก และฟารมที่มีระบบการจัดการฟารมที่ดีเทานั้น
จึงจะอยูรอดมาจนถึงปจจุบัน (ผูประกอบการฟารมเพาะฟกกุงทะเล, ต.เกาะไร อ.บานโพธิ์, 2 สิงหาคม 2554)
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ตารางที่ 4.12 แสดงพื้นที่ฟารมเลี้ยงกุง ทะเลในพืน้ ที่ศึกษา พ.ศ. 2542-2552
อําเภอ

2542
2543
เมืองฉะเชิงเทรา
9,004
9,726
ราชสาสน
820
1,416
บางคลา
11,253 13,273
บางน้าํ เปรี้ยว
6,510
7,130
บางปะกง
7,892
8,592
บานโพธิ์
8,910
9,110
แปลงยาว
438
1,153
พนมสารคาม
404
815
คลองเขื่อน
4,038
4,722
รวม
49,269 55,937
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

2544
10,100
1,430
13,506
7,521
8,460
9,624
1,012
842
4,814
57,309

2545
7,442
981
8,150
5,106
5,368
6,846
521
284
3,102
37,800

2546
12,056
2,575
14,204
8,012
9,540
11,403
1,004
1,126
6,092
66,012

เนื้อที่ (ไร)
2547
10,370
1,452
12,240
7,264
8,243
9,071
1,226
1,074
5,190
56,130

2548
16,987
3,695
17,540
10,557
11,890
12,452
1,702
1,584
8,177
84,584

2549
18,350
3,405
18,842
9,006
12,230
12,854
1,983
1,422
8,214
86,306

2550
19,105
3,046
20,680
9,256
12,786
13,446
2,084
1,320
8,331
90,053

2551
19,606
3,604
21,744
9,737
13,219
14,012
2,242
1,388
9,040
94,592

2552
17,789
4,070
18,623
7,825
9,778
12,220
2,700
1,410
7,777
82,192
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3) อุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งมีผลตอการจาง
แรงงาน แรงงานภาคเกษตรกรรมจะเขาสูภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ประเภทอุตสาหกรรมที่นัก
ลงทุนใหความสนใจลงทุนและมีแนวโนมในการลงทุนสูง ไดแก อุตสาหกรรมผลิตและประกอบ
ชิ้นสวนยานยนต ผลิตชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใชจากเหล็กและโลหะ และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร ซึ่งนักลงทุน
สวนใหญจะสนใจลงทุนในเขต อําเภอบางปะกง อําเภอเมือง อําเภอพนมสารคาม อําเภอบานโพธิ์
อําเภอบางคลา และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จะมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนน เพราะมี
วัตถุดิบและเสนทางคมนาคมที่สะดวก เชน การขยาย เสนทางคมนาคมสายบางนา-ตราด บางปะ
กง-ฉะเชิงเทรา สุวินทวงศ-ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา-บางน้ําเปรี้ยว เปนตน
ปจจุบัน (ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2554) จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 1,513 โรง
มีการจางงาน 113,635 คน เงินลงทุนประมาณ 216,400 ลานบาท
ในพื้นที่ศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทกระจายตัวอยูตามอําเภอตาง ๆ อําเภอ
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนนมากซึ่งไดแก อําเภอเมือง และอําเภอบางปะกง อําเภอพนม
สารคาม และอําเภอบานโพธิ์ การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานมานักลงทุนใหความ
สนใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานในเขตอําเภอบางปะกงและอําเภอเมืองมากกวาพื้นที่อื่น เนื่องจากเปน
บริเวณที่ใกลกับแหลงขนถายสินคาและวัตถุดิบในการผลิตและมีการคมนาคมขนสงที่สะดวก
รวดเร็ ว แต ป จ จุ บั น พื้ น ที่ ใ นเขตอํ า เภอบ า นโพธิ์ กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น มากขึ้ น
เนื่องจากอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเปนแหลงขนถายสินคาแหงใหม ที่ทันสมัยและมี
ขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันมีโรงงานผลิตและประกอบรถยนตขนาดใหญ
ในเครือบริษัท โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดขยายฐานการผลิตมาตั้งโรงงาน และยังมี
การลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนตในเขตอําเภอบานโพธิ์ตามมาอีกดวย ซึ่งจะเปน
การชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราไดเปนอยางดี
4.2.1 สภาพทางสังคม
1) ประชากร
ปพ.ศ. 2553 ในพื้นที่ศึกษา 9 อําเภอ มีจํานวนประชากรรวม 558,557 คน แบงเปนเพศ
ชาย 272,274 คน เพศหญิง 286,283 คน ซึ่งมีประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชายทุกอําเภอ
สํ า หรั บ อํา เภอที่ มี ป ระชากรอาศัย อยู ม ากที่ สุด คื อ อํ า เภอเมือ งฉะเชิ ง เทรามี ป ระชากรจํ า นวน
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148,569 คน รองลงมาไดแก อําเภอบางน้ําเปรี้ยวมีจํานวนประชากร 84,794 คน อําเภอบางปะกง
มีจํานวนประชากร 84,267 คน อําเภอพนมสารคามมีจํานวนประชากร 80,022 คน อําเภอบาน
โพธิ์มีจํานวนประชากร 49,917 คน อําเภอบางคลามีจํานวนประชากร 45,313 คน อําเภอแปลง
ยาวมีจํานวนประชากร 39,712 คน อําเภอคลองเขื่อนมีจํานวนประชากร 13,302 คน และอําเภอ
ราชสาสนมีจํานวนประชากร 12,661 คน ตามลําดับ มีความหนาแนนเฉลี่ยทั้งพื้นที่ศึกษา 212 คน/
ตารางกิโลเมตร โดยอําเภอที่มี ประชากรอาศัยอยูห นาแนนที่สุ ดคือ อําเภอเมืองฉะเชิง เทรามี
จํานวน 392 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อําเภอบางปะกงมีจํานวน 327 คน/ตารางกิโลเมตร
อําเภอบานโพธิ์มีจํานวน 229 คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอบางคลามีจํานวน 199 คน/ตาราง
กิโลเมตร อําเภอบางน้ําเปรี้ยวมีจํานวน 170 คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอแปลงยาวมีจํานวน 167
คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอพนมสารคามมีจํานวน 145 คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอคลองเขื่อนมี
จํานวน 145 คน/ตารางกิโลเมตร และอําเภอราชสาสนมีจํานวน 94 คน/ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ
มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 200,974 ครัวเรือน (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนประชากร ความหนาแนน และจํานวนครัวเรือนในพืน้ ที่ศึกษาพ.ศ.2553
อําเภอ

ชาย (คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ความหนาแนน
(คน/ตร.กม.)

จํานวน
ครัวเรือน

เมืองฉะเชิงเทรา 71,765
76,804
148,569
392
54,106
บางคลา
21,765
23,548
45,313
199
15,596
บางน้ําเปรีย้ ว
42,052
42,742
84,794
170
22,046
บางปะกง
40,983
43,284
84,267
327
38,920
บานโพธิ์
24,126
25,791
49,917
229
17,122
พนมสารคาม
39,142
40,880
80,022
145
30,433
ราชสาสน
6,227
6,434
12,661
94
3,837
แปลงยาว
19,724
19,988
39,712
167
15,219
คลองเขื่อน
6,490
6,812
13,302
104
3,695
รวม
272,274 286,283
558,557
212
200,974
ที่มา: สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553
ในอดีตลักษณะการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ศึกษา สวนใหญจะอาศัยอยูอยาง
หนาแนนบริเวณที่ราบริมฝงแมน้ําบางปะกง ตั้งแตทิศเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทราลงมา เนื่องจาก
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เปนพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งการตั้งถิ่น
ฐานดั้ ง เดิ ม ของประชากรยั ง ต อ งอาศั ย แมน้ํา บางปะกงเป น เส น ทางคมนาคมสายหลัก แตใ น
ปจจุบันการคมนาคมโดยอาศัยแมน้ําบางปะกงลดนอยลง เปลี่ยนมาใชการคมนาคมทางบก มีการ
ตัดถนนเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการกระจายตัวของประชากรจึงไดขยายพื้นที่ออกจากเดิมและมี
ปริมาณหนาแนนขึ้นตามเสนทางคมนาคมสายหลักไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (บางนาตราด) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ) และในชวง 10-15 ปที่ผานมา ปจจัยที่
สงเสริมลักษณะการกระจายตัวของประชากรที่สําคัญไดแก การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม
และพาณิชกรรม ประกอบกับการใชเสนทางคมนาคมทางถนนเปนหลัก
2) อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร
พื้นที่ศึกษามีจํานวนประชากรรวม 558,557 คน (ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2553) มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2543-2553 ที่ผานมารอยละ 5.06 อําเภอที่มี
อัตราการเปลี่ยนประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อําเภอแปลงยาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.28 รองลงมาคือ อําเภอบานโพธิ์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 9.76
อําเภอบางปะกงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 7.94 ตามลําดับ สวนอําเภอที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรนอยที่สุดคือ อําเภอราชสาสนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.05
(ตารางที่ 4.14)
ประชากรสวนใหญในพื้นที่ศึกษามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาแตโบราณกาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความนับถือหลวงพอพุทธโสธร ซึ่งเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากขอมูลป 2546 มี วัดจํานวน 373 แหง สํานักสงฆ 79 แหง มีพระสงฆ 4,559 รูป สามเณร 579 รูป
มัสยิด 63 แหง โบสถคริสต 9 แหง วัดจีน 2 แหง มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 382 แหง จํานวนหองเรียนรวม 4,653 หอง ครูจํานวน 5,947 คน
จํานวนครูที่ทําการสอน 5,777 คน จํานวนนักเรียน 124,379 คน มีอัตราสวนนักเรียนตอครู 1 คน เทากับ
20 สวนในดานสาธารณสุข มีจํานวนสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง จํานวน 503 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 9 แหง จํานวน 390 เตียง
และสถานีอนามัย 119 แหง บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราสวนของ
บุคลากรสาธารณสุขตอประชากรสูงที่สุดไดแก ทันตแพทย ซึ่งมีอัตราสวนตอประชากรเทากับ 1:28,250
รองลงมา ไดแก เภสัชกร แพทย และพยาบาลวิชาชีพ ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนของเตียงผูปวย ตอ
ประชากรเทากับ 1:578
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ตารางที่ 4.14 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรรายอําเภอในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2543-2553

รวม

จํานวนครัวเรือน

รวม

จํานวนครัวเรือน

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ประชากร

เมืองฉะเชิงเทรา

141,924

36,816

148,569

54,106

4.68

บางคลา

46,539

12,484

45,313

15,596

-2.63

บางน้ําเปรี้ยว

80,055

18,497

84,794

22,046

5.92

บางปะกง

78,067

20,884

84,267

38,920

7.94

บานโพธิ์

45,477

11,621

49,917

17,122

9.76

พนมสารคาม

77,739

21,785

80,022

30,433

2.94

ราชสาสน

12,667

3,422

12,661

3,837

-0.05

แปลงยาว

35,370

9,790

39,712

15,219

12.28

คลองเขื่อน

13,801

3,774

13,302

3,695

-3.62

รวม

531,639

139,073

558,557

200,974

5.06

พ.ศ. 2543

อําเภอ

พ.ศ. 2553

ที่มา: สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงประชากรรายอําเภอในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2543 และพ.ศ.2553
ที่มา: สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553
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สรุป
พื้นที่ศึกษา อยูบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ
2,630 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 2-3 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีความลาดชันนอยกวารอยละ 20 สภาพ
ภูมิอากาศมีลักษณะเปนแบบเขตเมืองรอน หรืออากาศรอนชื้นแถบเสนศูนยสูตร อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ไมมีลมพายุรุนแรง มีโครงขายแมน้ําลําคลอง และโครงขายถนนอยาง
ทั่วถึงทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมถึงน้ําในแมน้ําบางปะกงมีความเค็มผสมอยูจากการที่น้ําทะเลหนุน
ในชวงฤดูแลงอีกดวย
สมรรถนะดินในพื้นที่ศึกษาที่มีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือลักษณะดิน
เปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว มีสารประกอบของธาตุกํามะถันอยูในชั้นดินตอนลาง และดินมี
ความเค็มผสมอยู ปฏิกิริยาดินมีความเปนกรดถึงกรดจัดมาก ซึ่งไมเหมาะที่จะทําการเพาะปลูกพืช
โดยพบกลุมชุดดินที่มีลักษณะดังกลาวกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ศึกษา
จากลักษณะดังกลาวจึงเห็นไดวา ในบริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งครอบคลุม 9 อําเภอของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนบริเวณที่มีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยิ่ง ทั้งในเรื่องของทําเล
ที่ตั้งซึ่งมีระยะหางจากทะเลไมมากนัก แตไมมีลมพายุรุนแรงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอบอกุง
มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุง ซึ่งมีความสม่ําเสมอของ
อุ ณ หภู มิ ต ลอดทั้ ง ป ป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ เ หล า นี้ ล ว นเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อย า งมากที่ จ ะนํ า ไปสู ก าร
เพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาตอไป
ป จ จุ บั น พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ ง ทะเลมี ม ากที่ สุ ด ในอํ า เภอบางคล า รองลงมาคื อ อํ า เภอเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา โดยหลังจากปพ.ศ.2552 พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่ศึกษาไดลดปริมาณลง เนื่องจาก
ตนทุนการเลี้ยงมีราคาสูงขึ้น เชน คาอาหาร คาน้ํามัน และคาไฟฟา เปนตน ทําใหเกษตรกรราย
ยอยที่มีเงินทุนหมุนเวียนนอยขาดทุน และตองเปลี่ยนอาชีพไปทําการเกษตรประเภทอื่น ฟารม
เลี้ยงกุงรายใหญที่มีเงินทุนหมุนเวียนมาก และฟารมที่มีระบบการจัดการฟารมที่ดีจึงจะอยูรอดได
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บทที่ 5
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาสภาพทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในบทที่ ผ า นมา ทํ า ให
สามารถทราบรายละเอี ย ดเชิ ง พื้ น ที่ ของพื้น ที่ศึ ก ษา ในเนื้ อ หาของบทนี้ จ ะทํา การวิเ คราะห ใน
รายละเอียดของภาพรวมของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล วิเคราะหปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล และวิเคราะหขอจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ศึกษา
5.1 ภาพรวมของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
5.1.1 ตนทุนการผลิต
โดยทัว่ ไปแลวตนทุนในการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไมแบบพัฒนาแบงเปน 2 ประเภทคือ
1) ตนทุนคงที่ คือคาใชจายในการเลี้ยงกุงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
ซึ่งเปนคาใชจายประจําซึ่งประกอบไปดวย คาอุปกรณในการเลี้ยงตางๆ เชน คาขุดบอ ทอระบาย
น้ํา เครื่องสูบน้ําและทอน้ํา อุปกรณการจับกุง อุปกรณใหอาหารกุง เครื่องวัดคา pH และเครื่องวัด
ความเค็ม คาเชาที่ดิน เปนตน
2) ตนทุนผันแปร คือคาใชจายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตไดแก คาซอมคันบอ
และคาขุดลอกเลน คาพันธุกุง คาอาหารกุง คาวัสดุปูน กากชา ยารักษาโรคกุง คาไฟฟา คาน้ําเค็ม
คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ และคาใชจายในการขายกุง เปนตน
เมื่อศึกษาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแบบพัฒนาของบอขนาด 2 ไร (จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล 6 ราย,จ.ฉะเชิงเทรา) พบวาตนทุนเฉลี่ยของการเลี้ยงตอ 1 ไรตอ
รุน จะอยูที่ 82,630 บาท โดยตนทุนในการเลี้ยงนี้แบงออกเปนตนทุนคงที่คือ คาใชประโยชนที่ดิน
คาเชาที่ดิน และคาเสื่อมอุปกรณตางๆเชน บอกุงและประตูน้ํา โรงเรือน เครื่องสูบน้ําและทอน้ํา
เครื่องตีน้ําพรอมอุปกรณ อุปกรณใหอาหารกุง อุปกรณการจับกุง เครื่องวัดคา pH และเครื่องวัด
ความเค็ม เปนตน รวมเปนเงิน 2,790 บาท และตนทุนผันแปรในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแบบ
พัฒนานี้ไดแก คาซอมคันบอและคาขุดลอกเลน คาพันธุกุง (80,000ตัว/ไร) คาอาหารกุง คาวัสดุ
ปูน กากชา ยารักษาโรคกุง คาไฟฟา คาน้ําเค็ม คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ และ
คาใชจายในการขายกุง รวมเปนเงิน 79,840 บาท (ตารางที่ 5.1) โดยตนทุนผันแปรนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามราคาคาอาหารอุปกรณ และคาไฟฟาที่ขึ้นลงไมแนนอนตามสภาวการณ ซึ่ง
พบวา ตนทุนทั้งหมดในการเลี้ยงกุงขาว 1 ไรตอรุนนั้น เปนคาใชจายอาหารกุงมากที่สุดประมาณ
รอยละ 52 รองลงมาคือ คาไฟฟารอยละ18 คาพันธุกุงรอยละ12 ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 5.1) จาก
การสัมภาษณพบวา ในปจจุบันเกษตรกรสวนมากจะเสียเงินในการลงทุนครั้งแรกคอนขางสูง ไดแก
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คาขุดบอ คาเครื
า ่องสูบน้ําและท
า
อ เครื่องตี
อ น้ํา ใบพัด คาประตูและท
ล อระบายน้ํา คาอุปกรรณในการ
เลี้ยง และจับกุ
บ ง เปนตน โดยเฉลี่ยตนทุ
น นคงที่ในกการเลี้ยงครั้งแรกตอไรจะอยูที่ 36,4000 บาท
(ตารางที่ 5.22) แตเมื่อมีการเลี้ยงในครัรั้งตอไป มูลคาเงินทุนในสวนของตนทุนนคงที่นั้นจะลลดจํานวน
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ง สามารถเลี้ยงได 2-33 รุน โดย
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น นและความมตองการของงเกษตรกรผูเลี
เ ้ยง ซึ่งเงินทุนที่เกษตรกรรนํามาลงทุนสสวนใหญ
มาจากเงินทุนส
น วนตัวในกการเลี้ยง หรืออาจกูยืมธนาาคารเพื่อการรเกษตรและสหกรณ (ธกส.) รวมทั้ง
ขึ้นอยูกับปจจั
จ ยเชิงพื้นที่ เชน ปริมาณ
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คาใชประโยชน
ร
ทดี่ ิน/คาเชา

2
2%

1%
1%

1% 3%
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คาเสือ่ มอุกรณ
12
2%

18%

คาซอมคคันบอและคาขุดลอกเลน
คาพันธุกุก ง
คาอาหาารกุง

5%

คาวัสดุปูปูน/กากชา/ยารักษาโโรคกุง
52%

คาไฟฟา
คาน้ําเค็ม
คาซอมออุปกรณ
คาใชจายในการขายกุง

แผนภูมิที่ 5.11 แสดงอัตราาสวนตนทุนในนการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไมมตอ 1 ไรตอรรุน
ที่มา: ผูวิจัย, 2554
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ตารางที่ 5.1 แสดงตนทุนเฉลี่ยการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไมตอ 1 ไร/รุน (ขนาดบอ 2 ไร)
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร
รายการ
รวม
รอยละ
รายการ
1.82 คาซอมคันบอและคาขุดลอกเลน
คาใชประโยชนที่ดิน/คาเชา
1,500
1.56 คาพันธุก ุง
คาเสื่อมอุปกรณ
1,290
บอกุงและประตูน้ํา
200
คาอาหารกุง
โรงเรือน
50
คาวัสดุปูน/กากชา/ยารักษาโรคกุง
เครื่องสูบน้ําและทอน้าํ
100
คาไฟฟา
เครื่องตีน้ําพรอมอุปกรณ
800
คาน้ําเค็ม
อุปกรณใหอาหารกุง
60
คาซอมอุปกรณ
อุปกรณการจับกุง
20
คาใชจายในการขายกุง
เครื่องวัดคา pH
30
เครื่องวัดความเค็ม
30
รวม
2,790
3.38 รวม
ตนทุนรวมทั้งหมด
82,630

รวม
2,500
9,600
43,200
4,000
15,000
4,000
740
800

รอยละ
3.03
11.62
52.28
4.84
18.15
4.84
0.90
0.97

79,840

96.62

ที่มา: ผูวิจัย, 2554
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ตารางที่ 5.2 แสดงตนทุนเฉลี่ยครั้งแรกในการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไมตอ 1 ไร/รุน
ตนทุนการเลี้ยงครั้งแรก
รายการ
คาขุดบอ
คาเครื่องสูบน้าํ และทอ เครื่องตีน้ํา ใบพัด
คาประตูและทอระบายน้าํ
คาอุปกรณในการเลี้ยง และจับกุง
รวม

มูลคา(บาท)
8,000
25,000
2,200
1,200
36,400

ที่มา: ผูวิจัย, 2554
5.1.2 ผลตอบแทนและการตลาด
1) ผลตอบแทนจากการเลีย้ งกุงขาวแวนนาไม
ผลตอบแทนจากการเลี้ ยงกุงขาวแวนนาไมแบบพัฒนาโดยเฉลี่ย (จากการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล 6 ราย,จ.ฉะเชิงเทรา) พบวามีปริมาณผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงตอ
1 ไรตอ รุน อยูที่ประมาณ 1 ตัน โดยกุงที่จับมีขนาดโดยเฉลี่ย 100 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100 บาท
ผลตอบแทนเบื้องตนจากการขายตอ 1 ไรตอรุนประมาณ 100,000 บาท โดยเงินที่ไดจากการขายนี้ยัง
ไมไดหักคาใชจายในการลงทุน เมื่อมีการหักคาใชจายในการลงทุนเปนมูลคา 82,630 บาทแลวนั้น จะ
เหลือผลตอบแทนที่เปนกําไรสุทธิใหแกเกษตรกรประมาณ 17,370 บาท/ไร/รุน โดยบอที่เลี้ยงมีขนาด 2 ไร
ทําใหมีกําไรตอบอรวมเปนเงิน 34,740 บาท ซึ่งจัดไดวาเปนผลตอบแทนที่คอนขางพอใชในชวงระยะเวลา
การเลี้ยงประมาณ 3 เดือน สวนผลตอบแทนเฉลี่ยตอกิโลกรัมอยูที่ 100 บาทตอกิโลกรัม โดยยังไมไดหัก
ตนทุน และเมื่อหักตนทุนทั้งหมดแลวจะเหลือกําไรสุทธิ 17.37 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3 แสดงผลตอบแทนจากการเลีย้ งกุง ขาวแวนนาไมตอ 1 ไรตอรุน
ผลตอบแทนการเลี้ยงเฉลีย่ ตอไร

ผลตอบแทนการเลี้ยงเฉลีย่ ตอกิโลกรัม

รายการ

มูลคา(บาท)

รายการ

มูลคา(บาท)

รายรับเบื้องตนจากการขาย

100,000

รายรับเบื้องตนจากการขาย

100

หักตนทุนรวมทั้งหมด

82,630

หักตนทุนรวมทั้งหมด

82.63

กําไรสุทธิ
ที่มา: ผูวิจัย, 2554

17,370

กําไรสุทธิ

17.37
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2) โครงสรางทางการตลาดของกุงขาวแวนนาไม
จากการศึกษาดานการตลาดของกุงขาวแวนนาไมนัน้ พบวาโครงสรางทางการตลาดจะมี
รูปแบบดังตอไปนี้ (แผนภูมิที่ 5.2)
(1) ตลาดหนาฟารมมีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทําหนาที่เปนผูข าย โดยมีผูรวบรวมกุง ในทองที่
หรือทองถิ่น แพกุง หองเย็น ทําหนาทีเ่ ปนผูซื้อ การขายสามารถกระทําไดโดยเสรี มีการเจรจาตกลง
ตอรองราคาตามขนาดของกุง
(2) ตลาดกลางเปนผูรวบรวมกุงจากแพกุง มีการประมูลซื้อขายกันผานตลาดกลาง ซึ่งแพ
กุงไดรับคาตอบแทนจากการขาย โดยขึน้ อยูกับขนาดและคุณภาพของสินคาเปนหลัก
(3) ตลาดขายสง พอคาขายสงซึ่งประมูลสินคามาจากตลาดกลาง จะเปนผูขายสินคา
ใหกับหองเย็น โรงงานแปรรูป สงใหพอคาขายปลีกตามตลาดขายปลีกตางๆในประเทศ
(4) ตลาดตางประเทศและตลาดขายปลีก ปริมาณสินคาบางสวนจะถูกสงออกไปขายยัง
ตลาดตางประเทศ โดยหองเย็นหรือโรงงานแปรรูป ในสวนตลาดขายปลีกจะรับซื้อสินคามาจาก
ตลาดขายสง หรือผูรวบรวมกุงเพื่อจําหนายตอไปใหผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญ
นิยมขายกุงคละขนาดกัน โดยมีวิธีการสุมขนาดกุงประมาณ 3-4 ครั้ง และหาขนาดเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด เพื่อกําหนดราคาตามขนาดเฉลี่ยนั้นเชน 30ตัว/กก., 50ตัว/กก., 60ตัว/กก., 70ตัว/กก.80 ตัว/
กก. และ100 ตัว/กก. เปนตน ทั้งนี้เพราะหากมีการคัดขนาดตามความเปนจริงนั้นจะทําใหเสียเวลา
และจะทําใหกุงช้ํา การนําไปจําหนายตอจะสงผลใหราคาที่ไดต่ํากวาราคาที่ควรจะเปน โดยการ
จายเงินคาซื้อกุงนั้นนิยมจายเปนสด และเช็คซึ่งตองเปนเจาประจําที่เชื่อถือได ดังนั้นโดยภาพรวม
การตลาดของกุงขาวแวนนาไมเปนการคาแบบเสรี มีการเจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขายกอนที่
จะมีการซื้อขายกันจริง โดยไมไดผูกขาดหรือมีขอตกลงภายใตพันธะใดๆ การซื้อขายจะจายทันที
เปนเงินสดหรือเช็คตามที่ตกลงกันไว และกุงขาวแวนนาไมเปนสินคาที่มีตลาดรองรับผลผลิตอยู
ตลอดเวลา เพราะเปนสินคาที่มีการสงออกไปยังตางประเทศมากกวาที่จะบริโภคภายในประเทศ
เพราะมีราคาสูง อํานาจการซื้อในประเทศจึงนอยกวาตางประเทศ
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แผนภูมิที่ 5.2 แสดงโครงสรางตลาดของกุงขาวแวนนาไม
เกษตรกรผูเลีย้ ง

ตลาดทองถิ่น
(Local Market)

ตลาดปลายทาง
(Terminal Market)

ผูบริโภค
พอคาสงออก

1.พอคาทองถิ่น
2.แพกุง, ตัวแทน, นายหนา
3.โรงงานหองเย็น

1.พอคาทองถิ่น
2.แพกุง, ตัวแทน, นายหนา
3.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา
4.โรงงานหองเย็น
5.พอคาปลีก
6.พอคาสงออก

การเคลื่อนยายกุงขาวแวนนาไม
ที่มา: ผูวิจัย, 2554
3) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไม
จากการศึกษา พบวาธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีหลายประเภท ไดแก
(1) ฟาร ม เพาะฟ ก ลู ก กุ ง เป น ฟาร ม เพาะฟ ก ตั ว อ อ นของกุ ง ขาวแวนนาไม เพื่ อ ส ง ให
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในทองที่ตางๆ ลูกกุงที่ไดจากการเพาะฟกจัดเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งใน
การเลี้ยงใหประสบผลสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงบอดิน ลูกกุงที่ไดตองแข็งแรงและมีคุณภาพดี
ฟารมเพาะฟกลูกกุงตองผานมาตรฐานโคดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) จากกรม
ประมง จึงจะมีความนาเชื่อถือ โดยในพื้นที่ศึกษาฟารมเพาะฟกลูกกุงจะกระจายอยูในอําเภอบาน
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โพธิ์ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางปะกง และอําเภอคลองเขื่อน ซึ่งฟารมเพาะฟกลูกกุงจะขาย
ลูกกุงใหแกเกษตรกรทั้งในพื้นที่เอง และอําเภอใกลเคียง
(2) รานขายอุปกรณการเลี้ยงกุง จะขายอุปกรณตางๆที่จําเปนตอการเพาะเลี้ยงกุง เชน
เครื่องตีน้ํา มอรเตอร ทอน้ํา ใบพัด ทุน เปนตน โดยอุปกรณจะมีขายทุกอําเภอในพื้นที่ศึกษา แต
สวนมากรานใหญๆที่มีอุปกรณครบครันจะอยูในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางปะกง และ
อําเภอบานโพธิ์
(3) ธุรกิจขนสงน้ําเค็ม โดยฟารมเลี้ยงกุงรายใหญในอําเภอบางปะกง ชวงฤดูแลงเมื่อ
น้ําเค็มดันน้ําจืดเขามาในแมน้ําบางปะกงก็จะสูบน้ําเค็มมาเก็บไว เพื่อขายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
ในอําเภอตางๆในชวงฤดูน้ําหลาก
(4) โรงงานผลิตอาหารและตัวแทนจําหนายอาหารกุง โดยเมื่อโรงงานผลิตอาหารกุงออก
มาแลวจะมีตัวแทนจําหนายเปนรานคาในพื้นที่ หรืออาจมีเจาหนาที่มาขายอาหารกุง ณ ฟารม
เพาะเลี้ยงโดยตรง
(5) แพกุง เปนผูรับซื้อกุงจากฟารมของเกษตรกร โดยจะมีการตกลงราคาอยางเสรี และจะ
นําแรงงานมาจับกุงจากบอ รวมถึงแพ็คกุงแชแข็งในหองเย็นเพื่อสงไปขายยังตลาดกลางกุงและ
ขายใหลูกคารายยอยในพื้นที่ดวย
โดยจากการสัมภาษณ พบวาธุรกิจดังกลาวจะมีความเกี่ยวของกันคือ เกษตรกรผูเลี้ยงกุง
จะซื้อเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเลี้ยงกุงมาจากรานขายอุปกรณการเลี้ยง และจะซื้อลูกกุงใน
ระยะตัวออนมาจากฟารมเพาะฟกลูกกุง ซึ่งฟารมเพาะฟกลูกกุงจะปรับคาความเค็มของน้ําที่ใช
เลี้ ย งตามที่ เ กษตรกรผู เ ลี้ ย งต อ งการ หลั ง จากนั้ น เกษตรกรจะซื้ อ น้ํ า เค็ ม มาใช เ ลี้ ย งลู ก กุ ง ใน
ระยะแรกเทานั้น หลังจากนั้นจะเติมน้ําจืดลงไปเรื่อยๆจนปรับคาความเค็มของน้ําเปนศูนย โดย
อาหารกุงจะสามารถหาซื้อไดจากรานตัวแทนจําหนายในพื้นที่ใกลเคียงหรืออาจซื้อจากเจาหนาที่
ที่มาขายยังหนาฟารม และเมื่อกุงโตเต็มที่พรอมสําหรับการจับขายไดนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงจะติดตอ
ไปยังแพกุงที่อยูในพื้นที่ เพื่อใหมาจับกุง และแพกุงจะรวบรวมกุงในพื้นที่และสงไปขายยังตลาด
กลางที่จังหวัดสมุทรสาคร หรืออาจมีลูกคารายยอยมาขอซื้อจากแพกุงก็ได หลังจากที่กุงถูกสงไป
ขายยังตลาดกลางแลวจะมีผูซื้อกุงเพื่อสงไปยังโรงงานแปรรูป หลังจากแปรรูปแลวก็จะสงขายทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตอไป (แผนภูมิที่ 5.3) (ผูประกอบการฟารมเพาะฟกกุงทะเล, อ.บาน
โพธิ์, 2 สิงหาคม 2554)

87
แผนภูมิที่ 5.3 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ธุรกิจขนสง
ฟารมเพาะฟกลูก
รานขาย
อุปกรณ

ลูกคารายยอย

เกษตรกรผูเลี้ยง

แพกุง

ตัวแทน
จําหนาย

ตลาดกลางกุง

โรงงานแปรรูป

โรงงานผลิต
อาหารกุง

หองเย็นรับฝาก
และแปรรูป
ตลาดในประเทศ
และตางประเทศ
ที่มา: ผูวิจัย, 2554
5.1.3 เทคนิคการเลี้ยง
การเลี้ยงกุงในประเทศไทยไดเริ่มตนประมาณป พ.ศ. 2478 เดิมเปนการเลี้ยงในนาขาว
บริเวณที่น้ําทะเลทวมถึงหรือบริเวณที่ใกลปาชายเลน ในระยะแรกๆมีผลผลิตไมสูงมากนักเพราะ
เปนการเลี้ยงแบบดั้งเดิม อาศัยกุงจากธรรมชาติ การถายน้ําในบอก็อาศัยน้ําขึ้นลงเปนหลัก กุงที่
เลี้ยงเปนกุงแชบวย (Penaeus merguensis) และตอมาหลังจากปพ.ศ. 2520 เทคนิคการเลี้ยงไดมี
การพัฒนาขึ้น กุงที่เลี้ยงก็เปลี่ยนเปนกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) วิธีการเลี้ยงก็เปลี่ยนจาก
ระบบธรรมชาติ คือเปนการเลี้ยงแบบดั้งเดิม โดยใชวิธีดันน้ําเขานาหรือเปดน้ําเขานาเมื่อเวลาน้ํา
ขึ้น เพื่อใหลูกกุงและอาหารธรรมชาติติดเขามากับน้ําทะเล แลวเก็บกักน้ําไวประมาณ 1 - 2 เดือน
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เพื่อใหกุงเจริญเติบโตโดยกินอาหารจากธรรมชาติ ไมมีการใหอาหารหรือทําลายศัตรูกุง ผลผลิตไม
สามารถควบคุมได เพราะลูกกุงที่เขาไปกับน้ํามีปริมาณไมแนนอน อัตรารอดตายมีเปอรเซ็นตต่ํา
ผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงกุงแบบนี้จึงขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และมีการพัฒนา
ตอมาเปนการเลี้ยงแบบพัฒนา คือ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาจัดการในเรื่องของคุณภาพน้ํา
นําลูกกุงที่ไดจากโรงเพาะฟกมาปลอยแทนการใชลูกกุงจากแหลงน้ําธรรมชาติทั้งหมด ใชอาหาร
สําเร็ จรูปที่มีคุ ณภาพ มี การเปลี่ ยนถายน้ํา กํ าจัดศัตรูกุง และควบคุมโรค มีอัตรารอดตายสูง
ผลผลิตที่ไดโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 – 2,000 กิโลกรัมตอไรตอป จนเมื่อปพ.ศ.2540 เกิดโรค
ระบาดขึ้นในกุงกุลาดํา การเลี้ยงไมประสบผลสําเร็จ จึงไดมีการนํากุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei) เขามาทดลองเลี้ยงแทนกุงกุลาดํา และเริ่มเลี้ยงกันอยางแพรหลายตอมาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งเปนพันธุที่มีการเลี้ยงมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยใน
การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมใหขยายตัวเพิ่มขึ้นคือ การปรับปรุงเกี่ยวกับพันธุลูกกุงที่จะใชเลี้ยง และ
การผลิตอาหารเม็ดในประเทศ โดยอาหารกุงนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเลี้ยงกุง เพราะ
การลงทุนในการเลี้ยงสวนใหญจะเปนคาอาหารประมาณรอยละ 40-60
เทคนิ ค การเลี้ ย งที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง เพื่ อ ช ว ยลดต น ทุ น และลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมคือ การปรับปรุงดินโดยเหตุที่เกษตรกรสวนใหญไมใหความสําคัญกับดินในบอกุง ทํา
ใหสภาพดินในบออยูในสภาพเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหกุงตายภายใน 45 วัน
และเมื่อเลี้ยงไมไดผลทําใหเกษตรกรขาดทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่มีฟารมขนาดเล็ก ที่มี
ระบบการจัดการไมไดมาตรฐานถึงกับตองเลิกอาชีพเลี้ยงกุงไปในที่สุด การปรับปรุงดินเพื่อสราง
หวงโซอาหาร เปนวิธีที่ชวยลดตนทุนไดเปนอยางดี ผลผลิตกุงที่ไดมีคุณภาพ เทคนิคการทําหวงโซ
อาหารแบบนี้จะทําใหกุงมีสุขภาพแข็งแรงและตานทานโรคสูง เพราะไดอาหารธรรมชาติจากเลนใน
นากุง และยังเปนแหลงออกซิเจนใหกับลูกกุงที่มีอายุระหวาง 45-55 วัน ทําใหระยะนี้ไมจําเปนตอง
ใหอาหารกุง 20-30 วัน รวมทั้งไมตองเปดเครื่องตีน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนอีกดวย จึงเปนการลด
ตนทุนดานคาอาหาร คาไฟฟาและคาใชจายในการกําจัดเลนในบอของเกษตรกร และเมื่อดินมี
ความสมบูรณจึงชวยแกปญหาการสูญเสียพื้นที่ เพราะเกษตรกรไมตองหาพื้นที่ใหมๆในการเลี้ยง
กุง ทําใหการเลี้ยงกุงมีความยั่งยืน และชวยเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงดวย กลาว
โดยสรุ ป พบวา การปรับ ปรุ ง ดิ น เพื่อ สร า งหว งโซอ าหารนี้มี ความสํ า คัญ คือ ชว ยลดต น ทุน ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคงความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงกุงได
อยางยั่งยืน ซึ่งมีวิธีการสรางหวงโซอาหารในบอกุงดังนี้
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1) หลังจากจับกุงแลว ทําการตากพื้นบอ เปนเวลา 3-5 วัน หรือจนกระทั่งพื้นบอบริเวณ
กองเลนแหงหมาดๆ
2) สูบน้ําเขาบอโดยผานถุงกรองละเอียด 2 ชั้น กรณีมีกองขี้เลนนอย ตองหวานปุยอินทรีย
เคมีเพิ่มในอัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร พิจารณาจากปริมาณเลนกลางบอ ซึ่งการหวานปุย
อินทรียเคมีเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
3) กําจัดพาหะโดยใชกากชาในอัตราสวน 33 กิโลกรัมตอไร (กรณีที่ไมมีหอย) และ 80
กิโลกรัมตอไร (กรณีมีหอย)
4) ทําการคราดดินเพื่อกระจายกองเลนใหตะกอนเลนกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบอ
5) ขังน้ําทิ้งไวเปนเวลา 20 วัน เพื่อใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียและเกิดหวงโซอาหาร
6) ทําการปลอยกุงในอัตรา 80,000-100,000 ตัวตอไร
สวนเทคนิคการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพื่อเฝาระวัง และปองกันการเกิดเชื้อโรคในฟารม
จากการสั ม ภาษณ พบว า เกษตรกรควรมี ก ารเตรี ย มบ อ ก อ นการปล อ ยกุ ง ลงเลี้ ย ง โดยกํ า จั ด
สารอินทรียที่พื้นบอ หลังจากนั้นควรตากพื้นบอใหแหงเพื่อฆาพาหะหรือเชื้อโรคที่เกิดจากการเลี้ยง
ครั้งกอน รวมถึงตองมีบอสําหรับพักน้ํา และตองทําการฆาเชื้อในน้ํากอนที่จะนําลูกกุงมาปลอยลง
สูบอเลี้ยง การคัดเลือกลูกกุงนั้นตองเลือกที่มีคุณภาพ และแข็งแรง โดยผานการตรวจวาปลอดจาก
เชื้อโรค การปลอยกุงลงเลี้ยงตองไมหนาแนนจนเกินไปประมาณ 80,000 – 100,000 ตัวตอไร ซึ่ง
การปลอยกุงลงเลี้ยงอยางหนาแนนจะทําใหการควบคุมและจัดการบอเลี้ยงทําไดยากเพราะ กุงจะ
เกิดความเครียด และออนแอไดงาย การใหอาหารตองใชอาหารที่มีคุณภาพ โดยไมใหในปริมาณที่
เกินความจําเปนเพื่อเรงการเจริญเติบโต เพราะอาหารที่เหลือจะทําใหน้ําใบบอเนา ควรจัดการน้ํา
ในบอใหมีคุณภาพเสมอ ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําอยางรวดเร็ว รวมทั้งตองคอย
หมั่นตรวจสอบพื้นบอไมใหเนาเสีย ถากุงในบอติดเชื้อโรค ตองทําการฆาเชื้อโรคกุงและน้ําในบอที่
เกิดโรค โดยใสคลอรีนทิ้งไวสองอาทิตยเพื่อควบคุมโรค (เจาพนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 14
มีนาคม 2555 )
5.1.4 การสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชน
รัฐบาลไทยตระหนักถึงศักยภาพที่จะสรางรายไดเพื่อที่จะนําเงินตราเขามาในประเทศจาก
การเลี้ยงกุง จึงไดมีการสนับสนุนใหมีการเลี้ยงกุงอยางจริงจัง แผนการพัฒนาตางๆทั้งดานการวิจัย
และสงเสริม ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานีประมงน้ํากรอย ไดมีการยกระดับขยายงานขึ้น
เปนศูนยพัฒนาประมงน้ํากรอย และมีการจัดตั้งสถานีและศูนยขึ้นมาใหม เพื่อชวยเหลือเอกชนใน
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การเพาะฟกลูกกุงและแนะนําเทคนิคการเลี้ยง สถาบันการเงินตางๆไดมีการสนับสนุนใหใหมีการ
กูยืมเงินในการลงทุนและปรับปรุงวิธีการเลี้ยง ไดมีการจัดตั้งหนวยงานควบคุมคุณภาพกุงเพื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานกุงใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ นอกจากนี้ไดมีนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในเรื่องของการเลี้ยงกุงในประเทศไทยในรูปแบบของการลงทุนรวม การลงทุน
ในลักษณะนี้เปนการลงทุนในดานการเงิน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่กาวหนาเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยรวมกัน
สําหรับนโยบายและแผนพัฒนาตางๆทีท่ างภาครัฐไดกําหนดขึ้นเพื่อรองรับการเลี้ยงกุงขาว
แวนนาไมทีเ่ กิดขึ้นประกอบไปดวย
1) มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรสินคาเกษตรหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ไดมีการกําหนดมาตรการกลยุทธ ในการแปรรูป
สินคาเกษตร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสินคาเกษตรหลัก 12 ชนิด ซึ่งครอบคลุมไปถึงกุงทะเล
2) กรมประมงมี ก ารสนั บ สนุ น เกษตรกรให ร วมกลุ ม เข า โครงการ “GAP อาสา” เพื่ อ
ปฏิบัติงานรวมกับกรมประมงในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ใหความรวมมือเกี่ยวกับการ
บริการดานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและระบบการผลิต กระบวนการผลิตกุงทะเลที่มีความ
โดดเด น ด า นคุ ณ ภาพ มี ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมการผลิ ต สั ต ว น้ํ า
คุณภาพไดตามเจตนารมณ พรอมทั้งเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกุงไทย
3) โครงการตรวจรับรองพันธุกุง กรมประมงไดจัดหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อใหบริการ
แกเกษตรกรในการตรวจสอบคุณภาพน้ําและคุณภาพพันธุกุง ซึ่งใชเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัสครอบคลุมทุกพื้นที่ในการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงกอนนําไปปลอยเลี้ยงใหปราศจาก
เชื้อไวรัส
4) การแกไขปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงกุงขาวในพื้นที่น้ําจืด สืบ
เนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545 ใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 8/2544 โดย.ใหคงไวซึ่งมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการระงับการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา
ในพื้นที่น้ําจืด สงผลใหเกษตรกรตองมีการปรับคาความเค็มของน้ําในบอเลี้ยงใหเปนระดับศูนย
(น้ําจืด) ทั้งหมดโดยอนุญาตใหเฉพาะพื้นที่ใกลชายฝงทะเลเทานั้นที่สามารถเลี้ยงกุงดวยน้ําเค็มได
5)กรมประมงนําระบบมาตรฐานการจัดการเพาะเลี้ยงกุงที่ดี (Good Aquaculture
Practice: GAP) มาใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง และในสวนของพอพันธุ แมพันธุกุง ทางกรมประมง
ควบคุมคุณภาพบอเพาะฟกดวยมาตรฐาน Code of Conduct (ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
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การเพาะเลี้ยงกุงขาวอยางยั่งยืน - COC) โดยทั้งสองระบบดังกลาวเปนรูปแบบการเพาะเลี้ยงกุง
ขาวแวนนาไมใหมีความเหมาะสมเพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนการสงเสริม
ใหเกษตรเขาใจถึงระบบและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง โดยการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัยเพื่อใหเกษตรกรไดมีความรูความสามารถเพื่อผลิตกุงไดตรงตามความตองการของตลาด
6) สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมได ดํ า เนิ น โครงการภายใต แ ผนปรั บ โครงสร า ง
อุตสาหกรรม ระยะที่ 2 เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตทัดเทียมกับคูแขงขัน
และชวยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขง โดยมีแนวทางการดําเนินงานหลัก คือ
การพัฒนาขี ดความสามารถในการแข งขัน ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีโ ครงการที่เ กี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมกุงขาวคือ โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงขาว โดยกรมประมงจัดฝกอบรม
ใหเกษตรกรมีความรูในเรื่องการควบคุมการเกิดโรค การลดยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีตกคางในกุง
วิธีการเลี้ยงในพื้นที่เดิมไดในระยะยาวโดยไมกอใหเกิดมลภาวะตอแหลงน้ําและพื้นที่ใกลเคียง
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงกุงของประเทศไทย
เพื่อใหการเลี้ยงกุงมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับตางประเทศได โดยมีการวิจัยเกี่ยวกับการลด
ภาระตนทุนการผลิตดานพลังงาน สนับสนุนโครงการประกันภัยเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ควบคุมและ
ปองกันการระบาดของไวรัสในกุง และแกปญหาการใชความเค็มในการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืด
8) การจัดใหมีตลาดกลางหรือหองเย็นเก็บรักษากุงขาว โดยกระทรวงพาณิชยไดมีการจัด
ระเบียบตลาดกลางใหอยูในความดูแลของกรมการคาภายในจังหวัดตางๆ เชน ตลาดกลางกุง
สมุ ท รสาคร เพื่ อ พั ฒ นาตลาดให มี ค วามทั น สมั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ก ฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ ชั้ น
มาตรฐานตางๆที่ชัดเจน
5.1.5 ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกุง ขาวแวนนาไม
จากการศึกษาขอมูลการเลี้ยงกุงขาวและการสัมภาษณในพืน้ ที่ศกึ ษาพบวา ปญหาที่
เกษตรกรพบอยูเสมอในการเพาะเลี้ยงคือ
1) ปญหาลูกกุงดอยคุณภาพเนื่องจากพอแมพันธุที่นําเขาจากตางประเทศมีอายุการใช
งานที่ยาวนาน ทําใหลูกกุงที่เพาะฟกมีคุณภาพดอยลง
2) ตนทุนในการผลิตของเกษตรกรมีแนวโนมที่สงู มากขึน้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารกุง,
คาไฟฟา และคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปจจุบนั สูงขึน้ มาก
3) ปญหาโรคระบาดในกุง พบมากจากบอเพาะฟกที่มีระบบการจัดการไมไดมาตรฐานจึง
ทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อไดจากหลายปจจัย เชน อุจจาระนก หอย เพรียง ปลา เปนตน จึงทํา
ใหกุงตายดวยโรคตางๆ เชน ติดเชื้อจากปรสิต, โรค IMNV, โรคขี้ขาว โรคกุงตายดวน เปนตน
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4) ปญหาการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่เกินความจําเปนของเกษตรกร เนื่องจากขาด
ความรูความเขาใจในการใชเวชภัณฑและยาปฏิชีวนะเหลานี้อยางถูกวิธี มีการใชอาหารกุงที่มีการ
ปนเปอน การใชสารตางๆ เพื่อเรงการเจริญเติบโต ตลอดจนการใชน้ํา และน้ําแข็งที่ไมสะอาด
เพียงพอกอใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรค
5) ปญหาขาดแคลนน้ําในหนาแลง เพื่อใชในกิจกรรมทางการเกษตรประเภทตางๆรวมทั้ง
การเลี้ ย งกุ ง ด ว ย ซึ่ ง ทํ า ให บ างป มี ค วามขั ด แย ง กั น ระหว า งกลุ ม เกษตรกรผู เ ลี้ ย งกุ ง และกลุ ม
เกษตรกรอื่นๆ
5.1.6 การใชประโยชนที่ดนิ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพืน้ ที่ศกึ ษา
จากขอมูลป พ.ศ.2551 (ตารางที่5.4) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 3,344,375 ไร
แบงเปนพื้นที่ทําการเกษตร 2,428,933 ไร คิดเปนประมาณรอยละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
โดยพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและไมยืนตนมีมากที่สุดคือ 1,225,760 ไร คิด
เปนรอยละ 36.65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด รองลงมาคือ พื้นที่นาขาว 904,863 ไร คิดเปนรอยละ 27.06
และอันดับที่สามคือพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง 171,521 ไร คิดเปนรอยละ 5.13
ตารางที่ 5.4 แสดงประเภทการใชที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทราป พ.ศ. 2551
ประเภทการใชที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง

เนื้อที่(ไร)
193,948

รอยละ
5.80

อุตสาหกรรม

23,705

0.71

พื้นที่นา้ํ

76,701

2.29

นาขาว

904,863

27.06

พืชไร ไมยืนตน

1,225,760

36.65

พื้นที่ปาไม

547,127

16.36

พื้นที่เพาะเลีย้ งกุง

171,521

5.13

พื้นที่เพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ อื่นๆ

126,789

3.79

พื้นที่อื่นๆ

73,961

2.21

รวม
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2551

3,344,375

100
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จากแผนที่ 5.1 จะพบวาการใชประโยชนที่ดินสวนใหญในพื้นที่ศึกษา จะเปนการใช
ประโยชนที่ดินทางการเกษตร โดยเปนพื้นที่นาขาวมากที่สุด รองลงมาคือพืชไรและไมยืนตน
พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร า ง พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ ง พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า อื่ น ๆ พื้ น ที่ น้ํ า พื้ น ที่
อุตสาหกรรม และพื้นที่ปาไม ตามลําดับ พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลจะกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ศึกษา
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กิจกรรมที่เกี่ยวของ สภาพ
ปญหา และขอจํากัดตางๆที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ผูวิจัยจึงลงสํารวจภาคสนาม ทําให
ไดมาซึ่งภาพรวมของพื้นที่ศึกษาแลว จึงทําการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ซึ่งเปนการ
สัมภาษณโดยใชคําถามประเภทปลายเปด สอบถามบุคคลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเปนบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของและมีบทบาทตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่ศึกษา สามารถถายทอดขอมูลที่
เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล สภาพปญหา การใชที่ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และความ
ตองการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ (1) เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด
1 ราย (2) ผูนําชุมชนจํานวน 3 ราย (3) ผูประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลจํานวน 6 ราย (แผน
ที่ 5.2)
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แผนที่ 5.1 แสดงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 5.2 แสดงกลุมตัวอยางการสัมภาษณในพืน้ ที่ศึกษา

สัญลักษณ
เจาหนาที่สํานักงาน
ประมงจังหวัด

ผูนําชุมชน
ผูประกอบการ

ที่มา: ผูวิจัย
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5.1.7 รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารมเลีย้ งกุงทะเล
จากการศึกษา พบวาการวางผังฟารมเลี้ยงกุงทะเลที่ผูวิจัยไดสํารวจพื้นที่และสัมภาษณ
เชิงลึก มี 2 รูปแบบคือ การวางผังฟารมแบบกลุม (cluster settlement) และการวางผังฟารมแบบ
แนวยาว (linear settlement) ซึ่งเกิดจากลักษณะของแปลงที่ดิน โดยมีตัวอยางรูปแบบและ
องคประกอบการวางผังฟารมเลี้ยงกุงทะเลในอําเภอตางๆดังนี้
1) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอบางน้ําเปรีย้ ว (ฟารมที่ 1)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีรูปแบบการวางผังฟารม
เปนแบบแนวยาว (linear settlement) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูในที่ราบลุม ในระยะแรก
มีการตัดผานของทางน้ําคือ คลองแสนแสบ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักในพื้นที่ ทําใหมีการตั้ง
บานเรือนตามแนวริมคลอง การแบงแปลงที่ดินจึงเปนแนวยาวออกไปทางทิศตะวันออกตอจากที่
พักอาศัย เพื่อที่จะไดมีน้ําใชในการเกษตรทุกแปลง (แผนที่ 5.3)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล, ต.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางน้ําเปรี้ยว,
16 สิงหาคม 2554) สรุปไดวา มีที่ดินรวม 25 ไร โดยเปนที่ดินของตนเอง แบงเปนพื้นที่ฟารมเลี้ยง
กุงประมาณ 20 ไร สวนพื้นที่ที่เหลือจะเปนที่นา โดยสมัยกอนจะเปนที่นาทั้งหมด แตเนื่องจาก
ผลตอบแทนจากการทํานาไดเงินนอย จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงปลา และไกแทน หลังจากนั้นการเลี้ยงกุงก็
เริ่มเขามาในพื้นที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จึงเปลี่ยนจากบอปลา และที่นาเปนบอกุงทั้งหมด โดยเลี้ยง
กุงมาประมาณ 18 ป ซึ่งที่ผานมาไดกลบบอกุงเพื่อใชทํานาไปบางสวน เนื่องจากจํานวนพื้นที่เลี้ยง
กุงมาก ทําใหดูแลไมไหว โดยปจจุบันไดมีการเลี้ยงปลานิลในบอพักน้ําดวย การเลี้ยงกุงจะเลี้ยงได
ปละ 3 รุน รุนละประมาณ 3-4 เดือน แลวแตความพอใจในขนาดตัวกุงของตัวเกษตรกรเอง เมื่อ
ขนาดตัวกุงและราคาตลาดเปนที่นาพอใจก็จะจับขาย โดยมีแพกุงในพื้นที่มารับซื้อถึงปากบอ
โดยพื้นที่ฟารมเลี้ยงกุงจะแทรกตัวอยูในพื้นที่นาขาว และมีคูน้ําลอมรอบบริเวณฟารม ซึ่ง
พื้นที่ภายในฟารมมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 5 บอ แบงเปนบอขนาด 4 ไรจํานวน 1 บอ (บอที1่ ) และบอขนาด 2
ไรจํานวน 4 บอ (บอที3่ , 5, 6, 7)
(2) บอบําบัดน้ําจํานวน 2 บอ แบงเปนบอขนาด 1 ไรจํานวน 1 บอ (บอที่ 2) และบอขนาด
3 ไรจํานวน 1 บอ (บอที่ 4)
(3) บอเก็บน้าํ จํานวน 1 บอ ขนาดบอประมาณ 2 ไร มีไวเก็บน้ําจืด เพือ่ ใชเติมในบอเลี้ยง
กุงในชวงที่มกี ารปรับสภาพน้ํา
(4) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ เชน เครื่องปน ไฟ อาหารกุง อุปกรณจับกุง เปนตน
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2) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอบางคลา (ฟารมที่ 2)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา มีรูปแบบการวางผังฟารมเปนแบบแนว
ยาว (linear settlement) มีการตัดผานของทางน้ําคือ คลองทาทองหลาง ซึ่งเปนคลองที่เชื่อมตอ
กับแมนา้ํ บางปะกง (แผนที่ 5.4)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ทะเล, ตําบลหัวไทร อ.บางคลา, 18
สิงหาคม 2554) สรุปไดวา มีที่ดินรวม 20 ไร โดยเปนทีด่ ินของตนเอง โดยทําเปนพืน้ ทีฟ่ ารมเลีย้ ง
กุงทั้งหมด โดยสมัยกอนจะทําสวน เมื่อการเลี้ยงกุงเริ่มเขามาในพืน้ ที่ จึงเปลี่ยนมาขุดบอเลี้ยงกุง
ทั้งหมด โดยเลี้ยงกุง มาประมาณ 18 ป โดยเลี้ยงปละประมาณ 3 รุน รุนละประมาณ 3-4 เดือน
โดยมีแพกุง มารับซื้อถึงปากบอ
โดยพืน้ ทีฟ่ ารมเลี้ยงกุงจะแทรกตัวอยูในพื้นที่สวน โดยมีคูน้ําลอมรอบบริเวณฟารม ซึ่ง
พื้นที่ภายในฟารมมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 6 บอ แบงเปนบอขนาด 3 ไรจํานวน 2 บอ (บอที1่ , 2) และบอขนาด
2 ไรจํานวน 3 บอ (บอที4่ , 6, 7) บอขนาด 1 ไรจํานวน 1 บอ (บอที3่ )
(2) บอบําบัดน้ําจํานวน 3 บอ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 4 ไร
(3) บอเก็บน้าํ จํานวน 2 บอ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร
(4) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ
3) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอพนมสารคาม (ฟารมที่ 3)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม มีรูปแบบการวางผังฟารมเปน
แบบกลุม (cluster settlement) มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุม ทําใหพนื้ ที่มีความเหมาะสมในการ
ทําฟารมเลีย้ งกุง และมีการตัดผานของทางน้ําคือ คลองทาลาด ซึง่ เปนคลองที่เชื่อมตอกับแมน้ํา
บางปะกงที่อําเภอบางคลาแลวไหลมายังอําเภอพนมสารคาม โดยบริเวณรอบๆฟารมจะเปนพื้นที่
ทางการเกษตร (แผนที่ 5.5)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล, เกาะขนุน อ.พนมสารคาม, 18 สิงหาคม
2554) สรุปไดวา ภายในฟารมมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร โดยเปนที่ดินของตนเอง โดยสมัยกอนจะเปนที่นา
ทั้งหมด แตเนื่องจากผลตอบแทนจากการทํานาไดเงินนอย การเลี้ยงกุงก็เริ่มเขามาในพื้นที่อําเภอพนมสาร
คาม จึงไดเปลี่ยนจากนาขาวมาเปนบอเลี้ยงกุงแทน โดยเลี้ยงกุงมาประมาณ 20 ป
โดยพืน้ ทีฟ่ ารมเลี้ยงกุงจะแทรกตัวอยูในพื้นที่การเกษตร เชน นาขาว สวนมะมวง มัน
สําปะหลัง เปนตน โดยมีคนู า้ํ ลอมรอบบริเวณฟารม ซึง่ พื้นที่ภายในฟารมมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 6 บอ เปนบอขนาด 2 ไร (บอที1่ , 2, 3, 4, 5, 6)
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(2) บอบําบัดน้ําจํานวน 2 บอ แบงเปนบอขนาด 3 ไรจํานวน 1 บอ (บอที่ 7) และบอขนาด
1 ไรจํานวน 1 บอ (บอที่ 8)
(3) บอเก็บน้าํ จํานวน 3 บอ มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร
(4) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ
4) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอบานโพธิ์ (ฟารมที่ 4)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ มีรูปแบบการวางผังฟารมเปนแบบแนว
ยาว (linear settlement) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูในที่ราบลุม ในระยะแรกมีการตัดผาน
ของทางน้ําคือ คลองประเวศบุรีรมย ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักในพื้นที่ เปนคลองที่เชื่อมตอมา
จากคลองพระโขนง และไหลไปบรรจบกับแมน้ําบางปะกง มีการตั้งบานเรือนตามแนวริมคลอง
การแบงแปลงที่ดินเปนแนวยาวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตอจากที่พักอาศัย มีโรงงาน
อุตสาหกรรมและหองเชาในบริเวณใกลเคียง (แผนที่ 5.6)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล, ตําบลเกาะไร อ.บานโพธิ์, 2
สิงหาคม 2554) สรุปไดวา ภายในฟารมมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร โดยเปนที่ดินจะเชานายทุนที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร โดยสมัยกอนที่ดินตรงนี้เปนที่ดินของตนเอง แตขายใหนายทุน เพราะไดราคาดี
หลังจากนั้นจึงเชาที่เลี้ยงกุงมาตลอด โดยเลี้ยงกุงมาประมาณ 20 ป โดยมีการลงทุนรวมกับเพื่อนที่
เชาที่เลี้ยงกุงเหมือนกันดวย มีการเลี้ยงปลานิลในบอพักน้ําดวย ซึ่งปลานิลเปนปลาที่มีระยะเวลา
การเลี้ยงประมาณ 3 เดือนเทากับกุง โดยการเลี้ยงกุงจะเลี้ยงปละ 3 รุน รุนละประมาณ 3-4 เดือน
เมื่อโตเต็มที่พรอมจับขายจะมีแพกุงในพื้นที่มารับซื้อถึงปากบอ
โดยพืน้ ทีฟ่ ารมเลี้ยงกุงจะแทรกตัวอยูในพื้นที่นาขาว พืน้ ที่ชมุ ชน และโรงงานอุตสาหกรรม
แตไมเคยไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม มีคนู ้ําลอมรอบบริเวณฟารม ซึง่ พืน้ ที่ภายใน
ฟารมมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 4 บอ แบงเปนบอขนาด 2 ไรจํานวน 3 บอ (บอที3่ , 5, 7) และบอ
ขนาด 4 ไร จํานวน 1 บอ (บอที6่ )
(2) บอบําบัดน้ําจํานวน 3 บอ แบงเปนบอขนาด 2 ไรจํานวน 2 บอ (บอที่ 1, 2) และบอ
ขนาด 1 ไรจํานวน 1 บอ (บอที่ 4) โดยบอที่ 1และ 2 จะใชเลี้ยงปลาดวย
(3) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ
5) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ฟารมที่ 5)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีรูปแบบการวางผังฟารม
เปนแบบกลุม (cluster settlement) มีแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณใกลเคียงคือ คลองบางไผ และ
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อยูใกลกับแมน้ําบางปะกง ทําใหไดรับอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเลในชวงฤดูแลง โดยพื้นที่
ฟารมจะแทรกตัวอยูในพื้นที่สวนมะพราว และพื้นที่ชุมชนชุมชน โดยมีคูน้ําลอมรอบบริเวณฟารม
(แผนที่ 5.7)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล, ตําบลบางตีนเปด อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา, 18 กันยายน 2554) สรุปไดวา ภายในฟารมมีพื้นที่ประมาณ 11 ไรเปนพื้นที่บอเลี้ยง
กุงประมาณ 10 ไร สวนพื้นที่ที่เหลือจะเปนรองสวนมะพราว โดยที่ดินเปนที่เชา เนื่องจากเกษตรกร
เปนคนในตําบลบางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนเขตติดตอกัน โดยเริ่มแรกเลี้ยงที่ตําบลบาง
ไผไดประมาณ 10 ป จนประมาณป พ.ศ.2540 ไดเกิดโรคระบาดในกุงทําใหขาดทุนตองเลิกเลี้ยง
ไป จึงกลบบอกุงเปลี่ยนมาทําสวนมะพรา ว สวนหมาก และไดมีการศึ กษาหาความรู เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเลี้ยงกุง จึงไดทดลองเลี้ยง 1 บอ จากนั้นป พ.ศ.2549 จึงไดมาเชาที่บอเลี้ยงกุงที่ตําบล
บางตีนเปดและเลี้ยงตลอดมาจนถึงปจจุบัน
โดยพื้นที่ภายในฟารมมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 4 บอ เปนบอขนาด 2 ไร (บอที1่ , 2, 3, 4)
(2) บอบําบัดน้ําจํานวน 1 บอ ขนาดประมาณ 2 ไร
(3) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ
6) รูปแบบและองคประกอบการวางผังฟารม อําเภอบางปะกง (ฟารมที่ 6)
-พื้นที่ฟารมตั้งอยูใน ตําบลบางทาสะอาน อําเภอบางปะกง มีรูปแบบการวางผังฟารมเปน
แบบแนวยาว (linear settlement) พื้นที่ฟารมแทรกตัวอยูบริเวณพื้นที่ชุมชนริมถนนสุขุมวิท และ
อยูติดกับแมน้ําบางปะกงโดยมีปาชายเลนเสื่อมโทรมคั่นกลาง ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการหนุน
ของน้ําทะเลในชวงฤดูแลง มีการกักเก็บน้ําเค็มไวใชเลี้ยงกุงในชวงฤดูฝนที่น้ําในแมน้ําบางปะกงมี
สภาพเปนน้ําจืด และยังเก็บไวขายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในอําเภออื่นๆที่อยูทางตอนบนของ
พื้นที่ศึกษา เชน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอพนมสาร อําเภอราชสาสน เปนตน (แผนที่ 5.8)
-จากการสัมภาษณ (ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุงทะเล, ตําบลทาสะอาน อ.บางปะกง, 2
สิงหาคม 2554) สรุปไดวา ภายในฟารมมีพื้นที่ประมาณ 30 ไร โดยมีองคประกอบตางๆดังนี้
(1) บอเลี้ยงกุง จํานวน 4 บอ เปนบอขนาด 4 ไร (บอที1่ , 2, 3, 4)
(2) บอบําบัดน้ํารวมจํานวน 2 บอ ขนาดบอรวมกันประมาณ 3 ไร
(3) บอเก็บน้าํ จืดจํานวน 2 บอ ขนาดรวมกันประมาณ 4 ไร
(4) บอเก็บน้ําเค็มจํานวน 2 บอ ขนาดรวมกันประมาณ 10 ไร
(5) โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ
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จากการศึกษาฟารมเพาะเลีย้ งกุง ทะเลทัง้ 6 ฟารม พบวา รูปแบบการวางผังฟารมสวน
ใหญเปนแบบแนวยาว (linear settlement) มากกวาแบบกลุม (cluster settlement) เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศที่มกี ารตัดผานของทางน้ํา และการแบงแปลงที่ดนิ เปนตัวกําหนด ทําใหการ
วางผังฟารมสวนใหญถูกบังคับใหเปนแบบแนวยาว ประกอบกับการวางผังฟารมแบบแนวยาวมีผล
ตอระบบการจัดการฟารมทีง่ า ยกวาแบบกลุม เพราะผูประกอบการณสามารถดูแลบอแบบแนวยาว
ไดทั่วถึงกลางบอและทั้งบอ การติดตั้งเรื่องตีน้ําเพื่อเพิม่ ออกซิเจนใหบอจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากสามารถสรางออกซิเจนไดทวั่ ถึงทั้งบอ ทําใหคณ
ุ ภาพน้าํ ดีกวา โดยจะทําใหบอไมเนาเสีย
ไดงาย ซึง่ จะสงผลใหผลผลิตมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

101

แผนที่ 5.3 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว (ฟารมที่ 1)

ที่มา: google map, 2555
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พื้นที่ไร
สับปะรด

พื้นที่สวน
หมาก

แผนที่ 5.4 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอบางคลา (ฟารมที่ 2)

ที่มา: google map, 2555
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ที่มา: google map, 2555
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แผนที่ 5.5 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอพนมสารคาม (ฟารมที่ 3)
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แผนที่ 5.6 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอบานโพธิ์ (ฟารมที่ 4)

ที่มา: google map, 2555
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สวนมะพราว

สวนมะพราว

แผนที่ 5.7 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ฟารมที่ 5)

ที่มา: google map, 2555
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ที่มา: google map, 2555
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แผนที่ 5.8 แสดงการวางผังฟารมเลีย้ งกุง ในอําเภอบางปะกง (ฟารมที่ 6)
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5.2 วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของปจจัยเชิงพืน้ ที่ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและข อ จํ า กั ด ของพื้ น ที่ เป น การหาแนวทางการพั ฒ นาอย า ง
เหมาะสมในอนาคต โดยใชเทคนิค Modified Sieve Analysis ในการวิเคราะหปจจัยตางๆ โดยการ
ใหคาน้ําหนักตัวแปรตามระดับความสําคัญของขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนา ในกรณีที่ตัว
แปรบางตัวเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่สําคัญมากๆ จึงไมสมควรนําเอาพื้นที่ซึ่งมีขอจํากัดสูงมา
พัฒนา เชน แหลงน้ําชุมชน ปาสงวน เปนตน สามารถจะกันพื้นที่เหลานี้ออกตั้งแตแรกได
ขั้นตอนของ Modified Sieve Analysis หรือระบบคะแนนลงโทษมีดังนี้
1) กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
2) แบงพืน้ ที่ออกเปนตารางกริดขนาดที่เหมาะสม
3) กําหนดตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่
4) ใหคาน้าํ หนักตัวแปรแตละตัว รวมทัง้ กําหนดระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรือ
อุปสรรคที่จะจําแนกยอยลงไปสําหรับตัวแปรแตละตัว
5) สํารวจขอมูลและจัดทําแผนทีท่ ี่แสดงของเขตพื้นทีท่ มี่ ีขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการ
พัฒนาในระดับความรุนแรงตางๆ ของตัวแปรแตละตัว โดยใชแผนที่ฐานชุดเดียวกัน
6) แปลงแผนที่ระดับความรุนแรงของขอจํากัดและอุปสรรคตอการพัฒนาของแตละตัว
แปรเปนคะแนนลงโทษ แลวคูณดวยคาน้าํ หนักของตัวแปรนั้น
7) รวมคะแนนถวงน้ําหนักของแตละกริดจากทุกตัวแปร
8) จัดทําแผนที่แสดงคาคะแนนรวมถวงน้าํ หนัก (Weighted Penalty Score) ในแตละกริด
9) จําแนกพืน้ ที่ออกเปนกลุม ตามตําแหนงที่ตงั้ และระดับความเหมาะสมของการพัฒนา
กําหนดตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่เพาะเลีย้ งกุงทะเล แบง
ออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่สําคัญมาก สมควรกันออกตั้งแตแรก
คือ เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โครงขายแมน้ําลําคลอง พื้นที่ชุมชน (อาคารและสิ่งปลูกสราง)
1) เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ซึ่งแบงเปนเขตอนุรักษระบบ
นิเวศแหลงน้ํา เขตอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล และเขตควบคุมการใชประโยชน
ที่ดิน โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม และตําบลสองคลอง ใน
เขตอําเภอบางปะกง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่แหลงน้ําและปาชายเลนที่มีความสําคัญทางระบบ
นิเวศ จึงสมควรรักษาและคุมครองพื้นที่บริเวณนี้ไวใหอยูอยางยั่งยืน

108
2) โครงขายแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ เปนพื้นที่ที่สมควรจะรักษาเอาไว เพื่อให
เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศ อีกทั้งแหลงน้ํายังชวยสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรประเภท
ตางๆที่เปนอาชีพหลักของคนพื้นที่ศึกษา รวมทั้งการเพาะเลี้ยงกุงดวย ดังนั้นจึงสมควรกันพื้นที่นี้
ออก เพราะไมเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล
3) พื้นที่ชุมชน (อาคารและสิ่งปลูกสราง) สมควรกันออกแตแรก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไม
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล
กลุมที่ 2 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่นํามาพิจารณาระดับความรุนแรงโดย
ใชระบบคะแนนลงโทษ (Penalty Scoring System) คือ สภาพภูมิประเทศ ทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติ
ของน้ํา คุณสมบัติของดิน และระยะหางจากถนน
กลุมตัวแปรและเกณฑเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหหาพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมตอการพัฒนาเปน
พื้นที่เพาะเลีย้ งกุงทะเล โดยระบบคะแนนลงโทษแบงออกเปน 5 ตัวแปร (ตารางที่ 5.5) ดังนี้
1) สภาพภูมิประเทศ โดยจะใชความลาดชันของพื้นที่มาวิเคราะหหาความเหมาะสม ซึ่ง
พื้นที่ที่มีความลาดชันนอย จะเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะสามารถจะปรับพื้นที่ให
เปนบอเพาะเลี้ยงกุงไดงายกวาพื้นที่ที่มีความชันมากตามลําดับไป
2) ทําเลที่ตั้ง โดยจะวัดระยะหางจากแมน้ําบางปะกงเปนหลัก พื้นที่ที่เหมาะสมจะอยู
บริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกงในระยะ 5 กิโลเมตร ซึ่งเปนทําเลที่ตั้งที่สําคัญเนื่องจากในหนาแลง
ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือนมิถุนายน แมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการหนุนของน้ํา
ทะเล ทําใหน้ําเค็มจะหนุนน้ําจืดดันขึ้นไปจนถึงจังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเวลาดังกลาวผูเลี้ยงที่อยู
ในพื้นที่ริมฝงแมน้ําบางปะกง สามารถกักตุนน้ําเค็มไวใชในการเลี้ยงกุงทะเลไดตลอดทั้งป เพราะ
ในหนาฝนชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม น้ําจืดจะดันน้ําเค็มไปจนถึงปากแมน้ําบาง
ปะกง พื้นที่ดังกลาวจึงมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง มากกวาพื้นที่ที่อยูหางไกลจากระยะน้ํา
ทะเลหนุนและอยูหางจากริมฝงแมน้ําบางปะกง ซึ่งจะตองมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นในการซื้อน้ําเค็มมาใช
เพาะเลี้ยง เชน คาน้ําเค็ม คาขนสง เปนตน จากการสํารวจพบวาในปจจุบันจะมีพอคากักเก็บ
น้ําเค็มไวขายแกผูเพาะเลี้ยงที่อยูหางไกลจากริมฝงแมน้ําบางปะกง
3) คุณสมบัติของน้ํา โดยจะวัดระยะหางจากทะเล (ปากแมน้ําบางปะกง) จากการศึกษา
คุณสมบัติของน้ําในแมน้ําบางปะกง พบวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหมี
การเจริญเติบโตไดดีคือ ความเค็ม โดยแมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเล ทํา
ใหน้ํามีความเค็มผสมอยู น้ําทะเลจะรุกตัวเขามาในลําน้ําคอนขางมากโดยเฉพาะในฤดูแลง ทําให
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มีขอจํากัดในการทําการเกษตรประเภทอื่น แตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ
มีคาความเค็ม 20-25 ppt ซึ่งจะขึ้นอยูกับการปรับคาความเค็มของน้ําในผูเลี้ยงแตละราย โดยพื้นที่
ที่เหมาะสมจะอยูบริเวณภายในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมและอยูในระยะ 15 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา
บางปะกง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จะไดรับอิทธิพลจากความเค็มของน้ําทะเลที่รุกล้ําเขามาจากปากแมน้ํา
บางปะกง ทําใหมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยการเลี้ยงที่ความเค็ม 20-25 ppt นี้จะสงผลดีตอ
คุณภาพของผลผลิตอีกดวย แตในปจจุบันเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ศึกษาจะปรับคาความเค็ม
ของน้ําจนเปนน้ําจืดที่มีคาความเค็มเปนศูนย ซึ่งเปนการเติมน้ําจืดเขาไปผสม สวนมากผูเลี้ยงที่ใช
วิธีนี้จะอยูในพื้นที่ตอนบนหรืออยูหางจากริมฝงแมน้ําบางปะกง
4) คุณสมบัติของดิน โดยดินที่เหมาะสมในการปรับพื้นที่ใหเปนบอเลี้ยงกุงทะเล เปนดินที่
แบง เป น กลุม ชุ ดดิ น ตางๆที่ มี อยู ใ นพื้ น ที่ ซึ่ง เปนดิน ที่ อยูใ นพื้ น ที่ บริ เ วณชายฝ ง ทะเล ตลอดจน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและน้ําทะเลทวมถึง ดินเกิดจากตะกอนน้ํา
ทะเลและน้ํากรอยที่มีอายุนอย สูงจากระดับน้ําทะเลเล็กนอย ดินมีลักษณะเปนดินเหนียว มี
ปริ ม าณเกลื อ ในดิ น สู ง มี ก ารระบายน้ํ า เลว มี ส ารประกอบของธาตุ กํ า มะถั น อยู ใ นชั้ น ดิ น
ตอนลาง ดังนั้น เมื่ออยูในสภาพที่เปยกชื้นจะมีปฏิกิริยาเปนดาง ถาดินแหงโดยการยกรองจะกลาย
สภาพเปนดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด ทําใหมีขอจํากัดในการเพาะปลูกพืช แตสามารถปรับคา
ความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงไดไมยากและเสียคาใชจายนอย
5) ระยะหางจากถนน พื้นที่ที่เหมาะสมจะตองเปนพื้นที่ที่อยูใกลถนน การเลี้ยงกุงตองการ
การขนสงที่สะดวกเนื่องจากในกรณีที่จําเปนจะตองใชยา สารเคมี หรือวัสดุอุปกรณตางๆ อยาง
เรงดวนเพื่อใชในการปองกัน หรือกําจัดเชื้อโรคกอนเขาสูบอเลี้ยง รวมถึงกระบวนการจับกุงเพื่อ
สงไปขายที่ตลาดกลางนั้น ขั้นตอนการจับและการขนสงตองใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อมิใหกุงช้ําและ
มีความสดของตัวกุง กุงที่จับไปขายจะตองไมแชน้ําแข็งขามคืน จึงทําใหไดราคาดี
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ตารางที่ 5.5 แสดงกลุมตัวแปรและเกณฑที่ใชในการวิเคราะหหาพื้นทีท่ ี่เหมาะสมในการพัฒนา
โดยระบบคะแนนลงโทษ
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมนอย
เหมาะสมมาก
ตัวแปร
(คะแนนลงโทษ 0)
(คะแนนลงโทษ 1) (คะแนนลงโทษ 2)
ความลาดชันของพื้นที่
<10%
10-20%
>20%
ระยะหางจากแมน้ํา
บางปะกง

ภายใน 5,000 ม.

5,001-10,000 ม.

>10,000 ม.

ระยะหางจากทะเล
ภายใน 15,000 ม.
(ปากแมนา้ํ บางปะกง)

15,001-30,000 ม.

>30,000 ม.

ชุดดินที่ 2,6,10,11,16
501-1,000 ม.

ชุดดินอื่นๆ
>1,000 ม.

คุณสมบัติของดิน
ระยะหางจากถนน

ชุดดินที่ 3,8,12,13
ภายใน 500 ม.

ที่มา: จากการสัมภาษณและตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพือ่ วางผังเมืองรวม
หลังจากใหคะแนนลงโทษแลว จึงใหคาน้ําหนักแกตัวแปรแตละตัวตามลําดับความรุนแรง
หรือความสําคัญของขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยมีตัวแปร
5 ตัว จะใหคาน้ําหนักอยูระหวาง 1 ถึง 2.5 โดยตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนา
เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลมากที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 2.5 และตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรือ
อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาเป น พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลน อ ยกว า จะได ค า น้ํ า หนนั ก ลดหลั่ น กั น ไป
ตามลําดับ โดยตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลนอย
ที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 1
ตารางที่ 5.6 แสดงคาน้าํ หนักของตัวแปรสําหรับการวิเคราะหหาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
น้ําหนัก
ตัวแปร
ความลาดชันของพื้นที่
2
ระยะหางจากแมน้ําบางปะกง
1
ระยะหางจากทะเล (ปากแมน้ําบางปะกง)
1
คุณสมบัติของดิน
2
ระยะหางจากถนน
2
ที่มา: จากการสัมภาษณ
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จากการใหคะแนนลงโทษดังกลาวขัน้ ตน สามารถเขียนเปนสมการสําหรับคํานวณคะแนน
ลงโทษถวงน้ําหนัก (Weighted Penalty Score) ในแตละชองกริดดังนี้
Yi = Σ WiXij
เมื่อ Yi คือ คาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักรวมสําหรับทุกตัวแปรของชองกริด j
Wi คือ คาน้าํ หนักของตัวแปร i
Xij คือ คาคะแนนลงโทษของตัวแปร i ในชองกริด j
การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่อยูบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
ครอบคลุม 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอ
บางปะกง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอพนมสารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอราชสาสน และอําเภอ
คลองเขื่อน โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,630 ตารางกิโลเมตร ไดกําหนดตารางกริดขนาด 200 เมตรx
200 เมตร เพื่อใสคาลงโทษตามตัวแปรตางๆ ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 65,750 ชอง ซึ่งแตละกริด
มีพื้นที่ประมาณ 0.04 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 25 ไร เมื่อนําเอาคะแนนลงโทษถวงน้ําหนัก
ของทุกตัวแปรมารวมกันจะไดแผนที่ ซึ่งแสดงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และนํา
ตารางรวมที่ไดจากชองตารางมาแจกแจงและแบงกลุมเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง
กุงทะเล ไดกลุมคาคะแนนปจจัยเพื่อแสดงลําดับศักยภาพของพื้นที่ 5 ระดับ (แผนที่ 5.15)
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพมากที่สุด
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพมาก
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพปานกลาง
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพนอย
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพนอยที่สุด

มีคาคะแนนรวมระหวาง
มีคาคะแนนรวมระหวาง
มีคา คะแนนรวมระหวาง
มีคาคะแนนรวมระหวาง
มีคาคะแนนรวมระหวาง

0 – 5 คะแนน
6 – 10 คะแนน
11 – 15 คะแนน
16 – 20 คะแนน
21 – 25 คะแนน
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แผนที่ 5.9 แสดงตัวแปรกลุม ที่ 1 พื้นทีก่ ันออกทั้งสามตัวแปร
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แผนที่ 5.10 แสดงคาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักของตัวแปรความลาดชันของพื้นที่
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แผนที่ 5.11 แสดงคาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักของตัวแปรระยะหางจากแมนา้ํ บางปะกง
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แผนที่ 5.12 แสดงคาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักของตัวแปรระยะหางจากทะเล (ปากแมน้ําบางปะกง)
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แผนที่ 5.13 แสดงคาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักของตัวแปรคุณสมบัติของดิน
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แผนที่ 5.14 แสดงคาคะแนนลงโทษถวงน้าํ หนักของตัวแปรระยะหางจากถนน
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แผนที่ 5.15 แสดงศักยภาพของพื้นทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยัง่ ยืน
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ในการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาตัวแปรที่เปนองคประกอบในการวิเคราะหความเหมาะสมของ
พื้นที่ ประกอบดวย 5 ปจจัย และตัวแปรที่เปนขอจํากัดของพื้นที่ 3 ปจจัย ผลการวิเคราะห
ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสม พบวา มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล
รวม 49,932 ชองกริด คิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,248,300 ไร หรือประมาณ 1,997 ตารางกิโลเมตร
สวนพื้นที่ที่มี ความเหมาะสมในการพัฒนาเปน พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลมากที่สุด (ชองกริดที่มี
คะแนนอยูในชวง 0-5) มีจํานวน 11,843 ชอง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 296,075 ไร หรือประมาณ
473 ตารางกิโลเมตร โดยกระจุกตัวอยูบริเวณตอนลางของพื้นที่ศึกษา ใกลปากแมน้ําบางปะกง ใน
บริเวณเขตอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และบางสวนของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอ
บางคลา โดยพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดนั้นเปนบริเวณใกลปากอาว และริมฝงแมน้ําบางปะกง ซึ่ง
เปนที่ราบลุม จึงไดรับอิทธิพลจากความเค็มของน้ําทะเลที่รุกล้ําเขามาจากปากแมน้ําบางปะกง ทํา
ใหมีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลคือ มีคาความเค็มประมาณ 20-25 ppt
ประกอบกับคุณสมบัติของดิน โดยเปนชุดดินที่มีความเหมาะสมในการปรับใหเปนบอเพาะเลี้ยงกุง
ทะเล
5.3 สรุปศักยภาพและขอจํากัดของปจจัยเชิงพื้นที่ในการเพาะเลีย้ งกุงทะเลอยางยั่งยืน
- ปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศ
ในการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของสภาพภูมิประเทศ พบวา พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลนั้นอยูบริเวณตะวันตกและตอนกลางของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีความลาดชันนอยกวารอยละ 10 จึงเปนปจจัยที่มีคุณสมบัติสงเสริมใหพื้นที่บริเวณนี้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากการปรับสภาพพื้นที่ใหเปนบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลทําไดงายและชวยลด
คาใชจายในการลงทุนใหนอยลง
- ปจจัยทางดานทําเลที่ตั้ง
ทํ า เลที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ ศึ ก ษามี แ ม น้ํ า บางปะกงไหลผ า นตอนกลางของพื้ น ที่ ตามแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ไหลผานอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง ซึ่งในหนาแลงชวงประมาณ
เดือนพฤศจิกายน - เดือนมิถุนายน แมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเล น้ําเค็ม
จะหนุนน้ําจืดดันขึ้นไปจนถึงจังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเวลาดังกลาวผูเลี้ยงที่อยูในพื้นที่ริมฝงแมน้ํา
บางปะกง สามารถกักตุ นน้ําเค็มไวใชในการเลี้ยงกุงทะเลไดตลอดทั้ง ป เพราะในหนาฝนชว ง
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ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม น้ําจืดจะดันน้ําเค็มไปจนถึงปากแมน้ําบางปะกง จาก
การวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดดานทําเลที่ตั้ง พบวาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมจะอยูบริเวณริมสอง
ฝงแมน้ําบางปะกง โดยพื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพมากที่สุดในระยะ 5 กิโลเมตร จากสองฝงแมน้ํา
บางปะกง
- ปจจัยทางดานคุณสมบัติของน้ํา
จากการศึกษาคุณสมบัติของน้ําในแมน้ําบางปะกง พบวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลใหมีการเจริญเติบโตไดดีคือ ความเค็ม จากการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด
ดานคุณสมบัติของน้ําโดยใชระยะหางจากทะเล(ปากแมน้ําบางปะกง) พบวาพื้นที่ที่เหมาะสมจะ
กระจุกตัวอยูบริเวณตอนลางของพื้นที่ศึกษา ใกลปากแมน้ําบางปะกง ในบริเวณเขตอําเภอบางปะ
กง และอําเภอบานโพธิ์ โดยแมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเล ทําใหน้ํามี
ความเค็มผสมอยู น้ําทะเลจะรุกตัวเขามาในลําน้ําคอนขางมากโดยเฉพาะในฤดูแลง ทําใหมี
ขอจํากัดในการทําการเกษตรประเภทอื่น แตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือมี
คาความเค็ม 20-25 ppt ซึ่งจะขึ้นอยูกับการปรับคาความเค็มของน้ําในผูเลี้ยงแตละราย แตใน
ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ศึกษาจะปรับคาความเค็มของน้ําจนเปนน้ําจืดที่มีคาความเค็ม
เปนศูนย ซึ่งเปนการเติมน้ําจืดเขาไปผสม สวนมากผูเลี้ยงที่ใชวิธีนี้จะอยูในพื้นที่ตอนบนหรืออยู
หางจากริมฝงแมน้ําบางปะกง และยังทําใหตนทุนในการเพาะเลี้ยงลดลงเนื่องจากมีคาใชจายใน
การปรับสภาพน้ําไมสูงนัก
การเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่ปรับคาความเค็มของน้ําเปนศูนยนั้น นอกจากจะชวยประหยัด
ตนทุนในการเพาะเลี้ยงแลว ยังมีการจัดการเพาะเลี้ยงที่เปนระบบปดคือ การใชน้ําหมุนเวียนใน
ฟารม ไมปลอยน้ําจากบอเลี้ยงมาสูแหลงน้ําสาธารณะและไดมาตรฐานโคดออฟคอนดัก (Code of
Conduct: CoC) ซึ่งมีขอกําหนดที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหการเพาะเลี้ยงกุง
ดําเนินไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม ไมสงผลเสียตอพื้นที่ทําการเกษตรอื่นๆขางเคียง และ
มาตรฐานการจัดการเพาะเลี้ยงกุงที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP หรือ จีเอพี) โดยมี
กระบวนการผลิตกุงที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ไมเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณ
ใกลเคียง ซึ่งปจจุบันการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่ศึกษาไดทําตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด
ขึ้น โดยเกษตรกรตองสมัครเขารวมโครงการและปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ จากนั้นจึงยื่น
ขอเสนอขอรับการตรวจสอบตอกรมประมง เมื่อเกษตรกรยื่นความจํานงเปนสมาชิกซีโอซีและจีเอพี
แลว กรมประมงจะจั ดสงเจาหนาที่ผูตรวจสอบมาตรฐานออกไปตรวจสอบเพื่อใหเปนไปตาม
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ขอกําหนดของซีโอซี และจีเอพี เมื่อเปนสมาชิกของซีโอซีและจีเอพีแลว จะทําใหสามารถขายกุงได
ราคาสูงขึ้น อุตสาหกรรมกุงมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และลด
การโจมตีจากองคกรสิ่งแวดลอมเอกชน
- ปจจัยทางดานคุณสมบัติของดิน
คุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษา พบวามีความเหมาะสมในการปรับพื้นที่เปนบอเลี้ยงกุง
ทะเล เนื่องจากเปนดินที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล ตลอดจนบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและน้ําทะเลทวมถึง ดินเกิดจากตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอยที่มีอายุ
นอย สูงจากระดับน้ําทะเล 2-3 เมตร ดินมีลักษณะเปนดินเหนียว มีปริมาณเกลือในดินสูง มีการ
ระบายน้ําเลว มีสารประกอบของธาตุกํามะถันอยูในชั้นดินตอนลาง ดังนั้น เมื่ออยูในสภาพที่เปยก
ชื้นจะมีปฏิกิริยาเปนดาง เมื่อดินแหงโดยการยกรองจะกลายสภาพเปนดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยว
จัด ทําใหมีขอจํากัดในการเพาะปลูกพืช แตเกษตรกรสามารถปรับคาความเปนกรดดางของดินให
เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงไดไมยากและเสียคาใชจายนอยกวาดินบริเวณจังหวัดอื่นๆ โดยคา pH
ของดินที่เหมาะสมเฉลี่ยจะอยูระหวาง 7- 9 โดยขึ้นอยูกับการปรับสภาพดินของผูเลี้ยงแตละราย
เมื่ อวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและข อจํ า กั ด ของดิ น พบว า ชุ ดดิ น ที่มี ความเหมาะสมมากที่สุ ด ในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลจะอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง ตั้งแตตอนบนถึงตอนลางของพื้นที่ศึกษา
ตามแนวแมน้ําบางปะกง
- ปจจัยทางดานโครงขายคลอง
จากการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของโครงขายคลอง พบวาโครงขายคลองในพื้นที่
ศึกษามีอยางทั่วถึง สามารถเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดตลอดทั้งป หากระบบน้ําไมสมบูรณจะสามารถ
เลี้ยงไดประมาณ 1-2 ครั้งตอปเทานั้น ซึ่งระบบโครงขายคลองมีความสําคัญมาก เนื่องจากการ
เลือกพื้นที่บอเลี้ยงกุงตองดูระบบคลองเปนหลัก เพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการสูบน้ําเขาบอ
เพาะเลี้ยง และยังชวยลดตนทุนในการตอทอเพื่อสูบน้ําเขาบอ นอกจากนี้ ในบางปอาจมีขอจํากัด
ในการเพาะเลี้ยงคือ ในปที่น้ํามีปริมาณไมเพียงพอในชวงหนาแลงก็จะตองหยุดเลี้ยงกุงไปโดย
ปริยาย ดังนั้นจํานวนครั้งในการเลี้ยงตอปนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยเชิงพื้นที่ทางดานโครงขาย
คลองที่สมบูรณแลว การบริหารจัดการฟารมที่ดี ที่ตองมีการสํารองน้ําไวในปริมาณที่เพียงพอตอ
การเลี้ยงก็มีสวนสําคัญในการเลี้ยงกุงทะเลใหประสบผลสําเร็จ
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- ปจจัยทางดานโครงขายถนน
จากการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของโครงขายถนน พบวาในพื้นที่ศึกษามีโครงขาย
ถนนที่ครอบคลุมและเขาถึงพื้นที่บอเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยโครงขายถนนมีความสําคัญอยางมาก
การเลี้ยงกุงตองการการขนสงที่สะดวกเนื่องจากในกรณีที่จําเปนจะตองใชยา สารเคมี หรือวัสดุ
อุปกรณตางๆ อยางเรงดวนเพื่อใชในการปองกัน หรือกําจัดเชื้อโรคกอนเขาสูบอเลี้ยง รวมถึงมี
ความสําคัญตอการขนสงตัวกุงไปยังตลาดกลางกุงมหาชัย (จังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่งกระบวนการจับ
กุงเพื่อสงไปขายที่ตลาดกลางนั้น ขั้นตอนการจับและการขนสงตองใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อมิใหกุง
ช้ําและมีความสดของตัวกุง กุงที่จับไปขายจะตองไมแชน้ําแข็งขามคืน จึงทําใหไดราคาดี
อย า งไรก็ ต ามถึ ง แม ว า ป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ด า นต า งๆในพื้ น ที่ ศึ ก ษาจะส ง เสริ ม ให มี ค วาม
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล แตการเพาะเลี้ยงอาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมอื่นๆที่อยูใน
พื้นที่บริเวณที่เหมาะสมนี้ หรือการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอาจสงผลกระทบตอกิจกรรมอื่นโดยรอบคือ
1) กิจกรรมที่สงผลกระทบตอพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งที่
เหมาะสมอยางยิ่งในการขนสงสินคา ทั้งจากทางเรือ (ทาเรือแหลมฉบัง) ทางรถ (ถ.บางนา-ตราด
ถ.สุวินทวงศ) และระบบราง (รถไฟ) ทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานของนิคมอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญตามมา เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนอยใหญเรียงรายกันตามแนวถนนสายหลัก
มากมายในเวลาอันรวดเร็ว และจากการที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําใหพื้นที่ชุมชน
เกิดการขยายตัว เนื่องจากเปนแหลงงาน โดยเฉพาะในเขตอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และ
อําเภอเมือง ซึ่งปจจุบันถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหง
ตั้งอยูริมฝงและปากแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนบริเวณที่มีปจจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลเชนกัน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกลาวทําใหสงผลกระทบตอการ
เพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเล เนื่ อ งจากการขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากพื้ น ที่
เพาะเลี้ยงกุงไปเปนพื้นที่อุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลลดลง รวมไปถึงการแยงกันใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เชน อุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรมตอเนื่องทางการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จะปลอยน้ําเสียปะปนรวมกับน้ําเสียชุมชนลงสูแมน้ําบางปะกง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ดวย ซึ่งน้ําเสียจากอุตสาหกรรมมีความสกปรกสูง จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกง
อยูในเกณฑที่เกินมาตรฐานในพื้นที่อําเภอบางปะกง อําเภอบางโพธิ์ อําเภอเมือง อําเภอบางคลา
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และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว โดยพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเล ดังนั้นหากจะ
ใชน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหมีความปลอดภัยและยั่งยืนจึงควรใชระบบการจัดการฟารมเปน
ระบบปด จัดการคุณภาพของน้ําที่สูบมาเก็บกักไวใหน้ํามีความเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงกอนนําน้ํา
มาใช รวมถึงกิจกรรมตางๆที่อยูในพื้นที่ศึกษาไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม
ปศุสัตว การเพาะเลี้ยงกุงทะเลหรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอื่นๆ ลวนแตมีความตองการใชน้ําจืด
ทั้งสิ้น ทําใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ํา ซึ่งความตองการใชน้ํามีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอีกใน
อนาคต แตปริมาณน้ําทาในแมน้ําบางประกงไมไดมีสูงเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในทางตรงขามกลับมี
แนวโนมที่จะลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาแลง ทําใหสงผลตอกิจกรรมตางๆที่กลาวมารวมทั้ง
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลดวย ดังนั้นการแกปญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอการ
เพาะเลี้ยง จึงควรมีบอเก็บกักน้ําจืดในหนาฝนซึ่งมีปริมาณน้ํามากไวใหเพียงพอตอการเพาะเลี้ยง
จํานวน 3-4 รุนตอป ซึ่งการจัดการฟารมระบบปดโดยการนําน้ําที่ใชเลี้ยงกุงทะเลมาปรับสภาพน้ํา
แลวนํามาใชใหมก็จะชวยลดปญหาดังกลาวได
2) พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลสงผลกระทบตอกิจกรรมอื่นๆโดยรอบ
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตอนลางของพื้นที่ศึกษาใกลกับปากแมน้ําบางปะกง ในเขตอําเภอ
บางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และบางสวนของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอบางคลา เปน
บริเวณที่มีปจจัยเชิงพื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมากที่สุด โดยพื้นที่ดังกลาวยังอยูติด
กับบริเวณเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง รวมทั้งมีโครงขายคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติที่มีคุณคาทั้งตอระบบนิเวศและกิจกรรมประเภทอื่นๆ และพื้นที่เกษตรกรรม เชน
นาขาว สวนผลไม เปนตน ซึ่งการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่นี้อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ที่มีคุณคา
เหลานี้ได ดังเชนในอดีตการเพาะเลี้ยงกุง ทําใหพื้นที่ปาชายเลนและพื้นที่นาขาวลดลงอยางมาก
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติก็เสื่อมโทรมลง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจึงมีระยะหางจาก
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา 6 เมตร รวมถึงการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ควรเปนการเพาะเลี้ยงระบบปด ไมควรปลอยน้ําที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุงโดยที่ไมไดรับการ
บํ า บั ด ลงสู แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ จ นทํ า ให กิ จ กรรมประเภทอื่ น ๆได รั บ ผลกระทบ หรื อ แม แ ต ก าร
เพาะเลี้ยงกุงทะเลเองก็ตาม ดังเชนประมาณป พ.ศ. 2540-2541 ที่เกิดโรคระบาดในการเพาะเลี้ยง
กุงกุลาดําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการปลอยน้ําเสียที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุงที่เปนโรคลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเชื้อโรคแพรกระจายไปยังพื้นที่ใกลเคียงจนขยายวงกวาง ซึ่งทําใหการ
เพาะเลี้ยงประสบปญหาจนหยุดชะงักไป ดังนั้นเกษตรกรควรมีความรับผิดชอบในการแกปญหาที่
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อาจสงผลกระทบทั้งตอกิจกรรมโดยรอบหรือตอการเพาะเลี้ยงกุงเองนั้น และปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการฟารมอยางเครงครัดจึงจะประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยยังคงรักษา
สภาพแวดลอมไวได ก็จะทําใหการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่นี้มีความยั่งยืน
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาไดแบงแนวคิดเรื่องความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ออกเปนสององคประกอบคือ 1)ความยั่งยืนทางระบบนิเวศ โดยสิ่งแวดลอมไมถูกทําลาย 2) ความ
ยั่งยืนทางดานการตลาด โดยการเพาะเลี้ยงกุงทะเลตองประสบความสําเร็จ ยึดเปนอาชีพหลักและ
ทําการเพาะเลี้ยงตอไปไดนั้น นับไดวาดานการตลาดมีความพรอมและมีความยั่งยืนแลว เนื่องจาก
ในปจจุบัน เกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงโดยไมขาดทุนและไดกําไรเปนที่นาพอใจ มีตลาดรองรับ
ผลผลิตกุงทะเลอยางตอเนื่อง จนเกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวและยึดเปนอาชีพหลักไดอยาง
ตอเนื่อง การวิจัยนี้จึงใหความสนใจในประเด็นเรื่องความยั่งยืนทางระบบนิเวศ
จากการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุง
ทะเล โดยวิธี Modified Sieve Analysis หรือระบบคะแนนลงโทษ โดยใชปจจัยที่เปนตัวแปรในการ
พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 5 ตัวแปร ไดแก 1)สภาพภูมิประเทศ 2)
ทําเลที่ตั้ง 3)คุณสมบัติของน้ํา 4)คุณสมบัติของดิน และ 5)ระยะหางจากถนน รวมทั้งตัวแปรที่เปน
ขอจํากัดในการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 3 ตัวแปร ไดแก 1)เขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม 2)โครงขายแมน้ําลําคลอง และ3)พื้นที่ชุมชน (อาคารและสิ่งปลูกสราง) โดย
วิธีการสัมภาษณผูเกี่ยวของ และการสํารวจทางภาคสนาม โดยจะนํามาสูการสรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้มีสมมติฐาน คือปจจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีดังนี้คือ พื้นที่ที่เพาะเลี้ยงควรอยูใกลชายฝงทะเล แหลงน้ําธรรมชาติมี
ความเค็มเจือปนคุณภาพของน้ําและดินที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่น้ําจืดที่
เหมาะสมตอการใชที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่ปาชายเลนที่ไมอนุญาตใหใช
ประโยชน โดยที่ตั้งของพื้นที่เพาะเลี้ยงควรอยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีโครงขายคลอง
และถนนที่เชื่อมตอกับพื้นที่เพาะเลี้ยงอยางทั่วถึง
ผลการศึกษาคนพบวา มีทั้งสวนที่เปนไปตามสมมติฐาน คือ ปจจัยเชิงพื้นที่ ไดแก สภาพ
ภูมิประเทศ ทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติของน้ํา คุณสมบัติของดิน โครงขายถนน มีศักยภาพที่เหมาะสม
และเมื่อนํามาพิจารณารวมกับปจจัยเชิงพื้นที่ที่เปนขอจํากัดในการพัฒนา ทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก เขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โครงขายแมน้ําลําคลอง พื้นที่ชุมชน (อาคารและสิ่งปลูกสราง) จะได
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลอย า งยั่ ง ยื น ดั ง กล า วข า งต น รวมถึ ง พื้ น ที่
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เพาะเลี้ยงควรอยูนอกเขตพื้นที่น้ําจืดที่ไมอนุญาตใหเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบความเค็มต่ํา ซึ่งมี
ความเหมาะสมตอการใชที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก โดยเปนพื้นที่ที่อยูนอกขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ไดแก อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอสนามชัยเขต โดยสามารถสรุปรายละเอียดดานตางๆไดดังนี้
1) ปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศ
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล มีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเปนที่
ราบลุมแมน้ํา มีความลาดชันนอย มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมมากนัก มักพบพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง
ทะเลกระจายอยูบริเวณนี้อยางหนาแนน ตั้งแตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ลงมาจนถึงปากแมน้ําบางปะ
กงที่อําเภอบางปะกง ดังนั้นจึงสามารถปรับพื้นที่ใหเปนบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดงาย ทําใหเสีย
คาใชจายในการลงทุนปรับพื้นที่นอย
2) ปจจัยทางดานทําเลที่ตั้ง
พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ ง ทะเล มี ค วามสอดคล อ งกั บ ทํ า เลที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส ภาพ
ภูมิอากาศที่คอนขางสม่ําเสมอตลอดทั้งป ไมแปรปรวนมากนัก อยูใกลชายฝงทะเล แตไมมีลมพายุ
รุนแรง รวมถึงมีปริมาณฝนที่เพียงพอ ประกอบกับมีแมน้ําบางปะกงไหลผานตอนกลางของพื้นที่
และในชวงหนาแลงแมน้ําบางปะกงจะไดรับอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเลทําใหน้ําเค็มดันน้ํา
จืดขึ้นไปทางดานบนของลําน้ําบางปะกง ซึ่งชวงเวลาดังกลาวผูเลี้ยงที่อยูใกลกับแมน้ําบางปะกงใน
ระยะประมาณ 5 กิโลเมตร จะสามารถใชประโยชนจากปจจัยทางดานทําเลที่ตั้งได โดยเกษตรกร
สามารถกักตุน น้ําเค็มไวใช เพาะเลี้ยงไดตลอดทั้งป ทําใหทําเลที่ตั้ งของพื้นที่ดังกลาว มีความ
เหมาะสมและเปนปจจัยที่จะกอใหเกิดการเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่นี้อยางยั่งยืน
3) ปจจัยทางดานคุณสมบัตขิ องน้ํา
คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า ในแม น้ํ า บางปะกง มี ค วามเหมาะสมต อ การเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลให
เจริญเติบโตไดดีคือ มีความเค็มผสมอยู เนื่องจากแมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของ
น้ําทะเล และการหนุนของน้ําทะเลในฤดูแลง ซึ่งการใชน้ําในการเพาะเลี้ยงกุงจะขึ้นอยูกับการปรับ
คาความเค็มของน้ําในผูเลี้ยงแตละราย แตในปจจุบันเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ศึกษาจะปรับคา
ความเค็มของน้ําจนเปนน้ําจืดที่มีคาความเค็มเปนศูนย โดยการเติมน้ําจืดเขาไปผสม สวนมากผู
เลี้ยงกุงที่ใชวิธีนี้จะอยูในพื้นที่ตอนบนและอยูหางจากริมฝงแมน้ําบางปะกงในระยะที่เกินกวา 15
กิโลเมตรขึ้นไป สวนผูเลี้ยงที่อยูในเขตอิทธิพลจากการหนุนของน้ําทะเล เชน ผูเลี้ยงกุงที่อยูริมฝง
แมน้ําบางปะกง และผูเลี้ยงกุงที่อยูในอําเภอบางปะกง เพาะเลี้ยงกุงในน้ําเค็มซึ่งมีคาความเค็ม
ประมาณ 10-25 ppt ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสม
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4) ปจจัยทางดานคุณสมบัตขิ องดิน
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล มีความสอดคลองกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษา กลาวคือ
เปนกลุมชุดดินที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล และบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง มีสภาพพื้นที่เปน
ที่ราบลุมและน้ําทะเลทวมถึง เชน ชุดดินที่ 3, ชุดดินที่ 12 เปนตน ซึ่งเปนดินที่เกิดจากตะกอนน้ํา
ทะเลและน้ํากรอยที่มีอายุนอย ทําใหเนื้อดินมีลักษณะเปนดินเหนียว มีปริมาณเกลือในดินสูง มี
การระบายน้ําเลว มีสารประกอบของธาตุกํามะถันอยูในชั้นดินตอนลาง ดังนั้น เมื่ออยูในสภาพที่
เปยกชื้นจะมีปฏิกิริยาเปนดาง ถาดินแหงโดยการยกรองจะกลายสภาพเปนดินกรดจัดหรือดิน
เปรี้ยวจัด ทําใหมีขอจํากัดในการเพาะปลูกพืช แตสามารถปรับคาความเปนกรดดางของดินให
เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงได โดยคา pH ของดินที่เหมาะสมเฉลี่ยจะอยูระหวาง 7- 9 โดยขึ้นอยูกับ
การปรับสภาพดินของผูเลี้ยงแตละราย หากดินมีคุณภาพที่เหมาะสมจะทําใหไมตองปรับสภาพน้ํา
ในบอเลี้ยงกุงมากนัก และน้ําจะมีคุณภาพดี สวนดินที่เปนดินเปรี้ยว หากผูเลี้ยงไมปรับสภาพดิน
กอนสูบน้ําเขาบอเลี้ยงกุง ถึงแมน้ําที่สูบเขามาจะมีคุณภาพดี มีการปรับสภาพน้ํามากอนแลว ก็จะ
ทําใหน้ําแปรเปลี่ยนตามคาความเปนกรดของดินไปดวย ทําใหผูเลี้ยงตองเสียคาใชจายในการ
ลงทุนปรับสภาพน้ํามากขึ้นประมาณรอยละ 5
5) ปจจัยทางดานโครงขายถนน
โครงขายถนนในพื้นที่ศึกษามีครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ เปนปจจัยที่มีความสําคัญคือ การ
เลี้ยงกุงตองการการขนสงที่สะดวก เนื่องจากในกรณีที่จําเปนจะตองใชยา สารเคมี หรือวัสดุ
อุปกรณตางๆ อยางเรงดวนเพื่อใชในการปองกัน หรือกําจัดเชื้อโรคกอนเขาสูบอเลี้ยง รวมถึงมี
ความสําคัญตอการขนสงกุงไปขาย ซึ่งกระบวนการจับกุงเพื่อสงไปขายที่ตลาดกลางนั้น ขั้นตอน
การจับและการขนสงตองใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อมิใหกุงช้ําและมีความสดของตัวกุง จึงจะทําใหกุง
ไดราคาดี
ผลการศึ ก ษาที่ ไม เ ป น ไปตามสมมติ ฐ านคื อ พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งตั้ ง อยู ไม หา งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมากนัก ทําใหการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไดรับผลกระทบ เชน ลมที่พัดพาละอองสารเคมี
จากโรงงานอุตสาหกรรมมายังบอกุงในอําเภอบานโพธิ์ ทําใหกุงตาย สวนผลกระทบที่เกิดจากน้ํา
เสียที่ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะจากโรงงานอุตสาหกรรม บอกุงไมไดรับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากการสูบน้ําเขาบอกุงเพื่อใชในการเลี้ยงกุงตองมีการพักน้ํา และปรับสภาพน้ําในบอใหเปน
น้ําที่ดีมีความเหมาะสมตอการเลี้ยงกุง
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปจจัยที่สําคัญตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
คือ 1)ทําเลที่ตั้ง 2)คุณสมบัติของน้ํา 3)คุณสมบัติของดิน 4)สภาพภูมิประเทศ และ 5)โครงขาย
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ถนน ตามลําดับ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ที่ทําใหสภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่ศึกษามีศักยภาพที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งควรจะพิจารณาปจจัยดังกลาว
รวมกับปจจัยที่เปนขอจํากัดทางดานนิเวศวิทยา ไดแก เขตพื้นที่คุมคลองสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ ที่ควรสงวนรักษาพื้นที่บริเวณนี้เอาไวไมใหถูกทําลาย โดยผลของการวิเคราะห
ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถแบงกลุมพื้นที่เพื่อการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยง
กุงทะเลไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลสูงสุด
ไดแก ตอนลางของพื้นที่ศึกษา ใกลปากแมน้ําบางปะกง ในบริเวณเขตอําเภอบางปะกง อําเภอ
บานโพธิ์ และบางสวนของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอบางคลา สวนกลุมที่ 2 เปนพื้นที่ที่มี
ขอจํากัดในการพัฒนาเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเล สวนใหญจะอยูบริเวณตอนลางของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ไดแก ตําบลบางปะกง
ตําบลทาขาม และตําบลสองคลอง ในเขตอําเภอบางปะกง รวมถึงโครงขายแมน้ําลําคลองตางๆที่
กระจายอยูทั่วบริเวณพื้นที่ศึกษา
อยางไรก็ตามถึงแมวาปจจัยเชิงพื้นที่จะสงผลใหพื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล แตยังมีปจจัยดานอื่นๆที่มีผลกระทบตอความยั่งยืนทางระบบนิเวศในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเล เชน ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง พื้นที่การเกษตร เปนตน ที่จะสงผลกระทบให
การเพาะเลี้ยงกุงมีปญหาในเรื่องการจัดการน้ํา คุณภาพน้ํา คุณภาพดิน เปนตน สวนผลกระทบที่
เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่มีตอพื้นที่บริเวณโดยรอบ จะลดลงไดในกรณีที่เกษตรกรมีการ
จัดการฟารมตามมาตรฐานที่ถูกตองตามกรมประมงกําหนดก็จะชวยปองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นเหลานี้ได โดยไมทําลายระบบนิเวศของบริเวณพื้นที่รอบๆ ฟารม และสภาพแวดลอม
โดยรวม โดยหนวยงานของรัฐในสวนตางๆที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง เปนตน ควรมีการตรวจสอบ
หรือสุมตัวอยางฟารมในพื้นที่นี้ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่โดยรอบหรือกิจกรรมอื่นๆ เกิดความมั่นใจ
วาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจะไมสงผลกระทบทางลบตอพื้นที่ขางเคียง และระบบนิเวศ จึงจะทําให
การเพาะเลี้ยงกุงทะเลมียั่งยืนในพื้นที่ศึกษานี้
6.2 ขอเสนอแนะ
ในพื้น ที่ศึกษามี ปจจั ยทางดานทําเลที่ตั้ง คุณสมบัติของน้ํา และคุ ณสมบัติของดิน ซึ่ง
ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยจะกอใหเกิดการขยายตัวของ
พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลไปในบริเวณที่มีความเหมาะสมนี้

129
จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและข อ จํ า กั ด ของพื้ น ที่ พบว า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
เพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเลสู ง จะมี องค ป ระกอบของปจจัย ทางดา นทํ า เลที่ตั้ง คุ ณสมบัติ ข องน้ํา และ
คุณสมบัติของดิน โดยจะพบพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลบริเวณที่ราบลุมสองฝงแมน้ําบางปะกง และ
ใกลปากแมน้ําบางปะกงซึ่งเปนเขตติดตอกับทะเล โดยจะอยูบริเวณพื้นที่อําเภอบางปะกง อําเภอ
บานโพธิ์ และบางสวนของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอบางคลา ดังนั้นการวางแผนเกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลควรจะมีการกําหนดแนวทางการใชประโยชนที่ดิน โดยการจัด
โซนเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อใหการเพาะเลี้ยงกุงทะเลควรอยูในพื้นที่ที่
เหมาะสม และปองกันการเขามาของกิจกรรมประเภทอื่นที่มีผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
6.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ปจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดให
ความสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ในลํ า ดั บ ต น ๆ ได แ ก สภาพภู มิ ป ระเทศ ทํ า เลที่ ตั้ ง คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า
คุณสมบัติของดิน โครงขายคลอง โครงขายถนน และเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปาก
แมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนปจจัยที่เห็นไดชัดในพื้นที่ศึกษาวามีผลตอพื้นที่และความยั่งยืนในการ
เพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเล ดั ง นั้ น หากทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่อื่นๆ การกําหนดปจจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมปจจัยที่ใชใน
การศึกษา โดยนาจะมีการพิจารณาลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกตางกัน
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แบบสัมภาษณผูประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล
เรื่อง ปจจัยเชิงพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่สัมภาษณ……………………………. ผูสัมภาษณ…………………………………………….
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด……………………………….อายุ…………………………….
ที่อยูปจจุบนั ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพท………………………………………………………………
การศึกษา……………………………………อาชีพ…………………………………………………
1.คําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพื้นที่ศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมาของการเพาะเลีย้ งกุงทะเลในพืน้ ที่ตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั เชน
สถานการณการเพาะเลี้ยง กระบวนการผลิต ผลผลิตสงขายที่ไหน มีคา ใชจายใดบางในแตละ
ขั้นตอน
1.2 รานคาและธุรกิจตอเนื่องมีอะไรบาง
2.คําถามเกีย่ วกับปจจัยเชิงพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
2.1 คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมมีลักษณะอยางไร และคุณสมบัติของดินในพืน้ ที่
เหมาะสมหรือไม
2.2 คุณสมบัติของน้ําในพืน้ ที่ เชน เอาน้ํามาจากไหน ตองปรับสภาพน้ําหรือไมอยางไร
เมื่อเลี้ยงแลวระบายน้ําอยางไร
2.3 โครงขายทางน้าํ เชน แมน้ําลําคลอง มีความสัมพันธกับการเลี้ยงหรือไม อยางไร
2.4 โครงขายถนนมีความสําคัญตอการเลีย้ งหรือไม อยางไร
2.5 ทําเลที่ตงั้ ของพื้นที่เพาะเลี้ยง เชน ระยะทางที่ใกลไกลทะเลหรือแมน้ํา หรือตอนบน
ตอนลางของแมน้ําบางปะกง เปนปจจัยที่กอ ใหเกิดความสําเร็จตอการเพาะเลี้ยงหรือไม อยางไร
3. คําถามเกีย่ วกับปญหาและขอจํากัดของพื้นที่
3.1 ปญหาและขอจํากัดทางกายภาพของการเพาะเลีย้ ง
3.2 ปญหาและขอจํากัดทางเศรษฐกิจของการเพาะเลีย้ ง
3.3 ความรูของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง เชน เรียนรูมาจากไหน ทํามากี่ป
3.4 มีความขัดแยงระหวางกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุง และกลุมเกษตรกรอื่นๆหรือไม
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3.5 สาธารณูปโภคพื้นฐานในพืน้ ที่ มีเพียงพอหรือไม
4. คําถามเกีย่ วกับความยัง่ ยืนทางระบบนิเวศ
4.1 พืน้ ที่เพาะเลี้ยงกุง ทะเลตั้งอยูหา งจากอุตสาหกรรมหรือไม
4.2 ระบบการจัดการฟารมไดมาตรฐาน GAP หรือ COC หรือไม อยางไร
4.3 ระบบการบําบัดน้าํ เปนอยางไร
5. คําถามเกีย่ วกับความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ
5.1 คาใชจายในการลงทุนมีอะไรบาง
5.2 ราคาผลผลิตและผลตอบแทนเปนอยางไร
5.3 ตลาดรับซื้อมีที่ใดบาง
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แบบสัมภาษณเจาหนาทีส่ ํานักงานประมงจังหวัด
เรื่อง ปจจัยเชิงพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่สัมภาษณ……………………………. ผูสัมภาษณ…………………………………………….
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด……………………………….อายุ…………………………….
ที่อยูปจจุบนั ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพท………………………………………………………………
การศึกษา……………………………………อาชีพ…………………………………………………
1.คําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพื้นที่ศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมาของการเพาะเลีย้ งกุงทะเลในพืน้ ที่ตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั
2.คําถามเกีย่ วกับปจจัยเชิงพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
2.2 คุณสมบัติของดิน
2.3 คุณสมบัติของน้ํา
2.4 ทําเลที่ตงั้ ของพื้นที่เพาะเลี้ยง เชน ระยะหางจากแมนา้ํ หรือตอนบน ตอนลางของ
แมน้ําบางปะกง สงผลตอการเลี้ยงกุงทะเลอยางไร
2.4 โครงขายแมน้ําลําคลอง
2.5 โครงขายถนน
3. คําถามเกีย่ วกับปญหาและขอจํากัดของพื้นที่
3.1 ปญหาและขอจํากัดทางกายภาพของการเพาะเลีย้ ง เชน ปญหาเกีย่ วกับดิน ปญหา
เกี่ยวกับน้าํ เปนตน
3.2 ความรูเกีย่ วกับการเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรในพืน้ ที่
3.3 ความขัดแยงระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกับกลุมเกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใกลเคียง
3.4 ปญหาและขอจํากัดในการเพาะเลี้ยงกุง เชน ปญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ปญหา
โรคระบาด เปนตน
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4. คําถามเกีย่ วกับความยัง่ ยืนทางระบบนิเวศ
4.1 พืน้ ที่เพาะเลี้ยงกุง ทะเล มีการบุกรุกพืน้ ที่ปา ชายเลนที่ไมอนุญาตใหใชประโยชนหรือไม
อยางไร
4.2 พืน้ ที่เพาะเลี้ยงกุง ทะเลตั้งอยูหา งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม
4.3 ระบบการจัดการฟารมในพืน้ ที่ไดมาตรฐาน GAP หรือ COC ตามที่กรมประมง
กําหนดหรือไม อยางไร
4.4 ระบบการบําบัดน้าํ ของเกษตรกรเปนอยางไร

138
แบบสัมภาษณผูนําชุมชน
เรื่อง ปจจัยเชิงพืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่สัมภาษณ……………………………. ผูสัมภาษณ…………………………………………….
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด……………………………….อายุ…………………………….
ที่อยูปจจุบนั ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพท………………………………………………………………
การศึกษา……………………………………อาชีพ…………………………………………………
1.คําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพื้นที่ศึกษา
1.1 ความเปนมาของการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพืน้ ที่ตงั้ แตอดีตถึงปจจุบัน
2. คําถามเกีย่ วกับปญหาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลในพื้นที่
2.1 ปญหาทางดานกายภาพ เชน สภาพดินบริเวณใกลเคียงพืน้ ที่บอเลี้ยงกุง เปนตน
2.2 ปญหาทางดานระบบนิเวศ เชน สภาพแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน
2.3 ความขัดแยงระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกับกลุมเกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใกลเคียง
3.ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาววิภาวี ฟกสุขจิตต เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2528 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา เมื่อปการศึกษา 2549 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2552

