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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงเน่ืองจากเป็นการดําเนินการที่ใช้เงิน
ลงทุนตํ่า ให้ผลตอบแทนสูงและใช้เวลาในการดําเนินการในช่วงสั้นๆ แต่การเลี้ยงปลาในกระชังที่
ดําเนินการอยู่ในขณะน้ีมักจะดําเนินการอยู่ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมประมง นอกจากน้ียังพบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังมักจะประสบปัญหา
ปลาตายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทําการเพาะเลี้ยง  

กรมประมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงปลาในกระชังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและต่อสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2554 กรมประมงจึงได้ออกระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาใน
กระชัง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีการนําระเบียบและประกาศดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการการ
เลี้ยงปลาในกระชังน้อยมาก  

จากเหตุผลดังกลา่วข้างต้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือประเมินสภาวะการเลี้ยง
ปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ทั้งในนํ้าจืดและนํ้ากร่อย เพ่ือหาแนวทาง
ทางวิชาการและนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการการลี้ยง
ปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ต่อไป  

ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือกําหนดแนวทางและ
นโยบายด้านการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ในครั้งน้ี ซึ่งได้เลือก
พ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลในจังหวัดขอนแก่นและการเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่
การศึกษา พบว่ามีสภาพปัญหา ดังน้ี 

1. ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการ
อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 ประกาศกรม
ประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ และ
ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ทําให้ไม่มกีารปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว แม้จะมีผล
บังคับใช้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว 

2. เน่ืองจากฟาร์มเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการฟาร์มไม่เป็นไปตามลักษณะ
ของการเลี้ยงปลาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้า
ในแหล่งนํ้า และก่อให้เกิดปัญหาปลาตายเป็นจํานวนมาก 
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3. เน่ืองจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี ทําให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้เฉพาะภายในประเทศ ทําให้ราคาจําหน่าย
ผลผลิตตกตํ่าในช่วงที่มีผลผลติในตลาดมาก และก่อให้เกิดปัญหาด้านการตลาดปลานิล 

4. การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลี้ยงปลานิลในแม่นํ้าเริ่มส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า และอาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในอนาคต 

การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์มี
แนวทางดังน้ี 

1. กรมประมงควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ และแจกจ่ายให้เจา้หน้าที่ๆ เก่ียวข้อง 

2. กรมประมงควรจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ ต่างๆ และแนวทางการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ 

3. กรมประมงควรติดตามสํารวจและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในกระชังหรือในคอก โดยร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมประมงกับเกษตรกร  

4. กรมประมงควรศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงสตัว์นํ้าในที่
สาธารณประโยชน์ของแหล่งนํ้าต่างๆ ไว้เป็นข้อมูลรองรับการพิจารณาอนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยง 

5. กรมประมงควรเร่งให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลหรือ
ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์นํ้าในกระชัง รวมทั้งพิจารณาในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรายปีด้วย 

6. กรมประมงควรสนับสนุนให้มีการสํารวจและแก้ไขปัญหาปลาตายอย่างเป็นระบบ สร้าง
ระบบติดตามข้อมูลสําหรับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์นํ้า (พัฒนาตัวช้ีวัดถ้าจําเป็น) ระบบเตือนภัย 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคสัตว์นํ้า 

7. กรมประมงควรให้ความรู้เรื่องโรคแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้เข้าใจถงึสาเหตุโน้มนําและเช้ือก่อโรค โดยจัดการอบรม จัดทําแผน่พับ หรือคู่มอืต่างๆ ควรเป็น
ความรู้เก่ียวกับโรคที่เป็นปัจจุบัน หรือโรคเฉพาะถิ่น การป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการใช้ยาและ
สารเคม ี

8. กรมประมงควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
โรคระบาดในปลาโดยจัดให้เป็นปัญหาเร่งด่วน ไม่ต้องของบประมาณประจําปีและควรเป็น
งบประมาณที่ต่อเน่ืองสําหรับการแก้ไขปัญหาโรคน้ันๆ 

9. กรมประมงควรพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP) 
สําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรคระบาดสัตว์นํ้า 

10. กรมประมงควรผลักดันให้ยุทธ์ศาตร์การพัฒนาปลานิล (2553-2557) ของกรมประมง
ให้ดําเนินการไปตามแผน 
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11. กรมประมงควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารสัตว์นํ้าที่ดี สัตว์นํ้าสามารถย่อยนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 

12. กรมประมงควรบริหารจัดการจํานวน และพ้ืนที่ของการเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังในที่จับ
สัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์ให้เหมาะสมกับแหล่งนํ้า สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการขับเคล่ือนแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การขออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับ
สัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว กรมประมงจําเป็นที่จะต้อง
ดําเนินการตามขบวนการและขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ต่างๆ ดังน้ี 

1.1 กําหนดวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์  

1.2 กําหนดวิธีปฏิบัติตามตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

1.3 เพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมดูแลหรือส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์นํ้าในกระชัง รวมทั้งพิจารณาในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรายปีด้วย (คณะกรรมการร่วมกรม
ประมง กรมเจา้ท่า และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆ ดังน้ี 

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์  

2.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

2.3 คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรค
ระบาดสัตว์นํ้า 

2.4 คู่มือการตรวจสอบและติดตามคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อม 

3. ดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

3.1 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

3.2 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

3.3 หลักสูตรการปฏิบัติงานสําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรค
ระบาดสัตว์นํ้า 

3.4 หลักสูตรการตรวจสอบและติดตามคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อม 
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4. สํารวจพ้ืนที่การเลี้ยงปลาในกระชังในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งนํ้าทั่ว
ประเทศ และจัดทําเขตพ้ืนที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

5. เร่งรัดการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

6. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

7. เร่งรัดการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี 

8. ศึกษา วิจัย คน้คว้าเพ่ือพัฒนาอาหารสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง 

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและสงขลาเท่าน้ัน จึงอาจทําให้ได้
ข้อมูลของปัญหาของการขออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น จึงควรมีการศึกษาในภาพกว้างและมีการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษาน้ันๆ ด้วย นอกจากน้ีควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโรคสัตว์นํ้า เน่ืองจากเป็นปัญหาด้าน
วิชาการที่สําคัญที่พบในทุกๆ พ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัยภายใต้งานวิจัยน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา	
1.1 สภาพทั่วไปและเหตุผล 

 สัตว์นํ้าเป็นโปรตีนที่สําคัญของคนไทยมาต้ังแต่ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันนอกจากสัตว์นํ้ายังจะ
เป็นโปรตีนที่สําคัญของคนไทยแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยในระดับต้นๆ 
โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคประมงในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 109,136 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือร้อยละ 8.72 ของผลผลิต
มวลรวมของภาคการเกษตร สําหรับปี 2554 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 3 ไตรมาสแรกของ
ภาคประมงมีมูลค่า 76,290 ล้านบาท แสดงให้เห็นความสําคัญของภาคการประมงต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศ ทั้งน้ี หน่ึงในหน้าที่หลักของกรมประมงคือการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมให้มี
การผลิตสัตว์นํ้าให้พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก และแนวทางหน่ึงที่จะเพ่ิม
ผลผลิตการประมงของประเทศได้แก่การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในกระชัง 

การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการที่เกษตรกรไม่จําเป็นต้องมีที่ดินเพ่ือใช้ในการสร้างบ่อ ใช้เงินลงทุนตํ่า ให้ผลตอบแทนสูง
และใช้เวลาในการดําเนินการในช่วงสั้นๆ โดยในปี พ.ศ. 2552 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
มากกว่า 17,000 ราย โดยเป็นการเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชังประมาณ 6,500 ราย และการเลี้ยง
ปลานํ้ากร่อยในกระชังประมาณ 10,800 ราย มีจํานวนกระชังรวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 
กระชัง และมีผลผลิตปีละมากกว่า 50,000 ตัน (ศนูย์สารสนเทศ 2554) 

 การเลี้ยงปลาในกระชังที่ดําเนินการอยู่ในขณะน้ีมักประสบปัญหาในการขอขึ้นทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และส่งผลให้ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า GAP 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มักจะดําเนินการอยู่ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมประมง นอกจากน้ียังพบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังมักจะประสบปัญหา
ปลาตายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทําการเพาะเลี้ยง เช่น เมื่อมีการปิดหรือเปิด
ประตูระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้าที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ เช่น ฝนตก 

 เน่ืองจากการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นการเลี้ยงแบบเน้นหนักที่มีการให้อาหารเป็นจํานวนมาก 
จึงทําให้มีความกังวลว่าการเลี้ยงปลาในกระชังอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีจํานวน
กระชังเลี้ยงปลาที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี และมีการขยายพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงไปในทุกแหล่งนํ้าทั่ว
ประเทศ กรมประมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงปลาในกระชังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและต่อสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2554 กรมประมงจึงได้ออกระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาใน
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กระชัง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีการนําระเบียบและประกาศดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการการ
เลี้ยงปลาในกระชังน้อยมาก  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือประเมินสภาวะการเลี้ยง
ปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ทั้งในนํ้าจืดและนํ้ากร่อย เพ่ือหาแนวทาง
ทางวิชาการและนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการการลี้ยง
ปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

1.2 ประเด็นการศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ 

 การศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางและนโยบายด้านการเลี้ยงปลาในกระชังในท่ีจับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ในครั้งน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินสภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ทั้งในนํ้าจืดและนํ้ากร่อย โดยมีกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ใน
ด้านที่สนใจศึกษาได้แก่ด้าน กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้อง ด้านมาตรฐานการดําเนินงาน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

การศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางและนโยบายด้านการเลี้ยงปลาในกระชังในท่ีจับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ  

1.3.1 เพ่ือประเมินสถานภาพการเลี้ยงปลาในประชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ทั้งที่เป็นแหล่งนํ้าเปิดและแหล่งนํ้าปิด 

1.3.2 เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะทางวิชาการท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาใน
กระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ของกรมประมง 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ทั้งในแหล่งนํ้าจืดและนํ้ากร่อย โดยเลือกพ้ืนที่การศึกษาการเลี้ยงปลานิลในจังหวัดขอนแก่น 
และการเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสงขลา  

1.5 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ 

1.5.1 คัดเลือกแหล่งเลี้ยงปลานิลและปลากะพงขาวในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประ
โยชน์ิ ทั้งในแหล่งนํ้าเปิดและแหล่งนํ้าปิด ดังน้ี 
  -ปลานิล จํานวน 2 แห่ง 
  -ปลากะพงขาว จํานวน 2 แห่ง 

1.5.2 สํารวจและประเมินสถานภาพการเลี้ยงปลาในกระชังในพ้ืนที่ที่คัดเลือก ภายใต้กรอบ
ต่างๆ ดังน้ี 
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 1.5.2.1 หลกัเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ พ.ศ. 2554 ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

 1.5.2.2 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า GAP สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ 

1.5.3 วิเคราะห์สถานภาพการเลี้ยงปลาในกระชังทั้งในแหล่งนํ้าปิดและแหล่งนํ้าเปิดภายใต้
กรอบข้างต้น 

1.5.4 จัดทําขอ้เสนอแนะที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังในทีจ่ับสัตว์
นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1.6.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังในท่ี
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

 1.6.2 กรมประมงสามารถบรรลุเป้าหมาย การให้บริการจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ได้ตามท่ีกําหนดไว้ 

1.7 ภาพรวมของรายงานการศึกษา   

รายงานการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 4 บท คือ 

 บทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงสภาพทั่วไป ที่มาของปัญหา ประเด็นการศึกษา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับ  

 บทที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาของการเล้ียงปลาในกระชังในท่ีจับสัตว์นํ้าประเภท
ที่สาธารณะประโยชน์ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลด้านนโยบาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
รูปแบบการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังของรัฐและเอกชน และ บทบาทของท้องถิ่น 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของการเลี้ยงปลาใน
กระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

 บทที่ 3 เสนอสรุปผลการวิเคราะห์ กรอบแนวคิดในการดําเนินงานด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ และ
เสนอแนวทางการดําเนินงานที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่กรมประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

 บทที่ 4 เป็นการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านการบริหารในการนําแนวทางการ
ดําเนินงานที่เสนอไว้ในบทที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ 
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บทที่ 2 	

การวิเคราะห์ประเด็นการศึกษา	
 

2.1 สภาพของปัญหาที่ผ่านมา 

การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการที่เกษตรกรไม่จําเป็นต้องมีที่ดินเพ่ือใช้ในการสร้างบ่อ ใช้เงินลงทุนตํ่า ให้ผลตอบแทนสูง
และใช้เวลาในการดําเนินการในช่วงสั้นๆ โดยในปี พ.ศ. 2552 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
มากกว่า 17,000 ราย โดยเป็นการเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชังประมาณ 6,500 ราย และการเลี้ยง
ปลานํ้ากร่อยในกระชังประมาณ 10,800 ราย มีจํานวนกระชังรวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 
กระชัง และมีผลผลิตปีละมากกว่า 50,000 ตัน (ศูนย์สารสนเทศ 2554) 

 การเลี้ยงปลาในกระชังที่ดําเนินการอยู่ในขณะน้ีมักประสบปัญหาในการขอขึ้นทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และส่งผลให้ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า GAP 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มักจะดําเนินการอยู่ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมประมง นอกจากน้ียังพบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังมักจะประสบปัญหา
ปลาตายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทําการเพาะเลี้ยง เช่น เมื่อมีการปิดหรือเปิด
ประตูระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้าที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ เช่น ฝนตก 

 เน่ืองจากการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นการเลี้ยงแบบเน้นหนักที่มีการให้อาหารเป็นจํานวนมาก 
จึงทําให้มีความกังวลว่าการเลี้ยงปลาในกระชังอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีจํานวน
กระชังเลี้ยงปลาที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี และมีการขยายพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงไปในทุกแหล่งนํ้าทั่ว
ประเทศ  

 กรมประมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงปลาในกระชังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและต่อสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2554 กรมประมงจึงได้ออกระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาใน
กระชัง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีการนําระเบียบและประกาศดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการการ
เลี้ยงปลาในกระชังน้อยมาก  

2.2  สถานการณ์ปัจจุบัน 

2.2.1  ข้อมูลทุตยิภูมิ 

2.2.1.1 สถิติการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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ก. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

จากการสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําสถิติผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศไทย พบว่ามีผู้เลี้ยงปลา
นิลในกระชังในปีการผลิต 2553 จํานวน 5,196 ฟาร์ม มีกระชังเลี้ยงปลาทั้งสิ้น 39,625 กระชัง 
โดยมีจํานวนฟาร์มและกระชังมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 44 ของจํานวน
ฟาร์มและจํานวนกระชังที่มีอยู่ทั้งหมด โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เพาะเล้ียงปลานิลในกระชังมาก
ที่สุดถึง 709 ราย มีกระชังจํานวน 6,009 กระชัง  

ในด้านของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมงพบว่าประมาณร้อยละ 
68.4 หรือ 3,544 ราย ของเกษตรกรที่ประกอบกิจการการเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมง โดยมีจํานวนกระชังทั้งสิ้น 37,079 กระชัง หรือร้อยละ 93.6 
ของจํานวนกระชังปลานิลทั้งหมด 

ข. การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

จากการสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําสถิติผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศไทย พบว่ามีผู้เลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชังในปีการผลิต 2553 จาํนวน 5,752 ฟาร์ม มีกระชังเลี้ยงปลาทั้งสิ้น 28,976 
กระชัง โดยมีจํานวนฟาร์มและกระชังมากที่สุดในภาคใต้ คดิเป็นร้อยละ 91 ของจํานวนฟาร์มและ
จํานวนกระชังที่มีอยู่ทั้งหมด โดยจังหวัดปัตตานีมีผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมากที่สุดถึง 
1,500 ราย มกีระชังจํานวน 4,342 กระชัง  

ในด้านของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมงพบว่าประมาณร้อยละ 
98.6 หรือ 5,669 ราย ของเกษตรกรที่ประกอบกิจการการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมง โดยมีจํานวนกระชังทั้งสิ้น 27,503 กระชัง หรือร้อย
ละ 95.0 ของจํานวนกระชังปลากะพงขาวท้ังหมด 

2.2.1.2 กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ก. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 

กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 และมี
ผลบังคับใช้เมือ่วันที่ 29 ตุลาคม 2554 โดยให้ครอบคลมุการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังและในคอก
ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์เท่าน้ัน ทั้งที่เป็นการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์หรือการ
ทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานทําหน้าที่ในการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ระดับจังหวัด กําหนดพ้ืนที่ๆ เหมาะสมภายในจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นด้านสังคม 
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เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ และให้ความเห็นที่เก่ียวข้องด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และออกกําหนดเพ่ิมเติมที่ไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบน้ี และจัดใหม้ีการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

นอกจากน้ีในระเบียบฯ น้ี ยังระบุให้ผู้มสีิทธ์ิย่ืนคําขออนุญาตต้องเป็นคนไทยและมีอายุไม่
น้อยกว่า 15 ปี และต้องแนบแผนที่สังเขปที่แสดงที่ที่จะขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยให้
ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อําเภอที่หรือก่ิงอําเภอที่ที่จะทําการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า และให้เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานทีแ่ละเสนอความเห็นต่อนายอําเภอ เมื่อนายอําเภอให้ความเห็นชอบให้
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ระดับจังหวัด ผ่านประมงจังหวัดซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จะอนุญาตให้ดําเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี หรือ 5 
ปีสําหรับการทดลองเพาะเลี้ยงเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีเง่ือนไขที่จะยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็
ได้  

ข. ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2554 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
และมีความย่ังยืน และเพ่ือป้องกันไม่ให้การเลี้ยงปลาในกระชังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
นํ้ามากเกินความจําเป็น โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลือกสถานที่การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า วัสดุ
ที่ใช้ในการทํากระชัง ทุ่น และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็น นอกจากน้ียังได้กําหนดพ้ืนที่และรูปแบบและ
วิธีการวางกระชังในการเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่นํ้าจืดและในทะเลและชายฝั่ง และข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณะประโยชน์ เช่น การให้อาหาร การใช้ยาและสารเคม ีอัตราการปล่อยที่
เหมาะสม การกําจัดมูลปฎิกูลที่เกิดจากเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การป้องกันโรค การทําความสะอาดกระชัง 
ฯลฯ ไว้อย่างละเอียด  

ค. มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห่งชาติได้จัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ 
7412-2550 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว และ มกษ 
7405-2553 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล ซึ่งครอบคลุมการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวและปลานิลในระดับฟาร์ม รวมถึงการจับ และการดูแลหลัง
การจับ แต่ไม่รวมถึงขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล เพ่ือให้ได้ผลิตผลปลาที่มีคุณภาพดี และ
ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยได้กําหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน และเกณฑ์ตัดสินการประเมิน
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สําหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวและปลานิลทั้งการเลี้ยงในบ่อดินและการเลี้ยงในกระชัง ในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี  

 

รายการที ่ ปลากะพงขาว ปลานิล 
1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สถานที่ต้ังฟาร์ม 
2 การเลือกสถานที่ การจัดการทั่วไป 
3 การเตรียมสถานที่เลี้ยง ปัจจัยการผลิต 
4 การเตรียมลูกปลา การจัดการดูแลสุขภาพปลา 
5 อาหารและการให้อาหาร สุขลักษณะฟาร์ม 
6 การจัดการการเลี้ยง การจับและการดูแลหลังการจับ 
7 การจัดการสุขภาพปลา การบันทึกข้อมูล 
8 สุขอนามัยฟาร์ม   
9 การจับและการดูแลหลังจับ   

10 การบันทึกข้อมูล   
 

2.2.1.3 ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อม 

มีรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า
การเลี้ยงปลาในกระชังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

ก. การเปลี่ยนแปลงความเร็วของกระแสนํ้า 
การวางกระชังเลี้ยงปลาจะทําให้ความเร็วของกระแสนํ้าที่ไหลผ่านบริเวณน้ันลดลง และส่งผล

ให้ทําให้การเจอืจางของของเสียจากแหล่งเลี้ยงปลาลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนํ้าในบริเวณ
น้ัน โดยทั่วไป การวางกระชังจะต้านกระแสนํ้าและเป็นสาเหตุให้ความเร็วของกระแสนํ้าลดลง 15-
65% ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของนํ้าในตําแหน่งที่วางกระชังน้ัน ทั้งน้ี อิทธิพลดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ก่อนถึงตัวกระชังในระยะทางประมาณ 2 เท่าของความกว้างของกระชัง และยังส่งผลต่อเน่ืองไปเป็น
ระยะทางประมาณ 50 เท่าของความกว้างของกระชังหลังจากที่มวลนํ้าสัมผสั (หรือ ไหลผ่าน) ตัว
กระชังไปแล้ว (รูปที่ 1) นอกจากน้ีลักษณะการวางกระชังก็ส่งผลกระทบต่อการไหลของนํ้าต่างกัน 
โดยการวางกระชังแบบแถวหน้ากระดานจะส่งผลกระทบต่อการไหลของนํ้าน้อยกว่าการวางแบบแถว
ตอนเด่ียว (รูปที่ 2) 
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รปูที่ 1 : อิทธพิลของการวางกระชังต่อการไหลของน้ํา 

 

รปูที่ 2: ลักษณะของการวางกระชังแบบแถวหน้ากระดานและแถวตอนเดี่ยวส่งผล
กระทบตอ่การไหลของน้ําต่างกัน 

ข. คุณภาพนํ้า 
การเลี้ยงปลาในกระชังอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าในบริเวณที่ทํา

การเพาะเลี้ยง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการ
เลี้ยง และความเร็วของกระแสนํ้า ทั้งน้ีคุณภาพนํ้าที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 

1 การเพ่ิมขึ้นของปริมาณแอมโมเนีย เน่ืองจากขบวนการเผาผลาญของร่างกาย 
(metabolism) ของปลา 

2 การเพ่ิมขึ้นของปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ จากขบวนการย่อยสลายไนโตรเจน
โดยแบคทีเรีย 

3 การลดลงของปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
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ค. ปริมาณออกซิเจนในน้ํา 
ในพ้ืนที่ๆ มีการเลี้ยงปลาในกระชังปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าจะลดลงเน่ืองจากการหายใจ

ของปลา ซึ่งปริมาณการใช้ออกซิเจนของปลาจะขึ้นอยู่กับขนาด อายุ เพศ พฤติกรรม และอุณหภูมิ 
โดยข้อมูลในการเลี้ยงปลาแซลมอนจํานวน 250 ตัน ในบริเวณที่มีกระแสนํ้าไหลในปรมิาตร 72 
ลบ.ม./วินาที จะทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าที่ไหลผา่นบริเวณที่เลี้ยงปลาลดลงประมาณ 0.3 
มิลลิกรมั/ลิตร  

นอกจากน้ีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ายังลดลงเน่ืองจากขบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ 
(Biological Oxygen Demand, BOD) โดยปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในขบวนการน้ีจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนในนํ้า โดยปกติปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในขบวนการน้ีจะมีค่าประมาณ 
1.5-3 เท่าของปริมาณออกซิเจนที่ปลาใช้ในการหายใจ 

ง. ปริมาณแพลงก์ตอน 
การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนในแหล่งนํ้าขึ้นอยู่กับปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดย

ในแหล่งนํ้าจืดปริมาณฟอสฟอรัสจะเป็นปัจจัยหลักที่จํากัดปริมาณแพลงก์ตอน ผลกระทบของการ
เลี้ยงปลาในกระชังต่อปริมาณแพลงก์ตอนเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณฟอสฟอรัสที่มาจาก
อาหารปลาและขบวนการขับถ่ายของปลา 

ปรากฏการณ์นํ้าเขียวหรือ Plankton bloom มักจะเกิดขึ้นในบรเิวณทีม่ีการเลี้ยงปลาใน
กระชังอย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตามการเกิดปรากฏการณ์นํ้าเขียวยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง 
เช่นปริมาณแสง อุณหภูมิ และความเร็วกระแสนํ้า  

จ. ปริมาณสารแขวนลอย 
ปริมาณสารแขวนลอยจากการเลี้ยงปลาในกระชังจะมาจากเศษอาหารที่เหลือ สิ่งขับถ่ายและ

เศษวัสดุที่เกาะติดกระชัง ปริมาณของเสียจากเศษอาหารข้ึนอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ชนิดของ
อาหาร วิธีการและความถี่ของการให้อาหาร ความคงทนของอาหารในนํ้า และประสิทธิภาพการย่อย
ของอาหาร  อาหารท่ีมีประสทิธิภาพการย่อยตํ่าจะส่งผลให้เกิดของเสียมากขึ้น โดยทั่วไปประมาณ 
60% ของอาหารที่ปลากินจะถูกขับออกมาเป็นของเสียและตกตะกอนอยู่ในแหล่งนํ้า ซึ่งการ
แพร่กระจายของตะกอนจะขึ้นอยู่กับความเร็วของกระแสนํ้า และอัตราการตกตะกอน ถ้ากระชัง
ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีความลึกและกระแสนํ้ามีความแรงมาก การแพร่กระจายของตะกอนจะกินพ้ืนที่
มากกว่าในบริเวณที่ต้ืนและมคีวามเร็วของกระแสนํ้าน้อยกว่า 

ฉ. การเปลี่ยนแปลงชนิดและจํานวนสัตว์หน้าดิน 
ผลกระทบประการหน่ึงของตะกอนของเสียที่ตกลงในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังคือ

เป็นแหล่งดึงดูดให้มีการรวมตัวของสัตว์หน้าดินต่างๆ ในบริเวณที่มีการตกตะกอนของสารอินทรีย์ใน
ปริมาณไม่มากนักจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชนิดของสัตว์หน้าดินในบริเวณน้ัน โดยอาจ
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ทําให้สัตว์หน้าดินประจําถิ่นที่เปราะบางถูกแทนที่ด้วยชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม
ที่มีความเป็นพิษมากกว่า อย่างไรก็ตามในบริเวณที่สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพิษสูง เน่ืองจากเป็น
ที่รวมของตะกอนของเสียเป็นจํานวนมากจนกลายเป็นพ้ืนที่ๆ ไม่มีออกซิเจน และมีธาตุกํามะถัน
เกิดขึ้นในปริมาณมาก อาจจะไม่มีสัตว์หน้าดินใดๆ สามารถอาศัยอยู่ได้เลย โดยผลกระทบที่รุนแรง
ที่สุดจะอยู่ในบริเวณที่มีการแขวนกระชัง และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อห่างจากบริเวณที่แขวนกระชัง
ออกไป 

ช. การเพ่ิมขึ้นของปลาและสัตว์นํ้าที่เคลื่อนที่ได้อ่ืนๆ  
โดยปกติบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังมักจะมีชนิดและจํานวนปลาและสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังที่เคลื่อนที่ได้ เช่น ปู และหอย เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเศษอาหารปลาที่เหลือจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้สัตว์เหล่าน้ีเข้ามาใช้เป็นแหล่งหาอาหาร การเพ่ิมขึ้นอย่างมากของสัตว์เหล่าน้ีมีผลทาํให้โครงสร้าง
ทางนิเวศวิทยาของแหล่งนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 

ซ. การเพ่ิมขึ้นของสัตว์ต่างถิ่น 
โดยปกติการเลี้ยงปลาในกระชังมักจะใช้พันธ์ุปลาที่มีการปรับปรุงพันธ์ุซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ต่าง

ถิ่นของสภาพแวดล้อมในบริเวณน้ัน ทั้งน้ีปลาเหล่าน้ีอาจหลุดลอดจากกระชังลงสู่แหลง่นํ้า และ
อาจจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมน้ันๆ และสง่ผลกระทบต่อปลาประจําถิ่น ทั้งในด้านการ
แก่งแย่งที่อยู่อาศัย อาหาร และแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ทั้งน้ีมีรายงานว่าปลานิลเป็นสัตว์ต่าง
ถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียเป็นจํานวนมาก โดยจะ
ส่งผลให้ประชากรปลาในแหล่งนํ้าที่มีการปนเป้ือนของปลานิลมีจํานวนลดน้อยลง และมีจํานวนปลา
นิลเพ่ิมขึ้นจนเป็นพันธ์ุปลาหลักของแหล่งนํ้าน้ันแทน  

ฌ. การแพร่เช้ือโรค 
นอกจากการเลี้ยงปลาในกระชังจะเป็นสาเหตุของการแพร่ปลาต่างถิ่นแล้ว ยังพบว่าการเลี้ยง

ปลาในกระชังยังเป็นสาเหตุของการแพร่เช่ือโรคและปรสิตในแหล่งนํ้าอีกด้วย   
ญ. การปนเป้ือนทางพันธุกรรม 

การปนเป้ือนทางพันธุกรรมก็เป็นผลกระทบประการหน่ึงที่อาจจะเกิดจากการเลี้ยงปลาใน
กระชัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของการเลี้ยงปลาที่เป็นชนิดเดียวกันกับปลาที่มีในแหล่งนํ้าน้ัน 
ปลาที่เลี้ยงอาจจะหลุดจากกระชังและผสมพันธ์ุกับปลาชนิดเดียวกันในธรรมชาติ และทําให้ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของปลาธรรมชาติลดลง ผลกระทบต่อการปนเป้ือนทางพันธุกรรมของการ
เลี้ยงปลาในประชังต่อปลาธรรมชาติมีการรายงานไว้อย่างกว้างขวางในการเลี้ยงปลาแซลมอนในทวีป
อเมริกาและยุโรป 

ฎ. ยาและสารเคม ี
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มีความกังวลว่ายาและสารเคมีที่ใช้ในการเลีย้งปลาในกระชังอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคสัตว์นํ้า เน่ืองจากยาและสารเคมี
น้ันจะแพร่กระจายสู่แหล่งนํ้าโดยตรง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่เก่ียวข้อง
กับผลกระทบของการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงปลาในกระชังมากนัก จึงทําให้ไมส่ามารถสรุปผล
ของยาและสารเคมีที่มาจากการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน 

2.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 

ผู้ศึกษาได้จัดทาํแบบสอบถามสํานักงานประมงจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการ
ควบคุมการเลีย้งปลาในประชังของกรมประมง องค์การบริหารส่วนตําบล เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใน
กระชัง และชาวบ้านในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและสงขลา โดยผล
การศึกษาจากแบบสอบถาม ปรากฏดังน้ี 

2.2.2.1 ผลสมัภาษณ์เก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
ก. ผลสมัภาษณ์สาํนักงานประมงจังหวัด 

จากการสัมภาษณ์ประมงจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมง
อําเภอเมือง ประมงอําเภออุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่ๆ เกีย่วข้อง พบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการนํา
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์มาบังคับใช้ เน่ืองจากยังไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

ข. ผลสมัภาษณ์องค์การบริหารส่วนตําบล 
จากการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา อําเภอเมือง พบว่ายังไม่เข้าใจในบทบาท

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ กําหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแมนํ้่าตามข้อ ๔ (๗) ต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ บาท และหากเป็นการปลูกสร้างที่มีลกัษณะหรือ
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของอัตรา
ดังกล่าว  
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จากการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงเซิง อําเภอภูเวียง พบว่าในขณะน้ียังไม่มี
การร้องเรียนถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ค. ผลสมัภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในลํานํ้าพอง 
ได้ดําเนินการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในลํานํ้าพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ 

10 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 28 คน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2555 พบว่า
ร้อยละ 91.67 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.7 ปี ร้อยละ 50 
มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา   

เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังมานานเฉลี่ย 5.7 ปี แต่ละรายมีจํานวน
กระชังเฉล่ีย 26.67 กระชัง (มากที่สุด 90 กระชัง) ร้อยละ 83.33 ของผู้เลี้ยงได้รับอนุญาตและขึ้น
ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจากกรมประมง ภายใต้วัตถุประสงค์ของการทดลองทางวิชาการ แต่
ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีเพียงร้อยละ 16.7 ร้อยละ 54.55 ของเกษตรกรใช้เงินออมของ
ครอบครัวเป็นแหล่งทุนในการดําเนินการ และที่เหลือใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 18.18) และสหกรณ์ (27.27) 

เกษตรกรทั้งหมดซื้อพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน โดยการเลี้ยงทั้งหมดใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ที่มาจากบริษัทเอกชน โดยเฉล่ียใช้อาหารปีละ 17.6 ตันต่อราย มีผลผลิตปลาเฉลี่ยรายละ 11.8 
ตันต่อปี โดยร้อยละ 58.33 ของผลผลิตจะจําหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 25 ขายในลักษณะ
เกษตรพันธะสัญญากับบริษัทที่ผลิตอาหารปลา และร้อยละ 16.67 เป็นการขายตรง 

ปัญหาที่เกษตรกรพบได้แก่ปัญหาเรื่องโรคและปรสิต (ร้อยละ 39.29) ปัญหาด้านคุณภาพ
นํ้า (ร้อยละ 25) ปัญหาด้านการตลาด (ร้อยละ 14.28) ปัญหาด้านอาหารปลามีราคาแพง (ร้อยละ 
10.71) ปัญหาด้านขาดแคลนพันธ์ุปลา (ร้อยละ 7.14) และปัญหาการกดราคารับซื้อผลผลิต (ร้อย
ละ 3.57) 

ง. ผลสมัภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ 
ได้ดําเนินการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ 

บ้านหนองกุงเซิง ตําบลหนองกุงเซิง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 35 คน เมือ่วันที่ 19 
กรกฏาคม 2555 พบว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
45.4 ปี ร้อยละ 63.64 มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 27.7 มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา  

เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังมานานเฉลี่ย 7.18 ปี แต่ละรายมีจํานวน
กระชังเฉล่ีย 27.64 กระชัง (มากที่สุด 40 กระชัง) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงทั้งหมดได้รับอนุญาตและ
ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจากกรมประมง ภายใต้วัตถุประสงค์ของการทดลองทางวิชาการ แต่
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ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีเพียงร้อยละ 18.18 ร้อยละ 10 ของเกษตรกรใช้เงินออมของ
ครอบครัวเป็นแหล่งทุนในการดําเนินการ และที่เหลือใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบ  

เกษตรกรทั้งหมดซื้อพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน โดยการเลี้ยงทั้งหมดใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ที่มาจากบริษัทเอกชน โดยเฉล่ียใช้อาหารปีละ 23.3 ตัน มีผลผลิตปลาเฉลี่ยรายละ 12.4 ตันต่อ
รอบการเลี้ยง โดยร้อยละ 81.82 ของผลผลิตจะจําหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง และร้อยละ 18.18 
เป็นการขายตรง 

ปัญหาที่เกษตรกรพบได้แก่ปัญหาเรื่องโรคและปรสิต (ร้อยละ 52.63) ปัญหาด้านการตลาด 
(ร้อยละ 42.10) และปัญหาด้านคุณภาพนํ้า (ร้อยละ 5.26)  

จ. ผลสมัภาษณ์ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ดําเนินการสอบถามชาวบ้านที่อาศัยในบรเิวณที่มีการเลีย้งปลานิลในกระชังในลํานํ้าพอง 

บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 19 
กรกฏาคม 2555 พบว่าการเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้ามไีขมันจาก
อาหารปลาลอยเป็นฝ้า มีการทิ้งปลาตายลงในน้ํา เมื่อลงไปอาบนํ้าแล้วรู้สึกคัน แต่การเลี้ยงในกระชัง
ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นจึงยังไม่มีความกังวลต่อปัญหาผลกระทบของการเลี้ยงปลาเท่าไร 

2.2.2.2 ผลสมัภาษณ์เก่ียวกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

ก. ผลสมัภาษณ์สาํนักงานประมงจังหวัด 
จากการสัมภาษณ์ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ประมงอําเภอ

เมือง ประมงอําเภอเทพา และเจ้าหน้าที่ๆ เก่ียวข้อง พบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฎิบัติตามระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะ
ประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เน่ืองจากใบอนุญาตของฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่ไหมดอายุ อย่างไรก็ตาม
เมื่อถามถึงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบวิธีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

ข. ผลสมัภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในคลองเทพา อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 



14 

 

ได้ดําเนินการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในคลองเทพา บ้านพระพุทธ 
ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 15 คน เมือ่วันที่ 31 กรกฏาคม 2555 พบว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 53.7 ปี มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาทั้งหมด  

เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังมานานเฉลี่ย 8.28 ปี แต่ละรายมีจํานวน
กระชังเฉล่ีย 3 กระชัง (มากที่สุด 4 กระชัง) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงร้อยละ 28.57 ได้รับอนุญาตให้
ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า แต่ไม่มีฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจากกรมประมง และได้รับได้
การรับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 85.71 ของเกษตรกรใช้เงินออมของครอบครัวเป็นแหล่งทุนใน
การดําเนินการ และที่เหลือใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบ  

เกษตรกรทั้งหมดซื้อพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน โดยการเลี้ยงทั้งหมดใช้ปลาสดที่ซื้อจากตลาด 
(ร้อยละ 71.43) หรือจับเอง (ร้อยละ 28.57) โดยเฉลี่ยแต่ละรายใช้อาหารปีละ 4.5 ตัน มีผลผลิต
ปลาเฉล่ียรายละ 497.14 กิโลกรัมต่อปี โดยผลผลิตทั้งหมดจะจําหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง  

ปัญหาที่เกษตรกรพบได้แก่ปัญหาเรื่องโรคและปรสิต (ร้อยละ 63.64) ปัญหาด้านคุณภาพ
นํ้า (ร้อยละ 18.18) และปญัหาด้านลูกพันธ์ุและอาหารอย่างละ ร้อยละ 9.1 

ค. ผลสมัภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาปสงขลา 
บ้านอ่าวทราย ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ได้ดําเนินการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในทะเลสาปสงขลา บ้านอ่าว
ทราย ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 15 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 
พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังร้อยละ 75 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.37 ปี ร้อย
ละ 75 มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธนมศึกษา ที่เหลือมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา  

เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังมานานเฉลี่ย 18.12 ปี แต่ละรายมีจํานวน
กระชังเฉล่ีย 9.12 กระชัง (มากท่ีสุด 16 กระชัง) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ทํา
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ร้อยละ 75 เป็นฟารม์ที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากกรมประมงและ
ได้รับได้การรับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 62.5 ของเกษตรกรใช้เงินออมของครอบครัวเป็นแหล่ง
ทุนในการดําเนินการ และที่เหลือใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบ  

เกษตรกรทั้งหมดซื้อพันธ์ุปลาจากฟาร์มเอกชน โดยการเลี้ยงทั้งหมดใช้ปลาสดที่ซื้อจากตลาด 
โดยเฉล่ียแต่ละรายใช้อาหารปีละ 32.9 ตัน มีผลผลิตปลาเฉลี่ยรายละ 4.3 ตันต่อปี โดยผลผลิตร้อย
ละ 87.5 จะจาํหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง ที่เหลือจะเป็นการขายตรง 

ปัญหาที่เกษตรกรพบทุกรายพบได้แก่ปัญหาเร่ืองโรคและปรสิต และปญัหาด้านคุณภาพนํ้า  

ง. ผลสมัภาษณ์ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย 
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ในการสํารวจขอ้มูลครั้งน้ีไม่พบว่ามีผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถระบุถึงผลกระทบของการเล้ียง
ปลากะพงขาวทั้งในคลองเทพา และในทะเลสาบสงขลา และจากขอมูลของสํานักงานประมงจังหวัด
สงขลาพบว่าในปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนว่าเกิดการเลี้ยงปลากะพงขาวส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.3 การวิเคราะห์และการสรุปปัญหา 

2.3.1 กรอบในการวิเคราะห์ปัญหา  

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ของหัวข้อการศึกษานี้ ยึดถือปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยง
ปลาในกระชังในที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่  

2.3.1.1 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงปลาในกระชัง มดัีงน้ี 

ก. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 

ข. ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

2.3.1.2 หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์  
2.3.1.3 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี  
2.3.1.4 ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อม  

2.3.2 การวิเคราะห์ปัญหา 

2.3.2.1 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ก. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าใน
ที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 

กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2554 ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังและในคอกในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะ
ประโยชน์ ทั้งที่เป็นการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์หรือการทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทําหน้าที่ในการพิจารณาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ระดับจังหวัด กําหนดพ้ืนที่ๆ 
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เหมาะสมภายในจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ 
และใหค้วามเห็นที่เก่ียวข้องด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และออกกําหนด
เพ่ิมเติมที่ไม่ขดักับหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบน้ี และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้องทั้งหมด นอกจากน้ีในระเบียบฯ น้ี ยังระบุให้ผู้มีสทิธ์ิย่ืนคาํขออนุญาตต้องเป็นคนไทย
และมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และต้องแนบแผนที่สังเขปทีแ่สดงที่ที่จะขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า โดยให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อําเภอที่หรือก่ิงอําเภอที่ที่จะทําการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
และให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่และเสนอความเห็นต่อนายอําเภอ เมื่อนายอําเภอให้
ความเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ระดับจังหวัด ผ่านประมงจังหวัดซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จะอนุญาตให้ดําเนินการได้ครั้งละไม่
เกิน 3 ปี หรือ 5 ปีสําหรับการทดลองเพาะเลี้ยงเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีเง่ือนไขที่จะยกเลกิ
การอนุญาตเมื่อใดก็ได้ ทั้งจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากประมงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา
พบว่าถึงแม้ว่าระเบียบฉบับน้ีจะมีการบังคับใช้มานานกว่า 6 เดือน แต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ๆ เก่ียวข้องยังไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําให้การอนุญาตให้
มีการเลี้ยงปลาในกระชังหยุดลง 

ข. ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

เน่ืองจากการสร้างกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าจะต้องได้รับการอนุญาตจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้กําหนดให้กระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าเป็นสิ่งล่วงล้ํา ลํานํ้า อันพึงอนุญาตได้ ประกอบ
กับกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้า
ไทยฯ และประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๕๑/๒๕๔๑ โดยได้มีคําสั่งกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
ที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ มอบอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต โดยผู้รับ
อนุญาตจึงมีหน้าที่เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายปีในอัตรา
ตารางเมตรละ ๕๐ บาท และหากเป็นการปลูกสร้างที่มีลกัษณะหรือวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ให้ผูร้ับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของอัตราดังกล่าว ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที ่๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่กําหนดน้ีเป็นอัตราที่สูงมาก เกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังไม่สามารถที่จะจ่ายได้ จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถขออนุญาตเลี้ยง
ปลาในกระชังตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ได้  

ค. หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 
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กรมประมงได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการให้การ
เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้าในแหล่ง
นํ้า โดยได้กําหนดสัดส่วนของพ้ืนที่การเลี้ยงปลาในกระชังกับพ้ืนที่ของแหล่งนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพ
แหล่งนํ้า ทั้งในแหล่งนํ้าไหลหรือแหล่งนํ้าน่ิง ขนาดกระชัง ขนาดตาอวน ความยาวของกระชัง 
ระยะห่างของกระชัง การวางกระชัง และระยะห่างของพ้ืนกระชังและพ้ืนท้องนํ้า ตลอดจนความ
หนานแน่นของปลา การให้อาหาร และการจัดการทั่วไป แต่จากการสํารวจพ้ืนที่การเลี้ยงปลาใน
กระชังทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา พบว่าเกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของสัดส่วนของพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์นํ้าต่อพ้ืนที่แหล่งนํ้า
ทั้งหมด ความยาวของกระชัง ระยะห่างระหว่างกระชัง และความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง ซึ่งการไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาปลาตายเป็นจํานวนมาก 

2.3.2.2 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้จัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ 
7412-2550 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว และ มกษ 
7405-2553 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล ซึ่งครอบคลุมการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวและปลานิลในระดับฟาร์ม รวมถึงการจับ และการดูแลหลัง
การจับ แต่ไม่รวมถึงขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล เพ่ือให้ได้ผลิตผลปลาที่มีคุณภาพดี และ
ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยได้กําหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน และเกณฑ์ตัดสินการประเมิน
สําหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวและปลานิลทั้งการเลี้ยงในบ่อดินและการเลี้ยงในกระชัง ใน
ด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการขอเข้ารับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี เกษตรกรจะต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมงก่อน และการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
กับกรมประมงเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
น้ําประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์จากกรมประมง จากการสํารวจในพ้ืนทีท่ั้งในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดสงขลาพบว่าฟาร์มส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี จึงทําให้
ผลผลิตที่ผลิตได้สามารถขายได้เฉพาะในตลาดในประเทศ ไม่สามารถจําหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งออกไป
ต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นปัญหาให้ผูซ้ื้อสามารถกดราคาในช่วงที่มีผลผลิตในตลาดมาก และเป็นสร้าง
ปัญหาด้านการตลาด 

2.3.2.3 ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อม 
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จากการสํารวจพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังพบว่าการเล้ียงปลาเริ่มจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่การเลี้ยงปลานิลในลํานํ้าพอง ซึ่งพบว่าชาวบ้านที่อาศัยใน
บริเวณที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ให้ข้อมูลทุกราย ให้ข้อมูลว่าการเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้ามีไขมันจากอาหารปลาลอยเป็นฝ้า มกีารทิ้งปลาตายลงในน้ํา เมื่อ
ลงไปอาบนํ้าแล้วรู้สึกคัน แต่เน่ืองจากการเลี้ยงในกระชังทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ชาวบ้านที่มี
ส่วนได้เสียจึงยังไม่มีความกังวลต่อปัญหาผลกระทบของการเลี้ยงปลาเท่าไร อย่างไรก็ตามในฐานะที่
กรมประมงทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการเลี้ยงปลาในกระชัง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องหามาตรการ
ในการควบคุมให้การเลี้ยงปลาในกระชังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า 

2.3.3  สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือกําหนดแนวทางและนโยบาย
ด้านการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ ในครั้งน้ี พบว่ามีสภาพ
ปัญหา ดังน้ี 

1. ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการ
อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 ประกาศกรม
ประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ และ
ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทําให้ไม่มีการปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว แม้จะมีผลบังคบั
ใช้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว 

2. เน่ืองจากฟาร์มเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการฟาร์มไม่เป็นไปตามลักษณะ
ของการเลี้ยงปลาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้า
ในแหล่งนํ้า และก่อให้เกิดปัญหาปลาตายเป็นจํานวนมาก 

3. เน่ืองจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี ทําให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้เฉพาะภายในประเทศ ทําให้ราคาจําหน่าย
ผลผลิตตกตํ่าในช่วงที่มีผลผลติในตลาดมาก และก่อให้เกิดปัญหาด้านการตลาดปลานิล 

4. การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลี้ยงปลานิลในแม่นํ้าเริ่มส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า และอาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในอนาคต 
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บทที่  3	

แนวทางและข้อเสนอในการแก้ปัญหา	
 

3.1  กรอบการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

จากการวิเคราะห์ปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์
ในครั้งน้ีพบว่าการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ของเกษตรกรยังมี
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกหลายด้าน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กําหนดกรอบกรอบการ
วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 

3.1.1 ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ด้านปลาตาย 

3.1.3 ด้านราคาและการตลาด 

3.1.4 ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2  ข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา/ความคิดริเริ่ม  

การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์มี
แนวทางดังน้ี 

3.2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1.1 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554  

จากผลการลงไปศึกษารวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เก่ียวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ ของคณะผู้เช่ียวชาญ พบปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในท่ีจับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณประโยชน์ ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 โดยประมงจังหวัดและประมงอําเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ระบุว่ายังไม่
เข้าใจในรายละเอียดการปฏิบัติการจะตัดสินใจอนุญาต การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดต่างๆ 
ทําให้ไม่เกิดความคืบหน้าเท่าที่ควรในการปฏิบัติเก่ียวกับการอนุญาตให้เลี้ยงปลาในกระชังในที่
สาธารณประโยชน์ โดยพบว่ามีความไม่ชัดเจนในตัวระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
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1. การกําหนดพ้ืนที่ให้ทําการพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณะประโยชน์ โดย
คณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ระดับ
จังหวัด ตามระเบียบฯ ข้อ 7 วรรค 2 จะสามารถประกาศก่อนมีการร้องขอของเกษตรกรได้หรือไม่ 
หรือต้องรอให้มีเกษตรกรเข้ามาขออนุญาตก่อน 

2. การรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นําชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบฯ ข้อ 7 วรรค 3 มีขั้นตอนในและรูปแบบในการดําเนินการอย่างไร  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. กรมประมงควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์และแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ๆ เก่ียวข้อง 

2. กรมประมงควรจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ แก่เจ้าหน้าที่ๆ 
เก่ียวข้อง 

3.2.1.2 ประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ี
สาธารณประโยชน์ 

จากวิเคราะห์ประกาศฯ ฉบับน้ีพบว่ามีความเหมาะสม และครอบคลุมหลักการบริหารจัดการ
การเลี้ยงปลาในกระชังแบบย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกําหนดสัดส่วนของพ้ืนที่การเลี้ยง
ปลาในกระชังในแหล่งนํ้าจืด ทั้งในแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลก็เป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยง
ปลาในกระชังในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนตามท่ีได้มีการศึกษาวิจัยไว้ แต่อย่างไรก็ตาม 
พบว่าประกาศฯ ดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนหลายประการ เช่น  

1. การกําหนดสัดส่วนของพ้ืนที่การเลี้ยงปลาในกระชังกับพ้ืนที่ของแหล่งนํ้าให้
เหมาะสมกับสภาพแหล่งนํ้าทําได้ยากและไม่ชัดเจน 

2.  กรณีที่มีการเลี้ยงปลาอยู่แล้วและมีสัดส่วนของพ้ืนที่หนาแน่นเกินกว่าที่กําหนด
ไว้ในประกาศ จะต้องดําเนินการอย่างไร  

3. ขอบเขตของแหล่งนํ้าเปิดที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงจะกําหนดอย่างไร 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. กรมประมงควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์ 

2. กรมประมงควรจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ เ ก่ียวกับหลักเกณฑ์ฯ แก่
เจ้าหน้าที่ๆ เก่ียวข้อง 

3. กรณีที่มีการขออนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่
มีการเลี้ยงสัตว์นํ้ามาก่อน เห็นสมควรให้ยึดหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

4. ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่เคยทําการเพาะเล้ียงอยู่ก่อนแล้วจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยอาศัยข้อมูลวิชาการเก่ียวกับคุณภาพนํ้า และสภาพแวดล้อมมาพิจารณาด้วย ถ้านํ้ายังมีคุณภาพ
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เหมาะสม ปริมาณของแพลงค์ตอนและสัตว์หน้าดินยังปกติ แสดงว่าการเลี้ยงปลาในกระชังในขณะน้ัน
ในพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบ แล้วนํามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ และนํา
หลักการเชิงรัฐศาสตร์มาร่วมพิจารณา โดยทั้งหมดน้ีต้องให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรวมพิจารณา 

5. หากมีการใช้พ้ืนที่การเลี้ยงเกินกว่าที่กําหนดไว้ ควรช้ีแจงทําความเข้าใจถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้หากเลี้ยงมากเกินไป และผู้เลี้ยงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
โดยคํานึงถึงข้อพึงปฏิบัติสําหรับผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ ซึ่งมี
อยู่ในหมวดที่ 4 ของประกาศฉบับน้ี ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการประชุมทําความเข้าใจร่วมกับผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือหาข้อสรุปในพ้ืนที่โดยมีผู้นําชุมชน ผู้นําองค์กรส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เข้ามาหารือเพราะปัญหา
ลักษณะน้ีคงจะต้องอาศัยการเจรจาต่อรองและทําความเข้าใจ โดยในระยะเริ่มต้นอาจให้ดําเนินการ
เลี้ยงสัตว์นํ้าต่อในช่วงเวลาหน่ึง เช่นรอให้หมดรอบการเล้ียงน้ีไปก่อน หลังจากจับสัตว์นํ้าแล้วมา
พิจารณาร่วมกันใหม่ โดยมีเป้าหมายลดจํานวนลงให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อไปน้ี อีกทั้งต้องมีการจด
ทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์ให้แก่เกษตรกร และมีการควบคุมจํานวนไม่ให้
เพ่ิมขึ้น และถ้ามีการพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรให้ขยายพ้ืนที่แหล่งนํ้าที่จะรองรับการเพาะเล้ียงสัตว์
นํ้าในที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนน้ันๆ  ก็จะทําใ ห้ เ พ่ิม พ้ืนที่ เลี้ ยงสัต ว์ นํ้าในกระชังในที่
สาธารณประโยชน์  โดยต้องอาศัยข้อมูลจากการสํารวจคุณภาพนํ้าว่าไม่มีผลทําให้คุณภาพนํ้าเสื่อม
โทรมลง ซึ่งจะทําให้สามารถรองรับเกษตรกรที่เลี้ยงเกินพ้ืนที่ที่กําหนดไว้แต่เดิมได้อีกด้วย 

6. ควรมีการติดตามสํารวจและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในกระชังหรือในคอก โดยร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมประมงกับเกษตรกร  

7. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
สาธารณประโยชน์ของแหล่งนํ้าต่างๆ ไว้เป็นข้อมูลรองรับการพิจารณาอนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยง  

3.2.1.3 ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

เน่ืองจาก มาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ได้กําหนดให้การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของ
แม่นํ้า ลําคลองบึง อ่างเก็บนํ้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งข้อ ๕๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ประกอบกับประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๕๑/๒๕๔๑ เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ําลํา
แม่นํ้าที่พึงอนุญาตได้ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑๓ ได้กําหนดให้กระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าเป็นสิ่ง
ล่วงล้ําลําแม่นํ้าที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าท่าสามารถอนุญาตได้ โดยผู้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าตอบแทน
เป็นรายปีตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทยฯ เป็นปัญหาที่สําคัญ



22 

 

อีกประการที่ทําให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังไม่สามารถขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังได้ตาม
ประกาศของกรมประมง เน่ืองจากเกษตรกรจะต้องขออนุญาตสร้างกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้าจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้รับอนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีในอัตราที่สูงตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง อันเป็นภาระที่ตกแก่เกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ได้กําหนดให้มี
การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนไว้ด้วย เช่นตามข้อ ๕ (๓) ๕ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้
กําหนดยกเว้นค่าตอบแทนรายปีให้แก่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ล่วงล้ําลําแม่นํ้า
สําหรับกรณีหลักผูกเรือหรือท่าเทียบเรือที่ปลูกสร้างขึ้นเพ่ือประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะตลอดจน
เครื่องมือทําประมงทุกชนิด ถึงแม้ว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นตามบันที่
สํานักงานฯ เรื่องเสร็จที่ 930/2554 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ว่ากระชังเลี้ยงปลาไม่ใช่
เครื่องมือทําประมงก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าในระเบียบดังกล่าวได้เปิดช่องทางในการลดหย่อน
ค่าตอบแทนรายปีให้เกษตรกร และเสนอให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมงและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือบูรณาการนโยบายเก่ียวกับการควบคุมดูแล
หรือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชัง การบริหารจัดการทางน้ําเพ่ือใช้ในการสัญจร และการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลประกอบด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้การกําหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน
ราชการมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เห็นควรให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลหรือส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์นํ้าในกระชัง รวมท้ังพิจารณาในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรายปีด้วย 

3.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปลาตายเป็นจํานวนมาก 

ปลาท่ีเลี้ยงในกระชังจะประสบปัญหาการตายเป็นคร้ังคราว มีสาเหตุมาจากคุณภาพนํ้าที่
เสื่อมโทรม เน่ืองจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์
นํ้าแบบหนาแน่น ที่ไหลผ่านมา หรือภาวะนํ้าขุ่น นํ้าแดง นํ้าเน่าจากการชะของนํ้าฝนผ่านผิวดินต่างๆ 
ซึ่งผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัญหาการตายของสัตว์นํ้าในกระชัง บางครั้งก็เกิดจากการจัดการ
ด้านการเลี้ยงที่ไม่ระมัดระวังของเกษตรกร ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งเลี้ยง เช่น นํ้าเสียจาก
การสะสมของอาหารและมูลที่ตกค้างในแหล่งนํ้า การขาดออกซิเจนในนํ้าเน่ืองจากการเลี้ยงสัตว์นํ้าที่
มากเกินกว่าที่แหล่งนํ้าจะมีออกซิเจนเพียงพอหรือการเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป การวางกระชัง
หนาแน่นจนนํ้าไหลผ่านได้น้อย (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕53) และประเด็นปัญหาสําคัญ คือ ปลาตาย
เน่ืองจากโรคติดเช้ือทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและปรสิตภายนอก 
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จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลทั้งจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพ้ืนที่ 
และจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจตัวอย่างปลาป่วยทั้งนํ้าจืดและนํ้ากร่อย พบว่า ปัญหาหลัก
ของปลาป่วยในแต่ละพ้ืนที่มีสาเหตุโน้มนําจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าภายหลังฝนตก อากาศร้อน 
นํ้าน่ิง นํ้าตาย  นํ้าหลาก นํ้ามาเร็วและกระแสนํ้าเช่ียว โดยเฉพาะถ้าเหตุการณ์น้ีเกิดในแถบพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ความเค็มนํ้าจะลดลงกระทันหัน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์โน้มนําที่
ทําให้ปลาป่วยได้ดังน้ี 

๑. เกิดจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าอย่างรวดเร็วเน่ืองจากน้ําจืดหลาก  
๒. ในระหว่างที่มีฝนตกอุณหภูมิจะลดลงเกิน ๒ องศา หรือมีอากาศเย็นสลับกับ

อากาศร้อน หรือมีฝนตกใหม่ๆ และอากาศร้อนจัด (ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดในช่วงเดือน
มิ.ย.-ก.ค. ส่วนภาคใต้จะเกิดในช่วงปลายปีต่อต้นปีประมาณเดือน พ.ย.-ก.พ.) 

๓. ช่วงระหว่างรอยต่อของฤดูกาลจะมีความแปรปรวนของทั้งสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าจืดในแหล่งนํ้าสาธารณะ 

๔. ภูมิต้านทานปลาลดลงเนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณนํ้าจืดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

๕. ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํที่น้อยกว่า ๓ พีพีเอ็ม  
๖. ความหนาแน่นของจํานวนปลาต่อกระชัง 
๗. ความสะอาดของกระชังและเน้ืออวนกระชัง  
๘. อาหารท่ีใช้เลี้ยงปลาอาจมีสารอาหารไม่ครบ เช่น ขาดวิตามินซี ซึ่งเป็นส่วน

สําคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของปลา วิตามินซีถูกทําลายได้ง่ายเมื่อถูกแสงหรือเก็บที่อุณหภูมิสูงเกินไป
เป็นเวลานาน เป็นต้น 

ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นเพียงความเสี่ยงเบ้ืองต้นที่มีผลต่อสุขภาพของปลา ทําให้ปลาอ่อนแอลง
เรื่อยๆ สิ่งที่ตามคือ เช้ือปรสิตภายนอกได้แก่ เห็บระฆัง ปลิงใส หนอนสมอ เห็บและเหานํ้า รวมทั้ง
ปลิงชนิดต่างๆ จะเข้าเกาะบริเวณเหงือกและผิวตัวปลา ทําให้ปลาเกิดอาการระคายเคือง ปลาจะขับ
เมือกออกมาเห็นเป็นฝ้าขาว เกล็ดถลอกหรือหลุดร่วง ซึ่งเป็นช่องทางให้เช้ือแบคทีเรียก่อโรคเข้าสู่
ภายในตัวปลา โดยมากสาเหตุการตายมักจะมาจากเช้ือแบคทีเรีย แต่ในบางกรณีก็พบว่าปลาตาย
เน่ืองจากปรสิตได้เช่นเดียวกันถ้าพบในปริมาณมากๆ นอกจากน้ีในช่วงที่มีอากาศเย็นและปลาบอบชํ้า
จากการขนส่ง หรือในขณะที่มีการลําเลียงปลาหรือเปลี่ยนกระชัง หรือระหว่างจับปลาขายบางส่วน 
ปลาก็มีโอกาสติดเช้ือแบคทีเรียได้ง่ายเช่นกัน  

สําหรับสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ปลาทั้งปลานํ้าจืดและปลาทะเลตายส่วนมากแล้วมักจะมี
สาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรียละเช้ือไวรัส ซึ่งปลาได้รับมาภายหลังหรือเช้ือก่อโรคนั้นอยู่จะมีอยู่ในตัว
ปลาแต่ยังไม่แสดงอาการ จนกระทั่งปลาอ่อนแออันเน่ืองมาจากสาเหตุโน้มนําดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น 
การติดเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล เป็นต้น ในปี ๒๕๕๑ มูลค่าความ
เสียหายเน่ืองจากเกิดภัยพิบัติโรคระบาดปลาในกระชังแพร่กระจายในแม่นํ้า ส่งผลกระทบให้ปลานิล



24 

 

ในกระชังที่เลี้ยงในแม่นํ้าทยอยตายเป็นจํานวนมาก เฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีเพียงจังหวัดเดียวมี
มูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑๙,๓๐๔,๙๓๐ บาท (สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี, ๒๕๕๒) 

การระบาดของโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลที่มีสาเหตุมาจากเ ช้ือแบคที เรีย 
Streptococcus agalactiae ที่เกิดขึ้นในระยะ ๕ ปีที่ผ่านน้ัน จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น พบว่าต้ังแต่ต้นปี ๒๕๕๕ การเกิดโรคเบาบางลง เกษตรกรมีการใช้วัคซีนโดยซื้อลูก
ปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วมาปล่อยเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ออกทําการสํารวจกระชังปลาของเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่นพบว่า มีปลาป่วยทยอยตายเร่ือยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ปลามีอาการท้องบวมหยุด
กินอาหารแล้วก็ตายวันละ ๒-๓ ตัว เกิดกับปลาทุกขนาด แต่ที่พบเป็นขนาดใหญ่ (๕๐๐ กรัม ขึ้นไป) 
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการสอบสวนโรค ซึ่งควรที่จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันและหาสาเหตุการตายในคร้ังน้ี  
สําหรับการแก้ปัญหาของเกษตรกรเมื่อพบว่ามีปลาตายก็จะไปหาซื้อยาปฏิชีวนะและสารเคมีมาใช้
รักษาโรคเอง ซึ่งยาที่ใช้อยู่ในฟาร์มเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคในคน เช่น แอมม็อกซิลิน เป็นต้น ยา
ตัวน้ีใช้รักษาโรคติดเช้ือสเตรปโตคอคคัสที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจของคน จึงน่าเป็นห่วงว่าอาจจะ
เกิดการด้ือยาข้ึนได้ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาว ก็จะซื้อยาใช้เองแต่กลุ่มที่ไปสํารวจที่
บ้านพระพุทธ อ. เทพา และตําบลเกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา จะมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประมง
จังหวัดเป็นที่ปรึกษากลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีการซื้อยาใช้เอง แต่ปลาป่วยก็ได้รับการตรวจโรคก่อนที่จะซื้อ
ยามาใช้ และจะใช้ยาตามที่กําหนดรวมทั้งมีระยะเวลาหยุดยาก่อนจับขาย นอกจากปัญหาโรคที่เกิด
จากเช้ือแบคทีเรียแล้ว ปรสิตภายนอกก็นับว่าเป็นปัญหาสําคัญด้วยเหมือนกัน จากการสอบถามข้อมูล
การเลี้ยงปลานิลในจังหวัดขอนแก่นและปลากะพงขาวในจังหวัดสงขลาพบว่า มีปัญหาจากปรสิต
จําพวกเห็บระฆัง หนอนสมอ เห็บปลา และปลิง (leeches)  

สรุปปัญหาโดยทั่วไปของปลานิลและปลากะพงขาวในกระชังที่สํารวจ พบว่า โรคที่เกิดขึ้นจะ
มาจากสาเหตุโน้มนําก่อนและเป็นเหตุที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก นํ้าจืด
หลาก อุณหภูมิร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ปริมาณออกซิเจนละลายตํ่า เป็นต้น โดยมีปรสิตภายนอก
เข้าเกาะตัวปลาในระยะแรกตามมาด้วยเช้ือแบคทีเรียในภายหลัง และปลาตายในเวลาต่อมา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เน่ืองจากไม่มีสูตรสําเร็จในการแก้ปัญหา แต่มีแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรค ปัจจุบันผลผลิตปลาทั้งปลานิลและปลากะพงขาวยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ดังน้ันเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเร่งเพ่ิมกําลังการผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่โดยปล่อยปลาใน
อัตราที่หนาแน่นมาก ในกรณีที่หากฟาร์มใดขาดการจัดการที่ดี จะเป็นผลให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
ทําให้ปลาเกิดความเครียด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ง่าย เมื่อเกษตรกรประสบกับปัญหาปลาป่วยเป็น
โรค ก็จะใช้ยาและสารเคมีในการยับย้ังเช้ือก่อโรคเอง ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกนัก เพราะสาเหตุ
การป่วยของสัตว์นํ้ามีหลายประการด้วยกันเช่น คุณภาพนํ้า คุณภาพของอาหาร หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การท่ีเกษตรกรจะตัดสินใจใช้ยาหรือสารเคมีในการบําบัดโรค ควรได้รับ
คําแนะนําที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ หรือจากผู้ดูแลฟาร์ม สัตวแพทย์ ยาและสารเคมีเหล่าน้ีถ้าหากมีการ
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ใช้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามความจําเป็นที่จะต้องใช้ก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ในทาง
ตรงกันข้าม การใช้ยาและสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียตามมาอย่างมหาศาล อาทิ การเกิดเช้ือ
โรคสายพันธ์ุใหม่ที่ด้ือยา การทําลายความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณน้ัน หรือการตกค้างของ
ยาหรือสารเคมีในเนื้อสัตว์น้ํา เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาปลาตาย 

๑. ให้ความรู้เรื่องโรคให้เข้าใจถึงสาเหตุโน้มนําและเช้ือก่อโรคกับเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ โดยจัดการอบรม จัดทําแผ่นพับ หรือคู่มือต่างๆ ควรเป็นความรู้
เก่ียวกับโรคที่เป็นปัจจุบัน หรอืโรคเฉพาะถิ่น การป้องกันและรักษาโรค รวมท้ังการใช้ยาและสารเคม ี

๒. มีการจัดต้ังเกษตกรอาสาให้ทําให้หน้าที่เป็นเหมือนหมอปลาประจําหมู่บ้าน หรือ
ท้องถิ่นน้ันๆ และช่วยทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อพบปัญหาปลาเป็น
โรค 

๓. สร้างจิตสํานึกให้เกษตรกรมีความรับผิดชอบต่อแหล่งนํ้าที่ใช้เลี้ยงปลาโดยไม่ทิ้ง
ปลาป่วยหรือปลาตายลงแหลง่นํ้า จะต้องมีการจํากัดปลาตายอย่างถูกวิธี 

๔. ควรสนับสนุนให้มีการสํารวจและแก้ไขปัญหาปลาตายอย่างเป็นระบบ สร้างระบบ
ติดตามข้อมูลสํารับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์นํ้า (พัฒนาตัวช้ีวัดถ้าจําเป็น) ระบบเตือนภัย รวมถึง
การสร้างเครื่อข่ายในการเฝ้าระวังโรค 

๕. ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคระบาด
ในปลาโดยจัดให้เป็นปัญหาเร่งด่วน ไม่ต้องของบประมาณประจําปีและควรเป็นงบประมาณที่ต่อเน่ือง
สําหรับการแก้ไขปัญหาโรคน้ันๆ 

๖. พัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) สําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการ
จัดการโรคระบาดสัตว์นํ้า 

3.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านราคาและการตลาด 

ปัญหาด้านราคาและตลาดเป็นปัญหาที่พบในปลานิลโดยเฉพาะ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ๆ ที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างหนาแน่น และในกลุ่มของเกษตรกรท่ีไม่ได้การรับรองมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี จึงทําให้ผลผลิตที่ผลิตได้สามารถขายได้เฉพาะในตลาดในประเทศเท่าน้ัน ไม่
สามารถจําหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นปัญหาให้ผู้ซื้อสามารถกดราคาในช่วงที่มี
ผลผลิตในตลาดมาก และเป็นสร้างปัญหาด้านการตลาด จากการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา
ในกระชังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี แต่สาเหตุที่
สําคัญที่ฟาร์มเหล่าน้ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ากับกรมประมงได้ เน่ืองจากการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรม
ประมงเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์จากกรมประมง ดังน้ันแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านราคาและการตลาด
จึงต้องมุ่งประเด็นไปที่การแก้ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกษตรกรสามารถขอ
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อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณะประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียัง
พบว่าในยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (2553-2557) ของกรมประมงได้กําหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปลานิลให้ได้มาตรฐานโดยการพัฒนาประสิทธิภาพของเกษตรกร และกล
ยุทธ์การสร้างสักยภาพการตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ จึงควรมีการผลักดันให้ยุทธศาตร์
ดังกล่าวดําเนินการไปตามแผน 

3.2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าที่มาจากการเล้ียงปลา
ในกระชังเกือบทั้งมีสาเหตุมาจากอาหารปลาซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยทั่วไป
สัตว์นํ้าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว สัตว์นํ้าจะย่อยอาหารเหล่าน้ันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเพ่ือนําไปใช้ใน
การดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตตลอดจนพัฒนาระบบสืบพันธ์ุ โดยพลังงานในอาหารส่วนหน่ึง จะ
สูญเสียไปกับการขับออกมาในรูปของของแข็งเป็นมูล ๒๕ % ขับของเสียออกมาทางเหงือก (ยูเรีย) 
และช่องขับถ่ายในรูปของของเหลว ๕% รวมทั้งสิ้น ๓๐% และสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนที่
ใช้ในการย่อยอาหาร ๑๕% คงเหลือพลังงานสุทธิ ๕๕% ซึ่งสัตว์นํ้าจะนําไปใช้ในการดํารงชีวิตพ้ืนฐาน 
(หายใจ ว่ายนํ้า สืบพันธ์ุ) ๒๕% ส่วนที่เหลือ ๓๐% จะถูกนําไปใช้ในการเจริญเติบโต สรุปได้ว่าในการ
เลี้ยงสัตว์นํ้า สัตว์นํ้าจะขับสารอาหารออกมาเป็นของเสีย ๓๐%  

จากผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากอาหารและการขับถ่ายในโตเจนและฟอสฟอรัสของ
ปลานิลแดงที่เลี้ยงในกะชัง พบว่าอาหารสัตว์นํ้าที่ใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
นํ้าเริ่มต้ังแต่เกษตรกร หว่านอาหารให้ปลากิน คราบไขมันในอาหารจะละลายออกมาสะสมจนทําให้
บางบริเวณที่มีการเลี้ยงปลากระชังหนาแน่น ชาวบ้านไม่สามารถลงไปอาบได้ เน่ืองจากจะมีอาการคัน
ตามลําตัว สําหรับปริมาณไนโตเจนและฟอสฟอรัสที่ปลานิลแดงขับออกมา ตลอดจนการขับถ่ายเป็น
ในรูปของแข็งและของเหลวที่ปลาขับถ่ายออกมา ก็จะสะสมอยู่ในแหล่งนํ้า  

นอกจากน้ี มีนักวิจัยรายงานว่าการผลิตกุ้งกุลาดํา ๑ ตัน จะมีสารอินทรีย์ทั้งหมด ๑๒,๕๐๐ 
กิโลกรัม สารประกอบไนโตรเจน ๘๗ กิโลกรัม และสารประกอบฟอสฟอรัส ๒๘ กิโลกรัม เมื่อ
สารอาหารเหล่าน้ีถูกปล่อยสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ จะทําให้แพลงค์ตอนพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจน
เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ัน แหล่งนํ้าขาดออกซิเจนในขณะที่ไม่มีการไหลเวียน ดังน้ัน การเลี้ยงปลา
ในกระชังในที่สาธารณะประโยชน์ ควรที่จะต้องมีการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีผลกระทบต่อแหล่งนํ้า
น้อยที่สุด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑ ศึกษาวิจัยเพ่ือจะต้องมีการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์นํ้าที่ดี สตัว์นํ้าสามารถย่อย
นําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า  

๒ จะต้องมีการบริหารจัดการจํานวน และพ้ืนที่ของการเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังในที่
สาธารณประโยชน์ให้เหมาะสมกับแหล่งนํ้า เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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บทที่  4	

สรุปผลการศึกษา	
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางและนโยบายด้านการเลี้ยงปลาในกระชังในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ในครั้งน้ี โดยเลือกการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชังที่จังหวัด
ขอนแก่น และการเลี้ยงปลากะพงขาวที่จังหวัดสงขลา พบว่าการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตและปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าจืดยังมีประเด็นปัญหา สรุปได้ดังน้ี 

1. ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการ
อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2544 ประกาศกรม
ประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ และ
ระเบียบกรมเจ้าท่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

2. เน่ืองจากฟาร์มเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่
จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการฟาร์ม ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า และก่อให้เกิดปัญหาปลาตายเป็นจํานวนมาก 

3. เน่ืองจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี ทําให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้เฉพาะตลาดภายในประเทศ ทําให้ราคา
จําหน่ายผลผลติตกตํ่าในช่วงที่มีผลผลิตในตลาดมาก ทําใหเ้กิดปัญหาด้านการตลาดปลานิล 

4. การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลี้ยงปลานิลในแม่นํ้าเริ่มส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า และอาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจสามารถทําได้ตามแนวทางต่างๆ 
ดังน้ี 

1. กรมประมงควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์และประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ และแจกจ่ายให้เจา้หน้าที่ๆ เก่ียวข้อง 

2. กรมประมงควรจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ ต่างๆ และแนวทางการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ 

3. กรมประมงควรติดตามสํารวจและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในกระชังหรือในคอก โดยร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมประมงกับเกษตรกร  
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4. กรมประมงควรศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงสตัว์นํ้าในที่
สาธารณประโยชน์ของแหล่งนํ้าต่างๆ ไว้เป็นข้อมูลรองรับการพิจารณาอนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยง (ดู
ภาคผนวก ง) 

5. กรมประมงควรเร่งให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลหรือ
ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์นํ้าในกระชัง รวมท้ังพิจารณาในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรายปีด้วย 

6. กรมประมงควรสนับสนุนให้มีการสํารวจและแก้ไขปัญหาปลาตายอย่างเป็นระบบ สร้าง
ระบบติดตามข้อมูลสําหรับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์นํ้า (พัฒนาตัวช้ีวัดถ้าจําเป็น) ระบบเตือนภัย 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค 

7. กรมประมงควรให้ความรู้เรื่องโรคแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้เข้าใจถงึสาเหตุโน้มนําและเช้ือก่อโรค โดยจัดการอบรม จัดทําแผน่พับ หรือคู่มอืต่างๆ ควรเป็น
ความรู้เก่ียวกับโรคที่เป็นปัจจุบัน หรือโรคเฉพาะถิ่น การป้องกันและรักษาโรค รวมท้ังการใช้ยาและ
สารเคม ี

8. กรมประมงควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
โรคระบาดในปลาโดยจัดให้เป็นปัญหาเร่งด่วน ไม่ต้องของบประมาณประจําปีและควรเป็น
งบประมาณที่ต่อเน่ืองสําหรับการแก้ไขปัญหาโรคน้ันๆ 

9. กรมประมงควรพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP) 
สําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรคระบาดสัตว์นํ้า 

10. กรมประมงควรผลักดันให้ยุทธ์ศาตร์การพัฒนาปลานิล (2553-2557) ของกรมประมง
ให้ดําเนินการไปตามแผน 

11. กรมประมงควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารสัตว์นํ้าที่ดี สัตว์นํ้าสามารถย่อยนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 

12. กรมประมงควรบริหารจัดการจํานวน และพ้ืนที่ของการเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชังในที่
สาธารณประโยชน์ให้เหมาะสมกับแหล่งนํ้า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2  ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้การขออนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในท่ีจับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว กรมประมงจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามขบวนการและขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการคณะต่างๆ เพ่ือทําหน้าที่ต่างๆ ดังน้ี 

1.1 กําหนดวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้เพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 
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1.2 กําหนดวิธีปฏิบัติตามตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

1.3 เพ่ือพิจารณาและกําหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมดูแลหรือส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์นํ้าในกระชัง รวมทั้งพิจารณาในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรายปีด้วย (คณะกรรมการร่วมกรม
ประมง กรมเจา้ท่า และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆ ดังน้ี 

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์  

2.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมงเร่ืองหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

2.3 คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรค
ระบาดสัตว์นํ้า 

2.4 คู่มือการตรวจสอบและติดตามคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อม 

3. ดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

3.1 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขออนุญาตให้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2554 

3.2 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

3.3 หลักสูตรการปฏิบัติงานสําหรับควบคุมโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรค
ระบาดสัตว์นํ้า 

3.4 หลักสูตรการตรวจสอบและติดตามคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อม 

4. สํารวจการเลี้ยงปลาในกระชังในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งนํ้าทั่ว
ประเทศ และจัดทําเขตพ้ืนที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

5. เร่งรัดการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์ 

6. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ 

7. เร่งรัดการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี 

8. ศึกษา วิจัย คน้คว้าเพ่ือพัฒนาอาหารสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง  

4.3..ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและสงขลาเท่าน้ัน จึงอาจทําให้ได้
ข้อมูลของปัญหาของการขออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์
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ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น จึงควรมีการศึกษาในภาพกว้างและมีการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษานั้นๆ ด้วย  

นอกจากน้ีควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโรคสัตว์นํ้า เน่ืองจากเป็นปัญหาด้านวิชาการท่ีสําคัญที่
พบในทุกๆ พ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัยภายใต้งานวิจัยน้ี 
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ภาคผนวก ข. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการย่ืนคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับ
สัตว์น้ําที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 
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ภาคผนวก ค. สรุปขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่สาธารณประโยชน์ 
 

สรปุขั้นตอนปฏบิตัิในการขออนญุาตเพาะเลีย้งสตัว์น้ําในทีส่าธารณประโยชน ์

--------------------- 

พ้ืนที่ใดที่จังหวัดยังมิได้ประกาศกําหนดให้เป็นที่อนุญาตเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า ถ้าหากมีผู้ประสงค์
จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกรมประมง ว่า
ด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทที่สาธารณประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกตามความในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เง่ือนไขรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า
ประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๓ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภทท่ีสาธารณประโยชน์ มี 

ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําประเภทที่
สาธารณประโยชน์ระดบัจังหวัด มีองคป์ระกอบคณะกรรมการตามทีก่าํหนดในระเบยีบ เพื่อ... 

๑.๑ กําหนดพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่จะให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้ (Zoning) 

๑.๒ กําหนดหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
กรมประมง (ถ้าไม่กําหนดเพ่ิมสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกําหนดได้) 

๑.๓ พิจารณาการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์แต่ละรายหรืออาจจะวาง
หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นไว้ที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาดําเนินการได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาทุกรายก็ได้ เช่น อาจวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าขออนุญาตเลี้ยงในพ้ืนที่ที่กําหนด
ไว้และมีจํานวนไม่เกินก่ีกระชังหรืออ่ืนๆ ก็ไม่ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ อีกก็ได้ เป็นต้น (ให้เป็น
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ) 

๒. ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในที่สาธารณประโยชน์ ต้องเปน็บุคคลสญัชาติ
ไทยและมีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปบีรบิูรณ์ โดยให้ย่ืนคําขอตามแบบทีก่ําหนด 

๒.๑ ในเขตจังหวัดอ่ืนๆ ให้ย่ืนคําขอ ณ อําเภอท้องที่ที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๒.๒ ในเขตกรงุเทพฯ ให้ย่ืนคาํขอ ณ ส่วนประมงกรุงเทพฯ กรมประมง 

๓. เอกสารและหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

๓.๑ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน 



46 

 

๓.๒ แผนที่สังเขปบริเวณที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๓.๓ นิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

๓.๔ กรณทีี่ใหผู้้อ่ืนดําเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 

๓.๕ กรณีขออนุญาตทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ (เฉพาะหน่วยงาน
ราชการ/เอกชนร่วมกับราชการ) ใหแ้นบโครงการทดลองด้วย 

๔. การดําเนนิการของเจ้าหนา้ที่อําเภอ  

๔.๑ รับคําขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/โครงการ  

๔.๒ ตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมง/คณะกรรมการกําหนด 

๔.๓ เสนอนายอําเภอเพ่ือให้ความเห็นชอบหรือสั่งการกรณีในเขตกรุงเทพฯ ให้เสนอผู้อํานวยการ
ส่วนประมงกรุงเทพฯให้ความเห็นชอบ/สั่งการ 

๔.๓ ส่งคําขอ/เอกสารหลักฐานไปยังจังหวัด 

๕. การดําเนนิการของจังหวัด 

๕.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

๕.๒ เสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณใีนเขตกรุงเทพฯ ให้
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

๕.๓ กรณใีดที่ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ และรวมทั้งกรณีขออนุญาตทดลองเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการ ให้ประมงจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบได้ 

๕.๔ ส่งคําขอและเอกสารหลักฐานไปยังกรมประมง 

๖. การดําเนนิการของกรมประมง 

๖.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 

๖.๒ เสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ทําการแทนเป็นผู้อนุญาต 

๗. การอนญุาต 

๗.๑ ออกหนังสอือนุญาตตามแบบท้ายระเบียบ 

๗.๒ อนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี เว้นแต่การทดลองเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการจะ
อนุญาตได้ตามระยะเวลาของโครงการแต่ไม่เกินครั้งละ ๕ ปี 
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๗.๓ ขอต่ออายุการอนุญาตได้ โดยย่ืนคําขอก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๘. หลกัเกณฑ์การพจิารณา 

๘.๑ เป็นพ้ืนทีท่ี่เหมาะสม/มสีาธารณูประโภคที่จําเป็นแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๘.๒ อยู่ห่างจากแหล่งสูบจ่ายนํ้าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 

๘.๓ คุณภาพนํ้าดีและเพียงพอต่อการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 

๘.๔ ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการสัญจรทางนํ้า 

๘.๕ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

๘.๖ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า/การชลประทาน 

๘.๗ อยู่ห่างจากที่รักษาพืชพันธ์ุ 

๘.๘ การไหลเวียนนํ้าดี 

๘.๙ ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม/ชุมชน 

๘.๑๐ ไม่เป็นที่ที่เคยมีการเน่าเสียของนํ้า/เคยมีสารเคมีรัว่ไหล 

๘.๑๑ ไม่เป็นที่หวงห้าม เช่น เขตท่าเรือ เขตร่องนํ้า ประตูระบายนํ้า เป็นต้น 

๘.๑๒ มแีหล่งพันธ์ุสัตว์นํ้า/ใกล้แหล่งอาหารสัตว์นํ้า 

๘.๑๓ หลักเกณฑ์เฉพาะอ่ืนๆ ตามประกาศกรมประมง (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) 

๘.๑๔ หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการจังหวัดกําหนดเพ่ิมเติม 

๙. เงื่อนไขที่ผูร้บัอนญุาตต้องปฏบิตั ิ

๙.๑ ต้องเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 

๙.๒ ต้องติดต้ังโคมไฟ/เครื่องหมายให้เห็นชัดเจนโดยรอบพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๙.๓ ห้ามปลูกสร้างร้าน/โรงเรือเป็นการถาวร 

๙.๔ อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปตรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๙.๕ เมื่อสิ้นสดุการอนุญาตต้องรื้อถอนกระชังหรืออุปกรณ์ที่เลี้ยงสัตว์นํ้าออกให้หมด 

๙.๕ ปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ายหนังสืออนุญาต 



48 

 

๙.๗. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๙.๘ ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่กรมประมงกําหนด 

๙.๙ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของเจ้าหน้าที่ 

๙.๑๐ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบกรมประมง 
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ภาคผนวก ง. กรอบแนวความคิดการวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 


