
 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 แห่ง 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ส าหรับคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด มีดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด อาศัยอ านาจตามมาตรา 28 
(3) และมาตรา 77 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 

2. คณะท างานแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
ได้จัดท าแนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนี้ 

  2.1 พื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้ามประกาศเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห้ามตามกฎหมาย (ให้คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติก าหนด) 

    - พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
    - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
    - พื้นที่อุทยาน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
    - พื้นที่ชุ่มน้ า ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า  
    - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
    - พื้นที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข 
                          เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  

  - พื้นที่อนุรักษ์น้ าดิบเพ่ือการประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2522  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2531 และมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2535 

    - พื้นที่ห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.2 พื้นที่ตามตารางดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้ เป็นแนวทาง

ประกอบการพิจารณาประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  
 

ลักษณะของพืน้ที ่ เหตผุล/ ขอ้มูลสนับสนุนทางวชิาการ หน่วยงานผู้เสนอ 
(1) ควรเป็น/ เป็นพื้นที่ที่มี 
ชั้นตะกอนทะเลตื้นกว่า 
1.5 เมตร 

เหตุผล: ดินที่มีชั้นตะกอนทะเลลึกกว่า 1.5 เมตร เป็นดินที่
ปัจจุบันดินบนจะเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง 
เพราะอิทธิพลจากชั้นตะกอนทะเลอยู่พ้นความลึกของรากพืช 
จึงสมควรอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและไม่ก่อปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร 
(ชั้นตะกอนทะเล (marine sediments) หมายถึงตะกอน
อนุภาคดินเหนียว เกิดจากการทับถมตกตะกอนในพื้นที่ที่เป็น
ทะเลเก่ าหรื อบริ เวณพื้ นที่ ชายฝั่ ง ดิ นมี ความเค็ มห รื อ 
มี สารประกอบก ามะถันที่ อยู่ ในสภาพลดออกซิ เจน 
(reduction) เป็นองค์ประกอบส าคัญ) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
(ข้อแนะน า)/ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(ขอใหเ้ป็นข้อบงัคับ) 

 

 

(ร่าง) แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นทีน่้ าจืด  
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ลักษณะของพื้นที่ เหตุผล/ ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ หน่วยงานผู้เสนอ 
(2) ไม่ ควรเป็ น/ ไม่ เป็ น  
เข ต เห ม าะส ม ส าห รั บ 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชั้ นที่ มี ความเหมาะสมสู ง 
(S1) ที่ใช้ท าการเพาะปลูก
อยู่แล้ว 

เหตุผล : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านการเกษตรมีจ ากัด 
จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตอาหาร 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมในการประกอบ
อาชีพและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของสังคมชนบท 

กรมพัฒนาที่ดิน 

(3) ไม่ควรเป็น/ ไม่เป็นเขต
พื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน 

เหตุผล: เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทางการเกษตรและรัฐ
ได้ลงทุนไปแล้วจึงสมควรที่จะใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม
ที่มีความยั่งยืน 
(เขตพื้นที่ชลประทาน หมายถึงพื้นที่ โครงการชลประทาน 
ที่กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นพื้นที่ที่รัฐได้ลงทุน
เพื่อการชลประทานส าหรับการเกษตรกรรม) 

กระทรวงทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

(4) ไม่ ควรเป็ น/ ไม่ เป็ น 
พื้ นที่ ดินเค็มระดับน้อยถึ ง 
ปานกลางที่สามารถใช้ประโยชน์
ในการปลูกพืชได ้ 

เหตุผล: เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการเพาะปลูกพืชได ้
(พื้นที่ดินเค็มระดับน้อยถึงปานกลางที่สามารถใช้ประโยชน์ 
ในการปลูกพืชไดไ้ม่มีแผนที่ประกอบ) 

กรมพัฒนาที่ดิน 

(5) พื้นที่อื่นใดที่คณะกรรมการ 
ประมงจังหวัดเห็นควรให้เป็น
พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
เช่น 

เหตุผล: เนื่องจากอาจมีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ข้างต้น 
ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเห็นว่ามีความเหมาะสม 
ให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มได ้

กระทรวงทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพล
ของน้ าทะเลท่วมถึง 

เหตุผล: เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็ม
ของน้ าทะเลขึ้นลงตามฤดูกาลและเกษตรกรได้ใช้น้ าในพื้นที่
เหล่านี้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ทส. ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพืน้ที่ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการการผลักดันน้ า
เพื่อลดผลกระทบจากอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงเกษตรกร
จึงไม่ควรน าน้ าขึ้นมากักขังไว้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยใช้ความเค็ม 

กรมประมง 

- พื้นที่น้ าจืดที่อยู่ติด
เขตพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีเกษตรกร
เลี้ยงอยู่ในปัจจุบนั 

เหตุผล: เดิมพื้นที่เหล่านี้ตามประกาศมาตรา 9 ของจังหวัดได้มี
การยกเว้นให้สามารถท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มได้ 
อีกทั้ง การจัดการและควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เหล่านี้สามารถท าได้ง่ายกว่าในพื้นที่น้ าจืดอื่น  

- ทส ให้กรมประมงจัดท า Zoning และซ้อนทับข้อมูล
เกษตรกรที่มีอยู่ให้ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
การประมงแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมต่อไป 

กรมประมง 

 

 ทั้ งนี้  คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องพิจารณาก าหนดเขต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ให้การประกอบอาชีพเป็นไปอย่างยั่งยืน  
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  3. แนวทางตามข้อ 2.2 ไม่น ามาพิจารณาในการก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม
ในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า เนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก การใช้น้ ามีปริมาณน้อยซึ่ง
สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
 

แนวทางในการออกประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
1. กรณีผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดประกอบกิจการ 

อยู่นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
และก าลังอยู่ในระหว่างช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ด าเนินการไดใ้นแต่ละช่วงและจับสัตว์น้ าให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 

2. กรณีการออกประกาศเขตฯ ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหรือพื้นที่น้ าจืด 
ที่อยู่ติดเขตพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันให้ประกาศก าหนดพื้นที่ให้มีความชัดเจนแตกต่างจาก
เขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรการควบคุม
ต่อไป 

 
ข้อจ ากัดในการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

1. การประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม เป็นอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดตามมาตรา 77 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงไม่มีหน่วยงานใดมีอ านาจสั่งการให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต้อง
ประกาศหรือไม่ประกาศให้พื้นที่นั้นๆ เป็นหรือไม่เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ ดังนั้น กรมประมงสามารถท าได้เพียงจัดท า 
แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดเพื่อให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเท่านั้น 

2. การประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมเป็นการประกาศในลักษณะเขตพื้นที่ซึ่งต้องมี ขอบเขตชัดเจน อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนชาวไทย การจ ากัดสิทธิต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ดังนั้น การ
ที่คณะท างานฯ มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดออกประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่
น้ าจืดเฉพาะบนพื้นที่ของเกษตรกรรายเดิมเป็นรายๆ จึงไม่สามารถกระท าได้ และถือเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
ในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องในภายหลัง 
เนื่องจากไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนในการออกประกาศเขตฯ ในลักษณะดังกล่าว 

 
 

ข้อคิดเห็นเพิม่เติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ทส. เห็นว่าในข้อ 2.2 ควรใช้ค าว่า “เป็นพื้นที่ หรือ ไม่เป็นพื้นที่” แทนค าว่า “ควรเป็นพื้นที่/ ไม่ควรเป็นพื้นที่”  ส าหรับเป็น

เกณฑบ์ังคับกลางที่ทุกจังหวัดต้องก าหนดใหพ้ื้นที่ตามข้อ 2.2 เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพืน้ที่น้ าจืด ประเภท
การเลี้ยงสัตว์น้ า แทนการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด โดยใช้อ านาจคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติในการสั่งการให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต้องประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มใน
พื้นที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ตามที่คณะท างานฯ ก าหนด 

2. สภาหอการค้า เห็นว่าควรให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการประกาศเขต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดฯ ในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางตามข้อ 2.2 ประกอบการพิจารณาและให้
โอกาสราษฎร์ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กรมประมงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการฯ ต้องปฏิบัติก็มี
ความเข้มงวดและสามารถควบคุมได้ ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหากไม่ถูกก าหนดอยู่ในเกณฑ์ข้างต้นและ
จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และขอให้กรมประมงจัดท าข้อมูลวิเคราะห์ว่าหากก าหนดพื้นที่ตามข้อ 2.2 เป็น
เกณฑ์บังคับจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกี่ราย 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าการก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดฯ ตามที่ ทส. เสนอจะท า
ให้เกิดลักษณะของการก าหนดเขตแบบ Zoning ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ควรพิจารณาผลกระทบต่อเกษตรกรในการ
ก าหนดเขตฯ ลักษณะดังกล่าวและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นทีป่ระกอบด้วยเช่นกัน 
  


