
  แบบสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด” 

เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 

ผู้มีส่วนได้เสียภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
******************************************************************************************************************************* 
ค าชี้แจง:  

1. คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติมีมติ เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อพิจารณารายละเอียดการออกกฎกระทรวงก าหนดให้ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด” เป็น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ี
น้ าจืด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2559 

2. คณะท างานแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงในพื้นท่ีน้ าจืด ซ่ึงแต่งตั้งตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ท่ี 15/2561 ได้จัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงและ(ร่าง) ประกาศท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี 
2.1 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ตามมาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
2.2 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ตามมาตรา 77 แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
2.3 (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ประเภท 

การเลี้ยงสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
2.4 (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ประเภท 

โรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
3. ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการออกกฎกระทรวงก าหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืดเป็น

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพิจารณาถึงเน้ือหาสาระของเอกสารดังต่อไปน้ี  
ซ่ึงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายน้ี 
3.1 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ตามมาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
3.2 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ตามมาตรา 77 แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
3.3 (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ประเภท 

การเลี้ยงสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
3.4 (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นท่ีน้ าจืด ประเภท 

โรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
4. แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี มีจ านวนท้ังหมด 18 หน้า ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และสาระส าคัญของ (ร่าง) 

กฎกระทรวงและ (ร่าง) ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ผู้สัมภาษณ์ท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
และในกรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยใหใ้ส่เหตุผลและข้อเสนอแนะประกอบ 

5. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้น าเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในพื้นท่ีน้ าจืด โดยให้
ประมงอ าเภอในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้น าเกษตรกรฯ และเมื่อด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว โปรดส่งแบบ
สัมภาษณ์น้ีไปยังส านักงานประมงจังหวัด และขอให้ส านักงานประมงจังหวัดรวบรวมพร้อมส่งกลับไปยัง กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง.ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 2561  

6. ความคิดเห็นของท่านจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะท างานแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง 
ในพื้นท่ีน้ าจืดก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป 

7. ส าหรับผู้ประสานงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นางกฤษณา จันทร์แก้ว นักวิชาการประมงช านาญการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
080 221 6633 และนางสาวโปรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087 784 3565 

8. ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นฉบับน้ี   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

1. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................... อาย.ุ.............ปี 
2. เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก)............................................................................ 
3. ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

 การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล       การเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม 
 การเลี้ยงกุ้งทะเล       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดอ่ืน (ปลา ปู หอย และอ่ืนๆ) 
 

4. สถานที่ตั้งฟาร์ม/กลุ่มองค์กรเกษตรกร อ าเภอ………..……………….……..จังหวัด……………….……………. 
5. เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................... 
6. สังกัดสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่ม....................................................................................... ..... 

ต าแหน่ง.............................................................................................................................. ..................... 
 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

หัวข้อที่ 1 (ร่าง) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่
น้ าจืด”เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. 2561 

 

ค าชี้แจง: ตามพระราชก าหนดการประมง มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิด หรือ
ลักษณะของสัตว์น้ า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ า ให้เป็นกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ 
 

1. ท่านเห็นด้วยกับนิยามของข้อความใดต่อไปนี้  
1.1 “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม” หมายความว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการเติม หรือน า 

เกลือโซเดียมคลอไรด์ หรือน้ าทะเล หรือสารประกอบเกลือคลอไรด์ในรูปอื่นๆ ใส่ลงไปในบ่อ 
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งช่วงใดของอายุสัตว์น้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับระดับ 
ค่าความเค็มของน้ าที่ใช้เพาะเลีย้งให้เหมาะสมกับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชนิดนั้น ๆ 

หรือ 
1.2 “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม” หมายความว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการเติมสารที่

ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น เกลือ น้ าทะเล หรือสารอ่ืนใด ที่ใส่ลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ว่าจะเป็น
ช่วงหนึ่งช่วงใดของอายุสัตว์น้ า 

 

ความคิดเห็น:  
          เห็นด้วยกับข้อ 1.1 
          เห็นด้วยกับข้อ 1.2  
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 1.1 และ 1.2 เพราะ................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับนิยามของความเค็มต่อไปนี้ที่จะเพิ่มลงในกฎกระทรวงฯ 
“ความเค็ม”หมายความว่า ความเค็มของน้ าที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เกลือโซเดียมคลอไรด์หรือน้ าทะเล 
วัดในรูปคลอรินิตี้ (chlorinity) ด้วยวิธีการไตเตรท (titrate)แล้วค านวณกลับไปเป็นความเค็มตามสูตรดังนี้ 
ความเค็ม (salinity) = 0.03 + 1.085(chlorinity) 

 

ความคิดเห็น:  
 

          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
..................................................................................
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

 

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................  
......................................................................................
.....................................................................................  

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
“พื้นที่น้ าจืด” หมายความว่า พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ  
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน 
2548 (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายแบบสัมภาษณ์นี้) 

 

ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................
................................................................................... .. 
......................................................................................
..................................................................................... 
................................................................................. .....
..................................................................................... 
......................................................................................
............................................................................... ...... 
......................................................................................
..................................................................................... 
............................................................................. .........
..................................................................................... 
......................................................................................
........................................................................... .......... 
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้กิจการต่อไปนี้ เป็น กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
4.1 การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 
4.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 4.3 กิจการตามข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่ให้หมายความรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถานที่ราชการ และ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วยกับข้อ 4.1  
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 4.1 เพราะ....................... 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 4.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 4.2 เพราะ....................... 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 4.3 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 4.3 เพราะ....................... 
............................................................................... ... 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
......................................................................................
........................................................................ .............. 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไมว่่าการออกกฎกระทรวงก าหนดให้“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด”
เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
สามารถแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีน้ าจืด แทนมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได ้

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................  

ข้อเสนอแนะ
..................................................................................... 
......................................................................................
.......................................................................... ............ 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
..................................................................... ................. 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
................................................................ ...................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
........................................................... ........................... 
......................................................................................  
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หัวข้อที่ 2  การก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  
             ตามมาตรา 77 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 

ค าชี้แจง: พระราชก าหนดการประมง มาตรา ๗๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม นอกเขตพื้นท่ีที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
           พระราชก าหนดการประมง มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๓) ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจะไม่ออกประกาศเขตพื้นที่ต่อไปนี้ ให้เป็น
เขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
 

6.1 พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.1 เพราะ...................... 
..................................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................... .............
.......................................................................................  

6.2 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.2 เพราะ...................... 
..................................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

6.3 พื้นที่อุทยาน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.3 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.3 เพราะ...................... 
..................................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

6.๔ พื้นที่ชุ่มน้ า ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.4 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.4 เพราะ...................... 
..................................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

6.๕ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.5 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.5 เพราะ...................... 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
........................................................................... ............
.......................................................................................  
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6.๖ พื้นที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.6 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.6 เพราะ...................... 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

6.๗ พื้นที่อนุรักษ์น้ าดิบเพื่อการประปา 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.7 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.7 เพราะ...................... 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

6.๘ พื้นที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 6.8 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6.8 เพราะ...................... 
.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................  

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจะใช้แนวทางตามข้อ 7.1 – 7.6  
ในการก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
7.1 พื้นที่ที่มีชั้นตะกอนทะเลตื้นกว่า 

1.5 เมตร 
เหตุผล: เนื่องจากดินที่มีชั้นตะกอนทะเลลึกกว่า 1.5 เมตรดิน
ด้านบนจะเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง เพราะอิทธิพล
จากชั้นตะกอนทะเลจะอยู่พ้นความลึกของรากพืช จึงควรอนุรักษ์
พ้ืนที่เหล่านี้ไว้ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.1  เพราะ..... 
.................................................................. 
.................................................................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

7 .2  ไม่ เป็ นเขตเหมาะสมส าหรับ 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชั้นที่มี
ความเหมาะสมสูง (S1) ที่ใช้ท า
การเพาะปลูกอยู่แล้ว 

เหตุผล: เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมด้านการเกษตรมีจ ากัด
จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือความม่ันคงทางด้านการผลิตอาหาร 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมในการประกอบ
อาชีพและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของสังคมชนบท 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.2  เพราะ..... 
.................................................................. 
.................................................................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
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7.3 ไม่เป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทาน 

เหตุผล: เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทางการเกษตรและรัฐ
ได้ลงทุนไปแล้วจึงสมควรที่จะใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมที่
มีความยั่งยืน 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.3 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.3  เพราะ..... 
.................................................................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

7.4 ไม่เป็นพื้นที่ดินเค็มระดับน้อยถึง 
ปานกลางทีส่ามารถใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชได้ 

เหตุผล: เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมด้านการเกษตรมีจ ากัด
จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ในอนาคต 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.4 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.4  เพราะ..... 
.................................................................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

7.5 เป็นพื้นที่น้ าจืดที่ได้รับอิทธิพล
ของน้ าทะเลท่วมถึง 

เหตุผล: เนื่องจากเกษตรกรที่ตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้
ความเค็มสามารถน าทะเลมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าสร้างรายได้ในช่วงน้ าทะเลหนุน แทนการประกอบอาชีพ
เพาะปลูกพืชได้ 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.5 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.5  เพราะ..... 
.................................................................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

7.6 เป็นพื้นที่น้ าจืดที่อยู่ติดเขตพื้นที่
ชายฝัง่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงอยู่ 
ในปัจจุบัน 

เหตุผล: เนื่องจากนิยามของพ้ืนที่น้ าจืด คือ พ้ืนที่ที่อยู่
นอกเหนือจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย
น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่  
28 กันยายน 2548 ท าให้มีพ้ืนที่น้ าจืดบางส่วนอยู่ติดกับพ้ืนที่
ชายฝั่ง และปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มอยู่ หาก 
มิให้มีการประกาศให้พ้ืนที่นี้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม
ในพ้ืนที่น้ าจืดได้ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 7.6 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 7.6 เพราะ...... 
.................................................................. 
.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
................................................................................................ .......
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
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8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะก าหนดให้แนวทางตามข้อ 7.1 – 7.6  เป็นเกณฑ์บังคับท่ีทุกจังหวัดต้อง
ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด โดยไม่สามารถใช้ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในการพิจารณาประกาศเขตฯ ในแต่ละจังหวัดได้ 
 

ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วย  
      ไม่เห็นด้วย เพราะ.................... 
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................................... ........ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
........................................................................................ ............... 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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หัวข้อที่ 3  (ร่าง) ประกาศกรมประมงเรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ าต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
 

ค าชี้แจง: พระราชก าหนดการประมง มาตรา ๗๘ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามวิธีการที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ าท่ีห้ามน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
(๓) ก าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ าท่ีห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๔) ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ า 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๖) ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารั่วไหล ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๗) ก าหนดเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของ

บุคคลอื่น 
 

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เลี้ยงอยู่ในเขตที่

คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ต้องแจ้งประกอบกิจการ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพื้นที่ให้
เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องและแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
.......................................................................................  
...................................................................................... 
................................................................................. ...... 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
หากเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า

รายใหม่ที่อยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดฯ ต้องแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและยื่นแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้งก่อนจะด าเนินกิจการ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
.......................................................................................  
...................................................................................... 
.......................................................................................  

11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า  
ยื่นค าขอแจ้งประกอบกิจการได้ที่หน่วยงานกรมประมงในพ้ืนที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ได้แก่ 
11.1 เขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 
11.2 เขตจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งที่ส านักงานประมงจังหวัด หรือส านักงานประมงอ าเภอท้องที่ 

ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 
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ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 11.1 

      ไม่เห็นด้วยกับข้อ 11.1 เพราะ................... 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
.................................................................................. 
.......................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 11.2 
      ไม่เห็นด้วยกับข้อ 11.2 เพราะ................... 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
.................................................................................. 
.......................................................................................  

12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่นค าขอและเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการฯ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ....................................... 
............................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
.................................................................................. 
.......................................................................................  

13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
13.1 ห้ามน าพันธุ์สัตว์น้ าจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดตามที่กรมประมงประกาศก าหนดมาเพาะเลี้ยง  
13.2กรณีใช้พันธุ์สัตว์น้ าน าเข้าจากต่างประเทศมาเพ่ือการเพาะเลี้ยง ห้ามใช้พันธุ์สัตว์น้ าที่ไม่ได้รับ

อนุญาตน าเข้าจากกรมประมง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 13.1 

      ไม่เห็นด้วยกับข้อ 13.1 เพราะ................... 
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 13.2 
      ไม่เห็นด้วยกับข้อ 13.2 เพราะ................... 
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
        หา้มใช้อาหารสัตว์น้ าประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว (หวัอาหารสัตว์ อาหารสัตวผ์สมส าเร็จรูป และสารผสมลว่งหนา้ 
(พรีมิกซ์)) และอาหารสัตว์น้ าประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์น้ า เช่น อาหารเสริมโปรตีน แร่ธาตุ วิตามินและ
ไขมันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ เว้นแต่อาหารสัตว์น้ าที่ผลิตเพ่ือใช้เอง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
.............................................................................
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................   

15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ห้ามใช้ยาทุกชนิดในการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ยกเว้น ยาที่กรมประมงอนุญาตให้ใช้

และต้องมีปริมาณสารตกค้างในเนื้อภายหลังการจับไม่เกินค่าทีก่รมประมงก าหนด 
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ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
.............................................................................
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................   

16.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 และ 3 ตามแนบท้ายประกาศ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ 

ทางราชการในการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................ 
.............................................................................
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................... 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

17.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดสามารถใช้วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ตามแนบท้ายประกาศ 

ทีไ่ม่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการในการเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ได้  
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
.........................................................
......................................................... 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................
...................................................................... .................................
....................................................................................................... 

18.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องจัดการน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าให้ เป็นไป 

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ..................................................  
............................................................ 

 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

19. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดห้ามท้ิงดินเลนจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ

พ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีที่ต้องน าดินเลนออกนอกฟาร์ม เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ต้องใช้วัสดุคลุมไม่ให้ 
มีการรั่วไหล ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ..................................................  
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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20. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
กรณีที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดมีคันบ่ออยู่ติดกับพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ข้างเคียง 

ห้ามมิให้น าดินเลนขึ้นคันบ่อ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ.................................................  
............................................................
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................... ............. 
.......................................................................................................  

21. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องปูด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของน้ าหรือเป็น

ดินเหนียวที่มีการบดอัด โดยดินเหนียวต้องมีความหนา 60 เซนติเมตร และต้องตรวจสอบไมใ่ห้มีการรั่วไหลของ
น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ.................................................  
............................................................
............................................................
............................................................
........................................................... 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ .......   

22. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
      บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องมีคูน้ าจืดล้อมรอบฟาร์ม โดยพ้ืนคูน้ าต้องลึกกว่าพ้ืนบ่อเลี้ยง 
อย่างน้อย 60 เซนติเมตรและคูน้ าต้องมีระดับน้ า สูงกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อเลี้ยง โดยต้องมีการบดอัดพ้ืนบ่อ 
ขอบบ่อ และคันบ่อเพ่ือป้องกันน้ าเค็มรั่วไหล 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ.................................................  
............................................................
............................................................
............................................................
........................................................... 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................  
........................................................................... ............................ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................   

23. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
กรณีผู้ เลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่ต้องใช้ความเค็ม 

เมื่อน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยง ก่อนปล่อยลูกพันธุ์ลงเลี้ยงต้องปรับความเค็มและอนุบาลลูกพันธุ์ภายในคอก 
ที่น้ ามีค่าความเค็มไม่เกิน 5 ส่วนในพันส่วน หรือไม่เกินความเค็มตามธรรมชาติของพ้ืนที่  ขนาดของคอก 
ควรมีสัดส่วนไม่เกิน12ตารางเมตรต่อไร่โดยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงต้องไม่มีการเติมเกลือหรือน้ าทะเลหรือ
สูบน้ าใต้ดินมาใช้ เพ่ือเพ่ิมความเค็มน้ า 
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ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย 
เพราะ..................................................  
............................................................
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

24. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
       ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของ  
น้ าทะเลและพ้ืนที่น้ าจืดที่อยู่ติดเขตพ้ืนที่ชายฝั่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 

24.1 ไม่ต้องปูบ่อด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของน้ าหรือเป็นดินเหนียวบดอัด  
24.2 ไม่ต้องมีคูน้ าจืดล้อมรอบฟาร์ม และบดอัดพ้ืนบ่อ ขอบบ่อ และคันบ่อ 
24.3 ไม่ต้องอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าในคอกที่มีสัดส่วนไม่เกิน 12 ตารางเมตรต่อไร่ ในน้ าที่มีความเค็ม  

5 ส่วนในพันส่วน หรือไม่เกินความเค็มตามธรรมชาติ 
24.4 ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงสามารถเติมเกลือหรือน้ าทะเลหรือสูบน้ าใต้ดินมาใช้ เพ่ือเพ่ิมความเค็มน้ าได้ 

ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 24.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 24.1 เพราะ................ 

..........................................................................

..........................................................................  

.......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................... 
................................................................................. ........
.........................................................................................  
.........................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 24.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 24.2 เพราะ................ 

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................... 
.........................................................................................
................................................................... ...................... 
.........................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 24.3 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 24.3 เพราะ................ 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................... 
.........................................................................................
.........................................................................................  
............................................................................. ............
.........................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 24.4 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 24.4 เพราะ................ 

..........................................................................

..........................................................................  

..........................................................................

.......................................................................... 

.......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................... 
.........................................................................................
......................................................... ............................... 
.........................................................................................
.........................................................................................  
............................................................................. ............ 
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หัวข้อที่ 4  (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาล ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
 

ค าชี้แจง: พระราชก าหนดการประมง มาตรา ๗๘ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ าท่ีห้ามน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
(๓) ก าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ าท่ีห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๔) ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ า 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๖) ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏบิัติในการป้องกันมิให้น้ าจากการเพาะเลีย้งสตัว์น้ ารั่วไหล ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๗) ก าหนดเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของ

บุคคลอื่น 
 

25. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาล

ทีเ่พาะและอนุบาลอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม ต้องแจ้งประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าควบคุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
และแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ............................ 
.................................................................. 
.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ   
 .............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

26. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
หากเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและ

อนุบาลรายใหม่ที่อยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดฯ ต้องแจ้งประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องและยื่นแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ ง 
ก่อนจะด าเนินกิจการ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ............................. 
..................................................................  

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................. 
................................................................................................. 

27. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาล 

ยื่นค าขอแจ้งประกอบกิจการได้ที่หน่วยงานกรมประมงในพ้ืนที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ได้แก่ 
27.1 เขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 
27.2 เขตจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งที่ส านักงานประมงจังหวัด หรือส านักงานประมงอ าเภอท้องที่ 

ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 
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ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 27.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 27.1 เพราะ......... 

..................................................................

................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................. 
.................................................................................................
........................................................................ ......................... 

          เห็นด้วยกับข้อ 27.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 27.2 เพราะ... 

..................................................................

.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................. 
.................................................................................................
........................................................................ ......................... 

28. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่นค าขอและเข้าตรวจสถานประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดเมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบ
กิจการฯ ภายใน 120 วัน นับแตว่ันที่ได้รับค าขอ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
.......................................................................................................
....................................................................................................... 

29. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
29.1 ห้ามน าพันธุ์สัตว์น้ าจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดตามที่กรมประมงประกาศก าหนดมาเพาะเลี้ยง  
29.2 กรณีใช้พันธุ์สัตว์น้ าน าเข้าจากต่างประเทศมาเพ่ือการเพาะเลี้ยง ห้ามใช้พันธุ์สัตว์น้ าที่ไม่ได้รับ

อนุญาตน าเข้าจากกรมประมง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 29.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 29.1 เพราะ... 

............................................................ 

............................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................
................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 29.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 29.2 เพราะ... 

............................................................ 

............................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

30. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
        ห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว (หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป และสารผสมล่วงหน้า 
(พรีมิกซ์)) และอาหารสัตว์น้ าประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์น้ า เช่น อาหารเสริมโปรตีน แร่ธาตุ วิตามินและ
ไขมันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการมาใช้ในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าฯ เว้นแต่อาหารสัตว์น้ าที่ผลิตเพ่ือใช้เอง 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
..................................................................  
.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................... .................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................   
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31. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ห้ามใช้ยาทุกชนิดในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ยกเว้น ยาที่กรมประมง

อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
.................................................................. 
..................................................................  
.................................................................. 
.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................   

32. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 และ 3 ตามแนบท้ายประกาศ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ 

ทางราชการในการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
............................................................ 

.................................................................. 

.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................  
.............................................................. ......................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

33. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
  ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดสามารถใช้วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ตามแนบท้ายประกาศ 

ทีไ่ม่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการในการเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ได้ 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

34. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ต้องมีการจัดการน้ าทิ้งจากบ่อ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
กร่อย ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วย  

      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
............................................................
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................
.......................................................................................................  
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35. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
โรงเพาะฟักและอนุบาลที่มีบ่อดินห้ามทิ้งดินเลนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีที่น า

ดินเลนออกนอกฟาร์ม เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ต้องใช้วัสดุคลุมไม่ให้มีการรั่วไหล ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 
ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วย  
      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................   

36. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
โรงเพาะฟักและอนุบาลที่มีบ่อดินต้องจัดให้มคีูน้ าล้อมรอบ โดยพ้ืนคูน้ าต้องลึกกว่าพ้ืนบ่อดิน อย่างน้อย 60 

เซนติเมตรและคูน้ าต้องมีระดับน้ า สูงกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อดิน 
ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วย  
      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 

.................................................................. 

................................................................. 

.................................................................. 

........................................................ ......... 

.................................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
...................................................................................... ................ 
......................................................................................................  
......................................................................................................  
...................................................................................................... 
......................................................................................................  
................................................................................... ...................     

37. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องมีการป้องกันมิให้น้ าเค็มจาก

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดรั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดย 
       37.1   มีคู/ท่อระบายน้ า และบ่อรองรับน้ าเค็มที่ใช้แล้ว หรือ 

37.2  เป็นโรงเรือนระบบปิด ใช้น้ าหมุนเวียนในโรงเพาะฟักและอนุบาล 
ความคิดเห็น: 
          เห็นด้วยกับข้อ 37.1 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 37.1 เพราะ.... 

.............................................................

............................................................. 

.............................................................

............................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
......................................................................................................
....................................................................... ............................... 
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  

          เห็นด้วยกับข้อ 37.2 
          ไม่เห็นด้วยกับข้อ 37.2 เพราะ.... 

.............................................................

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
......................................................................................................
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................... ............................. 
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38. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 
ผู้เพาะและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดเมื่อต้องการขายลูกพันธุ์ไปยังเขตพ้ืนที่น้ าจืดต้อง

ปรับความเค็มของน้ าในการขนย้ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้มีค่าความเค็มไม่เกิน 5 ส่วนในพันส่วน 
 

ความคิดเห็น: 

          เห็นด้วย  
      ไม่เห็นด้วย เพราะ........................ 
.............................................................
............................................................. 
............................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 
..................................................................................................... . 
......................................................................................................  
......................................................................................................  
......................................................................................................   

 

*** ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือในการสมัภาษณ์ครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านจะน าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะท างานแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงในพื้นที่น้ าจืดต่อไป *** 
 

ลงชื่อ ......................................................ผู้สัมภาษณ์        ลงชื่อ...................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
       (…………………………..…………………..)     (………..………………………………….) 
วันที่...................../....................../..................        วันที่...................../....................../................ 
เบอรโทรศัพท์................................................. 


