
 แบบสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด” 
เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ผู้มีส่วนได้เสียภาคการเพาะปลูกพืช 
*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง: 

     ที่มา 

1. ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 6/2553 และ ที่  7/2559 เรื่อง มอบอ ำนำจให้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกรัฐมนตรี โดยออกค ำสั่งอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพื้นที่น้ ำจืด ซึ่งในปัจจุบัน พบว่ำ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ออกค ำสั่งจังหวัด เรื่อง ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพื้นที่น้ ำจืดแล้ว จ ำนวน 62 จังหวัด 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 20 กันยำยน 2559 มอบคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงมหำดไทยเร่งก ำหนดหลักเกณฑ์เขตพื้นท่ีน้ ำจืดใหม่ และก ำหนดเขตพื้นที่ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำควบคุม ตำมมำตรำ 77 ของพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รำยงำนผล 
กำรหำรือเกี่ยวกับควำมชัดเจนของกฎกระทรวงก ำหนดกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ เป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
พ.ศ. 2559 และแนวทำงกำรยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 6/2553  

3. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติมีมติ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 มอบคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำกำรระงับกำรใช้
ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพื้นที่น้ ำจืดพิจำรณำรำยละเอียดแนวทำงกำรควบคุมกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็ม 
ในพื้นที่น้ ำจืด ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และให้กรมประมงเสนอคณะรัฐมนตรีโดยใช้อ ำนำจตำมพระรำชก ำหนด 
กำรประมง พ.ศ. 2558 แทนมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในพ้ืนท่ีน้ ำจืด 

4. คณะท ำงำนแก้ไขปัญหำกำรระงับใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงในพื้นที่น้ ำจืดซึ่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ 15/2561 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2561 ได้จัดท ำ (ร่ำง) กฎกระทรวงและ (ร่ำง) ประกำศที่เกี่ยวข้องดังนี ้

4.1 (ร่ำง) กฎกระทรวงก ำหนดให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นที่น้ ำจืดเป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
ตำมมำตรำ 76 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

4.2 (ร่ำง) แนวทำงกำรพิจำรณำก ำหนดเขตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นที่น้ ำจืด ตำมมำตรำ 77 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

4.3 (ร่ำง) ประกำศกรมประมง เรื่อง ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นท่ีน้ ำจืด 
ประเภทกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ต้องปฏิบัติ ตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

4.4 (ร่ำง) ประกำศกรมประมง เรื่อง ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นที่น้ ำจืด 
ประเภทโรงเพำะฟักและอนุบำลสัตว์น้ ำ ต้องปฏิบัติ ตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชก ำหนด กำรประมง พ.ศ. 2558 
โดยกฎกระทรวงฯ และมำตรกำรข้ำงต้นจะท ำให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นที่น้ ำจืดจ ำกัด 

อยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเห็นสมควรให้มีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็ม ภำยใต้กำรควบคุม เพื่อไม่ให้ 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เกษตรกรรมข้ำงเคียง 
 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างประชากรและวิธีการด าเนินการสัมภาษณ์ 

5. กรมประมงจะมีหนังสือถึงกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อขอควำมร่วมมือให้เกษตรจังหวัดมอบหมำยเกษตรอ ำเภอคัดเลือก
ผู้น ำเกษตรกรด้ำนกำรเพำะปลูกพืชที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นท่ีน้ ำจืดระดับอ ำเภอ โดย
ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกำรเลือกโดยเจำะจง หรือ Purposive Sampling ที่ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ให้สัมภำษณ์เพื่อเป็นตัวแทนประชำกร
และสำมำรถให้ข้อมูลได้ตรงประเด็นตำมต้องกำร ดังน้ี 
 5.1 กรณีในอ ำเภอนั้น ๆ มีกลุ่มองค์กร เกษตรเพำะปลูกพืชหลัก เช่น ข้ำว อ้อย พืชผัก หรือพืชหลักอื่น ๆ 
ที่มีกำรปลูกเป็นส่วนใหญ่ ให้คัดเลือก ประธำน หรือ กรรมกำร หรือ เลขำนุกำรกลุ่ม จ ำนวน 1 คน/กลุ่ม เป็นผู้ให้สัมภำษณ์ 
 5.2 กรณีในอ ำเภอนั้น ๆ ไม่มีกลุ่มองค์กร ตำมข้อ 5.1 ให้พิจำรณำคัดเลือกผู้น ำเกษตรกรที่มีหัวก้ำวหน้ำ 
เป็นบุคคลที่เกษตรกรในพื้นที่เช่ือถือและเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรเพำะปลูกพืช ซึ่งมีอำชีพเพำะปลูกพืชชนิดนั้น ๆ 
เป็นตัวแทนในกำรให้สัมภำษณ์จ ำนวน 1 คน/ประเภทกำรเพำะปลูกพืชหลัก  
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 ทั้งนี้ ให้ประมงอ ำเภอประสำนให้ข้อมูลกับเกษตรอ ำเภอเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้น ำเกษตรกรผู้เพำะปลูกพืชที่จะให้สัมภำษณ์ 
ให้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็มในพื้นที่น้ ำจืด และประมงอ ำเภอเคยได้สัมภำษณ์
เกษตรกรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำไปแล้ว 

6. ให้ประมงอ ำเภอพร้อมเกษตรอ ำเภอ(ผู้สัมภำษณ์) เข้ำสัมภำษณ์ผู้น ำเกษตรกรภำคผู้เพำะปลูกพืช (ผู้ให้สัมภำษณ์) 
ที่คัดเลือกไว้ตำมข้อที่ 5 เป็นแบบสัมภำษณ์รำยเดี่ยว 

7. ให้ผู้สัมภำษณ์ ช้ีแจงรำยละเอียด ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์  และอธิบำยข้อกฎหมำย 
(ร่ำง) กฎกระทรวงฯ (ร่ำง) ระเบียบกรมประมงฯ และรำยละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ให้สัมภำษณ์ทรำบพร้อมอธิบำย
สร้ำงควำมเข้ำใจในแบบสัมภำษณ์ฯ แต่ละข้อตำมคู่มือประกอบการสัมภาษณ์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนการให้ข้อมูลการตอบ
แบบสัมภาษณ์ 

8.  แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้ มีจ ำนวนท้ังหมด 7 หน้ำ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ และประเด็นค ำถำม 
ตำมมำตรำ 78 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมมิให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้ควำมเค็ม 
ในพื้นที่น้ ำจืดส่งผลกระทบต่อกำรเกษตรกรรม โดยให้ผู้สัมภำษณ์ท ำเครื่องหมำย √ ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของผู้ให้สัมภำษณ์ 
พร้อมระบุเหตุผลและข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภำษณ์ 

9. เมื่อประมงอ ำเภอด ำเนินกำรสัมภำษณ์แล้วเสร็จ โปรดส่งแบบสัมภำษณ์นี้ไปยังส ำนักงำนประมงจังหวัด และขอให้
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรวบรวมพร้อมส่งกลับไปยังกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 
2561 

10. ควำมคิดเห็นของท่ำนจะน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำกำรระงั บใช้ควำมเค็ม 
ในกำรเพำะเลี้ยงในพื้นที่น้ ำจืดก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยกำรประมงแห่งชำติ  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 

11. ผู้ประสำนงำน คือ นำงกฤษณำ จันทร์แก้ว นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080 221 6633 
และนำงสำวโปรยรัตน์ เชำวเจริญพงศ์ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087 784 3565 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

1. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................... อาย.ุ.............ปี 
2. เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช...................................................................................................... 
3. ชนิดพืชที่เพาะปลูก (ระบุ)................................................................................................................ 
4. สถานที่ตั้งฟาร์ม/กลุ่มองค์กรเกษตรกร อ าเภอ………..……………….……..จังหวัด……………….……………. 

ขนาดพื้นที่ฟาร์ม...................................................ไร ่
5. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ....................................................................................................................... 
6. สังกัดสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่ม/ศพก. ............................................................................ 

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

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาตรการการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพื้นที่น้ าจืดดังต่อไปนี้ สามารถลดผลกระทบที่มีต่อการเพาะปลูกของท่าน  

(1) มีการก าหนดคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ความคิดเห็น: 

        เห็นด้วย เพรำะ................................................................................................................................ ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่เห็นด้วย เพรำะ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ห้ามทิ้งดินเลนจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะ กรณีที่ขนย้าย 
ดินเลนออกนอกฟาร์มต้องใช้วัสดุคลุมไม่ให้ดินเลนรั่วไหล ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 

ความคิดเห็น: 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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(3) ห้ามน าดินเลนขึ้นคันบ่อด้านที่อยู่ติดกับพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ข้างเคียงของบุคคลอ่ืน 

ความคิดเห็น: 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไม่เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ.................................................................................................................................................. ................. 
 

2. ท่านคิดว่ามาตรการการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด
ข้างต้นเพียงพอต่อการควบคุมไม่ให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของ
ท่านหรือไม่  

ความคิดเห็น: 

        เพียงพอ เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไมเ่พียงพอ เพรำะ.................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ.................................................................................................................................................. ................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาตรการการป้องกันมิให้น้ าเค็มจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นบ่อดินรั่วไหลออก
จากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สามารถลดผลกระทบที่มีต่อการเพาะปลูกพืชของท่านได้ 

    (1) ปูพื้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของน้ า เช่น PE หรือบดอัด 
ด้วยดินเหนียวที่มีความหนา 60 เซนติเมตร และมีการตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

ความคิดเห็น: 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไม่เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ............................................................................................ ....................................................................... 
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(2) มีคูน้ าจืดที่พื้นคูน้ าลึกกว่าพื้นบ่อเลี้ยงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ล้อมรอบฟาร์ม และรักษาระดับน้ าจืด 
ในคูใหสู้งกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อเลี้ยง เพื่อให้น้ าในคูน้ าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของความเค็มสู่
พื้นที่บริเวณโดยรอบฟาร์ม รวมถึงมีการบดอัดพื้นบ่อ ขอบบ่อ และคันบ่อเพื่อป้องกันน้ าเค็มรั่วไหล 

ความคิดเห็น: 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไม่เห็นด้วย เพรำะ.................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ.................................................................................................................................................. ................. 

     (3) มาตรการเพียงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเพียงข้อเดียวสามารถป้องกันไม่ให้น้ าเค็มจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า
รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของท่านได้ 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่เห็นด้วย เพรำะ......................................................................................................... ........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาตรการการป้องกันมิให้น้ าเค็มจากโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ ารั่วไหลออกจาก
ฟาร์มข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สามารถลดผลกระทบที่มีต่อการเพาะปลูกพืชของท่านได้ 

    (1) มีคู/ ท่อระบายน้ า และบ่อรองรับน้ าเค็มที่ใช้แล้ว 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไม่เห็นด้วย เพรำะ.................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(2) เพาะและอนุบาลสัตว์น้ าในโรงเรือนปิด ที่มีการใช้น้ าหมุนเวียนภายในฟาร์ม 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            ไม่เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (3) มาตรการเพียงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเพียงข้อเดียวสามารถป้องกันไม่ให้น้ าเค็มจากโรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า
รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของท่านได้ 

        เห็นด้วย เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่เห็นด้วย เพรำะ......................................................................................................... ........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพรำะ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ท่านคิดว่ามาตรการการป้องกันมิให้น้ าเค็มจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มรั่วไหลออกจากที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าข้างต้นเพียงพอต่อการควบคุมไม่ให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มส่งผลกระทบต่อ
การเพาะปลูกของท่านหรือไม่ 

ความคิดเห็น: 

        เพียงพอ เพรำะ........................................................................................................................ ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไมเ่พียงพอ เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพรำะ.................................................................................................................................................. ................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. นอกเหนือจากมาตรการควบคุมดังกล่าวข้างต้น ท่านมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากการใช้ความเค็ม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะมีต่อการเพาะปลูกพืชของท่านหรือไม่ อย่างไร  

ความคิดเห็น: 

        ไม่มี เพรำะ........................................................................................................................ ................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            มี เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ถ้ามีมาตรการควบคุมดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าจะสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง
กับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มได้อย่างย่ังยืนหรือไม่ อย่างไร 

ความคิดเห็น: 

        ยั่งยืน เพรำะ.................................................................................................................................... ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่ยั่งยืน เพรำะ........................................................................................................................ ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................. ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

*** ขอขอบพระคุณทุกทา่นเป็นอยา่งสูงที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านจะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะท างานแก้ไข
ปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงในพื้นที่น้ าจืดต่อไป *** 
 
ลงชื่อ ......................................................ผู้สัมภำษณ์        ลงชื่อ...................................................ผู้ให้สัมภำษณ์ 
       (…………………………..…………………..)     (………..………………………………….) 
วันที่...................../....................../..................        วันที่...................../....................../................ 
เบอรโทรศัพท์................................................. 


