
 
 
 

ที่  นฐ ๐๐๐๗/ว๖๔๗                                            ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 
        ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม  

                ถนนศูนย์รำชกำร นฐ ๗๓๐๐๐                               

 ๑๔  กันยำยน  ๒๕61 

เรื่อง    ขอส่งรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ 
          ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 
 

เรียน    
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบฟอร์มกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมฯ               จ ำนวน   ๑   แผ่น 

ตำมท่ีได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ 
ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหำคม 2561 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้     
สำมำรถดำวน์ โหลดได้ จำกเว็บ ไซต์  https://www4 .fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-
nakhonpathom หัวข้อเอกสารสื่อเและหำกมีข้อแก้ไขสำมำรถแก้ไขได้ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย พร้อมรับรองรำยงำน
กำรประชุม 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

   ขอแสดงควำมนับถือ       

 

 

 (นำยชุมพล ทรัพย์วโรดม) 
                     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่  
ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม 

                                               

 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
โทร.๐-๓๔๓๔-๐๐๓๔-5 
โทรสำร ๐-๓๔๓๔-๐๐๓6 

QR-Code ดาวโหลดเอกสาร 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonpathom
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonpathom


รายงานการประชุม 

คณะท้างานการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งน้้าเค็มพื้นที่ 

ต้าบลโพรงมะเดื่อ ต้าบลหนองปากโลง อ้าเภอเมืองนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 
 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30  น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

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

ผู้มาประชุม 

1. นำยชำญนะ เอ่ียมแสง  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม      ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำยสุพจน์ ยศสิงห์ค ำ  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม  รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยธนิต อดิศักดิ์ไพศำล  แทนอัยกำรจังหวัดนครปฐม       คณะท ำงำน 
4. ว่ำที่ร้อยตรีศรำยุธ สิมะด ำรง แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม      คณะท ำงำน 
5. ดร.สุชำติ อิงธรรมจิตร์  แทนรองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์        คณะท ำงำน 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 
6. นำยกำญจน์ แสงสุกดี  แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5          คณะท ำงำน 
7. นำยชูชำติ เสืองำมเอ่ียม  แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม       คณะท ำงำน 
8. นำยอำณัติ กระจ่ำงจิตร  แทนนำยอ ำเภอเมืองนครปฐม       คณะท ำงำน 
9. นำยสุพจน์ เพียรกสิกรรม  แทนผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครปฐม  คณะท ำงำน 
10. นำยอดุลย์รัตน์ แคล้วคลำด แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครปฐม  คณะท ำงำน 
11. นำงอุษำ อุตสำหกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม               คณะท ำงำน 
12. นำยพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์  แทนยุติธรรมจังหวัดนครปฐม                คณะท ำงำน 
13. พันเอกชิต แดงปรก  แทนผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดนครปฐม (ท) คณะท ำงำน 
14. พันต ำรวจตรีพรชัย กอจิตตวนิจ แทนผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ             คณะท ำงำน 
15. นำยนันทพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเดื่อ               คณะท ำงำน 
16. นำยวัชรพัฒน์ ตันเสียงสม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปำกโลง            คณะท ำงำน 
17. นำยพรศักดิ์ ลำโภดม  กรรมกำรประมงจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ     คณะท ำงำน 
18. นำงวิลำสินี บุญบำงยำง  เกษตรกรผู้ร้องเรียน        คณะท ำงำน 
19. นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ  ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง        คณะท ำงำน 
20. พันโทอรรณพ ชอบประดิษฐ์ หัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรกองร้อยรักษำควำมสงบ      คณะท ำงำน 

อ.เมืองนครปฐม กรมกำรสัตว์ทหำรบก 
 

 
 

    /21. นำยพรศักดิ์... 
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21. นำยพรศักดิ์ ภู่อ่ิม   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 

22. นำยชุมพล ทรัพย์วโรดม  ประมงจังหวัดนครปฐม           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
23. นำยมนต์ชัย ปั้นโอ้  ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม          คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 
24. นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์              หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. นำงสำวสุจิตรำ ลวณะสกล นักวิชำกำรประมง      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรณี เขต 3 (ปทุมธำนี) คณะท ำงำน 
2. ก ำนันต ำบลโพรงมะเดื่อ คณะท ำงำน 
3. ก ำนันต ำบลหนองปำกโลง คณะท ำงำน 
4. นำยประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว คณะท ำงำน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นำงสำวเอกรัตน์ นำคำคง  หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดนครปฐม 
2. นำงสำวณัฏฐวี พิทยำบริวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. นำยไพศำล สินบัวทอง  วิศวกรชลประทำนปฏิบัติกำร 
4. นำยศิวะปกรณ์ วิเชียรเทพ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
5. นำยวิฑูรย์ สุขสว่ำง  เกษตรกร 
6. นำยมูด ทรัพย์มั่น  เกษตรกร 
7. นำงสมจิต จันทรธิมำ  เกษตรกร 
8. นำยกวิล จันทรธิมำ  เกษตรกร 
9. นำยวิฑูร ทรัพย์ม่ัน  เกษตรกร 
10. นำยโกวิท ศรนุวัตร  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 
11. นำงสำวชุติกำญจน์ เขียวสี  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

             /เริ่มประชุม... 
 



-3- 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ตำมท่ีศำลได้มีค ำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 (นำยวิกร เอ่ียมเอกสุวรรณ) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7  
(นำยบัญชำ เทียนทอง) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 (นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ) ด ำเนินกำรปูพลำสติก HDPE หรือวัสดุ
อ่ืนใดที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันหรือมำกกว่ำในบ่อที่มีกำรเลี้ยงกุ้ง บ่อพักน้ ำ และร่องน้ ำที่ใช้ล ำเลียงน้ ำจำกบ่อเลี้ยง
กุ้งสู่บ่อพักน้ ำโดยปูทั้งด้ำนข้ำงและรองพ้ืนบ่อ เพ่ือป้องกันมิให้ควำมเค็มของน้ ำแพร่กระจำยสู่ภำยนอกภำยใน 
180 วัน นั้น บัดนี้ได้เลยเวลำที่ก ำหนดแล้วและทำงผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 รำย ยังไม่ได้ด ำเนินกำรปูพลำสติกตำมที่
ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่ง เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำช่วงรอศำลปกครองกลำงตัดสิน จึงได้จัดกำรประชุมในครั้งนี้ 
เพ่ือหำแนวทำงหรือมำตรกำรระหว่ำงรอค ำสั่งศำลปกครองกลำง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐมได้แจ้งรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำ
ควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม ครั้งที่ 
2 เมื่อวันอังคำรที่ 10 มกรำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม อ ำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม  www.fisheries.go.th/fpo-
nakhonpatom/ และไม่มีหน่วยงำนใดแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมจึงถือว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 สืบเนื่องจำกกำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งในที่ประชุมว่ำจำกกำรประชุม 

คณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง 
อ ำเภอเมืองนครปฐม ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคำรที่ 10 มกรำคม 2560  นั้น  ประธำนในที่ประชุมได้มอบหมำยให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ ไปด ำเนินกำร ดังนี้ 
   - องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเดื่อ ก ำจัดวัชพืชน้ ำ เช่น ผักตบชวำ 
   - ชลประทำน ปล่อยน้ ำเข้ำสู่คลองชลประทำนในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบเป็นกรณีพิเศษ 
            - สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในเรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องชนิดพันธุ์พืช
ที่เหมำะสมในสภำพที่ดินมีควำมเค็ม 
   - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ท ำรำยงำนวิจัยกรณีกำรซึมและ
กำรแพร่กระจำยควำมเค็มเพ่ือเป็นกรณีตัวอย่ำงในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
   - ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐมและส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครปฐม ออกติดตำมตรวจสอบพื้นท่ีในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 

         /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่  
ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม  

3.2.1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
   ดร.สุชำติ อิงธรรมจิตร์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ได้รับมอบหมำยจำกรองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่ทรำบว่ำต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ควำมเดือดร้อนจำกกำร
เลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม และทำงเลขำนุกำรคณะท ำงำน
ได้มีหนังสือเชิญประชุมถึงอำจำรย์ผู้ที่ท ำงำนวิจัยหรือไม่ 
   นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งว่ำได้ประสำน ดร.นภำพร พันธุ์กมลศิลป์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำปฐพีวิทยำ 
คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ผู้ท ำวิจัยแล้วแต่อำจำรย์ติดสอนนักศึกษำไม่สำมำรถ
มำร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ แต่ถ้ำทำงคณะท ำงำนมีประเด็นสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลกำรศึกษำวิจัยสำมำรถโทรศัพท์
สอบถำมได้ และกำรท ำวิจัยเพ่ือศึกษำผลกระทบจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พร้อมได้จัดท ำ
เป็นรูปเล่มและจัดส่งให้หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

   3.2.2 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 5 
นำยกำญจน์ แสงสุกดี ผู้อ ำนวยกำรส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน 

สิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 รำยงำนว่ำ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5  ได้สนับสนุนกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรอบ
พ้ืนที่ที่เกิดกำรร้องเรียน ตั้งแต่ ปี 2558 – 2561 ซ่ึงค่ำควำมเค็มพบอยู่ระหว่ำง 1.9 – 4.2 ppt และมีกำร
ร่วมลงพ้ืนทีก่ับส ำนักงำนจังหวัดนครปฐม 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.3 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครปฐม 
นำยชูชำติ เสืองำมเอ่ียม หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครปฐม 

รำยงำนว่ำ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ท ำกำรตรวจวัดค่ำควำมเค็ม ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ และส ำรวจ
เกษตรกรบ้ำนอ้อมพยศ ม.7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม พบว่ำ 14 รำย ได้รับผลกระทบไม่สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ 
ส ำนักงำนฯ จึงจัดท ำโครงกำรฯ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพ่ือเยียวยำเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบดังกล่ำว       
โดยเกษตรกรมีควำมต้องกำรปลูกพริกข้ีหนู (กระเหรี่ยง) เพรำะมีตลำดรองรับ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้  
 
 
 

               /ครั้งที่ 1... 
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ครั้งที่ 1  สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต แปลงเรียนรู้ 8 แปลง ๆ ละ 1 ไร่  
- แกลบดิบ 
- มูลวัว 
- พลำสติก เทำ-ด ำ 
- ปุ๋ยเคมีและสำรชีวภัณฑ์ 
- ต้นกล้ำ 

ครั้งที่ 2 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพ ตำมควำมต้องกำร 
ของเกษตรกร จ ำนวน 14 รำย พื้นที่รวม 39 ไร่  

- แกลบดิบ (1 รำย) 
- มูลวัว 
- ปุ๋ยเคมีและสำรชีวภัณฑ์ 
- วำงระบบน้ ำ (1 รำย) 

ด ำเนินกำรแล้วเมื่อเดือนมีนำคม – สิงหำคม 2560 
ผลกำรด ำเนินกำร เกษตรกรประสบผลส ำเร็จในกำรปลูกพริกข้ีหนู (กระเหรี่ยง) จ ำนวน 2 รำย พ้ืนที่ 

รวม 3 ไร่ สำมำรถสร้ำงรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ส่วนที่ไม่ประสบผลส ำ เร็จคือที่อยู่บริเวณรอบบ่อกุ้ง
เนื่องจำกมีกำรเลี้ยงกุ้งอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ควำมเค็มมีกำรแพร่มำตลอด ปัจจุบันเกษตรกร 2 รำยนี้ ได้เปลี่ยนมำ
ปลูกโหระพำ ก ำลังให้ผลผลิต ส่วนอีก 12 รำย ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมใดต่อ เนื่องจำกเป็นผลจำกดินเค็ม 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.4 โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครปฐม 
นำยสุพจน์ เพียรกสิกรรม หัวหน้ำฝ่ำยส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำที่ 1 โครงกำรส่งน้ ำและ 

บ ำรุงรักษำนครปฐม รำยงำนว่ำ โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครปฐมส่งน้ ำตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและ
เพำะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561 โดยพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรับน้ ำจำกคลอง ดังนี้ คลอง 5 ซ้ำย กม. 28 + 200, 
คลอง 7 ขวำ – 5 ซ้ำย, คลอง 8 ขวำ – 5 ซ้ำย และในวันที่ 8 สิงหำคม 2561 โดยพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรับ
น้ ำจำกคลอง ดังนี้ คลอง 7 ขวำ – 5 ซ้ำย ส่งน้ ำ 3.16 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที, คลอง 8 ขวำ – 5 ซ้ำย ส่งน้ ำ 
0.26 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและเพำะปลูกพืชฤดูฝน 

 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 

 

         /3.2.5 ศูนย์วิจัย... 
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3.2.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครปฐม 
นำยอดุลย์รัตน์ แคล้วคลำด นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 

เกษตรนครปฐม รำยงำนว่ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครปฐมด ำเนินกำรเบื้องต้น โดยกำรเข้ำส ำรวจพ้ืนที่
และแนะน ำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ดินเค็มปำนกลำง เช่น ข้ำวโพดหวำน หน่อไม้ฝรั่ง 
ผักชี เป็นต้น แต่กำรปรับเปลี่ยนชนิดพืชจะขึ้นอยู่กับควำมถนัดของเกษตรกรและควำมต้องกำรของตลำดเป็นหลัก 
ซึ่งอำจจะต้องใช้เวลำในกำรปรับเปลี่ยน 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.6 สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม 
นำงอุษำ อุตสำหกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม รำยงำนว่ำมีกำรจัดประชุม 

คณะกรรมกำรพัฒนำที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยวิวัฒน์ ศัลยก ำธร 
เป็นประธำน ซึ่งมีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ออกประกำศเขตส ำรวจเพ่ือก ำหนดบริเวณกำรใช้ที่ดินและควบคุม
กำรใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง และต ำบลทัพหลวง อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ครอบคลุม พ้ืนที่  2 ,755 ไร่  ขณ ะนี้ รอลงนำมในประกำศฯ  และจำกกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำที่ดินจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 เวลำ 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม   โดยมี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม นำยสุพจน์ ยศสิงห์ค ำ 
เป็นประธำน มีมติเห็นชอบในที่ประชุม แต่งตั้งคณะท ำงำนประสำนกำรตรวจสอบพื้นที่ในเขตส ำรวจ 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนคณะท ำงำน สอบถำมผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำ
ที่ดินนครปฐม คำดว่ำจะประกำศเขตส ำรวจฯ ดังกล่ำวเมื่อไหร่เพื่อให้ทันต่อกำรแก้ไขปัญหำ 

นำงอุษำ อุตสำหกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม แจ้งในที่ประชุม คำดว่ำ 
จะประกำศเขตส ำรวจฯ สัปดำห์นี้ค่ะ 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.7 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 3 (ปทุมธำนี) 
ติดรำชกำรและไม่ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเดื่อ 
นำงสำวณัฏฐวี พิทยำบริวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำร   

บริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเดื่อ รำยงำนว่ำ มีผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 2 รำย คือ นำยวิกรณ์ เอ่ียมเอกสุวรรณ 
และนำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพรงมะเดื่อ ที่ต้องดูแล ควบคุม 
และเฝ้ำระวัง โดยจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำทั้ง 2 รำย ได้ปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงกุ้งน้ ำจืด 
(กุ้งก้ำมกรำม) 
                  /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.9 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปำกโลง 
นำยวัชรพัฒน์ ตันเสียงสม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปำกโลง รำยงำนว่ำ            

มีผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 รำย คือนำยบัญชำ เทียนทอง ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองปำกโลง ที่ต้องดูแล ควบคุม และเฝ้ำระวัง โดยจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ผู้ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำได้
ปรับเปลี่ยนกำรเลี้ยงจำกเดิมเลี้ยงกุ้งขำวชนิดเดียว 12 บ่อ เปลี่ยนเป็น เลี้ยงกุ้งขำวผสมกุ้งน้ ำจืด (กุ้งก้ำมกรำม) 
จ ำนวน 8 บ่อ โดยปล่อยกุ้งขำวเฉลี่ยบ่อละ 200,000 ตัว กุ้งน้ ำจืด (กุ้งก้ำมกรำม) 150 – 200 กิโลกรัมต่อบ่อ 
               
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.2.10 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 
นำยพรศักดิ์ ภู่อ่ิม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

นครปฐม รำยงำนว่ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ยกร่ำงค ำสั่งมำตรำ 9 ได้มีกำรหำรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 เกษตรจังหวัดนครปฐม ประมงจังหวัดนครปฐม และ ดร. นภำพร พันธุ์กมลศิลป์ ว่ำจะมี
วิธีแก้ไขค ำสั่งในมำตรำ 9 อย่ำงไร ซ่ึงจำกเดิมให้มีกำรยกเว้น กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในโรงเพำะฟักสัตว์น้ ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ของทำงรำชกำร และสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เป็นกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในโรงเพำะฟักสัตว์น้ ำ กำร
อนุบำลสัตว์น้ ำในคอกอนุบำล บ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของทำงรำชกำร เพรำะกำรเลี้ยงกุ้งขำวใช้ควำมเค็มแค่ช่วงอนุบำล 
แต่ทำงคณะกรรมกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 แจ้งว่ำเจตนำรมณ์ของมำตรำ 9 นั้นยกเว้นให้เฉพำะโรงเพำะฟัก
ของหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนั้น และจำกกำรประชุมส่วนรำชกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 ที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วย
และผลักดันให้คณะกรรมกำรประมงแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรออกมำตรำ 76 มำตรำ 77 มำตรำ 78 และมำตรำ 
79 ซึ่งจะเป็นกำรควบคุมของกรมประมง โดยมำตรำ 76 ก ำหนดให้กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจกำรกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  มำตรำ 77 ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมนอกเขตพ้ืนที่ที่
คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดให้เป็นเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  มำตรำ 78 ให้อธิบดีมีอ ำนำจ
ประกำศก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรำ ๗๗ 
ต้องปฏิบัติในเรื่องกฎต่ำง  ๆ 7 ข้อ และมำตรำ 79 ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็น    
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ปัจจุบันคณะกรรมกำรประมง
แห่งชำติได้หมดวำระ ดังนั้นกำรออกมำตรำดังกล่ำวจึงล่ำช้ำ และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 76 77 และ 78 นั้น
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มำตรำ 77 ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเครำะห์ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็น และกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

             /3.1.11 ส ำนักงำน... 
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3.1.11 ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม 
   นำยชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม รำยงำนว่ำ ตำมค ำสั่งศำลปกครองกลำง
ตำมคดีหมำยเลขด ำที่  ส.55/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน  2560 ระหว่ำงสมำคมต่อต้ำนสภำวะโลกร้อน ที่ 1 
กับพวกรวม 85 คน  ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศำลได้มี
ค ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6, 7 และ 8 ด ำเนินกำรปูพลำสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันหรือ
มำกกว่ำในบ่อที่มีกำรเลี้ยงกุ้ง  บ่อพักน้ ำ และร่องน้ ำที่ใช้ล ำเลียงน้ ำจำกบ่อเลี้ยงกุ้งสู่บ่อพักน้ ำโดยปูทั้งด้ำนข้ำงและ
รองพ้ืนบ่อ เพ่ือป้องกันมิให้ควำมเค็มของน้ ำแพร่กระจำยสู่ภำยนอก ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งศำล 
โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม) และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 (ประมงจังหวัดนครปฐม) ควบคุมให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 6, 7 และ 8 ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำล 
  ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม ได้ติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลปกครอง
กลำงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6  7 และ 8 ให้ด ำเนินกำรปูพลำสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันหรือ
มำกกว่ำในบ่อ   ที่มีกำรเลี้ยงกุ้ง บ่อพักน้ ำ และร่องน้ ำที่ใช้ล ำเลียงน้ ำจำกบ่อเลี้ยงกุ้งสู่บ่อพักน้ ำโดยปูทั้งด้ำนข้ำงและ
รองพ้ืนบ่อ เพ่ือป้องกันมิให้ควำมเค็มของน้ ำแพร่กระจำยสู่ภำยนอก โดยด ำเนินกำรแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6, 7 และ 8 
จัดท ำแผน และเร่งรัดติดตำมกำรปฏิบัติ โดยจัดท ำหนังสือแจ้งเร่งรัดเพ่ือให้ด ำเนินกำรร่วมกับกำรเข้ำติดตำม ณ 
สถำนประกอบกำร และรำยงำนผลกำรติดตำมควบคุมต่อจังหวัดและศำลปกครองกลำงเป็นระยะ รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 
  
มติที่ประชุม รับทรำบ 

3.1.12 หน่วยงำนอื่น ๆ  
  -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

   
ระเบียบวำระท่ี 4 :  เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 

4.1 ปรับปรุงค ำสั่งคณะท ำงำนกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็ม 
พ้ืนทีต่ ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม  
   นำยชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งที่ประชุมว่ำ ตำมค ำสั่งจังหวัดนครปฐม 
ที่ 3403/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่ ต ำบลโพรงมะเดื่อ 
ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม เนื่องจำกมีบำงหน่วยงำนไม่ได้ปฏิบัติงำนในจังหวัดนครปฐมแล้ว เช่น ล ำดับที่ 
14 ผู้บังคับหมวดรักษำควำมสงบเรียบร้อย กองพันทหำรม้ำที่ 19, ล ำดับที่ 29 นำยจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ นักวิชำกำรประมง 
ช ำนำญกำรได้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ที่จังหวัดกำญจนบุรี และอ ำนำจหน้ำที่ ข้อ 2. กำรส ำรวจข้อมูลปัจจัยแวดล้อม 
เช่น ด้ำนดิน น้ ำ กำรเกษตรกรรม กำรแพร่กระจำยของควำมเค็มในชั้นดิน เป็นต้น ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วจึงขอมติ
ที่ประชุมที่จะตัดอ ำนำจหน้ำที่ข้อ 2 ออก 
 
 

   /4.2 ข้อเสนอ... 
 



-9- 
 

4.2 ข้อเสนอกำรแก้ปัญหำช่วงรอศำลไต่สวนเพิ่มเติมกำรด ำเนินกำรเลี้ยงกุ้งขำว  
หรือกุ้งทะเลอย่ำงต่อเนื่องโดยมิได้ด ำเนินกำรปูพลำสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันฯ 

 4.2.1 กำรควบคุม กำรตรวจติดตำมเป็นระยะ กำรตรวจสอบกำรรั่วซึม 

 
     

          /4.2.2.กำรปรับ... 

กรอบกำรควบคุม ผู้ปฏิบัติงำน ก ำหนดกำร ค่ำพำรำมิเตอร์ที่
ตรวจวัด 

จุดเก็บตัวอย่ำง 

1. ตรวจตดิตำมฟำร์ม
ผู้ถูกร้องคดีทั้ง 3 
รำย 
 

1.เจ้ำหน้ำทีกลุ่มพัฒนำ
และส่งเสรมิอำชีพ  
กำรประมง 
ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม 
2.ประมงอ ำเภอเมือง
นครปฐม 

1. 2 เดือนไม่น้อยกว่ำ 
1 ครั้ง 
2.เมื่อมีกำรจับกุ้งให้
เกษตรกรแจ้งส ำนักงำน
ประมงจังหวัดนครปฐม
เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์
และเก็บข้อมลูคณุภำพ
น้ ำและผลติผลจำกกำร
เลี้ยง 

ตำมมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน้ ำทิ้ง 
- ควำมเป็นกรดและ
ด่ำง (pH) 
- ควำมเค็ม 
- บีโอดี 
- สำรแขวนลอย 
- แอมโมเนีย 
-ฟอสฟอรัสรวม 
-ไฮโดรเจนซัลไฟด ์
- ไนโตรเจนรวม 
2. เกณฑ์เป็นไปตำม
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 จุด ดังนี ้
-บ่อเลี้ยง 
-บ่อพักน้ ำ 
-คูน้ ำรอบฟำร์ม 

2. ควบคุมมิให้มีกำร
ปล่อยน้ ำจำกระบบ
กำรเพำะเลี้ยงออก
สู่สำธำรณะ 

1.เจ้ำหน้ำทีกลุ่มพัฒนำ
และส่งเสรมิอำชีพ  
กำรประมง 
ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม 
2.ประมงอ ำเภอเมือง
นครปฐม 
3. เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพรง
มะเดื่อ 
4.เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนอง
ปำกโลง 

1.เมื่อมีกำรจับกุ้งให้
เกษตรกรแจ้งส ำนักงำน
ประมงจังหวัดนครปฐม
เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์
และเก็บข้อมลูคณุภำพ
น้ ำและผลติผลจำกกำร
เลี้ยง 

ตำมมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน้ ำทิ้ง 
- ควำมเป็นกรดและ
ด่ำง (pH) 
- ควำมเค็ม 
- บีโอดี 
- สำรแขวนลอย 
- แอมโมเนีย 
-ฟอสฟอรัสรวม 
-ไฮโดรเจนซัลไฟด ์
- ไนโตรเจนรวม 
2. เกณฑ์เป็นไปตำม
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
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4.2.2 กำรปรับเปลี่ยนชนิดสตัว์น้ ำที่เลี้ยง 
 

ฟำร์ม สถำนะชนิดสัตว์น้ ำท่ีเลี้ยงในปัจจบุัน กรอบกำรด ำเนินกำร 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 

(นำยวิกร เอี่ยมเอกสุวรรณ) 
สัตว์น้ ำจดื (กุ้งก้ำมกรำม) ให้มีกำรปรับเปลีย่นไปเลี้ยงสตัว์น้ ำจืดอย่ำง

ต่อเนื่อง 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 
(นำยบัญชำ เทียนทอง) 

กุ้งก้ำมกรำมปนกุ้งขำว ให้ปรับเปลีย่นไปเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืทั้งหมด 
ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 
(นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ) 

สัตว์น้ ำจดื (กุ้งก้ำมกรำม) ให้มีกำรปรับเปลีย่นไปเลี้ยงสตัว์น้ ำจืดอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ส ำนักงำน
ประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งในที่ประชุมว่ำ กำรควบคุมกำรปล่อยน้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของผู้ถูกฟ้องคดีท้ัง 3 
รำยนั้น จะไม่ให้มีกำรปล่อยน้ ำออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะโดยจะเป็นกำรเลี้ยงแบบระบบปิด และเมื่อเกษตรกรมีกำร
จับผลผลิตสัตว์น้ ำเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัดจะเข้ำไปดูทุกครั้ง ในส่วนของคูน้ ำรอบฟำร์มก็จะต้องมีน้ ำจืดอยู่
ตลอดเวลำ เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยควำมเค็มออกสู่พ้ืนที่ภำยนอกฟำร์ม 

ดร.สุชำติ อิงธรรมจิตร์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน  แจ้งในที่ประชุมว่ำ กำรแพร่กระจำยควำมเค็มของต ำบลโพรงมะเดื่อ และต ำบลหนองปำกโลง 
อำจจะเป็นเพรำะลักษณะของสภำพพ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งได้มีกำรศึกษำวิจัยของอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสนไปแล้วและกำรที่จะแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบข้อร้องเรียนควรปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
ที่ไม่ใช้ควำมเค็มในพ้ืนที่ 2 ต ำบลนี้ กำรเลี้ยงกุ้งขำวปนกุ้งก้ำมกรำมนั้น อย่ำงไรก็ต้องใช้ควำมเค็ม และในส่วนของ
กำรทิ้งน้ ำจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำทุกประเภทนั้นควรเป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   นำยวิฑูรย์ สุขสว่ำง เกษตรกร สอบถำมในที่ประชุม ประเด็นที่ 1 ว่ำกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 
(นำยบัญชำ เทียนทอง) ในกรอบกำรด ำเนินกำรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดว่ำจะปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
ทั้งหมด ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประเด็นที่ 2 น้ ำเค็มที่เป็นปัญหำอยู่ในขณะนี้ถ้ำจะเปลี่ยนให้เป็นน้ ำจืด
แล้วน้ ำเค็มจะไปอยู่ที่ไหน ท ำอย่ำงไร และประเด็นที่ 3 ทำงเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐมแจ้งว่ำจะ
ควบคุมกำรรั่วซึมนั้น คิดว่ำท ำไม่ได้ เพรำะจำกกำรสังเกตบ่อที่อยู่ภำยในพ้ืนที่พบว่ำปริมำตรน้ ำหำยไป ซึ่งอำจจะเกิด
จำกกำรระเหย และกำรซึม 

นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ส ำนักงำน 
ประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งในที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ได้ปรับเปลี่ยน 
จำกกำรเลี้ยงกุ้งขำวอย่ำงเดียว เป็นกุ้งขำวปนสัตว์น้ ำจืด (กุ้งก้ำมกรำม) และจำกกำรส ำรวจเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 
2561 พบว่ำกุ้งขำวมีขนำดเล็ก คำดว่ำจะจับผลผลิตได้ไม่เกินสิ้นปี 2561 ดังนั้นส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม
จึงก ำหนดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพ่ือให้ถูกฟ้องคดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ได้ปรับเปลี่ยนจำกกำรเลี้ยงกุ้งขำว
ปนสัตว์น้ ำจืด (กุ้งก้ำมกรำม) เป็นกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดอย่ำงยั่งยืน 

 
   /นำงวิลำสินี... 
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นำงวิลำสินี บุญบำงยำง เกษตรกรผู้ร้องเรียน แจ้งในที่ประชุมว่ำ จำกกำรตรวจวัดน้ ำเค็ม  

เมื่อเช้ำของวันนี้พบค่ำควำมเค็ม 4 ppt ไม่ทรำบว่ำเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมแล้วท ำไมยังมีควำมเค็มอยู่ จำกกำรที่
ชำวบ้ำนตรวจวัดค่ำควำมเค็มอยู่เสมอพบว่ำยังมีกำรรั่วซึมเข้ำมำในพ้ืนที่โดยรอบท ำให้ไม่สำมำรถปลูกอะไรได้ อยำกให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท้ัง 3 รำยเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่ไม่มีกำรใช้ควำมเค็ม เช่นปลำ แต่ไม่ใช่กุ้ง    

นำยพรศักดิ์ ลำโภดม กรรมกำรประมงจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถำมผู้ถูกฟ้อง 
คดีที่ 6 (นำยวิกร เอ่ียมเอกสุวรรณ) ที่ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมแล้วได้มีกำรน ำน้ ำเค็มเข้ำมำใช้ขั้นตอนกำร
เลี้ยงอีกหรือไม่ ท ำไมค่ำควำมเค็มยังเป็น 4 ppt 
   นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) เนื่องจำกผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 6 (นำยวิกร เอ่ียมเอกสุวรรณ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมประชุมได้
และข้ำพเจ้ำได้รับมอบหมำยให้เป็นตัวแทน หลังจำกผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 (นำยวิกร เอ่ียมเอกสุวรรณ) ได้ปรับเปลี่ยนไป
เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมแล้วนั้น ไม่มีกำรน ำน้ ำเค็มมำใส่ในบ่อเลี้ยงอีกเลย ขนำดลูกกุ้งก้ำมกรำมที่น ำมำเลี้ยงเป็นขนำด 
200-300 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นลูกกุ้งที่ถูกเพำะและอนุบำลมำจำกฟำร์มที่อ่ืน ๆ ส่วนน้ ำที่ยังคงมีค่ำควำมเค็มอยู่ที่ 
4 ppt ก็เพรำะเป็นน้ ำเดิมเนื่องจำกทำงฟำร์มไม่สำมำรถระบำยน้ ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะได้ ทั้งที่ทำงฟำร์มเอง
ก็มีกำรเติมน้ ำจำกคลองชลประทำนแต่ค่ำควำมเค็มในบ่อเลี้ยงก็ยังคงเป็น 4 ppt 

นำยชำญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนคณะท ำงำนฯ กล่ำวว่ำเรำทุกคน 
ก ำลังพยำยำมแก้ไขปัญหำ ข้อดีอย่ำงหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 (นำยวิกร เอี่ยมเอกสุวรรณ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 (นำย
พินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ) ได้ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (กุ้งก้ำมกรำม) และไม่มีกำรเติมควำมเค็ม ยกเว้นผู้ถูกฟ้อง      
คดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ที่เลี้ยงกุ้งขำวปนกุ้งก้ำมกรำมท่ีอำจจะยังมีกำรเติมควำมเค็ม 

นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) แจ้งในที่ประชุมว่ำ 
ตั้งแต่ปี 2559 ไม่มีกำรเติมควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยง แต่ใช้น้ ำเดิมซึ่งมีควำมเค็มอยู่แล้ว 

นำยชำญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดันครปฐม ประธำนคณะท ำงำนฯ เสนอในที่ประชุมวำ่ 
ให้น ำน้ ำจำกคลองชลประทำนเข้ำมำเจือจำงน้ ำเค็มในฟำร์ม โดยใช้คูน้ ำรอบฟำร์ม หรือจะใช้บ่อเลี้ยงบ่อที่แห้ง ถ้ำค่ำ
ควำมเค็มต่ ำกว่ำ 0.5 ppt ก็สำมำรถปล่อยออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะได้ 

นำงวิลำสินี บุญบำงยำง เกษตรกรผู้ร้องเรียน สอบถำมในที่ประชุมว่ำ กรณีฟำร์มผู้ถูก  
ฟ้องคดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ตอนที่จับผลผลิตจะมีขี้เลนและต้องมีกำรดูดขี้เลนออกก่อน ถึงจะเติมน้ ำก่อน
ปล่อยลูกกุ้งรอบใหม่ลงได้ ดังนั้นจะต้องมีกำรเติมควำมเค็มในน้ ำใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกว่ำไม่มีกำรเติมควำมเค็ม 
ซึ่งขัดแย้งกัน    

นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 8) แจ้งในที่ประชุมว่ำ 
ขั้นตอนกำรจับกุ้ง จะสูบน้ ำออกไปสู่บ่อพัก แต่ถ้ำบ่อพักไม่สำมำรถรับปริมำตรน้ ำได้ก็จะสูบน้ ำออกไปสู่บ่อเลี้ยงที่ว่ำง 
และเม่ือจับกุ้งเรียบร้อย ก็สูบน้ ำเข้ำมำในบ่อเพรำะเรำใช้น้ ำเดิมในกำรเลี้ยง  

นำยพรศักดิ์ ลำโภดม กรรมกำรประมงจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถำมผู้ถูกฟ้อง 
คดีที่ 8 (นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ) ได้มีกำรวัดค่ำควำมเค็มน้ ำจำกคลองชลประทำนหรือไม่ก่อนน ำเข้ำมำใช้ในฟำร์ม 
ท ำไมน ำน้ ำใหม่จำกคลองชลประทำนมำเติมแต่ควำมเค็มไม่ลดลง 

   /นำงวิลำสินี... 
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นำงวิลำสินี บุญบำงยำง เกษตรกรผู้ร้องเรียน แจ้งในที่ประชุมว่ำ จำกกำรวัดค่ำควำมเค็มน้ ำ 
จำกคลองชลประทำนพบว่ำมีค่ำ 0.01 ppt  แต่ถ้ำเป็นน้ ำที่อยู่คลองซอยรอบบ่อกุ้งพบค่ำควำมเค็ม 0.5 – 0.6 ppt 

นำยสชุำติ อิงธรรมจติร์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน  เสนอในที่ประชุมว่ำ จำกกำรที่ชำวบ้ำนผู้ได้รับผลกระทบแจ้งว่ำพบค่ำควำมเค็มอยู่ที่ 3 – 4 
ppt นั้นเป็นน้ ำเก่ำที่เกิดจำกกำรเลี้ยงกุ้งขำวเดิม ถึงจะปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมแล้วก็ตำม ถ้ำจะแก้ไขปัญหำ
ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุด เพรำะช่วงนี้น้ ำเยอะ จะสูบน้ ำเข้ำเพื่อเจือจำงให้ค่ำควำมเค็มน้อยที่สุดก่อนปล่อยออก     
ถ้ำทำงหน่วยงำนอื่น ๆ จะยอมรับได้ ถ้ำไม่แก้ไขปัญหำตอนนี้ ควำมเค็มที่ค้ำงอยู่ก็จะก่อให้เกิดปัญหำอยู่ตลอดเวลำ 
   นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) แจ้งในที่ประชุมว่ำ  
เคยท ำกำรดูดน้ ำออกจำกบ่อเลี้ยง และท ำกำรเติมน้ ำใหม่จำกคลองชลประทำน ทิ้งไว้ 2 สัปดำห์ ตรวจวัดค่ำควำมเค็ม  
มีค่ำ 2 ppt บ่อพักน้ ำปัจจุบันได้ซื้อมำจำกเจ้ำของเดิมซึ่งเป็นบ่อทรำยเก่ำซึ่งลึกมำก บ่อทรำยอ่ืน ๆ บริเวณต ำบล
หนองงูเหลือม ต ำบลโพรงมะเดื่อ หรืออ ำเภอก ำแพงแสน จำกกำรตรวจวัดพบค่ำควำมเค็มประมำณ 4 - 10 ppt  

นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ส ำนักงำน 
ประมงจังหวัดนครปฐม แจ้งในที่ประชุมว่ำจำกข้อมูลทำงวิชำกำรกำรเอำน้ ำออกจำกพ้ืนดินที่มีควำมเค็มและเติมน้ ำใหม่
เข้ำไปยิ่งเป็นกำรกระตุ้นให้ควำมเค็มที่อยู่ในพ้ืนดินออกมำ กำรแก้ไขคือเก็บน้ ำที่มีควำมเค็มให้อยู่ในพื้นที่เดิม และใน
บ่อเลี้ยงให้ปูพลำสติกเพ่ือไม่ให้ดินสัมผัสกับน้ ำซึ่งควำมเค็มจะถูกแพร่กระจำยขึ้นมำอีก 

นำยชำญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนคณะท ำงำนฯ เสนอในที่ประชุมว่ำ 
ให้นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 8) ท ำกำรทดลองเจือจำงน้ ำในบ่อเลี้ยงก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ โดย ท ำสูบน้ ำจำกบ่อเลี้ยง 1 บ่อออกให้หมดแล้วเติมน้ ำจำกคลองชลประทำน เมื่อวัดควำมได้ต่ ำกว่ำ 
0.5 ppt ก็ปล่อยออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ แต่ถ้ำเจือจำงเท่ำไหร่ค่ำควำมเค็มก็ไม่สำมำรถลดลงได้ต่ ำกว่ำ 0.5 ppt ก็แสดง
ว่ำกำรวิธีนี้ไม่สำมำรถใช้ได้ และที่ส ำคัญขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 (นำยบัญชำ เทียนทอง) ที่ยังเลี้ยงกุ้งขำวปนกุ้งก้ำมกรำม
ขอให้ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมทั้งหมดหลังจำกจับผลผลิตครั้งนี้ 

นำงวิลำสินี บุญบำงยำง เกษตรกรผู้ร้องเรียน สอบถำมในที่ประชุมว่ำลูกกุ้งก้ำมกรำมขนำด 
200-300 ตัวต่อกิโลกรัม ที่นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) น ำมำเลี้ยงต้องใช้
น้ ำเค็มในกำรเลี้ยงหรือไม่ 

นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) แจ้งในที่ประชุมว่ำ 
ไม่ใช้ควำมเค็มในกำรเลี้ยงสำมำรถใช้น้ ำจืดในกำรเลี้ยงได้ปกติ 

นำยสุชำติ อิงธรรมจิตร์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน แจ้งในที่ประชุมว่ำ กุ้งก้ำมกรำมเวลำเพำะฟักต้องใช้ควำมเค็มแต่ขนำด 200-300 ตัวต่อ
กิโลกรัม สำมำรถน ำมำเลี้ยงในน้ ำจืดได้โดยไม่ต้องใช้ควำมเค็ม 

นำยวิฑูรย์ สุขสว่ำง เกษตรกร แจ้งในที่ประชุมว่ำ กุ้งก้ำมกรำมเป็นสัตว์ 2 น้ ำ อยู่ได้ทั้งน้ ำจืด 
และน้ ำกร่อย ที่อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสำคร พบกุ้งก้ำมกรำมชุกชุม 

นำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) แจ้งในที่ประชุมว่ำ 
พร้อมที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมมลพิษมำท ำกำรทดลองเจือจำงน้ ำตำมท่ีผู้ว่ำเสนอ 

   /นำยพรศักดิ์... 
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   นำยพรศักดิ ์ ลำโภดม กรรมกำรประมงจ ังหวัดนครปฐม ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เสนอให้มี
หน่วยงำนอ่ืน นอกจำกประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมในกำรทดลองเจือจำงน้ ำในบ่อเลี้ยงของนำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ  

นำยชำญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนคณะท ำงำนฯ แจ้งในที่ประชุมว่ำ 
ให้ประมงจังหวัดนครปฐม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกันในกำรทดลองเจือจำงควำมเค็มในบ่อเลี้ยงของนำย
พินิจลิ้มชัยเดชวรโชติ ผู้ประกอบกำรฟำร์มกุ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8) ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ถ้ำได้ผลก็
ด ำเนินกำรต่อไป แต่ถ้ำไม่ได้ผลให้น ำมำแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตำมที่เสนอ 

1. กำรยกร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงกุ้งน้ ำเค็มพ้ืนที่  
ต ำบลโพรงมะเดื่อ ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม 

2. มำตรกำรในกำรควบคุม กำรตรวจติดตำมเป็นระยะ กำรตรวจสอบกำรรั่วซึม และกำรปรับ 
เปลี่ยนชนิดสัตว์น้ ำที่เลี้ยง 
 
ข้อสั่งกำรจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 

ให้แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำทดลองกำรเจือจำงน้ ำจำกบ่อเลี้ยงของนำยพินิจ ลิ้มชัยเดชวรโชติ         
และควบคุมกำรปล่อยน้ ำออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ โดยให้เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
   5.1 ข้อเสนอของหน่วยงำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำ  
                          -ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทรำบ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
(นำงสำวสุจิตรำ ลวณะสกล) 

                     นักวิชำกำรประมง  
               ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

 
              (นำงสำวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์) 
              นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร 
                ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 


