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คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ 3229/2562
เรื่อง ให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์นำในพื
้ ้นที่น้ำจืด ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี
(ฉบับที่ 2)
ตำมที่นำยกรัฐมนตรี ได้อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 9 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 6/2553
ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2553 และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 7/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี
เพื่อระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เนื่องจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่ำว
เป็น เหตุให้ เกิด ภำวะมลพิษ ทั้งทำงน้ ำและมลพิษในดิน เกิด สภำวะขำดควำมสมดุลตำมธรรมชำติ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชน ซึ่งต่อมำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีคำสั่ง
ที่ 294/2560 ลงวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 134
ตอนพิเศษ 58 ง เรื่อง ให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น
โดยที่คณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ให้ทบทวนคำสั่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร
เนื่ องจำกจังหวัดสุพรรณบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเป็นจำนวนมำก และมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง
ประกอบกับ ผลกำรศึก ษำของคณะอนุ ก รรมกำรเฉพำะกิจ ศึกษำควำมเหมำะสมและกำรตรวจสอบ
ผลกระทบของกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จัดตั้งโดยคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำ
มีผลกระทบค่อนข้ำงต่ำ และอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่มีผลกระทบต่อกำรปลูกพืชชนิดอืน่ ๆ รวมทั้งกรมประมง
ได้จัดทำร่ำงประกำศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็น
กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภำยในเขตเพำะเลี้ยงตำมมำตรำ 77 ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 78
แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นกำรใช้กฎหมำยกำรประมงในกำรควบคุม
กำรเพำะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลโดยเฉพำะ ตลอดจนส ำนั ก งำนประมงจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ไ ด้ ส ำรวจพื้ น ที่
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบกำรโรงเพำะฟักกุ้งขำวแวนนำไม และกุ้งก้ำมกรำมของจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยประกำศพื้นที่เพำะเลี้ยงเป็นรำยตำบล จำนวนทั้งหมด 57 ตำบล ใน ๙ อำเภอ
ดังนั้น จึงอำศัยอำนำจตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 6/2553 ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2553
และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 7/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ประกอบกับเหตุผลของ
คณะกรรมกำรประมงประจ ำจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจังหวัด
ตำมค ำสั่ ง ผู้ ว่ำ รำชกำรจั ง หวัด สุพ รรณบุ รีที่ 294/2560 ลงวั น ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2560
โดยยกเว้นกำรบังคับใช้สำหรับพื้นที่ที่คณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดผ่อนผัน
ให้มีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตำมบัญชีแนบท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ 2 กำหนดให้ ผู้ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ ยงกุ้งทะเลในเขตพื้นที่ ที่ได้รับกำรยกเว้ น
ตำมข้อ 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ด ำเนิ น กำรจั ด ระบบป้ อ งกั นน้ ำจำกกำรเพำะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลไม่ใ ห้ รั่ ว ไหลออกจำกพื้น ที่
สถำนประกอบกำร และคอยตรวจสอบติด ตำม หำกตรวจพบมีกำรรั่วไหลออกสู่ บริเ วณภำยนอก
ให้ดำเนินกำรแก้ไขภำยในสี่สิบแปดชั่วโมง
(2) ต้ อ งมี วิ ธี ก ำรจั ด กำรน้ ำทิ้ ง มิ ใ ห้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยให้ มี ค่ ำ เป็ น ไป
ตำมมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง ลงวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2547 และ
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง
จำกบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ลงวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ห้ำมมิให้ทิ้งหรือปล่อยให้ดินเลนไหลออกจำกสถำนประกอบกิจกำรลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะ
พื้นที่สำธำรณะ หรือพื้นที่ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลอื่น
(4) ให้สำนักงำนประมงจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับ
กำรยกเว้ น ผ่ อ นผั น ให้ เ พำะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ถื อ ปฏิ บั ติ ตำมข้ อ (1) (2)
และ (3) อย่ำงเคร่งครัด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรประมง
พ.ศ. ๒๕5๘
โดยให้ ย กเว้ น กำรเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำในโรงเพำะฟั ก สั ต ว์ น้ ำ บ่ อ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำของทำงรำชกำร
และสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีกำรขยำยพื้นที่เพิ่มขึ้น และต้องจัดส่งให้มี
ระบบกำรบำบัดและควบคุมกำรปล่อยน้ำทิ้ง ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใ กล้เคียงด้วย หำกมีผู้ใดฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำม หรือขัดขวำง
กำรกระทำใด ๆ ตำมคำสั่งนี้ จะมีควำมผิดตำมมำตรำ 98 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62
นิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ 3229/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
อาเภอ

ตาบล

1. เมืองสุพรรณบุรี

1. โคกโคเฒ่า
2. ดอนกายาน
3. ดอนตาล
4. ดอนโพธิ์ทอง
5. สวนแตง
6. บ้านโพธิ์
7. พิหารแดง
1. กฤษณา
2. โคกคราม
3. จรเข้ใหญ่
4. ตะค่า
5. บางปลาม้า
6. บางใหญ่
7. บ้านแหลม
8. ไผ่กองดิน
9. วังนาเย็น
10. วัดโบสถ์
11. สาลี
12. องครักษ์
13. มะขามล้ม
1. บางตะเคียน
2. บ้านกุ่ม
3. ศรีสาราญ
4. ต้นตาล
5. ทุ่งคอก
6. บ่อสุพรรณ
7. สองพี่น้อง
8. บางเลน
9. บางตาเถร
10. เนินพระปรางค์

2. บางปลาม้า

3. สองพี่น้อง

อาเภอ

4. ศรีประจันต์

5. เดิมบางนางบวช

6. สามชุก

7. ดอนเจดีย์

8. อู่ทอง

9. หนองหญ้าไซ

ตาบล
11. หัวโพธิ์
12. ดอนมะนาว
13. บ้านช้าง
14. บางพลับ
1. บางงาม
2. บ้านกร่าง
3. ปลายนา
4. วังนาซับ
5. วังหว้า
1. หัวเขา
2. เดิมบาง
3. ยางนอน
1. สามชุก
2. กระเสียว
3. ย่านยาว
4. บ้านสระ
5. วังลึก
1. ดอนเจดีย์
2. หนองสาหร่าย
3. ไร่รถ
1. สระยายโสม
2. ดอนมะเกลือ
3. บ้านดอน
4. จรเข้สามพัน
5. ยุ้งทะลาย
6. สระพังลาน
1. แจงงาม

