
การด้าเนินโครงการของรัฐในพื้นที่ชุ่มน้้า
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มติ ครม. 3 พ.ย. 2552 ในขณะนั้นใหกรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานสนับสนุน
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มติ กนช. กันยายน 2563 เห็นชอบตอขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือกําหนดบทบาท ภารกจิ หนาท่ี 

และอํานาจหนวยงานดานการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ

มติ กนช. ก.ย.2563 เห็นชอบ

: ขอเสนอเชิงนโยบายฯ กําหนดใหกรม

ทรัพยากรน้ํามีหนาที่ศึกษาและฟนฟูพ้ืนที่

ชุมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ผิวน้ํา

เกินกวา 1,000 ไร
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กรมทรัพยากรน้ํากับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะและพ้ืนที่ชุมน้ํา

โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานตาม หมวด 6 มาตรา 78
ในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ 

ภารกิจดานการอนุรักษ ฟนฟู และบริหาร

จัดการน้ํา ตามหมวด 6  มาตรา 78 แหง 

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําฯ

การสงมอบภารกิจการบริหารจัดการพ้ืนที่

ชุมน้ําและการดําเนินการดานอนุสัญญา

พ้ืนที่ชุมน้ํา (30 พฤศจิกายน 2563)

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการดําเนินงานถาย

โอนภารกิจ จาก สผ. เปน กรมทรัพยากรนํ้า

 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการจัดการ

พ้ืนท่ีชุมนํ้า จาก สผ. เปน กรมทรัพยากรนํ้า เมื่อ 10 

กุมภาพันธ 2564

 รมว.ทส. เห็นชอบในหลักการ เมื่อ 10 มีนาคม 2564

รับผิดชอบเก่ียวกับพ้ืนที่ชุมน้ํา
 หนวยงานประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาวา

ดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า

 หนวยงานหลักในการเขาประชุมระดับนานาชาติ

 การจัดทํารายงานแหงชาติทุก 3 ป (ครั้งตอไป 
พ.ศ.2567)

 การทบทวนขอมูล Ramsar Information Sheet ทุก
6 ป (ครั้งตอไป พ.ศ.2569)

 หนวยงานหลักในการเขาประชุมระดับภูมิภาค

 การดําเนินการเสนอ Ramsar Site ภายใตความตกลง
อนุสัญญาฯ

 ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพพ้ืนท่ีชุมนํ้า จัดทํา
เครื่องมือ กลไกบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้าภายในประเทศ

 จัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุมนํ้าโลกประจําทุกป 
(2 กุมภาพันธ)
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หนาท่ี ความรับผิดชอบ และความพรอมตาม
กฏหมายของหนวยงานตางๆ 
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หนวยงานรับผิดชอบทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตามมาตรา 6 วรรคสอง

1. กรมชลประทาน

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หนองหาร จ.สกลนคร

บึงราชนก จ.พิษณุโลก

บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค
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OPERATOR

OWNER

อปท.

อปท.

บทบาทหนาท่ีของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ กับองคกรอื่น ๆ
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บทบาทหนาท่ีของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ กับองคกรอื่น ๆ

REGULATOR

FACILITATOR

อปท.

อปท.
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ภารกิจของกรมทรัพยากรน้้า



เสนอโดย 
บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

การด้าเนินการของกรมทรัพยากรน้้าในพื้นที่แหล่ง
น้้าสาธารณะและพ้ืนที่ชุ่มน้้าในอนาคต 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการรองรับการท้างานตาม  
หมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ  
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วัตถุประสงค์ 

เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ พร้อมก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 
2561 หมวด 6 มาตรา 73 มาตรา 78 พร้อมประกอบการบังคับใช้ตามหมวด 8 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การปรับปรุงและการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ รวมถึงหลักเกณฑ์การกา้หนดพืน้ที่เพื่อการอนุรักษแ์ละการพฒันาทรัพยากรน้้าสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 หมวด 6 พร้อมประกอบการบังคับใช้ตามหมวด 8 และ อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อวิเคราะห์และจัดท้าแผนปฏิบัติการและวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้า
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 หมวด 6 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน ส้าหรับเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้้า หน่วยงานของรัฐ (เฉพาะหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้อง) และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เป็นผู้รับผิดชอบ บ้ารุง ดูแลและ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรน้้าสาธารณะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการท้างานตามหมวด 6 มาตรา 78 หรือ อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ก้าหนดแนวทาง
การด้าเนินงาน 

ก้าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ 

จัดท้าแผนปฏิบัติ
การและวิธีการฯ 

จัดท้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส้าหรับ

เจ้าหน้าที่ 
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02 

03 04 

05 

06 

07 

01 

พื้นที่ศึกษา กลุ่มเปูาหมาย และขอบเขตงาน 

ขอบเขตงาน 

งานส่วนที่ 1 :  
ศึกษาทบทวน เอกสาร มาตรฐาน
และกฎหมายเกี่ยวข้อง 

งานส่วนที่ 2 : ส้ารวจ ประเมินความพร้อมของ
หน่วยงาน และแนวทางการด้าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทรัพยากรน้้า
สาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78 และที่เกี่ยวข้อง 

งานส่วนที่ 3 : ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับการจัดท้า
แผนปฏิบัติการ 

งานส่วนที่ 4 : จัดท้าแผนปฏิบัติการ งานส่วนที่ 5 : จัดท้าหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการ
พัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ
มาตรการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งานส่วนที่ 6 : จัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

งานส่วนที่ 7 : ประชุมและการ
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 

พื้นที่ทรัพยากรน้้าสาธารณะ ก้าหนดตาม 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561  

พื้นที่ศึกษา กลุ่มเปูาหมาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 หมวด 6 การอนุรักษ์และ
การพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ และที่เกี่ยวข้อง 
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4 

รายการ 1 
ม.ค.64 

2 
ก.พ.64 

3 
ม.ีค.64 

4 
เม.ย.64 

5 
พ.ค.64 

6 
ม.ิย.64 

7 
ก.ค.64 

8 
ส.ค.64 

9 
ก.ย.64 

10 
ต.ค.64 

11 
พ.ย.64 

12 
ธ.ค.64 

1 
ม.ค.64 

2 
ก.พ.64 

3 
มี.ค.64 

งานส่วนที่ 1 : ศึกษาทบทวน 
เอกสาร มาตรฐานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

งานส่วนที่ 2 : ส้ารวจ ประเมิน
ความพร้อมของหนว่ยงาน และ
แนวทางการด้าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

งานส่วนที่ 3 : ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับการจัดทา้
แผนปฏิบัติการ 

งานส่วนที่ 4 : การจัดท้า
แผนปฏิบัติการและการน้าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 

งานส่วนที่ 5 : จัดท้าหลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และ
การพัฒนาทรัพยากรน้้า
สาธารณะ มาตรการ และอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

งานส่วนที่ 6 : จัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

งานส่วนที่ 7 : ประชุมและการ
สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

แผนการส่งรายงานเดมิ 14/02/64 15/04/64 14/06/64 13/08/64 11/10/64 

แผนการส่งรายงานปรับใหม ่ 14/02/64 15/04/64 12/07/64 31/10/64 15/12/64 

การส่งรายงานจริง 10/02/64 08/04/64 12/07/64 

ความก้าวหน้าแผนงานเดิม 6.18 18.54 30.90 46.07 61.24 70.79 74.16 96.91 99.44 100.00 

ความก้าวหน้าแผนงานปรับใหม่ 6.21 18.64 29.66 39.69 45.90 53.95 55.23 61.58 68.36 70.62 79.24 82.77 89.69 97.03 100.00 

ความก้าวหน้าผลงาน 6.21 18.64 29.66 39.69 45.90 53.95 55.23 61.58 68.36 70.62 

เร่ิมปฏิบัติงานวันที่ 15 มกราคม 2564 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
ระยะด้าเนินงาน 270 วัน 

แผนการปฏิบัติงานและการจัดประชมุ สัมมนา และฝึกอบรม 

INC PR 

IR FR DFR 

แผนงาน 
ผลงาน 
ปรับแผนงาน 
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มาตรา ๗๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ความเห็นชอบของ กนช. มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนา ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด
ดังต่อไปนี้ได้ 
(๑) ก้าหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ก้าหนดห้ามการกระท้าใด ๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพแหล่งน้้าหรือเสื่อม

ประโยชน์ต่อการใช้น้้า หรือท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน้้า หรือระบบนิเวศ
แหล่งน้้า หรือท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษจนน่าจะเป็นอันตรายต่อแหล่งน้้า หรือระบบ
นิเวศแหล่งน้้า หรือสุขภาพของบุคคล 

(๓) ก้าหนดให้ผู้ใช้น้้าซึ่งมีที่ดินติดต่อหรือใกล้เคียงกับทรัพยากรน้้าสาธารณะ จัดให้มี
สิ่งก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือ หรือใช้กรรมวิธีใดตามท่ีก้าหนด เพ่ือ
ตรวจสอบแหล่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่คุณภาพน้้า หรือเพื่อ
ปูองกันหรือแก้ไขอันตรายหรือความเสียหายแก่คุณภาพน้้า 

(๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการด้าเนินการกับสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการ
ภายในเขตพื้นที่ที่ก้าหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะก้าหนดให้
สามารถด้าเนินการต่อไปได้ภายใต้เง่ือนไขที่ก้าหนด หรือให้ระงับการด้าเนิน
กิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้้าสาธารณะโดยได้รับ
ค่าชดเชยตามความเหมาะสม 

(๕) ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่
นั้น  

พรบ. ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารหรือมีระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท้าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็น
พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูก
ประกาศก้าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดให้พ้ืนท่ีนั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
(๑) ก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ

ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
(๒) ห้ามการกระท้าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนท่ีนั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๓) ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่จะท้าการก่อสร้างหรือด้าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ก้าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส้าหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการก้าหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 

(๕) ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่น้ัน 
 
 

กฎหมายที่ส้าคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้้าสาธารณะและพ้ืนที่ชุ่มน้้า 

8 



โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการท างาตามหมวด 6 มาตรา 78  
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ 

9 



พื้นท่ีชุมน้ําท่ัวโลกเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด อาจแบงออกตามลักษณะของถิ่นท่ีอยูอาศัย (habitat) เปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก

พื้นท่ีชุมน้ําชายฝงทะเล และพื้นท่ีชุมน้ําในแผนดิน ในสองประเภทนี้ประกอบดวย

พ้ืนที่ชุมน้ําชายฝงทะเล

ทะเล (marine) หรือ ชายฝงทะเล เปนบริเวณท่ีไมอยูภายใตอิทธิพลของกระแสจากแมน้ํา เชน ทะเลสาบน้ําเค็ม (lagoon) หรือ น้ํากรอย 

(brackich water) หาดทราย (beach) และแนวปะการัง (Coral reef) เปนตน

ปากแมน้ํา หรือ ชวากทะเล (estuarine) เปนบริเวณท่ีแมน้ําและทะเลมาบรรจบกันมีความเค็มอยูระหวางน้ําทะเลและน้ําจืด เชน ดินดอน

สามเหล่ียม (delta) ท่ีราบลุมน้ําขึ้นถึง (tidal marsh) ปาชายเลน (mangrove forest) หาดโคลน หาดเลน (mud flat) แหลงหญาทะเล (seagrass

bed) เปนตน

พ้ืนที่ชุมน้ําในแผนดิน

แหลงน้ําไหล (riverrine) ไดแก แมน้ํา ลําธาร ลําคลอง ลําหวย ท่ีมีน้ําไหลตลอดป หรือ น้ําไหลบางฤดู ฝงแมน้ําหรือหาดแมน้ํา หรือสันทราย หมาย

รวมถึงท่ีราบลุมฝงแมน้ํา ไดแก ทุงหญาหรือพรุหญา ปาพรุ บริเวณรอบๆ แมน้ําท่ีมีน้ําทวมขังเปนบางคร้ังบางคราว เชน แองน้ํา วังน้ําในแมน้ํา ทุงน้ําจืด

ทะเลสาบหรือบึง (lacustrine) ไดแก แหลงน้ําขนาดใหญ หรือพื้นท่ีท่ีมีน้ําขังตลอดเวลา หรือบางฤดู และมีกระแสน้ําไหลเล็กนอย มีความลึก

มากกวา 2 เมตร และมีพืชน้ํานอยกวารอยละ 30 ของผิวน้ํา เชน ทะเลสาบ บึงตางๆ ท่ีลุมชื้นแฉะ หรือ หนองน้ํา (palustrine) ไดแก พื้นท่ีท่ีมีน้ําทวมขัง

อยูตลอดเวลาหรือบางฤดู มีความลึกไมเกิน 2 เมตร และมีพืชน้ําปกคลุมมากกวา

รอยละ 30 ของผิวน้ํา ไดแก ท่ีลุมชื้นแฉะ (marsh) ท่ีลุมสนุน หนองน้ําซับ (bog) ท่ีลุมน้ําขัง (swamp) เปนตน

นอกจากนี้ พื้นท่ีชุมน้ํายังรวมถึง

แหลงน้ําที่สรางข้ึน เชน นาขาว บอเล้ียงสัตวน้ํา พื้นท่ีชลประทาน อางเก็บน้ํา รวมถึงคลองท่ีขุดขึ้นอีกดวย

อางอิง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. แผนพับรูไวใชวาพืน้ทีชุ่มนํ้า. 2552

นิยามพื้นที่ชุมนํ้า



บทบาท ความสําคัญ และคุณคาของแหลงน้าํ/ทรพัยากรน้าํสาธารณะ

ใชประโยชนอุปโภค-บริโภค นันทนาการและการทองเท่ียว 

เก็บกักนํ้าฝนและนํ้าทา 

ปองกันมิใหนํ้าเค็มรุกเขามาในแผนดิน 

แหลงนํ้าน่ิงชวยชะลอการไหลของนํ้า 

ชวยกักเก็บธาตุอาหารพืชท่ีมา

กับนํ้าและตะกอน 

ชวยดักจับและกักเก็บสารพิษ 

แหลงทรัพยากรพลังงาน 

เสนทางคมนาคมในทองถ่ิน 

แหลงอนุรักษสายพันธุพืชและสัตวประจําถ่ิน 

มีความสําคัญทางระบบนิเวศและ

การอนุรักษธรรมชาติ 

แหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ 

เปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดเพ่ือลดภาวะโลกรอน 



โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานตาม หมวด 6 มาตรา 78
ในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ 

แผนงานและนโยบาย

ท่ีมา : การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการแรมซารไซตของประเทศไทย,สผ.2563

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ

แผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ



ทางน้ํา

ชลประทาน

ทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ
พืน้ท่ีชุ่มนํา้

แมน้ํา 

ลําธาร 

แคว

แหลงน้ํา

ตาม

ธรรมชาติ

แหลงน้ําท่ี

รัฐจัดสราง

หรือพัฒนา

น้ํา

บาดาล

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรน้ําสาธารณะและพ้ืนที่ชุมน้ํา

โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางานตาม หมวด 6 มาตรา 78
ในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ 

แหลงน้ํา

ใตดิน

แหลงนํ้า

ระหวาง

ประเทศที่อยู

ภายในประเทศ
ทะเล

อาณา

เขต

นาน

น้ํา

ภายใน

ทางน้ํา

หวย หนอง คลอง บึง 

บอ กระพัง บาราย 

ละหาร ชานคลอง ฝง

น้ํา สบธาร 

สระ ทะเลสาบ 

แองลุม กุด ทุง 

กวาน มาบบุง 

ทาม  

แกง 

น้ําตก

ทะเล คุง 

อาว ชวาก

ทะเล หนอง

น้ํากรอย

ปาพรุ ปาเลน 

ปาชายเลน ปา

โกงกาง ปาแสมอางเก็บ

น้ํา
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• พ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ซึ่งไดรับการ

แตงต้ังตามอนุสัญญาแรมซาร 15 แหง

•มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 

2552 เห็นชอบทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุมน้ํา แบงออกเปน

1) พ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 69 แหง

2) พ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ จํานวน 47 แหง

• พ้ืนที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นนอกเขตชลประทาน 47,256 แหง 

พื้นท่ีชุมน้ํา

• ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุมนํ้ากระจายอยูทั่วประเทศ 

รวมพ้ืนที่ประมาณ 22,885,100 ไร

(7.5% ของพ้ืนที่ประเทศ)  

• พ้ืนที่เกี่ยวของประมาณ 234,290,513 ไร  



พ้ืนที่ชุมนํ้าระดับทองถิ่นนอกเขตชลประทาน 

47,256 แหง พ้ืนที่เกี่ยวของประมาณ 

234,290,513 ไร

• ดานปรับปรุงฟนฟู 36,409 แหง (ใน 

5,082 ตําบล)

• ดานการพัฒนา 439 แหง  (ใน 255

ตําบล)

• ดานการอนุรักษ 10,408 แหง (ใน 2,933

ตําบล)

พื้นท่ีชุมน้ําระดับทองถ่ิน



พ้ืนที่ชุมน้ําความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ระดับนานาชาติ และระดับชาติ

ความสําคัญ
พ้ืนที่ชุมน้ําตามมต ิครม. (แหง) พ้ืนที่เสนอ

เพ่ิมเติม (แหง)

รวมทั้งหมด 

(แหง)ในเขตอนุรักษ นอกเขตอนุรักษ รวม

ระหวางประเทศ (Ramsar) 10 5 15 - 15

ระดับนานาชาติ 28 22 50 12 62

ระดับชาติ 16 31 47 31 78

รวมทั้งประเทศ 54 58 112 43 155

ท่ีมา : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้าประเทศไทย การจัดทําแนวทางบริหารจัดการพ้ืนท่ีขุมนํ้าท่ีมีความสําคญัระหวางประเทศ (แรมซารไซต) ของประเทศไทย

พ้ืนท่ีชุมนํ้าระดับนานาชาติของ สผ. เดิม จาก 69 

เหลือ 65 แหง เพราะบางแหงถูกนําไปรวมใน 

Ramsar เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองกัน

1) ปากแมนํ้ากระบุรี ปากคลองกะเปอร และ

อุทยานแหงชาติแหลมสน รวมเปน 1 แหง 

2) อ.หาดเจาไหม ขหส.เกาะลิบง และ

ปากเมนํ้าตรัง รวมเปน 1 แหง

ในป 2563 สผ. อยูระหวางการเสนอแบง พท.ชุมนํ้าระดับชาติอาวไทย (ตาม มติ ครม.) เพ่ิมเติมเปน 5 พ้ืนท่ี คือ ปากนํ้าประ

แสร อาวเมืองตราด นาเกลือบานโคกขาม ศูนยฯ ทบ.บางปู และ ปากแมนํ้าเพชรบุรี-ปากทะเล-แหลมผักเบ้ีย 

65
9



โครงการคาใชจายในการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการทํางาตามหมวด 6 มาตรา 78
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ

กําหนดเขตจําแนกเขต (Zone) การจัดการพ้ืนท่ี

• เขตสงวนและคุมครองนิเวศ (Core Zone)

• เขตอนุรักษและควบคุมการใชประโยชน (Cushioning zone)

• เขตแนวกันชนของพ้ืนท่ี (Transition/Buffer zone)

• เขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยงโดยรอบ (Vicinity/Corridor Network Zone)

เขตอนุรักษและควบคุมการใชประโยชน 

(Cushioning zone)

เขตแนวกันชนของพ้ืนท่ี 

(Transition/Buffer zone)

เขตสงวนและคุมครองนิเวศ 

(Core Zone)

เขตพ้ืนท่ีเช่ือมโยงโดยรอบ 

(Vicinity/Corridor Network Zone)

การประยุกตใชแนวทางการกําหนดขอบเขตการจัดการ (ZONE) ในพ้ืนท่ีชุมนํ้ากับทรัพยากรนํ้าสาธารณะ

14



พื้นที่ชุ่มน้้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด สทภ.6 



พื้นที่ชุ่มน้้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด สทภ.6



พื้นที่ชุ่มน้้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด สทภ.6



พื้นที่ชุ่มน้้ำ (ในพื้นที่ สทภ.6)
• พืน้ทีชุ่ม่น ำ้ท ีม่คีวำมส ำคญัระหวำ่งประเทศ ซึง่ไดร้บักำร
แตง่ต ัง้ตำมอนสุญัญำแรมซำร์ จ ำนวน 15 แหง่

- ไมม่ ี-

• มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 สงิหำคม 2543 และ วนัที ่3
พฤศจกิำยน 2552 เห็นชอบทะเบยีนรำยนำมพืน้ทีชุ่ม่น ำ้
แบง่ออกเป็น
1) พืน้ทีชุ่ม่น ำ้ท ีม่คีวำมส ำคญัระดบันำนำชำติ

จ ำนวน 69 แหง่ (5)
- เขตหำ้มลำ่สตัวป่์ำอำ่งเก็บน ำ้บำงพระ (ชบ.)
- ปำกแมน่ ำ้เวฬุ (จบ./ตร.)
- อทุยำนแหง่ชำตเิกำะชำ้ง (ตร.)
- อทุยำนแหง่ชำตเิขำแหลมหญำ้-หมูเ่กำะเสม็ด (รย.)
- อทุยำนแหง่ชำตเิขำใหญ ่(นย./ปจ./สบ./นม.)

2) พืน้ทีชุ่ม่น ำ้ท ีม่คีวำมส ำคญัระดบัชำต ิ
จ ำนวน 47 แหง่ (11)
- ทีร่ำบลุม่ภำคกลำงตอนลำ่ง (ฉช./นย.)
- อำ่งไทย (ชบ./รย./จบ./ตร.)
- แมน่ ำ้บำงปะกง (ชบ./ฉช./ปจ./นย.)
- แมน่ ำ้นครนำยก (ปจ./นย.)
- เขตรกัษำพนัธส์ตัวป่์ำเขำสอยดำว (จบ.)
- อทุยำนแหง่ชำตทิบัลำน (ปจ./นม.)
- อทุยำนแหง่ชำตปิำงสดีำ (ปจ./สก.)
- เขตรกัษำพนัธส์ตัวป่์ำเขำเขยีวเขำชมภู่ (ชบ.)
- อำ่วคุง้กระเบน (จบ.)
- เขตรกัษำพนัธส์ตัวป่์ำเขำอำ่งฤำไน (ฉช./สก. ชบ./รย./จบ./)
- บงึส ำนกัใหญ(่หนองจ ำรงุ) (รย.)



พืน้ทีชุ่ม่น ้ำระดบัทอ้งถิน่นอกเขตชลประทำน 47,256 แหง่
(สทภ.6 จ ำนวน  4,241 แหง่)

สทภ.
/จงัหวดั

ดำ้นกำรปรบัปรงุ ฟ้ืนฟู
(แหง่) 

ดำ้นกำรพฒันำ 
(แหง่) 

ดำ้นกำรอนรุกัษ์
(แหง่) รวม

ท ัง้หมด 
(แหง่) 

สระ
หนอง/
บงึ/กดุ

รวม สระ
หนอง/
บงึ/กดุ

รวม สระ
หนอง/
บงึ/กดุ

รวม

สทภ. 6 529 2,998 3,527 1 1 2 39 673 712 4,241 

จันทบรุี 186 203 389 7 2 9 398 

ฉะเชงิเทรำ 57 670 727 4 24 28 755 

ชลบรุี 70 503 573 5 5 578 

ตรำด 95 147 242 7 6 13 255 

นครนำยก 1 36 37 12 358 370 407 

ปรำจนีบรุี 1,247 1,247 66 66 1,313 

ระยอง 113 149 262 1 1 2 4 11 15 279 

สระแกว้ 7 43 50 5 201 206 256 



ตารางสรปุลักษณะของที่ตั้งพ้ืนที่ชุมน้ํา/ทรพัยากรน้ําสาธารณะตามกฎหมาย

ลําดับ ท่ีตั้ง กฎหมาย มาตรา

1 พ้ืนท่ีชุมน้ํา

1.1 อยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ

1.1.1 เขตอุทยานแหงชาติ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 มาตรา.6 และ 8

1.1.2 เขตหามลาสัตวปา/เขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 มาตรา 62 และ 47

1.1.3 เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 6

1.1.4 ปาชายเลน (ในเขตอนุรักษอ่ืน ๆ เชน 

ในเขตอุทยาน ในเขตปาสงวน) 1/

พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 18 และ 19

1.1.5 เขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 56

1.1.6 เขตทะเลชายฝง กฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงขอ 1-9

1.1.7 ปาชายเลนอนุรักษ พ.ร.บ.สงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 18

1.1.8 พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลและชายฝง พ.ร.บ.สงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20

1.1.9 เขตเจาทา (เชน ในเขตอุทยานฯ) กฎกระทรวง การปกหลักเขตควบคุมทางน้ํา พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงขอ 2

ระเบียบกรมเจาทาวาดวยการระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดิน พ.ศ. 2558 ระเบียบ ขอ 4

1.1.10 พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล 2/ พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 18

พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 6 และ 8

พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507 มาตรา 6

1.1.11 พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 45

1/ หมายเหตุ : กรณีที่พ้ืนที่ปาชายเลนหรือปาชายเลนอนรัุกษอยูในเขตปาสงวนแหงชาติหรือปา ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมปาไมตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยปาไม เปนอํานาจหนาที่

ของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2/ หมายเหต ุ: ภายใตโครงการมนุษยและชีวมณฑลMAB  (Man and Biosphere Programmed) ขององคการUNESCO มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการดวยกัน  คือ

1. เพ่ืออนุรักษความหลากหลายของพันธุพืช  พันธุสัตว  และระบบนิเวศ 2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือการศึกษาวิจัยและฝกอบรมตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ตารางสรปุลักษณะของที่ตั้งพ้ืนที่ชุมน้ํา/ทรพัยากรน้ําสาธารณะตามกฎหมาย

ลําดับ ท่ีต้ัง กฎหมาย มาตรา

1.2 นอกเขตพ้ืนท่ีอนรัุกษ

1.2.1 พ้ืนท่ี สปก. พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา.25

1.2.2 พ้ืนท่ี นสล.(พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน) 3/ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 มาตรา 112

ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี

1.2.3 เขตชลประทาน พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 มาตรา 5

1.2.4 เขตนํ้าบาดาล พ.ร.บ.นํ้าบาดาล พ.ศ.2520 มาตรา 3 และ 5

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรื่องกําหนดเขตนํ้าบาดาลและความลึกของ

นํ้าบาดาล พ.ศ.2554
มาตรา 18

1.2.5 เขต กทม. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 89

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 16

1.2.6 เขตเมืองพัทยา พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 62

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 17

1.2.7 เขต อบจ. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 45 และ 46

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 16

1.2.8 เขตเทศบาล พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50, 51, 53, 

54, 56, 57, 57ทวิ

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 16

1.2.9 เขต อบต. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 254 มาตรา 23 และ 68

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 6

3/ หมายเหตุ : นสล. คือ  หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่ราชการจัดทําขึ้นเพื่อบอกแนวเขตที่ดินของรัฐ ปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเปนการใชประโยชนที่ดินของรัฐ



ตารางสรปุลักษณะของที่ตั้งพ้ืนที่ชุมน้ํา/ทรพัยากรน้ําสาธารณะตามกฎหมาย

ลําดับ ที่ตั้ง กฎหมาย มาตรา

2 ทรัพยากรํ้าสาธารณะ

2.1 ขนาดใหญ (พื้นท่ีผิวน้ําเกิน 1,000 ไร) พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 มาตรา 6

มติ กนช. กันยายน 2563

2.2 ขนาดเล็ก (พื้นท่ีผิวน้ําไมเกิน 1,000 ไร)

2.2.1 พื้นท่ีผิวน้ําไมเกิน 1,000 ไร พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 

มติ กนช. กันยายน 2563

2.2.2 ขนาดความจุไมเกิน 2 ลาน ลบ.ม. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกอปท. เร่ืองการบังคับใช

แผนการกระจายอํานาจให อปท. พ.ศ. 2551 ฉ.2 และแผนปฎิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหอปท. ฉ.2



ทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดมีสภาพหรือระบบนิเวศท่ี

จําเปนตอการอนุรักษ 

 มีความเสี่ยงตอการเสื่อมสภาพแหลงน้ํา /

เสื่อมประโยชนตอการใชน้ํา

 เสียหายหรือถูกทําลาย

 มีการปนเปอนหรือกอใหเกิดภาวะมลพิษ 

 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดิน/

ทรัพยากรธรรมชาติ

 ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ

กอนออกประกาศ

อธิบดีแตงตั้งคณะทํางาน

 เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรนํ้า /

 เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐ 

 อปท.  / 

 ผูแทนองคกรผูใชนํ้า / ตัวแทนชุมชน

(ตามรางกฎกระทรวงฯ ขอ 3)  

อธิบดีเห็นวาควรออกประกาศเปนพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

ผูควบคุมดูแล

ออกระเบียบกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือ

การอนุรักษและการ

พัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ ตาม พ.ร.บ. 

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561

(มาตรา 6 วรรค 2)

ขั้นตอนการประกาศเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ตามรางกฎกระทรวงฯ

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีทรัพยากรนํ้าสาธารณะน้ันท้ังหมดหรือ

แตบางสวนเปนพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

1

2

3

27



เขตพ้ืนที่ที่กําหนดตามรางกฎกระทรวงฯ

"ท่ีสาธารณประโยชน" หมายถึง ท่ีดินท่ีทางราชการไดจัดใหหรือ

สงวนไว เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพ้ืนท่ี

นั้น หรือท่ีดินท่ีประชาชนไดใชหรือเคยใชประโยชนรวมกันมากอนไม

วาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม เชน ท่ีดินท่ีรกรางวาง

เปลา ท่ีทําเลเลี้ยงสัตว ปาชาฝงและเผาศพ หวย หนอง ท่ีชายตลิ่ง 

ทางหลวง ทะเลสาบเปนตน ตามกฎหมาย ถือวาเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

ที่สาธารณประโยชน หรือ

ที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัตขิองแผนดิน (นอกเขตอนุรักษ)
1.

พ้ืนที่ที่ อปท. รับผิดชอบดูแล (นอกเขตอนุรักษ) 2.

เขตอุทยานแหงชาติ

เขตชลประทาน

เขตหามลาสัตวปา

เขตปาสงวนแหงชาติ

เขตรักษาพันธุสัตวปา

เขตเขตน้ําบาดาล

พ้ืนท่ีในเขตอนุรักษ3.

เปนเขตท่ีมี

หนวยงาน

กํากับดูแล

ตาม

กฎหมาย

เฉพาะ

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีทรัพยากรนํ้าสาธารณะน้ันท้ังหมดหรือแตบางสวนเปนพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
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ขั้นตอนการเขา้ไปศึกษาและฟูพื้นท่ีชุมนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติตามมติ กนช.

กนัยายน 2563  
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เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือแกหนวยงาน หรือ บุคคลอ่ืน 

ใหกระทําการอยางใดอยางหน่ึงในเขตปาสงวนได ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรฐัมนตรี

การขออนุญาตใหเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 17

เมื่อมีผูยื่น

แบบคําขอ
ตรวจสอบคําขอ

อธิบดีลงนาม

โดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ี เรื่องราวคําขอฯ และเอกสาร

ประกอบการอนุญาต

เสนอตอผูอํานวยการสํานักฯ

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

รับเรื่อง

ลงทะเบียนคําขอ

ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของเอกสาร

7 วันทําการ 30 วันทําการ

รายงาน

กรมปาไม กรมปาไม

ตรวจสอบ

ประมวลเอกสารหลักฐาน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ

อนุญาตใหเขาไปศึกษาหรอื

วิจัยวิชาการในเขตปาสงวน

แหงชาติตรวจสอบเรื่องราวคํา

ขอฯ และเอกสาร

30 วันทําการ

อธิบดีกรมปาไม 

พิจารณาการอนุญาต 

และออกหนังสืออนุญาต

“การศึกษา” หมายความรวมถึง การเรียนรูในพ้ืนท่ีจริง การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือจดัทําขอมูลดานสิ่งแวดลอม รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน รายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

“การวิจัยทางวิชาการ หมายความวา” สํารวจ คนควา วิจัย ทดลอง วิเคราะห การเก็บหา หรือการดําเนินการใดๆ เพ่ือไดมาของขอมูลและเก็บรวมรวมตัวอยางเพ่ือคนหาขอเท็จจริงทาง

วิชาการในทุกสาขาวิชา
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การขออนุญาตใหเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ

พิจารณา

มีผูยื่นแบบ

คําขอ
กรมอุทยานฯ

สํานักงานคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาดานวิชาการ (กปว.)
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ

ศึกษาวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ีปาไม 

(ศวป.)

พิจารณา

แจง

แจงคืน
อธิบดีกรมอุทยานฯ

ลงนาม
สํานักงานคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาดานวิชาการ (กปว.)

จัดทําเอกสารแจงผลการพิจารณาการขอ

อนุญาต สงใหผูขออนุญาต

สําเนาเอกสารการพิจารณาขออนุญาต 

สงใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานในพ้ืนท่ี 

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562

“โครงการ” หมายความวา โครงการสํารวจ โครงการศึกษา โครงการวิจัย 

หรือโครงการทดลองทางวิชาการ

มาตรา 22  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลกระทําได ตามลักษณะของเขตการจดัการพ้ืนท่ีอุทยานฯ โดยอยูในควบคุมดูแลของพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังน้ี การอนุญาตดังกลาว

ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือการสํารวจ การศึกษา การวิจัย การทดลองทางวิชาการการศึกษาธรรมชาติ การบํารุงรักษาโครงวรางสาธารณปูโภค และไมกอใหเกิดความเสียหายตออุทยานฯ

มาตรา 19 ภายในอุทยาน หามมิใหบุคคลใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใด เชน

 ยึดถือครอบครองท่ีดิน กอสราง หรือทําใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

 ปดก้ันหรือทําใหกีดขวางแกทางนํ้าหรือทางบก

 เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน

 กระทําใหหลักเขตหรือเครือ่งหมายแสดงแนวเขต เคลื่อนท่ี ลบเลือน เสียหาย สูญหาย ไรประโยชน
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ขั้นตอนการเขาไปสํารวจ ตรวจสอบ แหลงนํ้าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและเขตพ้ืนท่ี

อุทยานแหงชาติ

มติ กนช.

ป 2563

กรมทรัพยากรน้ํา

มอบหมาย

ตรวจสอบพ้ืนท่ี

- ศึกษาและฟนฟูพ้ืนท่ีชุมนํ้า

และแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีผิวนํ้า 

เกิน 1,000 ไร

เขตพ้ืนท่ีปา

สงวนฯ

เขตพ้ืนท่ี

อุทยานฯ

หนังสือ ฯ  

ขออนุญาต
ทํากรมทรัพยากรน้ํา

กรม

อุทยานฯ

ถึง

เพ่ือขออนุญาต 

สํารวจ ตรวจสอบ รังวัด

ปกหมุด

กรมทรัพยากรน้ํา

 อนุญาต

เขาไป

สํารวจ ตรวจสอบ รังวัด

ปกหมุด ทําแผนท่ี

หนังสือ ฯ  

ขออนุญาต
ทํา

กรมปาไม
ถึง

เพ่ือขออนุญาต 

สํารวจ ตรวจสอบ รังวัด

ปกหมุด

 อนุญาต

เขาไป

สํารวจ ตรวจสอบ รังวัด

ปกหมุด ทําแผนท่ี
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สอบถามความตองการของ 

อปท.

ขั้นตอนการเขาไปสํารวจ ตรวจสอบ แหลงนํ้าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีของ อปท. 

มติ กนช.

ป 2563

กรมทรัพยากรน้ํา

มอบหมาย

- ศึกษาและฟนฟูพ้ืนท่ีชุมนํ้า

และแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีผิวนํ้า 

เกิน 1,000 ไร

ตรวจสอบพ้ืนท่ี อปท.

ต่ํากวา 

1,000 ไร

มากกวา 

1,000 ไร

อปท. ดําเนนิการเอง 

 กรมทรัพยากรน้ําใหความ

สนับสนนุและชวยเหลือ อปท.

อปท. อนุญาตให

กรมทรัพยากรน้ําเขาไปดําเนินการ

กรมทรัพยากรน้ํา 

ติดตอประสานงานกับอปท. 

เพ่ือเขาไปดําเนินการ
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จบการน าเสนอ
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