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บทที่ 1
คุณค่ าและความสําคัญของแหล่ งนํา้
แหล่งนํ ้าทําหน้ าที่รองรับ เก็บกัก และระบายนํ ้า กระแสนํ ้าที่ไหลจากที่สงู ลงสูท่ ี่ตํ่าทําให้ เกิดการไหลเวียน
ของระบบนิเวศนํ ้า แหล่งนํ ้ายังทําหน้ าที่ช่วยกักเก็บตะกอน สะสมธาตุอาหาร รองรับของเสียและดูดซับสารพิษที่
ปนเปื อ้ นมากับกระแสนํ ้า รวมทั้งยังเป็ นแหล่งกําเนิดทรัพยากรชีวภาพที่มีความหลากหลาย และเป็ นแหล่งอาหารที่
สําคัญของสิง่ มีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และจุลนิ ทรี ย์ ทั้งยังมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

1.1

สถานการณ์ แหล่ งนํา้ ในประเทศไทย

1) ปริมาณนํา้ ท่ าและความต้ องการใช้ นํา้ ประเทศไทยมีพื ้นที่รับนํ ้าโดยรวม ประมาณ 0.51ล้ าน
ตารางกิโลเมตร แบ่งพื ้นที่รับนํ ้าออกได้ เป็ น 25 ลุม่ นํ ้าหลัก มีพื ้นที่เกษตรในเขตชลประทาน และพื ้นที่รับประโยชน์
รวม 40 ล้ านไร่ และพื ้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานกว่า 90 ล้ านไร่ ทัว่ ประเทศมีปริ มาณฝนตกเฉลี่ย 1,573
มิลลิเมตรต่อปี คิดเป็ นปริ มาณนํ ้าที่ตกลงมาในพื ้นที่รับนํ ้าทัว่ ประเทศ 804,372 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริ มาณ
นํ ้าฝนที่ตกลงมา ส่วนหนึ่งประมาณ 590,949 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะระเหยกลับสูบ่ รรยากาศและซึมลงสูใ่ ต้ ดิน
ส่วนที่เหลือเป็ นนํ ้าท่าไหลลงสูล่ ําห้ วย ลําธาร แม่นํ ้า คู คลอง และถูกเก็บกักไว้ ในหนองนํ ้า สระนํ ้า และทะเลสาบ
ประมาณ 213,423 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ประเทศไทยมีปริ มาณนํ ้าที่ถกู เก็บกักโดยเขื่อนและโครงการพัฒนาแหล่งนํ ้า มีความจุรวมกันประมาณ
72,630 ล้ านลูกบาศก์เมตร (ร้ อยละ 34 ของปริ มาณนํ ้าท่ารายปี ทั้งหมด) มีปริ มาณความต้ องการใช้ นํ ้าในทุกภาค
ส่วน รวมทั้งสิ ้น 67,222 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี แบ่งออกเป็ น นํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค 2,363 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี (ร้ อยละ 4 ของปริ มาณนํ ้าที่ต้องการใช้ ทั้งหมด) นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 1,316 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้ อย
ละ 2 ของปริมาณนํ ้าที่ต้องการใช้ ทั้งหมด) นํ ้าเพื่อการชลประทานสําหรับพื ้นที่การเกษตรประมาณ 40 ล้ านไร่ มี
ปริ มาณรวม 41,464 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้ อยละ 61 ของปริ มาณนํ ้าที่ต้องการใช้ ทั้งหมด) และมีความต้ องการ
ใช้ นํ ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 22,083 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้ อยละ 33 ของปริ มาณนํ ้าที่ต้องการใช้ ทั้งหมด) แต่
เนื่องจากมีปริ มาณนํ ้าที่ไหลเข้ าสูแ่ หล่งเก็บกักนํ ้าเพื่อให้ สามารถนํามาใช้ งานได้ มีปริ มาณเฉลี่ยประมาณ 42,000
ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการวิเคราะห์สมดุลนํ ้า สรุปได้ วา่ ประเทศไทยยังคงขาดแคลนนํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสร้ างสมดุลระบบนิเวศ เฉลี่ยประมาณปี ละ 25,200 ล้ านลูกบาศก์เมตร (ร้ อยละ 37.5
ของปริ มาณนํ ้าที่ต้องการใช้ ทั้งหมด) พื ้นที่ที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ ้า ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เกษตรนอกเขต
ชลประทานที่มีอยูท่ วั่ ประเทศกว่า 90 ล้ านไร่ (กรมทรัพยากรนํ ้า 2552)
2) สถานการณ์ คุณภาพนํา้ จากรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพนํ ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
โดย กรมควบคุมมลพิษ พบว่า

แหล่ งนํา้ ผิวดินที่ไม่ ใช่ นํา้ ทะเล มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ดี คิดเป็ นร้ อยละ 29 อยูใ่ นเกณฑ์
พอใช้ คดิ เป็ นร้ อยละ 41 และอยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรมคิดเป็ นร้ อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพนํ ้า 2 ปี ย้ อนหลัง
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ในปี พ.ศ. 2551 ลดลงมาอยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรม ในปี พ.ศ. 2552 ได้ แก่
พบว่าแหล่งนํ ้าที่มีคณ
แม่นํ ้าแควใหญ่ สําหรับแหล่งนํ ้าที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แต่ลดลงมาอยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรม ได้ แก่ แม่
นํ ้าป่ าสัก แม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนกลาง แม่นํ ้าอูน แม่นํ ้าสงคราม แม่นํ ้าเลย แม่นํ ้าหนองหาน และแม่นํ ้าปากพนัง
แหล่งนํ ้าที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แต่ปรับขึ ้นมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี ได้ แก่ แม่นํ ้าปิ ง แม่นํ ้าวัง แม่นํ ้ากุยบุรี แม่นํ ้ากะ
เสียว แม่นํ ้าชี แม่นํ ้าพังราดและแม่นํ ้าตาปี ตอนล่าง สําหรับแหล่งนํ ้าที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรมแต่ปรับ
ขึ ้นมาอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ได้ แก่ แม่นํ ้าสะแกกรัง แม่นํ ้าปั ตตานีตอนบน แม่นํ ้าปั ตตานีตอนล่าง และทะเลสาบ
สงขลา
คุณภาพนํา้ ทะเลชายฝั่ ง ทั้งบริ เวณอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน จัดอยูใ่ นเกณฑ์ดีมากคิดเป็ นร้ อยละ 5
ดีคดิ เป็ นร้ อยละ 51 พอใช้ คดิ เป็ นร้ อยละ 34 เสื่อมโทรมคิดเป็ นร้ อยละ 5 และเสื่อมโทรมมากคิดเป็ นร้ อยละ 5 เมื่อ
เปรี ยบเทียบคุณภาพนํ ้า 2 ปี ย้ อนหลัง (2551-2552) พบว่า บริ เวณที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ดีมากแต่ลดลงมาอยู่
ในเกณฑ์ดี ได้ แก่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะสีชงั และช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี อ่าวสะพลี หาดทุง่ วัวแล่น
หาดทรายรี ตอนกลาง จังหวัดชุมพร เกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี หาดหินงาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา บ้ านบ่อม่วง จังหวัดตรัง บริ เวณที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แต่ลดลงมาอยูใ่ น
เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ได้ แก่ ท่าเรื อแหลมฉบัง(ตอนท้ าย) จังหวัดชลบุรี และบริ เวณที่มีคณ
ุ ภาพนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์
เสื่อมโทรม แต่ลดลงมาอยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ได้ แก่ ปากแม่นํ ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปากแม่นํ ้าแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม และปากแม่นํ ้าบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3) แนวทางการพัฒนาแหล่ งนํา้ ในภาพรวมของประเทศจะพบว่า มีปัญหาการขาดแคลนนํ ้า
ปั ญหานํ ้าท่วม และปั ญหาคุณภาพนํ ้าไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้ ประโยชน์ ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้น เป็ นประจําทุกปี
แต่ละพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าจะมีปัญหาและความรุนแรงมากน้ อยแตกต่างกัน ในแต่ละปี จะสร้ างความเสียหายคิดเป็ นมูลค่า
เฉลี่ยประมาณกว่า 40,000 ล้ านบาทต่อปี หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบกับการพัฒนาแหล่งนํ ้าได้
ศึกษา วางแผนการพัฒนาแหล่งนํ ้า ทั้งแหล่งนํ ้าผิวดินและแหล่งนํ ้าใต้ ดนิ ประกอบด้ วย โครงการขนาดเล็กหรื อ
โครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าระดับท้ องถิ่น โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ รวม 9,233 แห่ง มี
ความสามารถเก็บกักนํ ้าได้ เพิ่มขึ ้น 8,201 ล้ านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิม่ พื ้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 18.3 ล้ าน
ไร่ โดยโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวจะกระจายอยูใ่ นแผนการบริ หารจัดการลุม่ นํ ้าทั้ง 25 ลุม่ นํ ้า ซึง่ จะได้ ศกึ ษาความ
เหมาะสม ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม สํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดเข้ าแผนดําเนินการก่อสร้ างในเชิงการ
บริ หารจัดการลุม่ นํ ้าแบบบูรณาการ ตามลําดับความจําเป็ นเร่งด่วนและความเหมาะสมในภาพรวมของลุม่ นํ ้าต่อไป
(กรมทรัพยากรนํ ้า 2552)

1.2

บทบาทและความสําคัญของแหล่ งนํา้

แหล่งนํ ้า เป็ นระบบนิเวศที่มีบทบาท ตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ ทั้ง
ทางด้ านระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของชุมชนเมืองและชนบท พืชและสัตว์ ที่อาศัยอยูใ่ นนํ ้าและ
บริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมนํ ้า ซึง่ มีความเป็ นอยูแ่ บบพึง่ พาอาศัยกัน และผูกพันกับ
แหล่งนํ ้ามานาน ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากแหล่งนํ ้าแต่ละแห่ง จะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ บทบาทและ
ความสําคัญของแหล่งนํ ้าที่มีตอ่ ชุมชน ที่สําคัญได้ แก่
1) เป็ นแหล่ งนํา้ ที่ใช้ ประโยชน์ ในกิจกรรมต่ างๆของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้ อม ทั ้งนํ ้าจืด
นํ ้ากร่อย และนํ ้าเค็ม ที่มนุษย์ พืช และสัตว์ เข้ าไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยตรงหรื อนํามาใช้ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อุปโภคบริ โภค การเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า นันทนาการ ฯลฯ
2) เป็ นแหล่ งเก็บกักนํา้ ฝนและนํา้ ท่ า นํา้ ที่ไหลบ่าลงมาจากพื ้นที่ตอนบนของลุม่ นํ ้า จะถูกเก็บกัก
ในแหล่งนํ ้า ก่อนจะไหลลงไปสูท่ ะเล ช่วยลดและป้องกันปั ญหานํ ้าท่วมฉับพลัน และแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนนํ ้า
ในช่วงฤดูแล้ ง นอกจากนั้น แหล่งนํ ้ายังช่วยรักษาสมดุลของระดับนํ ้าใต้ ดนิ อีกด้ วย
3) ช่ วยป้องกันมิให้ นํา้ เค็มรุ กเข้ ามาในแผ่ นดิน นํ ้าจืดที่ไหลมาตามทางนํ ้าต่างๆ จะไหลลงมาเก็บ
กักในแหล่งนํ ้าก่อน แล้ วซึมผ่านผิวดินลงสูช่ ั้นนํ ้าใต้ ดิน และช่วยผลักดันนํ ้าทะเลมิให้ รุกเข้ ามาในแผ่นดิน การ
ทําลายแหล่งนํ ้า โดยเฉพาะบริ เวณชายฝั่ งทะเล และการผันนํ ้าจากแหล่งนํ ้ามาใช้ มากเกินไป มีผลทําให้ นํ ้าเค็มรุก
เข้ ามาในแผ่นดินได้ มากขึ ้น โดยเฉพาะ ในช่วงนํ ้าขึ ้นสูงสุด
4) แหล่ งนํา้ นิ่งช่ วยชะลอการไหลของนํา้ และเก็บกักตะกอนที่พัดพามาจากพืน้ ที่ตอนบน
แหล่งนํ ้านิ่งจะช่วยดักตะกอน ก่อนที่นํ ้าภายในแหล่งนํ ้าจะไหลออกสูท่ ะเล พืชพรรณที่ขึ ้นอยูใ่ นแหล่งนํ ้า เช่น อ้ อ
แขม กก และหญ้ า ช่วยชะลอความเร็ วของนํ ้า กักเก็บตะกอน จึงช่วยลดการตื ้นเขินของอ่าวและรักษาคุณภาพ
บริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลและคุณภาพนํ ้าในทะเล
5) ช่ วยกักเก็บธาตุอาหารพืชที่ถูกพัดพามากับนํา้ และตะกอน
ปุ๋ยเคมีสว่ นเกินจากพื ้นที่
เกษตรกรรม นํ ้าทิ ้งจากชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งนํ ้าทิ ้งจากแหล่งเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า จะถูกดูดซับโดยพืชนํ ้าไป
ใช้
เพื่อการเจริ ญเติบโต มีการหมุนเวียนใช้ ธาตุอาหารที่ถกู เก็บกักไว้ อย่างสมดุล เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ ้น
และทําให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าดีขึ ้น
6) ช่ วยดักจับและกักเก็บสารพิษ สารพิษจากที่ยดึ เกาะอยูก่ บั อนุภาคของดิน ที่พดั พามากับนํ ้า
และตะกอนไว้ ช่วยลดอันตราย ที่เกิด กับระบบนิเวศโดยรอบ
7) เป็ นแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มี
ความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน ความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบแหล่งนํ ้า และมีความสําคัญต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมโดยส่วนรวม ที่สําคัญ ได้ แก่
- แหล่ งนํา้ เป็ นแหล่ งผลิตพืชพรรณ ทั้งในรูปของพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชจักสาน และ
้ ่ องมือประมง
ผลผลิตไม้ แปรรูปเป็ นวัสดุใช้ สอยในครัวเรื อน รวมทังเครื

- แหล่ งนํา้ ที่เป็ นแหล่ งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์ ป่าและนกนํา้ แหล่งนํ ้ามีทั ้งพืชและสัตว์นํ ้า
ที่เป็ นอาหารของนกนํ ้าและสัตว์ตา่ งๆ แหล่งนํ ้าจึงเป็ นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์และถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้า
และสัตว์บกหลายชนิด
- แหล่ งนํา้ เพื่อการเพาะเลีย้ งและจับสัตว์ นํา้ แหล่งนํ ้าทุกแห่งเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้า ที่
วางไข่และแหล่งเพาะเลี ้ยงวัยอ่อนของสัตว์นํ ้า ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์นํ ้า จึงเป็ นตัวชี ้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งนํ ้า
- แหล่ งนํา้ เป็ นแหล่ งผลิตพืชอาหารสัตว์
แหล่งนํ ้าอุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้ าและต้ นไม้
โดยเฉพาะในเมื่อเข้ าสูฤ่ ดูแล้ ง บริ เวณที่ราบลุม่ นํ ้าท่วมถึง จะมีหญ้ าอ่อนและพืชอาหารสัตว์อื่นๆขึ ้นปกคลุมบริ เวณ
ขอบฝั่ ง กลายเป็ นแหล่งอาหารของปศุสตั ว์ จึงมีความสําคัญต่อชุมชน
- แหล่ งนํา้ เพื่อการเกษตรกรรม แหล่งนํ ้าหลายแห่ง ถูกใช้ เพื่อทําเกษตรกรรม ทั้งที่ใช้ ทําการ
เพาะปลูกชัว่ คราวเฉพาะช่วงเวลาที่นํ ้าลด อาศัยธาตุอาหารที่ถกู พัดพามาพร้ อมกับนํ ้าเป็นปุ๋ยบํารุงดิน ตลอดจน
การเพาะปลูกพืชนํ ้า เพื่อเป็ นอาหารของสัตว์และคน
8) เป็ นแหล่ งส่ งผ่ านเคลื่อนย้ ายถ่ ายเทธาตุอาหารและมวลชีวภาพ ไปตามเส้ นทางนํ ้า หรื อ
ตามการไหลของนํ ้าผิวดิน เพิ่มพูน ความอุดมสมบูรณ์ให้ แก่ระบบนิเวศโดยรอบและบริ เวณใกล้ เคียง
9) เป็ นแหล่ งทรัพยากรพลังงาน เช่น ไม้ เพื่อการเผาถ่าน ไม้ ฟืนเพื่อการหุงต้ ม หรื อเพื่อใช้ ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ใช้ รมควันปลา การเคี่ยวนํ ้าตาลจากมะพร้ าว ต้ นตาลหรื อต้ นจาก
10) เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางนํา้ ในท้ องถิ่น เป็ นเส้ นทางคมนามคมที่มีประสิทธิภาพ ใช้ พลังงาน
ตํ่า เสียค่าใช้ จา่ ยน้ อย และเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมตํ่า
11) เป็ นแหล่ งอนุรักษ์ สายพันธุ์พืชและสัตว์ ประจําถิ่น เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาสายพันธุ์ ที่มี
ลักษณะเด่น เป็ นที่ต้องการใน เชิงพาณิชย์
12) มีความสําคัญทางระบบนิเวศและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิง่ มีชีวิตหลายชนิดต้ องพึง่ พาอาศัย
แหล่งนํ ้า เพื่อความสมบูรณ์ของวงจรชีวิต พืชและสัตว์ป่าหลายชนิดจะพบเห็นได้ เฉพาะในแหล่งนํ ้าเฉพาะถิ่น เท่านั้น
13) มีความสําคัญด้ านนันทนาการและการท่ องเที่ยว กิจกรรมที่พบเห็นได้ เสมอ เช่น กีฬาทางนํ ้า
การตกปลา การดูนก การถ่ายภาพธรรมชาติ การศึกษาธรรมชาติ การศึกษาชีวิตสัตว์ป่า การว่ายนํ ้า การดํานํ ้า การ
เล่นเรื อ การพายเรื อเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย
14) เป็ นแหล่ งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวทิ ยา การศึกษากระบวนการความสมดุล ในระบบธรรมชาติ
ของแหล่งนํ ้าทั้งระบบ ควรทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม เป็ นสถานที่ให้ การศึกษา และให้ การอบรม
แก่ประชาชน ได้ ทกุ กลุม่ ทุกระดับ
15) เป็ นแหล่ งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อลดภาวะโลกร้ อน มีบทบาทช่วยส่งเสริ มรักษา
ความสมดุลของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ เช่น เป็ นแหล่งสะสมคาร์ บอน ช่วยรักษาสมดุลทางกายภาพ
ชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศในท้ องถิ่น เป็ นต้ น

1.3

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อแหล่ งนํา้ ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีแหล่งนํ ้า น้ อยใหญ่อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ไม่วา่ จะในชนบทหรื อในเมือง ชุมชนมีวิถีชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ ที่ต้องพึง่ พาอาศัยและผูกพันกับแหล่งนํ ้ามาช้ านาน ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากแหล่งนํ ้า แต่ละแห่งอาจ
แตกต่างกันไป ปั จจุบนั แหล่งนํ ้าของประเทศไทยได้ ถกู บุกรุกและปรับเปลี่ยนพื ้นที่ไปใช้ ประโยชน์อื่นๆ เป็ นจํานวน
มาก ที่เหลือมีสภาพตื ้นเขินและเสื่อมโทรมลง โดยมีสาเหตุที่สําคัญ ได้ แก่
1) จํานวนประชากรที่เพิ่มขึน้ ความต้ องการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึน้ ทําให้ อตั รา
การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งนํ ้าสูงขึ ้น หรื อมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที่แหล่งนํ ้าไปเพื่อใช้
ในกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น นากุ้ง บ่อรองรับนํ ้าเสียชุมชน และบ่อปลา เป็นต้ น
2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ ที่ไม่ มีประสิทธิภาพและไม่ เหมาะสม เพื่อไปใช้
ประโยชน์อื่น เช่น การใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าเพื่อการเกษตรกรรมมากเกินไป การชักนํ ้าเค็มเข้ ามาในแผ่นดินเพื่อการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า การขุดถมพื ้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและชุมชน การพัฒนา
โครงการสร้ างพื ้นฐานที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและเส้ นทางนํ ้าไหล ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ ้า
3) การพัฒนาการท่ องเที่ยวโดยมิได้ คาํ นึงถึงผลกระทบกับระบบนิเวศแหล่ งนํา้ ที่สําคัญ คือ
การสร้ างถนนกีดขวางทางนํ ้า ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก เข้ าสูแ่ หล่งนํ ้า ทําให้ ระบบนิเวศแหล่ง
นํ ้าเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับวิถีชีวติ ของชุมชนในท้ องถิ่นที่ต้องพึง่ พาอาศัยแหล่งนํ ้านั ้น
4) ปั ญหาการจัดการมลพิษนํา้ ที่เกิดจากนํา้ เสียชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําให้
คุณภาพนํ ้าเสื่อมโทรม เกิดปั ญหานํ ้าเน่าทําให้ ชนิดและปริ มาณสัตว์นํ ้าลดลง เกิดการแพร่ระบาดของวัชพืชนํ ้า
ทําให้ แหล่งนํ ้าตื ้นเขิน ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ ้า ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชน
5) การขาดการประสานงานระหว่ างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง การบริ หารจัดการแหล่งนํ ้าเป็ นแบบ
ต่างคนต่างทํา ขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ขององค์กร ทําให้ การจัดการและใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้ามี
ประสิทธิภาพลดลง การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งนํ ้า ไม่มีประสิทธิผลและไม่เอื ้ออํานวยต่อการจัดการ
แหล่งนํ ้า อย่างยัง่ ยืน
การวางแผนการจัดการและกําหนดมาตรการ อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนาและใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้า ในรูปแบบ
ของการจัดการทรัพยากรนํ ้า เพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน จึงจําเป็ นต้ องกระทําโดยรี บด่วน เพื่อฟื น้ ฟูความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งนํ ้า การป้องกันการบุกรุกแหล่งนํ ้า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการ
จัดหานํ ้าเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน และต้ องกําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินงานควบคู่
กันไปด้ วย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า การจัดทําระบบการเชื่อมโยงแหล่งนํ ้า ระบบกระจายนํ ้าให้
ครอบคลุมทัว่ ถึงพื ้นที่ขาดแคลนนํ ้า ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าและการปรับโครงสร้ างการใช้ นํ ้า ทั้งการ
อุปโภคบริ โภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง แต่ใช้ นํ ้าน้ อย เป็ นต้ น

บทที่ 2
หลักการบริหารจัดการแหล่ งนํา้
การบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า ควรดําเนินการให้ สอดคล้ องกันตลอดทั้งลุม่ นํ ้า โดยภาครัฐทําหน้ าที่เสนอแนะ
นโยบาย จัดทําแผนแม่บท ศึกษาวิจยั พัฒนา อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูแหล่งนํ ้า หน่วยงานท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักใน
การจัดการแหล่งนํ ้าขนาดเล็กที่ตั้งอยูใ่ นพื ้นที่ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐ ส่งเสริ มและสนับสนุนประชาชนให้ มี
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า สร้ างจิตสํานึกให้ ชมุ ชนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและพัฒนาแหล่งนํ ้าใน
ท้ องถิ่น ให้ สามารถกลับมาทําหน้ าที่เชิงนิเวศและใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน
แหล่งนํ ้า ตามความหมายของชุมชน จะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป เช่น แม่นํ ้า ห้ วย หนอง บึง คู คลอง
ทะเลสาบ กว๊ าน สนุ่น เขื่อน อ่างเก็บนํ ้า สระนํ ้า บ่อปลา นากุ้ง นาเกลือ หนองนํ ้ากร่อย ป่ าพรุ ป่ าโกงกาง ป่ าจาก
ป่ าแสม ป่ าเลน ป่ าชายเลน หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน และหาดเลน เป็ นต้ น พื ้นที่เหล่านี ้มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนริ มนํ ้า สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ทั้งทางตรงและทางอ้ อม ที่สําคัญได้ แก่ การ
ใช้ นํ ้าเพื่อการดํารงชีวิต แหล่งประมง แหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้า แหล่งพืชนํ ้าที่ใช้ เป็ นอาหาร

2.1
0B

ระบบนิเวศแหล่ งนํา้

แหล่งนํ ้า ตามความหมายของระบบนิเวศ หมายถึง พื ้นที่ระหว่างสังคมระบบนิเวศในนํ ้าและระบบนิเวศ
บนบก ซึง่ มีระดับนํ ้าใต้ ดนิ อยูท่ ี่ระดับผิวดิน ใกล้ ผิวดิน หรื อมีนํ ้าท่วมขังเล็กน้ อย คุณลักษณะที่สําคัญในทางนิเวศ
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) พันธุ์ไม้ นํ ้า (hydrophytes) (2) ดินที่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า (hydric soil) และ (3)
ช่วงเวลาการท่วมขังของนํ ้า (inundation period) ในช่วงฤดูการเจริ ญ เติบโตในแต่ละปี เมื่อแบ่งตามค่าระดับความ
เค็มของนํ ้า (Salinity) ระบบนิเวศแหล่งนํ ้า สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1) ระบบนิเวศนํา้ จืด (Freshwater Ecosystem) หมายถึง พื ้นที่ที่มีนํ ้าที่มีความเค็มน้ อยกว่า 0.5
ส่วนในพันส่วน (< 0.5 ppt) และสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทย่อย โดยใช้ ลกั ษณะการไหลของนํ ้า คือ
• แหล่ งนํา้ นิ่ง (lentic or standing water) เป็ นแหล่งนํ ้าปิ ด แต่อาจมีทางติดต่อกับแม่นํ ้า
ลําธาร เช่น ทะเลสาบ (lake) บึง (swamp) หนอง (marsh) บ่อ (pond) พื ้นที่นํ ้าท่วม (flood plain) และอ่างเก็บนํ ้า
(reservoir) เป็ นต้ น
• แหล่ งนํา้ ไหล (lotic or running water) เป็ นแหล่งนํ ้าที่มีทิศทางการไหล อย่างต่อเนื่องตาม
ช่องทางการไหล จากที่หนึง่ ไปสูแ่ หล่งนํ ้าที่ตํ่ากว่าตามแรงดึงดูดของโลก เช่น แม่นํ ้า ลําธาร คลอง คู นํ ้าพุ เป็ นต้ น
แต่ถ้าใช้ ระบบของนํ ้า (water system) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทกว้ าง ๆ คือ (1) ระบบแม่นํ ้า (riverine)
(2) ระบบนํ ้าลึกหรื อทะเลสาบ (lacustrine) และ (3) ระบบที่ลมุ่ ชื ้นแฉะ (patustrine)

2) ระบบนิเวศนํา้ กร่ อย (Brackish Water Ecosystem) ที่สําคัญ ได้ แก่ บริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า
(Estuarine) ที่ไหลลงสูท่ ะเล หมายถึง แหล่งนํ ้าที่มีความเค็มของนํ ้าระหว่าง 0.5 – 30 ส่วนในพันส่วน (0.5 -30 ppt)
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะการท่วมขังของนํ ้า คือ
• พื ้นที่ที่มีนํ ้าท่วมขังตลอดเวลา (subtidal estuarine) เช่น แหล่งหญ้ าทะเล แหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นํ ้า ที่ราบลุม่ ตํ่า พื ้นที่สามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า (delta) เป็ นต้ น
• พื ้นที่ที่ได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้น-นํ ้าลง (intertidal estuarine) เช่น ป่ าชายเลน หาดเลน ร่องนํ ้า
ลุม่ นํ ้าตอนล่าง เป็ นต้ น
3) ระบบนิเวศนํา้ เค็ม (Marine Ecosystem) หมายถึง แหล่งนํ ้าที่มีความเค็มของนํ ้ามากกว่า 30
ส่วนในพันส่วน (>30 ppt.) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทย่อย โดยใช้ ลกั ษณะการท่วมขังของนํ ้า คือ
• พื ้นที่ที่มีนํ ้าท่วมขังตลอดเวลา (subtidal marine) เช่น แหล่งปะการังนํ ้าลึก อ่าวและช่องแคบ
แหล่งหญ้ าทะเล แหล่งสาหร่ายใต้ นํ ้า เป็ นต้ น
• พื ้นที่ที่ได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้น-นํ ้าลง (intertidal marine) เช่น บริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า
หาดหิน ปะการัง ร่องนํ ้า เป็ นต้ น

2.2
1B

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของแหล่ งนํา้

แหล่งนํ ้าเป็ นระบบนิเวศรวม ซึง่ มิได้ มีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะเพียงลักษณะเดียว หากแต่มีลกั ษณะที่
ปะปนคละเคล้ ากัน ในแต่ละส่วนของระบบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ไม่แยกกันโดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะ
เป็ นพื ้นที่บก หรื อพื ้นที่ทะเล ก็มีความเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่แหล่งนํ ้าทั้งสิ ้น แหล่งนํ ้าในแต่ละพื ้นที่ จะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละหน่วยพื ้นที่อาจมีแหล่งนํ ้าได้ หลายประเภท จากการวิเคราะห์สภาพทางภูมิประเทศของแหล่งนํ ้า สามารถ
แบ่งประเภทแหล่งนํ ้า ตามลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของสภาพพื ้นที่ แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
แหล่ งนํา้ นิ่ง (lentic )หมายถึง ทะเลสาบ บึง หนองนํ ้า สระนํ ้าและบ่อนํ ้า ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ
หรื อเขื่อน อ่างเก็บนํ ้าและสระนํ ้าที่มนุษย์สร้ างขึ ้น แหล่งนํ ้านิ่งหรื อทะเลสาบที่เกิดตามธรรมชาติ เกิดจาก
กระบวนการหลายอย่าง ได้ แก่การยกตัวหรื อยุบตัวของเปลือกโลกทําให้ เกิด แอ่งนํ ้าขัง หนองและบึงบางแห่งอาจ
เกิดจากแผ่นดินถล่มและการไหลเลื่อนของดิน บริ เวณขอบโดยรอบแหล่งนํ ้านิ่ง ทะเลสาบ หนองและบึง จาก
บริ เวณนํ ้าตื ้นไปสูบ่ ริ เวณที่ลกึ กว่าแต่มีแสงแดดส่องถึง เป็ นบริ เวณที่พืชสามารถยึดเกาะรากอยูไ่ ด้ การทํางานของ
คลื่นและระดับนํ ้าที่ผนั แปรไปตามฤดูกาลมีอิทธิพลต่อชนิดของพืชที่จะขึ ้นอยูใ่ นบริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้า โดยเฉพาะ
บริ เวณที่รองรับนํ ้าที่ไหลลงมาจากแผ่นดิน แม่นํ ้า และลําธาร พืชที่ขึ ้นอยูใ่ นบริ เวณนี ้จึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพนํ ้า
โดยการช่วยลดปริ มาณธาตุอาหารและตะกอนดินที่จะลงสูท่ ะเลสาบ แหล่งนํ ้านิ่งเป็ นแหล่งนํ ้าที่สําคัญต่อการอาศัย
และขยายพันธุ์ของปลา นก และสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมนานาชนิด
1)

2) แหล่ งนํา้ ไหล (Riverine) หมายถึง แม่นํ ้า คู คลอง และลําห้ วย ถ้ าอยูบ่ ริ เวณต้ นนํ ้า บนภูเขาหรื อ
บริ เวณที่มีความลาดชันสูง จะเรี ยกว่าลําห้ วย เมื่อรวมกันจะกลายเป็ นแม่นํ ้า ในที่ราบลุม่ ตํ่าจะมีคคู ลองเชื่อมต่อกับ
แม่นํ ้าสายหลัก หรื อเชื่อมต่อระหว่างแม่นํ ้าด้ วยกัน แหล่งนํ ้าไหลจะมีความสําคัญต่อมนุษย์มากที่สดุ เนื่องจากเป็ น
บริ เวณที่อดุ มสมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาหาร การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคมขนส่ง และเป็ นแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์
แม่นํ ้า คูและคลอง มีระบบนิเวศลุม่ นํ ้าที่ซบั ซ้ อน พื ้นที่ต้นนํ ้าที่มีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์จะมีตานํ ้าหรื อแหล่งนํ ้าซับ ไหล
รวมกันเป็ นลําห้ วย ลําห้ วยหลายสายรวมกันกลายเป็ นลํานํ ้าสาขา เมื่อลํานํ ้าสาขาหลายสาขาไหลรวมกันหลาย
สายก็จะกลายเป็ นแม่นํ ้า ไหลลงสูท่ ะเลในที่สดุ สําหรับคูและคลองส่วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณลุม่ นํ ้าตอนล่าง เป็ นทั้งคลอง
ธรรมชาติและคลองขุด บางคลองขุดขึ ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่นํ ้า เพื่อใช้ ประโยชน์ด้านการชลประทาน การ
ระบายนํ ้า และการคมนาคมขนส่ง
3) ที่ราบนํา้ ท่ วมถึง (Flood plains) หมายถึงพื ้นที่ราบระหว่างลํานํ ้ากับพื ้นที่บนบกซึง่ อยูส่ งู กว่า มี
นํ ้าท่วมเป็ นครั้งคราว พบได้ ตามระบบลํานํ ้าในบริ เวณที่ราบลุม่ ปากแม่นํ ้าต่างๆ ที่ราบนํ ้าท่วมถึงหลายแห่ง อยูใ่ น
บริ เวณที่ลมุ่ ชายฝั่ งทะเลติดกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า แม่นํ ้าสายใหญ่ๆหลายแห่ง มีที่ราบนํ ้าท่วมถึงเป็ น
บริ เวณกว้ างใหญ่ ประกอบด้ วย ที่ลมุ่ ชื ้นแฉะมีหญ้ าขึ ้นรก ป่ านํ ้าท่วม ทะเลสาบ และแอ่งนํ ้าต่างๆ ในบางพื ้นที่ อาจ
เรี ยกบริ เวณที่ราบนํ ้าท่วมถึงเหล่านี ้ว่า ดินดอนสามเหลี่ยมภายในแผ่นดิน บริ เวณที่ราบนํ ้าท่วมถึงมีความสําคัญต่อ
สภาวะเศรษฐกิจท้ องถิ่น เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยและแหล่งหากินที่สําคัญยิ่งของนกนํ ้า สัตว์บกและสัตว์ป่านานาชนิด
ที่สําคัญได้ แก่
• บริเวณที่ล่ ุมนํา้ จืดชืน้ แฉะ (Freshwater Marshes) : พบได้ บริ เวณ ตานํ ้าผิวดิน แม่นํ ้าและ
ลําธาร พื ้นที่ลมุ่ ที่เกิดภาวะนํ ้าท่วมบ่อยครัง้ หรื อเกิดภาวะนํ ้าขังอย่างถาวรในระดับตื ้นๆ ไม่ลกึ นัก เป็ นผลให้ เกิดเป็ น
บริ เวณพื ้นที่ที่มีนํ ้าจืดท่วมขัง หรื ออยูใ่ นสภาพชื ้นแฉะเกือบตลอดเวลา บริ เวณที่ลมุ่ นํ ้าจืดชื ้นแฉะขนาดใหญ่ มีพืช
เด่นที่ขึ ้นอยูค่ ือ กก ธูปฤาษี กกช้ าง อ้ อและแขม มีนํ ้านิ่งขังอยูเ่ กือบตลอดปี เรี ยกว่าที่ลมุ่ นํ ้าขัง (swamps)
• พืน้ ที่พรุ (Peat lands) ภายใต้ สภาวะที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า ปริ มาณธาตุอาหารตํ่า นํ ้าท่วมขัง และ
ขาดออกซิเจน ขบวนการย่อยสลายซากพืชจะถูกยับยั ้ง เป็ นผลให้ ซากพืชเหล่านั้นสะสมตัวอยูใ่ นรูปของพรุ ปั จจุบนั
พบว่ามีพื ้นที่พรุไม่น้อยกว่า 500 ล้ านเฮกแตร์ กระจายอยูท่ วั่ ทุกทวีป ทุกละติจดู รวมทั้งในเขตร้ อนซึง่ มีการสะสมตัว
ของพรุเป็ นชันหนาในบริ
้
เวณที่ลมุ่ ชื ้นแฉะ และที่ลมุ่ นํ ้าขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณรอบขอบทะเลสาบและบริ เวณ
ชายฝั่ งทะเล พื ้นที่พรุเป็ นแหล่งสะสมธาตุคาร์ บอน ซึง่ มีบทบาทสําคัญทางเคมี ธรณี ชีววิทยา และเกี่ยวข้ องกับ
ขบวนการเกิดภาวะเรื อนกระจก (Greenhouse Effect) ที่ทวั่ โลกกําลังเผชิญปั ญหาอยู่
• ป่ าที่ล่ ุมนํา้ ขัง (Swamp Forest) ป่ าที่ลมุ่ นํ ้าขังจะเกิดขึ ้นในบริ เวณแหล่งนํ ้านิ่งรอบๆ
ทะเลสาบ และบริ เวณที่ราบนํ ้าท่วมถึง เช่น บริ เวณริ มทะเลสาบ บริ เวณท้ ายเขื่อน ซึง่ มีนํ ้าขังอยูเ่ ป็นช่วงระยะ
เวลานาน ลักษณะเฉพาะของพื ้นที่นี ้จะผันแปรไปตามที่ตั้งและสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ป่ าที่ลมุ่ นํ ้าขัง มีพืชชนิดเด่นคือ Melaleuca และพืชอื่นๆ ที่มีคณ
ุ ค่าทางการค้ า โดยมีพืชตระกูล
ปาล์มหรื อตาล เช่น ต้ นสาคู (sago palm) พืชจําพวกลําเจียกและเตย เป็ นไม้ พื ้นล่าง
4) สามเหลี่ยมปากแม่ นํา้ (Estuaries) เป็ นบริ เวณที่นํ ้าจืดและนํ ้าเค็มมาพบผสมรวมกัน เป็ น
บริ เวณนํ ้ากร่อย มีความเค็มอยูร่ ะหว่างนํ ้าจืดและนํ ้าเค็ม บริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้าทั้งหมดเป็ นส่วนหนึง่ ของ

ระบบนิเวศนํ ้า กระแสนํ ้าขึ ้นลงบริ เวณลุม่ นํ ้าตอนล่าง มีอิทธิพลต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริ เวณ
ปากนํ ้าแม่นํ ้าซึง่ นํ ้าทะเลเข้ าไปผสมกับนํ ้าจืด เป็ นบริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สดุ แห่งหนึง่
ของโลก มีอตั ราการผลิต และผลผลิตสูง ผลผลิตต่างๆ ที่ถกู สร้ างขึ ้นในบริ เวณนี ้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
โครงข่ายอาหาร และเป็ นแหล่งอาหารสําคัญของลูกปลา ทําให้ ลกู ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ ว บริ เวณปากแม่นํ ้า
ในส่วนต่างๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณี
สัณฐานของชายฝั่ งทะเล บริ เวณปากแม่นํ ้าหลายแห่งติดต่อกับทะเลสาบนํ ้าเค็ม ซึง่ เกิดจากการปิ ดกั้นปากแม่นํ ้า
จนตัดขาดจากทะเล บริ เวณปากแม่นํ ้าในเขตอบอุ่นมักจะเป็ นพื ้นทรายโคลน ที่ลมุ่ นํ ้าเค็มขึ ้นแฉะและมีกรวดหิน
กระจายอยูท่ วั่ ไป แต่ในเขตร้ อนและกึ่งร้ อนมักพบป่ าชายเลนบริ เวณปากแม่นํ ้า และพบป่ าจาก ในพื ้นที่ถดั เข้ าไป
5) ป่ าชายเลน (Mangrove Forest) เป็ นสังคมพืชชายฝั่ งทะเลของเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน มีชื่อ
เรี ยกหลายชื่อ เช่น หมู่ไม้ ชายฝั่ ง ป่ าที่นํ ้าขึ ้นถึง และป่ าโกงกาง พรรณไม้ ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นพันธุ์ไม้ ชายเลนนั้น มีมากมาย
หลายพันธุ์แตกต่างกันไปตามลักษณะพื ้นที่ชายฝั่ งแต่ก็มีลกั ษณะทางรูปทรงสัณฐาน ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะ
การปรับตัวและการแพร่กระจายพันธุ์ คล้ ายคลึงกัน ทําให้ สามารถอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ ในสภาพแวดล้ อมที่
ยากลําบากผันแปรได้ ตลอดเวลา ในป่ าชายเลนทัว่ โลก มีพรรณพืชราว 80 ชนิด 30 วงศ์ มากกว่า 20 สกุล หาก
สภาพแวดล้ อมทุกอย่างเหมาะสม ป่ าชายเลนจะเป็ นป่ าที่มีขอบเขตกว้ างขวาง และมีผลผลิตสูง ป่ าชายเลน มักพบ
เห็นอยูไ่ ด้ ในบริ เวณชายฝั่ งทะเลเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน เป็ นลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศปากแม่นํ ้าในภูมิภาค
เหล่านัน้ มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจต่อประชากรที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายฝั่ งทะเล
6) ชายฝั่ งทะเล (Open coasts) เป็ นบริ เวณหาดทราย หาดโคลนและแนวชายฝั่ งที่เป็ นโขดหิน ที่มี
ขอบเขตครอบคลุมถึงพื ้นที่ใต้ นํ ้า ซึง่ เมื่อนํ ้าทะเลลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับนํ ้าไม่เกิน 6 เมตร เป็ นบริ เวณที่
ไม่ได้ รับอิทธิพลของนํ ้าจืดและระบบนิเวศทะเลสาบนํ ้าเค็ม เช่นเดียวกับบริ เวณสามเหลีย่ มปากแม่นํ ้า ระบบนิเวศ
ชายฝั่ งทะเลประกอบด้ วยแหล่งนํ ้าหลายประเภท ที่สําคัญ ได้ แก่ ที่ราบลุม่ ชายเลนหรื อหาดเลน (mudflats) และป่ า
ชายเลน แหล่งนํ ้าทั้งสองแหล่งนี ้ จะมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีพฒ
ั นาการสูงกว่าบริ เวณสามเหลี่ยมปาก
แม่นํ ้า

2.3
2B

แนวทางการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาของแหล่ งนํา้

การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของแหล่งนํ ้า ควรดําเนินการในลักษณะสหวิชาการ ทั้งทางด้ านกายภาพ ชีวภาพ
ระบบนิเวศ โครงสร้ างพื ้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง คุณค่าการใช้ ประโยชน์
และคุณภาพชีวติ ของประชาชน จึงจําเป็ นต้ องระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประเด็นปั ญหาที่ต้องวิเคราะห์
ที่สําคัญ ได้ แก่
1) การศึกษาประเด็นปั ญหาของแหล่ งนํา้ หมายถึง ความเข้ าใจในผลที่เกิดขึ ้นอันไม่พงึ ประสงค์
ได้ แก่ ปั ญหาที่แท้ จริ งคืออะไร เกิดขึ ้นได้ อย่างไร เป็ นปั ญหาวิกฤตของแหล่งนํ ้า หรื อไม่ ถ้ าไม่แก้ ไขจะเกิดผลเสีย
อย่างไร ต้ องแก้ ปัญหาอย่างไร
2) การกําหนดประเภทปั ญหาของแหล่ งนํา้ ได้ แก่ ปั ญหาเฉพาะหน้ า ปั ญหาที่เกิดจากการป้องกัน
การฟื น้ ฟู การใช้ ประโยชน์ หรื อปั ญหาที่เกิดจากการพัฒนา และปั ญหาการบุกรุกแหล่งนํ ้า เป็ นต้ น

3) การระบุสภาพปั ญหาของแหล่ งนํา้ เป็ นมาอย่างไร สภาพที่ต้องการคืออะไร ข้ อมูลเชื่อถือได้
หรื อไม่ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างไร ช่วยแก้ หรื อช่วยสร้ างปั ญหาให้ แก่แหล่งนํ ้า
4) การค้ นคว้ าหาสาเหตุปัญหา เหตุของการเกิดปั ญหา วิธีการค้ นคว้ าหาสาเหตุปัญหา การระบุ
สาเหตุของปั ญหา
5) การกําหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ใช้ หลักการพิจารณาเหตุแห่งปั ญหา สามารถแก้ ไขได้
หรื อไม่ กําหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา จัดทํานโยบาย แผนงานและโครงการ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
อย่างไร
6) ดําเนินการแก้ ไขปั ญหา กําหนดแผนปฏิบตั กิ ารและดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ นโยบาย
แผนงานโครงการ และระยะเวลาที่กําหนด แล้ วประเมินผลของ ดําเนินการตามทางเลือกแก้ ไข และประเมินผลการ
แก้ ไขปั ญหาเป็นระยะๆ
7) สรุ ปและประเมินผลโครงการ ทุกระยะ 3-6 เดือน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน ถ้ าไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ให้ ศกึ ษาหาสาเหตุและปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับสภาพ
ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น

2.4
3B

แนวทางการควบคุมมลพิษนํา้

การลดปริ มาณนํ ้าทิ ้ง และปริ มาณของเสียต่างๆที่ปนเปื อ้ นมากับนํ ้าทิ ้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ให้ น้อยลง จะทําให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายสําหรับการบําบัดนํ ้าเสีย ซึง่ จําเป็ นต้ องศึกษาถึงกระบวนการผลิต วัตถุดบิ ที่ใช้
และขั้นตอนการเกิดนํ ้าเสียแต่ละประเภทก่อน จากนั้นจึงศึกษาหามาตรการลดปริมาณและสารปนเปื อ้ นในนํ ้าที่เกิดขึ ้น
โดยสํารวจหาแหล่งกําเนิดมลพิษนํ ้า ศึกษาปริ มาณและค่าความสกปรก รวมทั้งสิง่ ปนเปื อ้ นในนํ ้าเสียที่ปล่อยลงสู่
แหล่งนํ ้า หลักการสําคัญในการควบคุมมลพิษนํ ้า ประกอบด้ วย
1) สํารวจแหล่ งกําเนิดมลพิษนํา้ กระบวนการผลิตของกิจกรรมชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
กิจกรรมแต่ละประเภท มีการผลิตนํ ้าเสียในแต่ละประเภทเท่าไร มีมลพิษปนเปื อ้ นลงแหล่งนํ ้าเท่าไร จัดลําดับ
ความสําคัญของแหล่งกําเนิดนํ ้าทิ ้งแต่ละประเภท สําหรับนํ ้าเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจําเป็ นต้ องศึกษา
ขั้นตอนของขบวนการผลิต สารเคมีที่ใช้ มลพิษนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น
2) ลดปริมาณนํา้ เสียในกิจกรรมแต่ ละประเภท มีการวางระบบบําบัดนํ ้าเสีย ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
ใช้ วตั ถุดบิ และสารเคมีอย่างประหยัดในภาคอุตสาหกรรม มีการนํากลับมาใช้ ใหม่ ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ ดีขึ ้น
หรื อประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประหยัดคุ้มทุน ประหยัดการใช้ นํ ้าในกระบวนการผลิต
3) ใช้ หลักปรับปรุ งคุณภาพนํา้ เสียเบือ้ งต้ น เพื่อให้ นํ ้ามีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น เช่น การติดตั้งบ่อดักไขมัน
หรื อถังบําบัดนํ ้าเสียในอาคารบ้ านเรื อน ติดตั้งระบบบําบัดนํ ้าเสียในอุตสาหกรรมครัวเรื อน เป็ นต้ น
4) ศึกษาค่ าใช้ จ่ายในการบําบัดนํา้ เสียชุมชน ตามมาตรฐานและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ เพื่อให้ เกิด
การเปรี ยบเทียบถึงความคุ้มทุนในการบําบัดนํ ้าเสียชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่เกิดขึ ้นโดยรอบแหล่งนํ ้า
5) ศึกษาความเหมาะสมและจัดสร้ างระบบบําบัดนํา้ เสียชุมชน สําหรับชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
โดยรอบแหล่งนํ ้า โดยเริ่ มจากชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่ ง เป็ นอันดับแรก

ประเทศไทยได้ เริ่ มมีการนําหลักการควบคุมมลพิษนํ ้าเฉพาะพื ้นที่ มาประยุกต์ใช้ กบั ชุมชน และอุตสาหกรรม
บางประเภท เช่นหลักการ ISO - 4001 หรื อโครงการติดตั้งถังบําบัดนํ ้าเสียหรื อบ่อดักไขมันสําหรับบ้ านเรื อนริ มฝั่ ง
แม่นํ ้า เป็ นต้ น
การจัดการป้องกันและควบคุมมลพิษนํ ้า ยังไม่มีการกําหนดรูปแบบดําเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนั้น
ในแต่ละชุมชน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเริ่ มต้ นดําเนินการสํารวจและประเมินสภาพปั ญหาของแหล่งนํ ้า
และนําผลการประเมินมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการเริ่ มต้ นแก้ ไขปั ญหาด้ านการจัดการ
นํ ้าเสียจากแหล่งกําเนิดแต่ละประเภท ที่ถกู หลักวิชาการ สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่และงบประมาณที่มีจํากัด

2.5
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แนวทางการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้

การใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้า ควบคูก่ บั การดูแลรักษาแหล่งนํ ้าและคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ควรดําเนินการบน
พื ้นฐานการใช้ แบบยัง่ ยืน หมายถึง การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สดุ เน้ นการใช้ ประโยชน์แบบ
สมดุลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม โดยมีของเสียและมลภาวะเกิดขึ ้นน้ อย ก่อให้ เกิดการฟื น้ ตัวของ
คุณภาพนํ ้า ทรัพยากรชีวภาพและสิง่ แวดล้ อมตามสภาพธรรมชาติ ทําให้ มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน ที่สําคัญ ได้ แก่
1) การกําหนดลักษณะการใช้ ทรั พยากรแหล่ งนํา้ มนุษย์มีการใช้ ทรัพยากรนํ ้าเพื่อสนองความ
ต้ องการ ทั้งที่เป็ นประโยชน์ทางตรงและเป็ นองค์ประกอบเพื่อการสร้ างบรรยากาศที่ดี โดยการใช้ ทรัพยากรนํ ้า
จะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ ้าและสิง่ แวดล้ อม ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ประกอบด้ วย
• การใช้ ประโยชน์โดยตรง หมายถึง การใช้ นํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และเพื่อการผลิตพลังงาน
• การใช้ ประโยชน์โดยอ้ อม เช่น การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ
• การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งนํ ้าเช่น การจับสัตว์นํ ้า การเก็บพืชนํ ้า เป็ นต้ น
2) การกําหนดหลักปฏิบัตใิ นการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ ให้ เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ มีการใช้ นํ ้า
ในแหล่งนํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด จะต้ องมีการกําหนดมาตรการการใช้ นํ ้าที่เก็บกักไว้ ไม่ให้ เกินกว่านํ ้า
ต้ นทุนในแหล่งนํ ้า มีการจัดการมลพิษนํ ้า และนํานํ ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ใหม่ มีการสงวน
รักษา ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งนํ ้า เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
3) การจัดองค์ ประกอบภายในแหล่ งนํา้ ให้ สมดุล ทั้งการรักษาสิง่ แวดล้ อมคุณภาพและระบบ
นิเวศให้ มีความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ชนิด ปริ มาณ สัดส่วน และการกระจาย ภายใต้ เกณฑ์มาตรฐานภาวะ
สมดุลตามธรรมชาติ
4) การกําหนดรูปแบบการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ อย่ างยั่งยืน การเก็บกักนํ ้าในแหล่งนํ ้า การ
รักษาสมดุลระบบนิเวศและสิง่ แวดล้ อมบริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้า โดยให้ มีการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ ถ้ าหากไม่
สามารถรักษาสมดุลของระบบได้ จะก่อให้ เกิดปั ญหาและผลกระทบต่อแหล่งนํ ้า นั้น
(1)
รายละเอียดดังนี ้

การเก็บกักนํา้ ในแหล่ งนํา้ เป็ นการควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยมี

- การเก็บกักนํ ้าและอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ ในอนาคต หรื อกิจกรรมอื่น
- ควรกําหนดวัตถุประสงค์การเก็บกักให้ ชดั เจน เช่น ใช้ ในอนาคต หรื อกิจกรรมอื่น
- กําหนดวิธีการเก็บกัก โดยเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่
- การบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า โดยการสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในทุกภาคส่วน
(2) การรั กษา/ซ่ อมแซมและการก่ อสร้ าง แหล่งนํ ้าหรื อขอบฝั่ งนํ ้าที่มีการทําลายจากมนุษย์
หรื อโดยธรรมชาติ จําเป็ นต้ องปรับปรุงหรื อเพิ่มโครงสร้ างทางกายภาพให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ การทํางานของกลไก
ธรรมชาติ เป็ นไปตามปกติ
(3) การปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟูแหล่ งนํา้ และทรั พยากรชีวภาพ ให้ คืนสภาพปกติ อาจต้ องใช้ ภมู ิ
ปั ญญาท้ องถิ่น เทคโนโลยี หรื อใช้ วิถีธรรมชาติ เข้ าช่วยปรับปรุง ฟื น้ ฟู
(4) การพัฒนาแหล่ งนํา้ และทรัพยากรชีวภาพ ควรนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยต้ องคํานึงถึงว่าเมื่อดําเนินการแล้ วยังคงมีทรัพยากรใช้ ในอนาคตและคุ้มค่าต่อ
การดําเนินงาน
(5) การป้องกันการบุกรุ กทําลายแหล่ งนํา้ เป็ นการกําหนดวิธีการที่จะปกป้องการลุกลํ ้า
หรื อการบุกรุกแหล่งนํ ้า ปกป้องและรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ถกู ทําลาย หรื อมีแนวโน้ มว่าจะถูกทําลาย ให้ กลับคืนสู่
สภาพปกติหรื อสมดุล
(6) การสงวนและรั กษาพืน้ ที่ต้นนํา้
เป็ นการเก็บรักษาพื ้นที่ต้นนํ ้าหรื อแหล่งนํ ้าซับของ
แหล่งนํ ้า เพื่อเป็ นการเก็บรักษาไว้ ไม่ให้ เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย มีการกําหนดมาตรการสงวนและรักษา
รวมทั้งบทลงโทษสําหรับผู้ละเมิดอย่างชัดเจน
(7) การแบ่ งเขตอนุรักษ์ และเขตการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ เป็ นการแบ่งพื ้นที่แหล่งนํ ้าเพื่อ
ใช้ ประโยชน์ เช่น การเกษตร การประมง ที่อยูอ่ าศัย โดยประเทศไทยมีการกําหนดชันคุ
้ ณภาพลุม่ นํ ้า 5 เขต คือ
เขตต้ นนํ ้า(อนุรักษ์ ) เขตป่ าไม้ เขตป่ าเศรษฐกิจ เขตป่ าไม้ รวมกับไม้ ผล เขตพืชไร่ และเขตเกษตรกรรม
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กฎหมายและมติคณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับแหล่ งนํา้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้ อมของแหล่งนํ ้า ที่สําคัญมีดงั นี ้
1)

พระราชบัญญัตทิ ่ เี กี่ยวข้ องกับการดูแลรั กษาคุณภาพนํา้ และลํานํา้
- พ.ร.บ.ส่ งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.2535 ตามมาตรา 70,71 และ 72
กําหนดไว้ วา่ ผู้ที่ก่อให้ เกิดมลภาวะต้ องมีหน้ าที่นํานํ ้าเสีย ไปทําการบําบัดยังโรงบําบัดนํ ้าเสีย
ส่วนกลาง ที่รัฐบาลจะจัดให้ มีขึ ้น หน่วยงานราชการในทั้งส่วนกลาง จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น จึงมีอํานาจหน้ าที่ในการก่อสร้ างและปฏิบตั กิ ารภายในโรงบําบัดนํ ้าเสีย
กลางในพื ้นที่ของตน รวมทั้งมีอํานาจหน้ าที่ในการจัดเก็บค่าบริ การในการบําบัดนํ ้าเสียด้ วย
นอกจากมาตราที่ได้ กล่าวมานั้น ในมาตรา 77 ยังได้ กําหนดอํานาจหน้ าที่ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการทํางานของโรงบําบัดนํ ้าเสียกลางด้ วย

- พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 จากผลพวงของกฎหมายฉบับนี ้และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมมีข้อกําหนดว่าผู้ประกอบการ มี
หน้ าที่ในการบําบัดนํ ้าเสียจากโรงงานให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ก่อนที่จะปล่อยนํ ้าทิ ้งออกจากโรงงาน
- พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2522 ตามความในมาตรา 6 วงเล็บ
2 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี ้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้ องจัดให้ มีโรงบําบัดนํ ้าเสีย
ส่วนกลางขึ ้นในแต่ละเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อทําหน้ าที่รวบรวมและบําบัดนํ ้าเสียที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยูใ่ นพื ้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ก่อนที่จะปล่อยออกสู่
แหล่งนํ ้าตามธรรมชาติ ซึง่ การบําบัดนํ ้าเสียนี ้ถือว่าเป็ นสาธารณูปโภคส่วนหนึง่ ที่ต้องจัดให้ แก่
ผู้ประกอบการ ในเขตอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไม่จําเป็ นต้ องลงทุนก่อสร้ าง โรงบําบัดนํ ้า
เสียขึ ้นเอง แต่อาจทําการรวบรวมนํ ้าเสียแล้ วส่งต่อไปยังโรงบําบัดนํ ้าเสียกลาง โดยจ่าย
ค่าบริ การให้ กบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2)

พระราชบัญญัตทิ ่ เี กี่ยวข้ องกับการควบคุมดูแลการใช้ พนื ้ ที่ริมนํา้
- พ.ร.บ.การเดินเรือในน่ านนํา้ ไทย พ.ศ.2456 กฎหมายฉบับนี ้ ให้ อํานาจหน้ าที่กบั กรมเจ้ าท่า
กระทรวงคมนาคม
ในการดูแลแหล่งนํ ้าและลํานํ ้าไม่ให้ เกิดความสกปรกหรื อตื ้นเขินเพื่อ
ประโยชน์ในการเดินเรื อ นอกจากนี ้กรมเจ้ าท่ายังมีอํานาจหน้ าที่ในการควบคุมดูแลการก่อสร้ าง
และการปฏิบตั กิ ารใด ๆ ที่จะเป็ นการลุกลํ ้าต่อลํานํ ้า การควบคุมดูแลยังได้ รับการขยาย
ขอบเขตให้ ครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลคุณภาพของนํ ้าด้ วย

- กฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดนิ ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 พ.ศ.2515 การจัดสรร
ที่ดนิ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ ก่อน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะ
เป็ นผู้พิจารณาให้ อนุญาตตรวจสอบ และออกข้ อกําหนดในการจัดสรรที่ดิน จุดปล่อยนํ ้าทิ ้งลง
สูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติก็ถือว่าเป็ นเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่สําคัญประการหนึง่ นอกจากนั้นตาม
ประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 เรื่ อง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ได้ กําหนดให้
้ 500 แปลงขึ ้นไป หรื อมีเนื ้อที่เกินกว่า
โครงการจัดสรรที่ดนิ ที่มีจํานวนที่ดนิ แปลงย่อยตังแต่
100 ไร่ ต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ประกอบการเสนอขออนุมตั ิ
จัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จะพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขอื่น ๆ ในการให้ อนุญาต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการบําบัดนํ ้าเสียและการปล่อยนํ ้าทิ ้งของโครงการ ซึง่ กฎหมายได้
กําหนดให้ เป็ นภาระหน้ าที่ของโครงการ
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎหมายฉบับนี ้นอกจากจะควบคุมการก่อสร้ าง การ
เคลื่อนย้ าย การทําลายอาคารเพื่อความมัน่ คงและปลอดภัยแล้ ว ยังควบคุมการจัดให้ มีการ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องนํ ้าทิ ้งจากโรงงาน ในการควบคุมนํ ้าเสียจาก
อาคารนั้น นอกจากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
แล้ ว ยังมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537
ที่ได้ กําหนดประเภทของอาคารที่เป็ นแหล่งกําเนิดมลภาวะ ซึง่ ต้ องได้ รับการควบคุมการปล่อย
นํ ้าเสียสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะหรื อสูส่ งิ่ แวดล้ อม จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้ อมฉบับนี ้ มีการกําหนดประเภทของอาคารที่ต้องได้ รับการควบคุมออกเป็ น 8 ประเภท
และยังได้ กําหนดภาระหน้ าที่ให้ ต้องทําการบําบัดนํ ้าเสีย ให้ ได้ ตามมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยนํ ้าทิ ้งของนํ ้าเสียที่เกิดจากอาคาร
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ แก่ ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 ข้ อ
3 และข้ อ 4 มติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2547 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่ อง ทะเบียนรายนาม
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติและระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า

2.7
6B

แนวทางการบริหารจัดการแหล่ งนํา้

การบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า
ควรมีความสอดคล้ องกับกรอบแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้ อมระดับชาติ
พ.ศ.2550-2554 กฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อม ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยตั้งอยูบ่ นพื ้นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะสมดุลทรัพยากร
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้ นความสําคัญด้ านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการในทุกภาคส่วน ร่วมกันบริ หารจัดการแหล่งนํ ้าหรื อพื ้นที่ช่มุ นํ ้า ตามหลัก พื ้นที่ หน้ าที่
และการมีสว่ นร่วมของสังคม (Area-Function-Participation หรื อ AFP) ภายใต้ กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู
พัฒนาและใช้ ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

แนวทางการบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า ควรเน้ นการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ปรับปรุงและใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้าอย่าง
ยัง่ ยืน ในแต่ละพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าจะมีความซับซ้ อนของปั ญหาแตกต่างกันไป แนวทางการบริ หารจัดการแหล่งนํ ้า มี
รายละเอียด ดังนี ้
1) สํารวจ จัดลําดับความเร่ งด่ วนและกําหนดขอบเขตการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่แหล่ งนํา้ การ
จัดการแหล่งนํ ้าควรดําเนินการให้ ใกล้ เคียงกับสภาพธรรมชาติของแหล่งนํ ้าธรรมชาติอนั ควรสงวนรักษา
โดย
หลักการจะต้ องไม่ทําให้ ลกั ษณะที่โดดเด่นของแหล่งนํ ้าด้ อยคุณค่า รวมถึงการใช้ ประโยชน์พื ้นที่โดยรอบแหล่งนํ ้า
ต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ ้า ควรกําหนดขอบเขตและพื ้นที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู
และพัฒนาแหล่งนํ ้า สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
(1) กลุ่มกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ แหล่ งนํา้ เป็ นการดําเนินการเพื่อให้ แหล่งนํ ้าที่มีสภาพดี
คุณภาพนํ ้าดี และปริ มาณนํ ้าเพียงพออยูแ่ ล้ ว สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน และเป็ นธรรมกับทุกภาคส่วน
(2) กลุ่มกิจกรรมด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟูแหล่ งนํา้ เป็ นการดําเนินการเพื่อฟื น้ คืนแหล่งนํ ้า
ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ตื ้นเขิน มีวชั พืชหนาแน่น และคุณภาพนํ ้าไม่ดี ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ดงั เดิม
(3) กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาแหล่ งนํา้ เป็ นการดําเนินการเพื่อเพิ่มสภาพการเก็บกัก การ
นําไปใช้ ประโยชน์ โดยที่แหล่งนํ ้านั้นต้ องมีศกั ยภาพ เช่น คุณภาพนํ ้าดี ปริ มาณนํ ้าท่าเพียงพอ สภาพพื ้นที่
เหมาะสมทางด้ านวิศวกรรม หรื อเป็ นการดําเนินการเพื่อแก้ ไขการขาดแคลนนํ ้าหรื อนํ ้าท่วม หรื อกลุม่ แหล่งนํ ้าที่
ต้ องดําเนินการสร้ างขึ ้นใหม่เพื่อให้ เพียงพอกับการใช้ ประโยชน์
2) ดําเนินการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู ปรั บปรุ ง และพัฒนาแหล่ งนํา้ หลังจากกําหนดประเภทและ
ขอบเขตการใช้ ประโยชน์พื ้นที่โดยรอบแหล่งนํ ้า ควรดําเนินการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งนํ ้า รวมทั้ง
แก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อพื ้นที่โดยรอบแหล่งนํ ้า ดังนี ้
• พืน้ ที่สงวน ควรกําหนดแนวเขตให้ ชดั เจน แล้ วจัดทําประกาศแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และประชาชนที่อยูโ่ ดยรอบพื ้นที่รับทราบ เพื่อป้องกันการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
• พืน้ ที่อนุรักษ์ ไม่ควรมีการใช้ ประโยชน์มากนัก เพราะอาจมีผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติได้
เช่น บริ เวณริ มนํ ้าไม่ควรมีการใช้ ประโยชน์เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้า หรื อการชะพังทลายของดิน
เป็ นต้ น
• พืน้ ที่บริการเพื่อการท่ องเที่ยวและนันทนาการ ควรกําหนดบริ เวณที่ชดั เจน เข้ าถึงสะดวก
ปลอดภัย ควรมีการจัดระเบียบการเข้ ามาและใช้ ประโยชน์พื ้นที่อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดความสวยงามและ
สะดวกในการติดต่อเพื่อขอรับบริ การด้ วย
• ดําเนินการลดมลพิษสิ่งแวดล้ อม ที่สําคัญ ได้ แก่ ปริ มาณขยะมูลฝอย มลพิษนํ ้าและสารพิษ
ที่เกิดจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม บริ เวณ โดยรอบพื ้นที่แหล่งนํ ้า
3) การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ปรับปรุ ง ฟื ้ นฟู และพัฒนาแหล่ งนํา้ โดยชุมชนมีส่วนร่ วม
สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น รวมถึงการประเมินสถานภาพปั ญหา แก้ ไขปั ญหา

แบบบูรณาการและมีสว่ นร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน แบ่งเป็ น 4 รูปแบบ ได้ แก่

วิธีการของการสร้ าง

• การทําแผนที่แบบมีส่วนร่ วม (village mapping) ช่วยให้ มองเห็นรูปธรรมของข้ อมูลและ
ตําแหน่งของพื ้นที่ที่ต้องการศึกษา และใช้ ประกอบการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนที่ใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้า
และลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่โดยรอบแหล่งนํ ้า
• การวิเคราะห์ และจัดลําดับ (matrix ranking) ช่วยให้ มองเห็นประเภท/ชนิดและปริมาณ
ของสิ่งที่ต้องการศึกษา เช่น ชนิดและปริ มาณของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของผู้ใช้ ประโยชน์ ปริ มาณการใช้
ประโยชน์ เป็ นต้ น
• การวิเคราะห์ ฤดูกาล (seasonal analysis) ช่วยให้ มองเห็นปรากฏการณ์ด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น ที่สมั พันธ์กบั ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เช่น การใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้าของผู้มีสว่ นได้ เสียในรอบ 1 ปี ชนิด
และปริ มาณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าในรอบ 1 ปี เป็ นต้ น
• การจัดทําแผนภูมิความสัมพันธ์ (Venn diagram) ช่วยให้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้ อมูลหลายมิตเิ ข้ าด้ วยกัน เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียใน
พื ้นที่โดยรอบแหล่งนํ ้า วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้น เป็ นต้ น
4) การเสริมสร้ างความรู้ จิตสํานึก และสร้ างเครื อข่ ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู
และพัฒนาแหล่งนํ ้า กลุม่ องค์กรที่อยูใ่ นพื ้นที่หรื อผู้รักษากฎระเบียบ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ และรอบๆ พื ้นที่
อนุรักษ์ รวมทั้งกลุม่ ที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่อนุรักษ์ และนักท่องเที่ยว จะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในองค์รวม
ของแหล่งนํ ้า ซึง่ ทุกชีวิตมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันรวมทั้งกฎหมายที่ใช้ บงั คับ ดังนั้น การเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ให้ ร้ ูถึงคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ
จะช่วยให้ ประชาชนและชุมชนมีจิตสํานึกร่วมกันเฝ้าระวังและร่วมกันสร้ าง
มาตรการป้องกันให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การสร้ างความรู้ จิตสํานึก และสร้ างเครื อข่ายชุมชนในท้ องถิ่น
ประกอบด้ วย
- การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการศึกษาสํารวจ และจัดลําดับความสําคัญของแหล่งนํ ้า
- การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการวางแผนจัดการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งนํ ้า
- การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ทั้งทางด้ านแรงงาน อุปกรณ์ หรื อเงินทุน
- การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์จากแหล่งนํ ้าแบบกระจายทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
- การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

5) สร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่ างหน่ วยงานท้ องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ งนํา้
ดําเนินการสร้ างเครื อข่ายการจัดการแหล่งนํ ้าระหว่างโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและ
ประชาชนในพื ้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งนํ ้า อย่างประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ซึง่ จะต้ องร่วมมือกันและดําเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี ้
• สํารวจและประเมินสภาพปั ญหาของแหล่งนํ ้าตามธรรมชาติเดิม ที่เคยประกาศไว้ แล้ วทุกแห่ง
โดยใช้ แบบประเมินสถานภาพแหล่งนํ ้าระดับท้ องถิ่น ที่จดั ทําโดยกรมทรัพยากรนํ ้า
• ให้ ท้องถิ่นและนักวิชาการในท้ องถิ่น ศึกษาและพัฒนาแหล่งนํ ้าตามธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์
เพิ่มเติม
• ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบโดยทัว่ ไป ว่าพื ้นที่ใดเป็ นแหล่งนํ ้าธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์
โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ที่จะมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเข้ าใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว
• สร้ างเครื อข่ายองค์กรในพื ้นที่ไว้ คอยดูแลให้ แหล่งนํ ้าธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์ คงสภาพเดิม มี
การรวบรวมข้ อมูลและรายงานเข้ าสูห่ น่วยงานรับผิดชอบเป็นประจําและดําเนินการขจัดปั ญหาที่เกิดขึ ้นทันที
6) การอนุรักษ์ แหล่ งธรรมชาติ ฟื ้ นฟูและสร้ างความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ งนํา้ และ
บริเวณโดยรอบ เช่น การสร้ างแหล่งอาหารและแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพืช สัตว์ท้องถิ่น นกอพยพ และสัตว์ที่หายาก
ที่มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธ์ หรื อมีคณ
ุ ค่าพิเศษต่อการดํารงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรื อมีคณ
ุ ค่าพิเศษต่อ
การดํารงอยูข่ องชนิดพันธุ์ หรื อสังคมพืชหรื อสัตว์พื ้นเมืองที่สําคัญต่อการดํารงชีพของชุมชนโดยรอบแหล่งนํ ้า การ
อนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติที่สวยงามและทรงคุณค่าเฉพาะด้ าน บริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้า เพื่อสร้ างแรงจูงใจสําหรับ
นักท่องเที่ยว และท้ องถิ่นสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรื อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
7) การอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สร้ างความหลากหลายของกิจกรรม บริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้า รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อให้ เป็ นเอกลักษณ์และสร้ างรายได้ แก่ชมุ ชน เช่น
- การรื อ้ ฟื น้ ประเพณีการแข่งเรื อ การทอดกฐิ นทางนํ ้า และตลาดนํ ้า ฯลฯ
- การบูรณะวัดวาอาราม และโบราณสถาน โดยรอบแหล่งนํ ้า
- ประยุกต์ใช้ ภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสินค้ าเด่นประจําท้ องถิ่น และเพิ่มรายได้ แก่ชมุ ชน

บทที่ 3
การประเมินสถานภาพปั ญหาและ
จัดลําดับความเร่ งด่ วนของแหล่ งนํา้
3.1

การจําแนกกลุ่มกิจกรรม

การจําแนกกลุม่ กิจกรรมเพื่อดําเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งนํ ้า จะพิจารณาจาก
สภาพการณ์ของแหล่งนํ ้า และประเมินผลจากข้ อมูลการสํารวจและวิเคราะห์แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่งนํ ้า
ระดับท้ องถิ่น (แสดงในภาคผนวก) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาการจัดลําดับความเร่งด่วนของแหล่งนํ ้า จากสภาพ
ปั ญหาความเสือ่ มโทรมของแหล่งนํ ้า คุณภาพนํ ้า และปริมาณนํ ้า เป็ นหลัก การแบ่งกลุม่ เพื่อจัดลําดับความเร่งด่วน
เพื่อดําเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งนํ ้า สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ กิจกรรม (ตารางที่ 3.1-1)
ได้ แก่
1) กลุ่มกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ แหล่ งนํา้
เป็ นการดําเนินการเพื่อให้ แหล่งนํ ้าที่มีสภาพดี
คุณภาพนํ ้าดี และปริ มาณนํ ้าเพียงพออยูแ่ ล้ ว สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืนและเป็ นธรรมกับทุกภาคส่วน
ได้ แก่ กลุม่ แหล่งนํ ้าที่ใช้ ประโยชน์ได้ ตามความต้ องการที่พอเหมาะ และควรประหยัดเพื่อการใช้ ในอนาคต เป็ น
แหล่งนํ ้าที่มีความงามตามธรรมชาติเป็ นพิเศษ หรื อมีคณ
ุ ค่าพิเศษ พื ้นที่บางส่วนไม่ควรมีการจัดการใดๆ เพื่อสงวน
เป็ นพื ้นที่ อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์นํ ้า พื ้นที่บางส่วนจําเป็ นต้ องรักษาคุณภาพ
นํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค และพื ้นที่บางส่วนสามารถจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติหรื อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2) กลุ่มกิจกรรมด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู แหล่ งนํา้ เป็นการดําเนินการเพื่อฟื น้ คืนแหล่งนํ ้าที่มี
สภาพเสื่อมโทรม ตื ้นเขิน มีวชั พืชหนาแน่น และคุณภาพนํ ้าไม่ดี ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ดงั เดิม ได้ แก่ กลุม่
แหล่งนํ ้าที่เสื่อมโทรม นํ ้ามีสีดําคลํ ้า ควรจะต้ องดําเนินการฟื น้ ฟู และปรับปรุง ให้ เป็ นปกติ เพียงพอกับการใช้
ประโยชน์ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
3) กลุ่มกิจกรรมด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ เป็ นการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มสภาพการเก็บกัก การนํานํ ้าไปใช้ ประโยชน์ โดยที่แหล่งนํ ้านั้นต้ องมีศกั ยภาพ เช่น คุณภาพนํ ้าดี ปริ มาณ
นํ ้าท่าเพียงพอ สภาพพื ้นที่เหมาะสมทางด้ านวิศวกรรม หรื อเป็ นการดําเนินการเพื่อแก้ ไขการขาดแคลนนํ ้าหรื อนํ ้า
ท่วม หรื อกลุม่ แหล่งนํ ้าที่ต้องดําเนินการสร้ างขึ ้นใหม่เพื่อให้ เพียงพอกับการใช้ ประโยชน์ หมายถึงแหล่งนํ ้าที่นํ ้ามี
คุณภาพดี แต่ปริ มาณนํ ้าไม่เพียงพอ หรื อประสบปั ญหานํ ้าท่วม จึงจําเป็นต้ องดําเนินการพัฒนาให้ ดีขึ ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเก็บกักนํ ้า
การดําเนินกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และพัฒนาฯแหล่งนํ ้า ควรมีการศึกษาอย่างรอบคอบ
โดยเน้ นการใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้าและทรัพยากรชีวภาพควบคูก่ บั การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะส่งผลทําให้
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน

ตารางที่ 3.1-1 การกําหนดรูปแบบการดําเนินการด้ านการอนุรักษ์ ปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู และพัฒนาฯ
(ใส่ เครื่ องหมาย X ในข้ อที่ตรงกับสภาพแหล่ งนํา้ )

สภาพแหล่ งนํา้


ปริมาณนํา้

แนวทางดําเนินการ

ไม่ ดี
 นํ ้าขุน่ /สีดําคลํ ้า/มีกลิน่
 ตื ้นเขิน
 วัชพืชหนาแน่น
 มีการกัดเซาะตลิง่

ปรั บปรุ ง

ฟื ้ นฟู

 มีการบุกรุก
 มีการระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น
 มีตะกอนแขวนลอย/สิง่ ปนเปื อ้ น


ดี

 นํ ้าไม่เพียงพอ/พอใช้ บางปี
 นํ ้าท่วม
 สามารถเพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์



ดี

พัฒนา/เพิ่มศักยภาพ

การใช้ ประโยชน์

 นํ ้าพอใช้ ตลอดปี

อนุรักษ์
หมายเหตุ : วิธีการใช้ ตารางการกําหนดรู ปแบบการดําเนินกิจกรรมในแหล่ งนํา้
1. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีปัญหาเพียงข้ อใดข้ อหนึ่ง เช่น นํ ้าขุ่น/มีสีดําคลํ ้า มีกลิน่ มีตะกอนแขวนลอยหรื อสิง่
ปนเปื อ้ น แหล่งนํ ้าตื ้นเขิน มีการระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น มีการกัดเซาะตลิง่ มีการบุกรุก ให้ กาํ หนด
รู ปแบบการดําเนินการ (X) ด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู
2. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีคุณภาพนํา้ ดี ใส ไม่มีกลิน่ ไม่มีตะกอนแขวนลอยหรื อสิง่ ปนเปื อ้ น ไม่ตื ้นเขิน ไม่มี วัชพืช
ระบาด ไม่มีปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ไม่มีปัญหาการบุกรุ ก ไม่มีปัญหานํ ้าท่วม มีนํ ้าพอใช้ ตลอดปี แต่มี
สิ่งบอกเหตุว่าแหล่งนํ ้าจะได้ รับผลกระทบจากภายนอกต้ องรี บดําเนินการป้องกัน ให้ กําหนดรู ปแบบ
การดําเนินการ (X) ด้ านการอนุรักษ์
3. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีคุณภาพนํา้ ดี ใส ไม่มีกลิน่ ไม่มีตะกอนแขวนลอยหรื อสิง่ ปนเปื อ้ น ไม่ตื ้นเขิน ไม่มี วัชพืช
ระบาด ไม่มีการกัดเซาะตลิ่ง ไม่มีการบุรุก ไม่มีปัญหานํ า้ ท่วม แต่มีการขาดแคลนนํ า้ ในบางปี หรื อมี
ปริ มาณนํ ้าไม่พอใช้ ตลอดปี ไม่มีระบบกระจายนํ ้า มีอทุ กภัย ให้ กาํ หนดรู ปแบบการดําเนินการ (X)
ด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์

3.2

การประเมินสถานภาพปั ญหาของแหล่ งนํา้

ปั ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกพื ้นที่แหล่งนํ ้าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาช้ านาน สาเหตุ
หลักเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจในคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของ
แหล่งนํ ้า ขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการวางแผนการจัดการแหล่งนํ ้า ทําให้
แหล่งนํ ้าหลายแห่งถูกบุกรุกและมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว
การกําหนดเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ด้ านการอนุรักษ์ ด้ านการปรับปรุง ฟื น้ ฟู และด้ านการ
พัฒนา/เพิม่ ศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้า ตามความจําเป็นเร่งด่วน (ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว)
ของแหล่งนํ ้าทั ้ง 3 กลุม่ กิจกรรม ที่จําแนกไว้ มีปัจจัยสําคัญ 3 ปั จจัย ดังนี ้
1) ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ หมายถึง คุณค่าของแหล่งนํ ้าเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการใช้ นํ ้าในด้ านต่างๆ ทั้งการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งจํานวนของประชาชนผู้
ได้ รับประโยชน์จากแหล่งนํ ้านั้นๆ เป็ นต้ น
2) ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ/ระบบนิเวศ หมายถึง สภาพปั ญหาต่างๆ ที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งนํ ้า ทั้งในด้ านกายภาพและชีวภาพ เช่น คุณภาพของนํ ้ามีสงิ่ ปนเปื อ้ น แหล่งนํ ้าตื ้นเขิน วัชพืช
หนาแน่น การระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น การปล่อยนํ ้าเสียลงสูแ่ หล่งนํ ้า ตลอดจนการบุกรุกแหล่งนํ ้า ปริ มาณนํ ้า
ไม่พอใช้ ประโยชน์ และมีสงิ่ บอกเหตุวา่ แหล่งนํ ้าจะได้ รับผลกระทบจากภายนอก เป็ นต้ น
3) ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ หมายถึง ความพร้ อมของชุมชนในการดําเนินการดูแลรักษา และ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนหรื อความร่วมมือของประชาชนในพื ้นที่ ในการบริหารจัดการแหล่งนํ ้า
เกณฑ์การพิจารณาทั้ง 3 ปั จจัย เป็นแนวทางในการจัดลําดับความเร่งด่วนในการดําเนินกิจกรรม
ด้ านการอนุรักษ์ ด้ านการปรับปรุง ฟื น้ ฟู และด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้า โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้ คะแนน เพื่อใช้ สําหรับเป็ นตัวชี ้วัดความเร่งด่วนในการดําเนินการ สําหรับแหล่งนํ ้าที่ได้ คะแนน
มากจะมีความจําเป็ นเร่งด่วนในการดําเนินกิจกรรมมากกว่าแหล่งนํ ้าที่ได้ คะแนนน้ อย
ในการกําหนดนํ ้าหนักด้ วยการให้ คะแนนตามความเร่งด่วนของเกณฑ์กําหนด ในแต่ละด้ าน โดย
กําหนดให้ คะแนนสูงสุดของแต่ละปั จจัย เมื่อนํามารวมกันจะเท่ากับ 100 คะแนน (%) โดยเกณฑ์การพิจารณา
ความเร่งด่วนในการดําเนินกิจกรรม ในแหล่งนํ ้า ทั้ง 3 กลุม่ กิจกรรม แสดงในตารางที่ 3.3-1 ถึง ตารางที่ 3.3-2

ตารางที่ 3.2-1 เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนนหรื อนํ ้าหนักในแต่ละปั จจัย
1. ความสําคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ

25

2. ความรุนแรงของปั ญหา/ศักยภาพ/ระบบนิเวศ

50

3. ปั ญหาในการบริ หารจัดการ

25
รวม

100

แหล่งนํ ้าที่นํามาจัดลําดับความเร่ งด่วนในการดําเนินกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ด้ านการปรับปรุ ง ฟื น้ ฟู
และด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้าในแต่ละพื ้นที่ ได้ จดั ลําดับความเร่ งด่วนโดยวิธีให้
คะแนนตามนํ ้าหนักหรื อความสําคัญของดัชนีชี ้วัดแต่ละปั จจัย
การพิจารณาลําดับความเร่ งด่วนในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มกิจกรรม จะพิจารณาจากคะแนน
รวมของเกณฑ์/ดัชนีชี ้วัด สถานภาพของแหล่งนํ ้า โดยแบ่งช่วงคะแนน ดังแสดงใน ตารางที่ 3.2-2
ตารางที่ 3.2-2 ลําดับการดําเนินการ
ลําดับการดําเนินการ

ช่วงคะแนน (%)

1. ระยะเร่งด่วน ( 1-2 ปี )

มากกว่า 70 คะแนน

2. ระยะกลาง ( 3-5 ปี )

มากกว่า 40 ถึง 70 คะแนน

3. ระยะยาว ( 6-10 ปี )

น้ อยกว่า 40 คะแนน

การประเมินสถานภาพปั ญหาความสําคัญ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ และความพร้ อมในการบริ หาร
จัดการแหล่งนํ ้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการวางแผนอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนา และใช้ ประโยชน์จาก
แหล่งนํ ้า รวมทั้งจัดลําดับความเร่งด่วนในด้ านการอนุรักษ์ ด้ านการปรับปรุง ฟื น้ ฟู และด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ
การใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้า
เกณฑ์/ตัวชี ้วัด แหล่งนํ ้าแต่ละรูปแบบ แสดงในตารางที่ 3.2-3 ถึง ตารางที่ 3.2-5

ตารางที่ 3.2-3 เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการอนุรักษ์
1.0

ค่ าคะแนน (B)
0.5

0.3

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ)

1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์
1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั
1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม (1)

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 แนวโน้ มการบุกรุกแหล่งนํ ้า

10

มี

-

ไม่มี

2.2 การขยายตัวของชุมชน/โรงงาน

10

มี

-

ไม่มี

2.3 นํ ้าเสียลงสูแ่ หล่งนํ ้า

10

มี

-

ไม่มี

2.4 การระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น

10

มี

-

ไม่มี

2.5 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม

รวม (2)

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม (3)

25

รวมทัง้ หมด (1)+(2)+(3)

100

คะแนนรวม
(AxB)

ตารางที่ 3.2-4 เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู
เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ)

ค่ าคะแนน (B)
1.0

0.5

0.3

คะแนนรวม
(AxB)

1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ
1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม 1

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 การตื ้นเขิน/วัชพืชหนาแน่น

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

2.2 การกัดเซาะตลิง่

5

มาก

ปานกลาง

น้ อย

2.3 การบุกรุกแหล่งนํ ้า

10

มาก

เล็กน้ อย

ไม่มี

2.4 สี

5

ดํา

เขียว/ขุน่

ใส

2.5 กลิน่ หรื อสิง่ ปนเปื อ้ น

5

มี

-

ไม่มี

2.6 การระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น

5

มีมาก

เล็กน้ อย-ปานกลาง

ไม่มี

2.7 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

รวม 2

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม 3

25

รวมทัง้ หมด

100

ตารางที่ 3.2-5 เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์

ค่ าคะแนน (B)

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ

1.0

0.5

0.3

1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั
1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม (1)

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 ปริ มาณนํ ้าเก็บกัก

10

ไม่เพียงพอทุกปี

เพียงพอบางปี

เพียงพอ

2.2 พื ้นที่ยกระดับเก็บกักนํ ้า

10

ทําได้

-

ทําไม่ได้

2.3 การพัฒนาระบบกระจายนํ ้า

10

ทําได้

-

ทําไม่ได้

2.4 อาคารรับนํ ้า/ระบายนํ ้า

10

ชํารุด

ไม่มี

ไม่ชํารุด

2.5 นํ ้าท่วม

10

เกิดขึ ้นทุกปี

เกิดขึ ้นบางปี

ไม่เคยเกิดขึ ้น

รวม (2)

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม (3)

25

รวมทัง้ หมด (1)+(2)+(3)

100

คะแนนรวม
(AxB)

บทที่ 4
ขัน้ ตอนการขอเสนอขึน้ ทะเบียนพืน้ ที่ช่ ุมนํา้
เป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระดับชาติ
ระดับนานาชาติ และระหว่ างประเทศ (Ramsar Site)

4.1

ความเป็ นมาและความสําคัญของพืน้ ที่ช่ ุมนํา้

พื ้นที่ช่มุ นํ ้า (Wetlands) ตามคําจํากัดความตามอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื อ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ กล่าวว่า "พื ้นที่ช่มุ นํ ้า" หมายความถึง ที่ลมุ่ ที่ราบลุม่
ที่ล่มุ ชื ้นแฉะ พรุ แหล่งนํ ้า ทังที
้ ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ทั้งที่มีนํ ้าขังหรื อท่วมอยู่ถาวรและ
ชัว่ ครั้งชัว่ คราว ทังที
้ ่เป็ นแหล่งนํ ้านิ่งและนํ ้าไหล ทั้งที่เป็ นนํ ้าจืด นํ ้ากร่อยและนํ ้าเค็ม รวมไปถึง ที่ชายฝั่ งทะเลและที่
ในทะเลในบริ เวณซึง่ เมื่อนํ ้าลดลงตํ่าสุด มีความลึกของระดับนํ ้า ไม่เกิน 6 เมตร
พื ้นที่ช่มุ นํ ้ามีความสําคัญและคุณค่าโดยรวม ได้ แก่ การเป็ นแหล่งนํ ้า แหล่งเก็บกักนํ ้าฝนและนํ ้าท่า แก้ มลิง
เพื่อป้องกันนํ ้าท่วม แนวป้องกันนํ ้าเค็มไม่ให้ รุกลํ ้าเข้ าสูเ่ ขตเกษตรนํ ้าจืดในช่วงฤดูแล้ ง พื ้นที่ดกั จับตะกอน แร่ธาตุ
และสารพิษที่ปนเปื อ้ นมากับกระแสนํ ้า เป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู และเป็ นแหล่งอาหาร นันทนาการ
การขนส่งและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็ นแหล่งตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัย ที่สําคัญของมนุษย์
ั ญาฯ
ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าเป็ นลําดับที่ 110 ซึง่ พันธกรณีของอนุสญ
มีผลบังคับเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื ้นที่ช่มุ นํ ้าควนขี ้เสียน เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้ อย จังหวัด
พัทลุง เป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) แห่งแรกของประเทศไทย
ปั จจุบนั ประเทศไทย (พ.ศ.2553) มีพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าของประเทศไทยที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นแรมซาร์ ไซต์
จํานวน 12 แห่ง ได้ แก่ (1) ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัด
เชียงราย (3) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย (4) อุทยานแห่งชาติแหลมสน -ปากแม่นํ ้ากระบุรี -ปาก
คลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง (5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (6) อุทยานแห่งชาติพงั งา
จังหวัดพังงา (7) ควนขี ้เสียนในเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้ อย จังหวัดพัทลุง (8) ปากแม่นํ ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ (9)
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม -เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง -ปากนํ ้าตรัง จังหวัดตรัง (10) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ ะแดง) จังหวัดนราธิวาส (11) พื ้นที่ช่มุ นํ ้ากุดทิง จ.หนองคาย
และ (12) พื ้นที่ช่มุ นํ ้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

4.2

เกณฑ์ การจัดระดับความสําคัญของการขึน้ ทะเบียนพืน้ ที่ช่ ุมนํา้

การกําหนดเกณฑ์การจัดระดับความสําคัญของแหล่งนํ ้าหรื อพื ้นที่ช่มุ นํ ้า โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ผลการศึกษาได้ จดั ลําดับความสําคัญของพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
-

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ

-

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ

-

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับท้ องถิ่น

1)

แหล่ งนํา้ หรื อพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ จากเกณฑ์ของอนุสญ
ั ญาว่า

ด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่ได้ รับการรับรองจากสมัชชาภาคีระหว่างประเทศ ที่เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2539
และข้ อมูลจากการจัดทําบัญชีรายชื่อ สถานภาพและฐานข้ อมูลพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าของประเทศไทย สามารถขึ ้นทะเบียน
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ มีจํานวนทั้งสิ ้น 69 แห่ง ประกอบด้ วย แม่นํ ้า แอ่งนํ ้า หนองนํ ้า บึง ที่ราบ
นํ ้าท่วม หาดทราย หาดเลน ป่ าชายเลน ป่ าพรุ ปากแม่นํ ้า อ่าว เกาะแก่ง ห้ วงทะเลนํ ้าตื ้น แนวปะการัง และแหล่ง
หญ้ าทะเล สําหรับแหล่งนํ ้าในแผ่นดินที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ มีจํานวน
ทั้งสิ ้น 35 แห่ง ภายใต้ กําหนดเกณฑ์การพิจารณาที่สําคัญ ได้ แก่
¾

เกณฑ์ สาํ หรั บประเมินคุณค่ าของพืน้ ทีช่ ุมนํา้ ที่เป็ นตัวแทน หรื อที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าจะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ น
ตัวอย่างที่ดี หรื อเป็ นประเภทที่แสดงลักษณะพื ้นที่ช่มุ นํ ้าของภูมิภาคนั้น พื ้นที่ช่มุ นํ ้าจะได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับ
เลือกภายใต้ กฎเกณฑ์
-

เป็ นตัวอย่างของประเภทที่หายากหรื อที่ไม่ธรรมดา ในเขตชีวภูมิศาสตร์ ที่สมควร

หรื อ -

เป็ นตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดี ซึง่ แสดงลักษณะพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าในภูมิภาคที่สมควร

หรื อ -

เป็ นตัวแทนที่ดีของประเภททัว่ ไป ซึง่ พื ้นที่นี ้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎเกณฑ์ในข้ อ 2

หรื อ -

เป็ นตัวแทนของประเภทที่เป็ นส่วนประกอบหนึง่ ของพื ้นที่ช่มุ นํ ้ารวม ที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย
อันอุดมสมบูรณ์ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าที่มีคณ
ุ ค่าระดับชาติสามารถได้ รับการพิจารณาเป็ นพื ้นที่ชมุ่ นํ ้า
ที่สําคัญระหว่างประเทศได้ หากมีบทบาทสําคัญทางด้ านอุทกวิทยา ชีววิทยา หรื อ
นิเวศวิทยา ในระดับลุม่ นํ ้าหรื อระบบชายฝั่ งทะเลระหว่างประเทศ

หรื อ -

เป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าในประเทศกําลังพัฒนาที่มีคณ
ุ ค่าสําคัญทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ภายใต้ กรอบการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและการอนุรักษ์ แหล่งที่อยูอ่ าศัย ทั้งนี ้เนื่องจากมี
บทบาทสําคัญทางอุทกวิทยา ชีววิทยา หรื อนิเวศวิทยา

¾

เกณฑ์ ท่ วั ไปสําหรั บการใช้ พืชหรื อสัตว์ ในการจําแนกวินิจฉัยพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่สาํ คัญ
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าจะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระหว่างประเทศ หาก
-

เป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ของพืชและสัตว์ที่หายาก มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู
พันธุ์ หรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์ หรื อเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของประชากรพืชและสัตว์ดงั กล่าว มากกว่า
หนึง่ ชนิดพันธ์ในจํานวนหนึง่

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าพิเศษในการดํารงความหลากหลายของพันธุกรรมและระบบนิเวศของภูมิภาค เนื่อง
เพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหรื อพันธุ์สตั ว์ในพื ้นที่นั้น

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าพิเศษในฐานะที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพืชหรื อสัตว์ในช่วงสําคัญของวงจรชีวิต

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าพิเศษสําหรับชนิดหรื อสังคมพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น (endemic species)

¾

เกณฑ์ เฉพาะสําหรั บการใช้ นกนํา้ ในการจําแนกวินิจฉัยพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่สาํ คัญ
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าจะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระหว่างประเทศ หาก
-

ตามปกติสามารถให้ นกนํ ้าอาศัยอยูไ่ ด้ 20,000 ตัว อยูไ่ ด้ ตลอดเวลา

หรื อ -

ตามปกติสามารถให้ นกนํ ้าจํานวนพอสมควร จากกลุม่ สําคัญ ซึง่ เป็ นดัชนีแสดงคุณค่า
ความอุดมสมบูรณ์ หรื อความหลากหลายของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าอยูไ่ ด้ ตลอดเวลา

หรื อ -

ในกรณีที่มีข้อมูลประชากรนกนํ ้า ตามปกติสามารถให้ นกนํ ้าจํานวนร้ อยละ 1 ของประชากร
ในชนิดพันธุ์ หรื อสายพันธุ์หนึง่ อยูไ่ ด้ ตลอดเวลา

¾

เกณฑ์ เฉพาะสําหรั บการใช้ พันธุ์ปลาในการจําแนกพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่สาํ คัญ
-

เป็ นถิ่นที่อยูข่ องสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ หรื อวงจรชีวิต และปฏิสมั พันธ์ ของชนิดพันธุ์ปลาพื ้นเมือง
ในสัดส่วนที่มีนยั สําคัญ และ/หรื อของประชากรปลาที่เป็ นตัวแทนของพื ้นที่ช่มุ นํ ้า และ/
หรื อ คุณค่าที่เกื ้อหนุนต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

หรื อ -

เป็ นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และ/
หรื อเป็ นเส้ นทางในการอพยพ ซึง่ ประชากรปลาไม่วา่ ภายในพื ้นที่ช่มุ นํ ้าหรื อจากแหล่งนํ ้า
อื่น ๆ ต้ องพึง่ พาอาศัย

2) แหล่ งนํา้ หรื อพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระดับชาติ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์พื ้นที่ช่มุ
นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติแล้ ว พบว่าในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ 48 แห่ง เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกและปลาหลากหลายชนิดมากกว่าที่อ่ืน ประกอบด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
ตามธรรมชาติ ได้ แก่ แม่นํ ้า หนองนํ ้า ห้ วย ลําธาร ที่ราบลุม่ อ่าว พรุ ป่ าชายเลน เกาะแก่ง จํานวน 31 แห่ง ต้ นนํ ้า
ลําธารซึง่ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า 5 แห่ง และเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง
แหล่งนํ ้าที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ มีจํานวนทั้งสิ ้น 48 แห่ง
ภายใต้ กําหนดเกณฑ์ 3 ข้ อ ดังนี ้

¾

เกณฑ์ สาํ หรั บประเมินความเป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่เป็ นตัวแทนที่ดี หรื อที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึง่ จะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระดับชาติ หาก
-

เป็ นตัวอย่างหรื อตัวแทนที่ดีของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าธรรมชาติหรื อใกล้ เคียงธรรมชาติ ประเภทใด
ประเภทหนึง่ ซึง่ พอเห็นได้ ทวั่ ไปในประเทศไทย

หรื อ -

เป็ นตัวอย่างที่ดีของพื ้นทีช่มุ นํ ้าประเภทใดประเภทหนึง่
เอกลักษณ์ หาได้ ยากในประเทศไทย

หรื อ -

เป็ นตัวอย่างหรื อตัวแทนที่ดีของพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าซึง่ มีบทบาทสําคัญในระบบธรรมชาติวิทยา
ชีววิทยา นิเวศวิทยา หรื ออุทกวิทยา

หรื อ -

เป็ นตัวอย่างหรื อตัวแทนที่ดีของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าซึง่ มีคณ
ุ ค่าสําคัญต่อการดํารงไว้ ซงึ่ วิถีชีวิตไทย
และวัฒนธรรมไทย

¾

ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะโดดเด่นเป็ น

เกณฑ์ ท่ ปี ระเมินจากพืชและสัตว์ ในพืน้ ที่ช่ ุมนํา้
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึง่ จะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระดับชาติ หาก
-

เป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของพืชหรื อสัตว์ที่หาได้ ยากใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่างยิ่ง หรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์ หรื อ
มีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ ในประเทศไทย

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าพิเศษต่อการดํารงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าพิเศษต่อการดํารงอยูข่ องชนิดพันธุ์หรื อสังคมของพืช หรื อสัตว์พื ้นเมือง หนึง่ หรื อ
มากกว่าหนึง่ ชนิดของไทย

¾

เกณฑ์ ท่ ปี ระเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึง่ จะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระดับชาติ หากเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่อยูภ่ ายใน
เขตพื ้นที่อนุรักษ์ หรื อในเขตพื ้นที่ค้ มุ ครองตามกฎหมายของไทย

3)

พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระดับท้ องถิ่น จากการสํารวจและจัดทําบัญชีรายชื่อ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า

ของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม พบพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญ
ระดับท้ องถิ่น จํานวน 19,295 แห่ง ภายใต้ กําหนดเกณฑ์ 2 ข้ อดังนี ้
¾

เกณฑ์ ท่ ปี ระเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ

พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึง่ จะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระดับท้ องถิ่น หากเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าในบัญชี
รายชื่อแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์ ของท้ องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532)

¾

เกณฑ์ ท่ ปี ระเมินจากความสําคัญที่มีต่อท้ องถิ่น
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึง่ จะได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระดับท้ องถิ่น หาก
-

มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนท้ องถิ่นไทย เป็ นแหล่งกําเนิดของปั จจัยที่จําเป็ นต่อการ
ดํารงชีพ เช่น เป็ นแหล่งนํ ้า แหล่งอาหาร สมุนไพร เชื ้อเพลิง พืชเส้ นใย และวัตถุดบิ ในการ
ประกอบอาชีพ

หรื อ -

มีคณ
ุ ค่าทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ ตํานานพื ้นบ้ าน นันทนาการ
ท้ องถิ่น ตลอดจนเป็ นเส้ นทางสัญจร

หรื อ -

มีความสําคัญต่อระบบนิเวศท้ องถิ่น เช่น ช่วยป้องกันนํ ้าท่วม ช่วยรักษาสมดุลของภูมิอากาศ
เฉพาะถิ่น ช่วยรักษาคุณภาพนํ ้า

4.3

พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศ (Ramsar Sites)

4.3.1

ภูมิหลังอนุสัญญาแรมซาร์

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้า
หรื ออนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตามชื่อสถานที่ที่จดั ให้ มีการประชุมเพื่อรับรองอนุสญ
ั ญาในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คือเมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสญ
ั ญานี ้เป็ นข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลซึง่ กําหนดกรอบ
การทํางานสําหรับ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ แห่งที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นพื ้นที่ชมุ่ นํ ้า โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ และยับยั้ง การสูญหายของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าในโลก ซึง่ จะต้ องมีการจัดการเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
อนุสญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามเงื่อนไขว่า อนุสญ
ั ญาฯ จะมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศ
ต่าง ๆ เข้ าร่วมเป็ นภาคี 7 ประเทศ ขณะนี ้ (นับถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552) มีประเทศต่าง ๆ จากภูมิภาคทัว่ โลกเข้ า
ร่วมเป็ นภาคี รวมทั้งสิ ้น 159 ประเทศ รวมทั้งประเทศในทวีปเอเชีย ได้ แก่ อิหร่าน อิรัก จอร์ แดน อินเดีย ปากีสถาน
บังคลาเทศ เนปาล ศรี ลงั กา ญี่ปนุ่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ จีน มาเลเซีย กัมพูชา และ ไทย โดยมีแรมซาร์
ไซต์ทวั่ โลกที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว รวม 1,880 แห่ง คิดเป็ นพื ้นที่แรมซาร์ ไซต์ 0.185 ล้ านเฮกแตร์ (ประมาณ 1.85 ล้ าน
ตารางกิโลเมตร)
ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ เป็ นลําดับที่ 110 ซึง่ พันธกรณีของอนุสญ
ั ญาฯ มีผลบังคับ
ใช้ วนั ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของ
ประเทศไทยคือ พรุควนขี ้เสียน ในเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้ อย มีพื ้นที่ประมาน 3,085 ไร่ เป็ นลําดับที่ 948 ใน
ทะเบียนพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศของอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพื ้นที่ช่มุ นํ ้า ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
(Ramsar Site) จํานวน 12 แห่ง ได้ แก่
1) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ พรุ ควนขีเ้ สียนเขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าทะเลน้ อย จังหวัดสงขลา-พัทลุงลําดับที่ 984
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เนื ้อที่ 281,625 ไร่ มีความโดดเด่น คือ เป็ นแหล่งอาศัยของนกนํ ้ากว่า
187 ชนิด โดยเฉพาะนกกาบบัวพบเฉพาะที่นี่เพียงแห่งเดียว

2) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลําดับที่ 1098 ประกาศเมื่อวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เนื ้อที่ 8,062 ไร่ มีความโดดเด่น คือ เป็ นส่วนหนึง่ ของที่ราบนํ ้าท่วมถึงของแม่นํ ้าสงคราม
เป็ นแหล่งพักพิงของนกอพยพในฤดูหนาว ไม่น้อยกว่า 33ชนิด
3) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ลําดับที่ 1099 ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2543 เนื ้อที่ 15,056 ไร่ มีความโดดเด่น คือ เป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าชายฝั่ งทะเลที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปาก
แม่นํ ้า เป็ นแหล่งอาศัยที่สําคัญของหอยหลอด
4) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ปากแม่ นํา้ กระบี่ จังหวัดกระบี่ ลําดับที่ 1100 ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.
2544 เนื ้อที่ 133,118 ไร่ มีความโดดเด่น คือ เป็ นที่ตั้งของสุสานหอย 45 ล้ านปี มีป่าชายเลน หาดทราย หาดเลน
และคลองน้ อยใหญ่ ที่สมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ
5) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย ลําดับที่ 1101 ประกาศเมื่อวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื ้อที่ 39,000 ไร่ มีความโดดเด่น คือ ในฤดูหนาวจะพบนกอพยพในฤดูหนาว ไม่น้อยกว่า
121 ชนิด ในจํานวนนี ้เป็ นนกที่อยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม 53 ชนิด
6) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ ะแดง)
จังหวัดนราธิวาส ลําดับที่ 1102 ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีความโดดเด่น คือ เป็ นป่ าพรุดั้งเดิมผืน
ใหญ่ที่สดุ มีพนั ธ์ไม้ เฉพาะถิ่นอย่างน้ อย 50 ชนิด พบนกอย่างน้ อย 217 ชนิด สัตว์เลื ้อยคลาน 52 ชนิด และปลา 62 ชนิด
7) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ หาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง ลําดับที่ 1182 ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545
เนื ้อที่รวมทั้งสิ ้น 524,017 ไร่ มีความโดดเด่น คือ มีสภาพธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงามมากทั้ง แม่นํ ้า ลําคลอง
สามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้ าทะเลและป่ าชายเลนและเกาะ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนิดพันธุ์ที่หายากและอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด
8) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ อุทยานแห่ งชาติแหลมสน-ปากแม่ นํา้ กระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ลําดับที่ 1183
จังหวัดระนอง ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เนื ้อที่ 120,675 ไร่ มีความโดดเด่น คือ มีระบบนิเวศชุม
นํ ้าที่หลากหลายแบบผสมกันเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าผืนใหญ่ได้ แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้ าทะเล
และป่ าชายเลนที่สมบูรณ์ พบต้ นโกงกางอายุมากกว่า 300 ปี
9) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะอ่ างทอง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ลําดับที่ 1184 ประกาศ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื ้อที่ 15,056 ไร่ มีความโดดเด่น คือ มีเกาะขนาดเล็กและขนาดกลาง 42 เกาะ
อยูเ่ ป็ นกลุม่ กลางอ่าวไทย เป็นแหล่งพักอาศัยของปลาเศรษฐกิจทั้งวัยเจริญพันธุ์และวัยอ่อน
10) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ อุทยานแห่ งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ลําดับที่ 1185 ประกาศเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื ้อที่ 40,250 ไร่ มีความโดดเด่น คือ เป็ นอ่าวตื ้นล้ อมรอบด้ วยป่ าชายเลนผืนใหญ่ และเกาะ
น้ อยใหญ่ ต่างๆ เป็ นแหล่งพันธุกรรมพืชและสถานอนุบาลสัตว์นํ ้า
11) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ กุดทิง จ.หนองคาย ลําดับที่ 1733 ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื ้อที่
16,500 ไร่ ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2552 มีความโดดเด่น คือ เป็ นบึงนํ ้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแม่นํ ้าโขง มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง พบพันธุ์ไม้ นํ ้ากว่า 59 ชนิด และปลานํ ้าจืดประมาณ 123 ชนิด

12) พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ลําดับที่ 1734 มีเนื ้อที่
43,074 ไร่ ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2552 มีความโดดเด่น คือ มีระบบนิเวศที่สําคัญ 2 ส่วนคือ ระบบนิเวศนํ ้าจืดใน
แผ่นดินที่มีลกั ษณะเป็ นบึงขนาดใหญ่ และพื ้นที่ช่มุ นํ ้าชายฝั่ งทะเล ที่ประกอบด้ วยที่ราบริ มทะเลและหมู่เกาะริ ม
ทะเลใกล้ ฝั่ง พบนกรวม 110 ชนิด เป็ นนกประจําถิ่น 82 ชนิด นกเข้ ามาอาศัย 27 ชนิด และนกอพยพมาวางไข่ 1
ชนิด
นอกจากนี ้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย (พ.ศ.2551) ได้ รับงบประมาณสนับสนุนให้
จัดทํา Ramsar Information Sheet ของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีศกั ยภาพสามารถขึ ้นทะเบียนเป็ นแรมซาร์ ไซด์ อีก 20 แห่ง
ได้ แก่ (1) แม่นํ ้าโขง จากเชียงแสนถึงเวียงแก่นและหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย (2) ลุม่ แม่นํ ้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) ลุม่ นํ ้าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก (4) ลุม่ แม่นํ ้านานตอนบน จังหวัดน่าน (5) ลุม่ นํ ้าคลองชมพู
จังหวัดพิษณุโลก (6) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (7) แม่นํ ้าโขงในส่วน จังหวัดเลย (8) ลุม่ แม่นํ ้าสงครามตอนล่าง
จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม (9) ลุม่ แม่นํ ้ามูลตอนล่างและแม่นํ ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี
(10) อ่าวไทยตอนใน จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี (11) หินกรุด เกาะรํ าร่าถึงบ้ านกลางอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (12)
ชายฝั่ งชุมพรและพื ้นที่ชมุ่ นํ ้า จ.ชุมพร (13) อ่าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (14) เกาะกระ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(15) ปากพนัง แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (16) อ่าวปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี (17) ทะเลสาบสงขลา
และชายฝั่ ง จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง (18) เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา (19) หาดท้ ายเหมือง-ท่า
ฉัตรชัย จังหวัดพังงา และ (20) ป่ าชายเลนตราด จังหวัดตราด

4.3.2

เกณฑ์ สาํ หรับกําหนดพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศ

ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้า (Ramsar Convention) สมัยที่ 7 ซึง่ มีขึ ้นในระหว่าง
วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ณ ประเทศคอสตาริ กา ได้ รับรองเกณฑ์สําหรับกําหนดพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ ภายใต้ กรอบกลยุทธ์สาํ หรับทะเบียนพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar List) ดังนี ้
กลุ่ม A ของเกณฑ์ พื ้นที่ที่ประกอบด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้าประเภทที่เป็ นตัวแทนหายากหรื อมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
เกณฑ์ 1 : พื ้นที่ช่มุ นํ ้าหนึ่งควรได้ รับการพิจารณาว่ามีความสําคัญระหว่างประเทศ หากพื ้นที่ช่มุ นํ ้านั ้น
ประกอบด้ วยประเภทของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่เป็ นตัวแทนหายากมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ ซึง่ พบในเขตชีวภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม
กลุ่ม B ของเกณฑ์ พื ้นที่ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศสําหรับการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกณฑ์ เกี่ยวกับชนิดพันธุ์และชุมนุมประชากรทางนิเวศ
เกณฑ์ 2 : เกื ้อกูลชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ หรื อใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่างยิ่ง หรื อ
ชุมนุมประชากรที่ถกู คุกคาม
เกณฑ์ 3 : เกื ้อกูลประชากรของชนิดพันธุ์พืชหรื อสัตว์ที่สําคัญ สําหรับการธํารงรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของเขตชีวภูมิศาสตร์ หนึง่ โดยเฉพาะ
เกณฑ์ 4 : เกื ้อกูลชนิดพันธุ์พืชหรื อสัตว์ที่อยูใ่ นระยะวิกฤตหนึง่ ของวงจรชีวิตของชนิดพันธุ์นั้น หรื อเป็ นที่
อพยพในระหว่าง สภาวะเสื่อมโทรม

เกณฑ์ พเิ ศษเกี่ยวกับนกนํา้
เกณฑ์ 5 : ตามปกติเกื ้อกูลนกนํ ้า 2 หมื่นตัว หรื อมากกว่า
เกณฑ์ 6 : ตามปกติเกื ้อกูลร้ อยละ 1 ของประชากรในชนิดพันธุ์หรื อสายพันธุ์หนึง่ ของนกนํ ้า
เกณฑ์ พเิ ศษเกี่ยวกับปลา
เกณฑ์ 7 : เกื ้อกูลสัดส่วนที่สําคัญของสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ หรื อวงศ์ของปลาพื ้นเมือง ระยะหนึ่งของวงจร
ชีวิตปฏิสมั พันธ์ ของชนิดพันธุ์ และ/หรื อประชากรที่เป็ นตัวแทนของผลประโยชน์ และ/หรื อคุณค่าของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่
มีคณ
ุ ปู การต่อความหลากหลายทางชีวภาพทัว่ โลก
เกณฑ์ 8 : เป็ นแหล่งสําคัญของอาหารสําหรับปลาวางไข่ ฟูมฟั กตัวอ่อน และ/หรื อเส้ นทางอพยพ ซึ่ง
ปริ มาณสํารองของปลา ไม่วา่ ภายในพื ้นที่ช่มุ นํ ้าหรื อที่อื่นที่เป็ นที่พงึ่ พาอาศัยอยู่

4.4

มาตรการอนุรักษ์ พนื ้ ที่ช่ ุมนํา้ ตามมติคณะรั ฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ.2552

คณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ เรื่ อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่ อง ทะเบียนรายนามพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์ พนื ้ ที่ช่ ุมนํา้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประกาศกําหนดให้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่เป็ นที่สาธารณะทุกแห่งทัว่ ประเทศโดยเฉพาะ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าแหล่ง
นํ ้าจืดเป็ นพื ้นที่สีเขียว และมิให้ สว่ นราชการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ เพื่อสงวนไว้ เป็ นแหล่งรองรับนํ ้าและกักเก็บนํ ้าต่อไป
2. ให้ มีการสํารวจและตรวจสอบขอบเขตพื ้นที่ช่มุ นํ ้าตามทะเบียนรายนามพื ้นที่ช่มุ นํ ้า ที่มีความสําคัญ
ระดับท้ องถิ่นที่ ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็ นแหล่งรับนํ ้าตามธรรมชาติ โดยเป็ น
พื ้นที่กกั เก็บและชะลอการไหลของนํ ้าเพื่อป้องกันนํ ้าท่วมและภัยแล้ ง
3. ให้ มีการติดตามตรวจสอบและดํารงรักษาพื ้นที่ช่มุ นํ ้าตามทะเบียนรายนามพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
ที่มี
ความสําคัญระดับท้ องถิ่น เพื่อสงวนไว้ เป็ นแหล่งรองรับนํ ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นแหล่งนํ ้าสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้ าใช้ ประโยชน์ ที่จะส่งผล
กระทบต่อพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะประโยชน์
4. ให้ สร้ างจิตสํานึกและปลูกฝั งความรู้ ความเข้ าใจในคุณค่าและความสําคัญและการใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าอย่างยัง่ ยืนแก่ทกุ ภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการพื ้นที่
ชุ่มนํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย
5. ให้ นําเสนอพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ภายใต้ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
6. ประกาศให้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ เป็ นเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า
หรื อพื ้นที่ค้ มุ ครองสิง่ แวดล้ อม หรื อพื ้นที่อนุรักษ์ ในลักษณะอื่น

7. เร่งรัดให้ ออกหนังสือสําคัญที่หลวง ในกรณีที่พื ้นที่ช่มุ นํ ้ามีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
เป็ นที่สาธารณประโยชน์ และเร่งให้ ดําเนินการจัดทําแนวเขตที่ชดั เจนเพื่อป้องกันปั ญหาการบุกรุกโดยไม่ให้ เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
8. ให้ มีการฟื น้ ฟูระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ที่เสื่อมโทรม
และต้ องการการปรับปรุงโดยด่วนเพื่อให้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้านั้น สามารถดํารงบทบาทหน้ าที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยา
ได้ ตามธรรมชาติ
9. ให้ มีการจัดทําแผนการจัดการพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งใน
ระยะสันและระยะยาว
้
เพื่อคุ้มครอง ฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ นํ ้า โดยมีการแบ่งเขตการใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นเขตอนุรักษ์ และเขต
พัฒนา พร้ อมทั้งกําหนดแนวเขตกันชนพื ้นที่ ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่สามารถกระทําได้ และห้ ามกระทําในพื ้นที่
10. ให้ จดั ทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้ ม
จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
11. ให้ มีการศึกษาวิจยั ระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

และ

12. ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดปั จจัยหรื อดัชนีชี ้วัดที่ชดั เจน
13. ให้ มีการศึกษาสํารวจพื ้นที่ช่มุ นํ ้าและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
และแก้ ไขเพิ่มเติมทะเบียนพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

เพื่อปรับปรุง

14. ให้ มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกําเนิดประเภทต่างๆ ได้ แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆ
15. ให้ มีการควบคุมป้องกันไฟป่ าในพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่อาจ
เกิดจากชุมชน หรื อเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการดังนี ้
1)

มาตรการป้องกันไฟป่ า
(1)

ให้ ดําเนินการควบคุมระดับนํ ้าของป่ าชุ่มนํ ้าให้ คงที่

(2)

ทําแนวกันไฟเปี ยก (wet-line firebreak) ตามแนวพระราชดําริ

(3) ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ
ให้ กบั ชุมชนถึงอันตรายที่เกิดจากไฟป่ า เป็ นผลให้ ชมุ ชนยุตกิ ารจุดไฟเผาป่ า
2)

เพื่อสร้ างจิตสํานึกและความเข้ าใจ

มาตรการดับไฟป่ า
: จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่ าพื ้นที่ เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลและดําเนินการควบคุมไฟป่ า

ในพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่สําคัญ
: ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ให้ ปฏิบตั งิ านดับไฟป่ าในพื ้นที่ชมุ่ นํ ้า
: ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ดบั ไฟป่ าให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ช่มุ นํ ้า

16. ให้ มีการศึกษาและจัดทําแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบ และในบริ เวณใกล้ เคียง
พื ้นที่ช่มุ นํ ้า ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งในระยะสั ้นและระยะยาว เพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่
ดังกล่าวทั้งระบบ
17. ให้ จดั ทํารายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้ อ 1-16 โดยติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยงานหลัก เสนอต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพื ้นที่ช่มุ นํ ้าเป็ นประจํา

4.5

ภารกิจกรมทรัพยากรนํา้ ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ช่ ุมนํา้
ตามมติคณะรั ฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

กรมทรัพยากรนํ ้า มีภารกิจ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั ้งการดําเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ นํ ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ดําเนินการประกาศ และกําหนดให้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าเป็ นที่สาธารณะทุกแห่งทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะพื ้นที่
ชุ่มนํ ้าแหล่งนํ ้าจืดเป็ นพื ้นที่สีเขียว ควบคุมและป้องกันมิให้ สว่ นราชการเข้ าไปใช้ ประโยชน์เพื่อสงวนไว้ เป็ นแหล่ง
รองรับนํ ้าและกักเก็บนํ ้าต่อไป (ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าข้ อ 1)
2) ให้ มีการติดตามตรวจสอบ
และดํารงรักษาพื ้นที่ช่มุ นํ ้าตามทะเบียนรายนามพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มี
ความสําคัญระดับท้ องถิ่น เพื่อสงวนไว้ เป็ นแหล่งรองรับนํ ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นแหล่งนํ ้าสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้ าใช้ ประโยชน์ ที่จะส่งผล
กระทบต่อพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะประโยชน์ ( ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าข้ อ 3)
3) ให้ สร้ างจิตสํานึกและปลูกฝั งความรู้ ความเข้ าใจในคุณค่าและความสําคัญและการใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าอย่างยัง่ ยืนแก่ทกุ ภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการพื ้นที่
ชุ่มนํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย ( ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าข้ อ 4 )
4) ให้ มีการฟื น้ ฟูระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ที่เสื่อมโทรม
และต้ องการการปรับปรุงโดยด่วน เพื่อให้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้านั้นสามารถดํารงบทบาทหน้ าที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้
ตามธรรมชาติ (ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าข้ อ 8)
5) ให้ มีการจัดทําแผนการจัดการพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคุ้มครอง ฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ นํ ้า โดยมีการแบ่งเขตการใช้ ประโยชน์พื ้นที่เป็ นเขตอนุรักษ์ และ
เขตพัฒนาพร้ อมทั้งกําหนดแนวเขตกันชนพื ้นที่ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่สามารถกระทําได้ และห้ ามกระทําในพื ้นที่
(ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ่ นํ ้าข้ อ 9 )
6) ให้ มีการศึกษาและจัดทําแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบ และในบริ เวณใกล้ เคียง
พื ้นที่ช่มุ นํ ้า ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่
ดังกล่าวทังระบบ
้
(ตามมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าข้ อ 16 )

4.6

ขัน้ ตอนการเสนอขอขึน้ ทะเบียนพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ เป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่ างประเทศ (Ramsar Site)
การเสนอขอขึ ้นทะเบียนพื ้นที่ช่มุ นํ ้า มีขนตอนดั
ั้
งแสดงในรูปที่ 4.6-1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) หน่วยงานหลักหรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบแหล่งนํ ้า ดําเนินการสํารวจและบันทึก
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ างนิเวศวิทยาของแหล่งนํ ้า/พื ้นที่ช่มุ นํ ้า วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของแหล่งนํ ้า ว่าเข้ าหลักเกณฑ์ของ
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วในหัวข้ อ 4.3 ข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อไม่
2) ถ้ าพบว่า แหล่งนํ ้านั ้นมีคณ
ุ ลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ข้อหนึง่ ข้ อใด ให้ นําเสนอสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ เห็นชอบก่อน ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ให้ หน่วยงาน/องค์กร
ผู้รับผิดชอบแหล่งนํ ้า นํากลับไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ ไขพร้ อมดําเนินกิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ในพื ้นที่ ปรับปรุงฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมก่อนนํามาเสนอใหม่
3) ถ้ าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดเห็นชอบ ให้ นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
สิง่ แวดล้ อม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ
ให้ หน่วยงาน/องค์กรผู้รับผิดชอบแหล่งนํ ้า นํากลับไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ ไขพร้ อมดําเนินกิจกรรมเสริ มสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจในพื ้นที่ ปรับปรุงฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมก่อนนํามาเสนอใหม่
4) ถ้ าคณะอนุกรรมการสิง่ แวดล้ อม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ ว่าสมควรได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติ หรื อไม่
5) ถ้ าคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ ก็จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ และประกาศให้ แหล่งนํ ้านั้นเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติ
6) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และประกาศเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติ แล้ ว สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม จะนําเสนอต่อ
สํานักเลขาอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้า พิจารณาให้ ความเห็นชอบเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
7) ถ้ าสํานักเลขาอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
พิจารณาให้ ความเห็นชอบเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ ก็จะดําเนินการประกาศให้ แหล่งนํ ้านั้น เป็ นพื ้นที่ชมุ่ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site)

รู ปที่ 4.6-1

ขัน้ ตอนการเสนอขอขึน้ ทะเบียนพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ เป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติและระหว่ างประเทศ (Ramsar Site)
หน่ วยงานนําเสนอ
จังหวัด

หน่วยงาน/
องค์กรเจ้ าของ
เรื่ องพิจารณา
ทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ ไข
พร้ อมดําเนิน
กิจกรรม
เสริมสร้ าง
ความรู้ความ

พิจารณา

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทํางานวิชาการพื ้นที่ช่มุ นํ ้า

พิจารณา

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

คณะทํางานวิชาการพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
พิจารณา
คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ
กรณีท่ ี 1 เสนอพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ/นานาชาติภายใต้ มติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543
หรื อ 3พฤศจิกายน2552 เป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มี
ความสําคัญระหว่ างประเทศหรื อ” Ramsar

พิจารณา
กรณีท่ 2ี

เป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่ไม่ อยู่ในทะเบียนตามมติคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2543 หรื อ 3 พฤศจิกายน 2552

คณะรัฐมนตรี

พิจารณา

ขึน้ ทะเบียนเป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญ
ระดับชาติหรื อนานาชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

(Nation Focal Point)
จัดทําข้ อมูล Ramsar Information Sheet ( RIS )
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่ าด้ วยพืน้ ที่ช่ ุมนํา้

ตรวจสอบความถูกต้ อง ( RIS) และขึน้ ทะเบียน Ramsar Site
พืน้ ที่ช่ ุมนํา้ ที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศ

หน่วยงาน/องค์กรเจ้ าของ
เรื่ องพิจารณาทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ ไขพร้ อมดําเนิน
กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้
ความเข้ าใจในพื ้นที่

บทที่ 5
มาตรการและแนวทางดําเนินการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู
พัฒนาและใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้
การกําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนา บํารุงรักษาและใช้ ประโยชน์
แหล่งนํ ้าอย่างยัง่ ยืน จะพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศของแหล่งนํ ้า คุณภาพและปริมาณนํ ้า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ศักยภาพและสภาพปั ญหาของแหล่งนํ ้า สภาพเศรษฐกิจสังคม
และประชากร กฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการแหล่งนํ ้าและความต้ องการของ
ประชาชนในพื ้นที่ รวมทั้งการใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้าของชุมชนในสภาพปั จจุบนั เพื่อกําหนดเขตอนุรักษ์ หรื อเขตคุ้มครอง
เขตฟื น้ ฟู และเขตพัฒนา เพื่อการใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้า ทั้งการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

5.1

มาตรการและแนวทางดําเนินการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู และ พัฒนาแหล่ งนํา้

การกําหนดมาตรการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและพัฒนาแหล่งนํ ้า ควรดําเนินการอย่างบูรณาการ เนื่องจากมี
ความเกี่ยวข้ องกันหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ โดยกําหนดให้ ประชาชนเป็ นจุดศูนย์กลางของ
การพัฒนา เพื่อใช้ แหล่งนํ ้าเป็ นฐานการดํารงชีวิต สามารถใช้ ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
นันทนาการ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และแหล่งอารยะธรรมโดยไม่สง่ ผลต่อสภาพแวดล้ อมและระบบ
นิเวศของแหล่งนํ ้า เพื่อให้ ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถกําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
1) กําหนดและประกาศขอบเขตการใช้ ท่ ดี นิ บริเวณโดยรอบแหล่ งนํา้
ดําเนินการ ดังนี ้

โดยกําหนดแนวทาง

• ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกับ ชุม ชน กํ า หนดใช้ ข้ อ บัง คับ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ อ บัญ ญั ติ
ท้ องถิ่น ในการใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้า และการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบแหล่งนํ ้า
• จัดระเบี ยบของชุมชนริ มนํ ้า โดยใช้ มาตรการทางกฎหมายของท้ องถิ่นในการควบคุม ดูแล
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
• พัฒนาพื ้นที่ว่าง และพื ้นที่สาธารณะริ มนํ ้า โดยปรับสภาพภูมิทศั น์ให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวและ
แหล่งพักผ่อนของชุมชน
2)

เพิ่มปริมาณเก็บกักและฟื ้ นฟูคุณภาพนํา้ ในแหล่ งนํา้ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี ้

• ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นออกข้ อบังคับท้ องถิ่ น หรื อข้ อบัญญัติท้องถิ่ นให้ บ้านเรื อนที่
ตั้งอยู่ริมแหล่งนํ ้า และไม่ได้ อยูใ่ นพื ้นที่บริ การระบบบําบัดนํ ้าเสียของชุมชน ตั้งระบบบําบัดนํ ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งนํ ้าสาธารณะ

• ขุดลอกแหล่งนํ ้า ที่ตื ้นเขิน และกําจัดวัชพืชอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้ างการมี ส่วนร่ วมในการเฝ้าระวังการลักลอบปล่อยนํ า้ เสียอุตสาหกรรม นํ า้ เสียจากอาคาร
บ้ านเรื อน และร้ านอาหาร ลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ
3) การอนุรักษ์ และฟื ้ นฟูระบบนิเวศแหล่ งนํา้ และบริเวณพืน้ ที่โดยรอบ โดยกําหนดแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี ้
• ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ สถานภาพของระบบนิเวศแหล่งนํ ้า เพื่อให้ ทราบถึงคุณค่า
ความสําคัญและภัยคุกคามที่ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรม
• ประกาศเขตพื ้นที่ค้ มุ ครองสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่มีระบบนิเวศทางนํ ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ/หรื อ
พื ้นที่ที่มีแนวโน้ มถูกทําลาย เพื่อบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
• ควรให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศแหล่งนํ ้า
4) อนุรักษ์ และฟื ้ นฟูแหล่ งธรรมชาติ แหล่ งศิลปกรรม ประเพณี วิถีชีวติ และ วัฒนธรรม
บริเวณโดยรอบแหล่ งนํา้ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
• สํารวจ รวบรวม และจัดทําข้ อมูลแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ค่าความสําคัญ
ริ มนํ ้า เพื่อเป็ นฐานการบริ หารจัดการพื ้นที่ที่มีความสําคัญ
• ฟื น้ ฟู ดูแลสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมศิลปกรรม ที่มีคณ
ุ ค่าความสําคัญ ในแหล่งนํ ้า
หรื อบริ เวณโดยรอบ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ าย โดยมีแผนดําเนินการที่ชดั เจนและเป็ นไปตามหลักวิชาการ
• ฟื น้ ฟูประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและสร้ างรายได้ เสริ มสําหรับชุมชน

ตารางที่ 5.1–1 สภาพปั ญหา มาตรการ และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ ปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู
และพัฒนาแหล่ งนํา้
สภาพปั ญหา

มาตรการ

แนวทางดําเนินงาน

1. การบุกรุกทําลาย
แหล่งนํ ้า

1. ประกาศเขตคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและ
กําหนดขอบเขตพื ้นที่แหล่งนํ ้าให้ ชดั เจน

1. สํารวจพื ้นที่ กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวเขต
พื ้นที่แหล่งนํ ้าให้ ชดั เจน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ ชมุ ชนรับทราบพื ้นที่เขตคุ้มครอง
สิง่ แวดล้ อม
3. ให้ ราษฎรที่บกุ รุกแหล่งนํ ้า ย้ ายออกจากพื ้นที่
โดยจัดหาพื ้นที่ทํากินหรื อที่ดนิ ทดแทน

2. สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น/
ชุมชน ในการคุ้มครองความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

1. เพิ่มบทบาท หน้ าที่ ศักยภาพและงบประมาณ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อดูแลรักษา
2. ให้ หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ในการออกข้ อกําหนดและการ
บังคับใช้ ข้อกําหนด เพื่อป้องกันการบุกรุก
3. สร้ างเครื อข่ายชุมชน ร่วมเฝ้าระวังการรุกลํ ้า
แหล่งนํ ้า
4. คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ และรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม
5. สร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน รักษากฎหมาย
และป้องกันการบุกรุกพื ้นที่แหล่งนํ ้า

3. อนุรักษ์ สงวนและรักษาระบบนิเวศนํ ้า
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของพืชพรรณ
สัตว์นํ ้าและสัตว์บก

1. สงวน รักษาแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้า พืชอาศัย
และแหล่งอาหารของสัตว์นํ ้า
2. เพาะขยายพันธุ์สตั ว์นํ ้าและปล่อยลงสูแ่ หล่งนํ ้า
เพื่อฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์แหล่งนํ ้า
3. ฟื น้ ฟูปรับปรุงและรักษาคุณภาพนํ ้าให้
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า

สภาพปั ญหา

มาตรการ
4. เสริ มสร้ างความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศนํ ้า อนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ สร้ าง
ความชุม่ ชื ้นและเสถียรภาพของนํ ้าท่า

แนวทางดําเนินงาน
1. สร้ างฝายชะลอนํ ้าหรื อฝายทดนํ ้า เพื่อสร้ าง
ความชุม่ ชื ้นและเพิ่มเสถียรภาพของนํ ้าท่า
2. ฟื น้ ฟูทรัพยากรสัตว์นํ ้าและนกนํ ้าที่หายากและ
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
3. กําหนดเขตคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม เขตอภัยทาน
เขตเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้า บริ เวณหน้ าวัดริ มนํ ้า

2.การขาดแคลนนํ ้า

1. เพิ่มศักยภาพการเก็บกักนํ ้า ลดการระเหย
นํ ้าและการซึมนํ ้า

1. ปรับปรุง ขยายความลึก/ความกว้ างของแหล่ง
นํ ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักนํ ้า
2. จํากัดปริ มาณวัชพืชนํ ้า ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อลดการ
ระเหยนํ ้าและลดการตื ้นเขิน
3. ใช้ ดนิ เหนียวปูพื ้นแหล่งนํ ้า เพื่อลดการซึมนํ ้า

2 .เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายนํ ้า

1. ขุดลอกลํารางระบายนํ ้าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งนํ ้าเข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรม
2. วางระบบส่งนํ ้าแบบท่อเข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรม

3. นํ ้าท่วม

1. เพิ่มศักยภาพการเก็บกักนํ ้า

1. ปรับปรุง ขยายความลึก/ความกว้ างของแหล่งนํ ้า
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักนํ ้า

2. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้า

1. ขุดลอกลํารางระบายนํ ้าที่ออกจากแหล่งนํ ้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้า
2. สร้ างลํารางระบายนํ ้า เพิ่มหรื อขยายขนาดทาง
ระบายนํ ้าออกจากแหล่งนํ ้า
3. จํากัดปริ มาณวัชพืชนํ ้า ปี ละ 2 ครัง้ ในช่วงต้ น
ฤดูฝนและปลายฤดูฝน
เพื่อลดการกีด
ขวางทางนํ ้า

3. ขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ ้าเพื่อลด
การตื ้นเขินของแหล่งนํ ้า

1. ขุดลอกแหล่งนํ ้าโดยคํานึงถึงทิศทางการไหล
ของนํ ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ในแหล่งนํ ้า
2. กําจัดวัชพืชในแหล่งนํ ้าเพื่อลดการตื ้นเขินของ
แหล่งนํ ้า

สภาพปั ญหา
4.นํ ้าเสียจากชุมชน
อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม

มาตรการ
1. อนุรักษ์ และป้องกันการเสื่อมโทรมของ
คุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้า

แนวทางดําเนินงาน
1. เฝ้าระวัง ควบคุมและลดมลพิษนํ ้า จากโรงงาน
อุตสาหกรรมบริ เวณโดยรอบ
2. ควบคุมมาตรฐานนํ ้าทิ ้ง จากนาข้ าว บ่อเพาะเลี ้ยง
สัตว์นํ ้า และนากุ้ง
3. สนับสนุนให้ อาคารบ้ านเรื อน ติดตั้งถังบําบัด
นํ ้าเสีย บ่อเกราะและบ่อซึม
4. สนับสนุนให้ ร้านอาหารมีถงั ดักไขมัน งดทิ ้งเศษ
อาหาร นํ ้าแกงและนํ ้าล้ างภาชนะลงสูแ่ หล่งนํ ้า

2. ลดมลพิษนํ ้าจากชุมชน อุตสาหกรรม นา
ข้ าวฟาร์ มสุกร การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า ลงสู่
แหล่งนํ ้า

1. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีระบบบําบัดนํ ้า
เสียชุมขน หรื อปรับปรุงระบบบําบัดนํ ้าเสีย
2. ร่วมเฝ้าระวังและควบคุมนํ ้าทิ ้งโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานนํ ้าทิ ้ง
3. ลดการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
สวนผลไม้ พืชไร่ สวนผักและนาข้ าว
4. งดเว้ นการปล่อยนํ ้าทิ ้งจากฟาร์ มสุกรและนากุ้ง
ที่ไม่ผา่ นการบําบัด ลงสูแ่ หล่งนํ ้า

3. ควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และกิจกรรม
ที่ก่อให้ เกิดมลพิษลงสูแ่ หล่งนํ ้า

1. ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องบังคับใช้ กฎหมาย
สิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
2. เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการ
ออกข้ อกําหนดและการบังคับใช้ ข้อกําหนด
เพื่อลดมลพิษลงสูแ่ หล่งนํ ้า
3. ควบคุมการใช้ ที่ดนิ และแหล่งกําเนิดมลพิษ เพื่อ
ป้องกันมลพิษลงสูแ่ หล่งนํ ้า

4. ปรับปรุงคุณภาพสิง่ แวดล้ อมชุมชน
โดยรอบแหล่งนํ ้าโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน

1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนัก
ในปั ญหามลพิษบริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้า
2. สร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน ร่วมเฝ้าระวัง
มลพิษนํ ้า และร่วมฟื น้ ฟูคณ
ุ ภาพแหล่งนํ ้า
3. จัดทําแผนการจัดการสิง่ แวดล้ อม ให้ มีระบบ
จัดการขยะและนํ ้าเสียในชุมชน

สภาพปั ญหา

มาตรการ

แนวทางดําเนินงาน
4. ใช้ การควบคุมตามกฎหมาย และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สนับสนุนผู้ที่ให้ ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สิง่ แวดล้ อม

5.ชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่
รุกราน (Invasive Alien
Species :IAS)

1. บริ หารจัดการชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่น

1. กําหนดหน่วยงานประสานงานกลาง ด้ านนโยบาย
2. จัดทําแผนและควบคุมการแพร่ระบาด/หรื อกําจัด
โดยมีแผนจัดการเฉพาะชนิดพันธุ์
และ
ดําเนินการโดยด่วน

2. ป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่น

1. สํารวจ/ตรวจสอบ/ติดตามการแพร่กระจาย หาก
พบว่าระบาดให้ ดําเนินการควบคุม/กําจัดจาก
พื ้นที่ และแจ้ งหน่วยประสานงาน
2. เฝ้าระวังและติดตาม หากพบว่ามีแนวโน้ มจะ
แพร่กระจาย ให้ แจ้ งหน่วยงานประสานงาน
เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกัน
3. ไม่สง่ เสริ มการแพร่กระจาย/ขยายพันธุ์/ขยาย
ถิ่นเพาะเลี ้ยง/เพาะปลูก/แจกจ่าย
4. ไม่นําเข้ า/ครอบครอง/เพาะเลี ้ยง/เพาะปลูก/ขนส่ง
หากเพื่อการศึกษาวิจยั ให้ ขออนุญาต/ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และกําจัดชนิด
พันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกรานในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ตาม
กฎหมาย
6. จัดทําแนวทางปฏิบตั แิ ละควบคุม ป้องกัน และ
ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นจากการ
นําเข้ าโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะจากการขนส่ง
และคมนาคม
7. จัดทําทะเบียนการครอบครองและ/หรื อการ
นําเข้ าชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นอื่นที่ไม่อยูใ่ นรายการ

สภาพปั ญหา

มาตรการ

แนวทางดําเนินงาน

3. สนับสนุนการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

1. สนับสนุนการศึกษาวิจยั ปั จจัยการแพร่ระบาด/
การใช้ ประโยชน์/ผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. สนับสนุนการศึกษาวิจยั และการดําเนินการ
กําจัด ควบคุมโดยชีววิธีอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
3. สนับสนุนการศึกษาวิจยั ชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่มากับ
นํ ้าอับเฉาและชนิดพันธุ์เกาะติด (biofouling)
และปั จจัยการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. สนับสนุนการศึกษา กฎหมาย มาตรการ กลไก
ที่เกี่ยวข้ องกับชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นทางทะเล เพื่อวาง
มาตรการ กลไกในประเทศให้ สามารถควบคุม
และจัดการชนิดพันธุ์ที่มากับนํ ้าอับเฉา และ
ชนิดพันธุ์เกาะติด

4. เผยแพร่ สร้ างความตระหนักและให้ ความรู้
ในเรื่ องของชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่น

1. สนับสนุนการจัดทํา/เผยแพร่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ
คูม่ ือทะเบียนชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นฯ สําหรับด่าน
ตรวจพืชและด่านกักสัตว์
2.

6.ความเสื่อมโทรม
ของป่ าชายเลน

1. อนุรักษ์ พื ้นที่ป่าชายเลนในเขตพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
เขตคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม อุทยาน

เผยแพร่ความรู้และจัดฝึ กอบรม เจ้ าหน้ าที่
ผู้เกี่ยวข้ องและสาธารณชน เกี่ยวกับทะเบียน
ชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นฯ และผลกระทบจากชนิด
พันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกราน

1. กําหนดพื ้นที่ ประกาศเขตคุ้มครองป่ าชายเลน
2. สร้ างเครื อข่ายชุมชนรักษาป่ าชายเลน บังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริ มชุมชนปลูกป่ าชายเลนในพื ้นที่อนุรักษ์

สภาพปั ญหา

มาตรการ

แนวทางดําเนินงาน

2. คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง เสริ มสร้ าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์
พันธุ์พืช นกนํ ้า สัตว์บกและสัตว์นํ ้า

1. สร้ างความอุดมสมบูรณ์ในพื ้นที่ป่าชายเลน

3. กําหนดพื ้นที่อนุรักษ์ พื ้นที่ทอ่ งเที่ยว และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับ
ศักยภาพและ ขีดความสามารถการ
รองรับของป่ าชายเลน

1. สํารวจ กําหนดพื ้นที่อนุรักษ์ และพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
แยกออกจากกัน ไม่สง่ ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม

2. เพาะและปล่อยพันธุ์สตั ว์นํ ้าในป่ าชายเลน
3. ลดมลพิษนํ ้าที่สง่ ผลกระทบต่อป่ าชายเลน
4. อนุรักษ์ ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้าและสัตว์นํ ้า

2. สร้ างความรู้เกี่ยวกับป่ าชายเลน วิถีชีวิต ธรรมชาติ
สําหรับชุมชนในการบริ หารจัดการและการ
ให้ บริ การนักท่องเที่ยว
3. จัดทําทางเดินแบบยกสูงจากพื ้นนํ ้า สําหรับ
นักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ ในป่ าชายเลน
4. ประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง
ทางด้ านความเหมาะสมของสถานที่ บริ การ
การตลาดและ ความปลอดภัย

7.ความเสื่อมความ
อุดมสมบูรณ์ และ
การกัดเซาะชายฝั่ ง
ทะเล

1. คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ ง รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง

1. สร้ างความอุดมสมบูรณ์และรักษาคุณภาพนํ ้า
ชายฝั่ งทะเลในเขตอนุรักษ์ หาดเลน หาดหิน
2. กําหนดเขตคุ้มครองทรัพยากรชายฝั่ งทะเล
สร้ างเครื อข่ายอนุรักษ์ และบังคับใช้ กฎหมาย
3. เพาะและปล่อยพันธุ์สตั ว์นํ ้าในเขตอนุรักษ์

2. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล รักษา
ป่ าชายเลน หาดเลน หาดหินและหาดทราย

1. จัดทําแผนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล ให้
สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่ ตลอดแนวชายฝั่ ง
2. สร้ างการมีสว่ นร่วมชุมชนในการจัดทําเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งในพื ้นที่เอกชน
3. อนุรักษ์ ป่าชายเลน จัดทําแนวไม้ ไผ่ชะลอคลื่น
สนับสนุนการปลูกป่ าชายเลนในพื ้นที่เอกชน

3. การป้องกันและลดมลพิษสิง่ แวดล้ อม

1. ควบคุมปริ มาณและคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากชุมชน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการเพาะเลี ้ยง
สัตว์นํ ้าลงสูช่ ายฝั่ งทะเล

สภาพปั ญหา

มาตรการ

แนวทางดําเนินงาน
2. ควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบเขต
อนุรักษ์ เพื่อป้องกันมลพิษลงสูช่ ายฝั่ งทะเล
3. ใช้ การควบคุมตามกฎหมาย และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สนับสนุนผู้ที่ให้ ความร่วมมือใน
การลดมลพิษสิง่ แวดล้ อม

8.การสูญเสียวัฒนธรรม
ประเพณีพื ้นบ้ าน และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

1. พัฒนาและรื อ้ ฟื น้ วัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อ พิธีกรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ดั้งเดิมให้ สมคุณค่าและเหมาะสม

1. อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. สนับสนุนคนรุ่นใหม่ศกึ ษาและรับการถ่ายทอด
สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นดั้งเดิม
3. ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ านให้ นกั ท่องเที่ยวชม

2. เสริ มสร้ างความรู้เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์
วิถีชีวิต ธรรมชาติ สําหรับชุมชน

1. พัฒนาเครื อข่ายด้ านศิลปวัฒนธรรม
แหล่งประวัตศิ าสตร์ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. ประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อผลิตสินค้ า
สําหรับขายนักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้ เลี ้ยง
ครอบครัว

5.2

การบํารุ งรั กษาและใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้

แหล่งนํ ้า เป็ นแหล่งกําเนิดของปั จจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น เป็ นแหล่งนํ ้าดิบเพื่อการอุปโภค
บริ โภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แหล่งประมงและเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คมนาคมขนส่ง และยังมีคณ
ุ ค่าทางสังคม
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น นันทนาการ และความสําคัญต่อระบบนิเวศ แหล่งนํ ้า
บางแห่งได้ ตกอยูใ่ นสภาพถูกคุกคามโดยการบุกรุกพื ้นที่และกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งบางพื ้นที่
ขาดการดูแลและบํารุงรักษา จึงเป็ นสาเหตุให้ แหล่งนํ ้ามีสภาพทรุดโทรม ตื ้นเขิน และความสมดุลของระบบนิเวศที่
เคยมีอาจเกิดการสูญหายไป ดังนันจึ
้ งได้ กําหนดมาตรการการบํารุงรักษาและใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้า ดังนี ้
1) ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากแหล่ งนํา้ ที่ไม่ ส่งผลกระทบต่ อระบบนิเวศ และวิถชี ีวติ ชุมชน
โดยรอบแหล่ งนํา้ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
• จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางนํ ้า ที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและ
วิถีชีวิตชุมชน

• จัดฝึ กอบรมและพัฒนาอาชีพเสริ ม ทั้งทางด้ านการเกษตร อุตสาหกรรมภายในครัวเรื อน และ
การท่องเที่ยว ที่ต้องพึง่ พาแหล่งนํ ้าเป็ นฐานการผลิต เช่น การเลี ้ยงปลาในกระชัง และการปลูกพืชนํ ้า เป็ นต้ น
• ให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ชุมชนและภาคเอกชน ร่วมกันฟื น้ ฟูกิจกรรม งานประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนริ มนํ ้า
2)

สร้ างความเข้ มแข็งและเครือข่ ายชุมชนโดยรอบแหล่ งนํา้ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
• สร้ างองค์ความรู้ จิตสํานึกและสร้ างเครื อข่ายป้องกันและอนุรักษ์ แหล่งนํ ้า

• ส่งเสริ มกิจกรรมทางนํ ้า เช่น ค่ายเยาวชนรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม การฝึ กอบรมเรื่ องการใช้ เครื่ องมือ
ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าอย่างง่าย สําหรับกลุม่ เครื อข่ายอนุรักษ์ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของแหล่งนํ ้า
การดําเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื น้ ฟูและพัฒนาแหล่งนํ ้า ให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิมตามธรรมชาติ เพื่อรักษา
สภาพของระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณกักเก็บนํ ้าเพื่อใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 5.2-1
ตารางที่ 5.2-1 แนวทางการบํารุ งรั กษาและใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้ อย่ างยั่งยืน
การบํารุ งรั กษาและใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้
1.ประกาศเขตคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและกําหนดขอบเขต
พื ้นที่แหล่งนํ ้าเพื่อป้องกันการบุกรุก

แนวทางดําเนินงาน
1.สํารวจพื ้นที่ กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวเขตพื ้นที่
แหล่งนํ ้าให้ ชดั เจน
2.ประชาสัมพันธ์ให้ ชมุ ชนรับทราบพื ้นที่เขตคุ้มครอง
สิง่ แวดล้ อม
3.ให้ ราษฎรที่บกุ รุกแหล่งนํ ้า ย้ ายออกจากพื ้นที่ โดยจัดหา
พื ้นที่ทํากินหรื อที่ดนิ ทดแทน

2.การขุดลอกและปรับภูมิทศั น์

1.ขุดลอกตามหลักวิชาการไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม
2.ปรับภูมิทศั น์ให้ กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
3.สร้ างจิตสํานึกให้ ชมุ ชนและประชาชนร่วมกันกําจัด
วัชพืชนํ ้า งดเว้ นการทิ ้งขยะและสิง่ ปฏิกลู ลงสูแ่ หล่งนํ ้า

3.การดูแลรักษาคุณภาพนํ ้าเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

1.เฝ้าระวัง ควบคุมและลดปริมาณนํ ้าทิ ้งจากชุมชน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ลงสูแ่ หล่งนํ ้า
2.จัดสร้ างระบบบําบัดนํ ้าเสีย ถังดักไขมันในครัวเรื อน
3.สนับสนุนเทศบาลจัดสร้ างระบบบําบัดนํ ้าเสียชุมชน

การบํารุ งรั กษาและใช้ ประโยชน์ แหล่ งนํา้
4.เพิ่มปริ มาณการเก็บกักนํ ้าและใช้ นํ ้าอย่างประหยัด

แนวทางดําเนินงาน
1.เพิ่มความสูงของคันดินกั้นนํ ้าบริ เวณริ มขอบฝั่ งเพื่อเพิ่ม
ปริ มาณการเก็บกักนํ ้า
2.ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้ นํ ้าอย่างประหยัด
ทั้งการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3.กําจัดวัชพืชอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อลดการระเหยนํ ้า
และการตื ้นเขินของแหล่งนํ ้า

5.การป้องกันขอบตลิง่ และการกัดเซาะชายฝั่ ง

1.ก่อสร้ างผนังป้องกันตลิง่ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ให้
กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ และคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อม
2.ปลูกต้ นไม้ เพื่อป้องกันการชะล้ างพังทลายของขอบตลิง่
หรื อริ มฝั่ งแม่นํ ้า
3.ก่อสร้ างเขื่อนแบบหินทิ ้งบริ เวณโดยรอบแหล่งนํ ้าเพื่อ
ป้องกันการบุกรุก

6.การใช้ ประโยชน์แหล่งนํ ้าอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม

1. ประเมินปริมาณการเก็บกักนํ ้า และปริ มาณนํ ้าต้ นทุน
เพื่อกําหนดปริ มานนํ ้าเพื่อใช้ ประโยชน์ในแต่ละปี
2.จัดสรรนํ ้าเพื่อการใช้ ประโยชน์ ให้ กระจายทัว่ ถึงทุกชุมชน
3.เน้ นการใช้ ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริ โภคเป็ นอันดับ
แรก รองลงมา ได้ แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ ตามลําดับ

7. การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์นํ ้าอย่างยัง่ ยืน

1.รักษาคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าให้ เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า
2.ใช้ เครื่ องมือจับสัตว์นํ ้าที่เหมาะสม ไม่ทําลายสัตว์นํ ้าตัว
เล็ก แหล่งอาหารและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นํ ้า
3.ควรมีการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าและปล่อยสัตว์นํ ้าวัยอ่อนลง
สูแ่ หล่งนํ ้า อย่างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
4.งดเว้ นการจับสัตว์นํ ้าในฤดูวางไข่
5.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนงดบริ โภคสัตว์นํ ้าที่มีไข่ในท้ อง

แหล่ งนํา้ ลําดับที่..............................
แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่ งนํา้ ระดับท้ องถิ่น
จัดทําโดย
กรมทรั พยากรนํา้
ข้กระทรวงทรั
อมูลพืน้ ฐานของแหล่
งท่ องเทีแ่ ยละสิ
วเชิง่ เกษตร
พยากรธรรมชาติ
แวดล้ อม
วันที่สาํ รวจ........../........../..........
ชื่อผู้สาํ รวจ..................................................หน่ วยงาน.................................................เลขที่...........หมู่ท่ .ี ........
ถนน....................................ตําบล.....................................อําเภอ............................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์ ..........................โทรสาร..........................อีเมล์ ..........................................
ข้ อมูลพืน้ ฐานของแหล่ งนํา้ /พืน้ ที่ช่ ุมนํา้
ชื่อแหล่ งนํา้ .......................................................................................................................................................
ที่ตงั ้ แหล่ งนํา้ อยู่หมู่ท่ .ี ...............ถนน...................................................ตําบล...................................................
อําเภอ............................................................................จังหวัด........................................................................
ชื่อหน่ วยงานรั บผิดชอบหลัก..........................................................................................เลขที่..........หมู่ที่..........
ถนน...................................ตําบล...................................อําเภอ..............................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์..................โทรสาร................อีเมล์..............................เว็บไซด์..............................
สังกัด หน่วยงานราชการ กรม...............................................กระทรวง..............................................................
ชื่อหน่ วยงานรั บผิดชอบร่วม
1........................................................................................................................................................................
2.…………………………………………………………………………………………………………………............
3..………………………………………………………………………………………………………………….....…..
แหล่ งนํา้ หมายถึง พื ้นที่เก็บกักนํ ้า แบ่งเป็ น (1) แหล่งนํ ้าไหล ที่สําคัญได้ แก่ ห้ วย ลําธาร นํ ้าตก แก่ง คลอง แคว แม่นํ ้า
(2) แหล่งนํ ้านิ่ง ที่สําคัญได้ แก่ หนอง บึง สระ ทะเลสาบ แอ่ง อ่างเก็บนํ ้า ที่ลมุ่ กว๊ าน หนองนํ ้ากร่อย ป่ าพรุ บ่อปลาและ
บ่อกุ้ง เป็ นต้ น
การจัดประเภทของแหล่ งนํา้ แบ่งตามกิจกรรมที่ต้องดําเนินงาน หรื อต้ องแก้ ไขปั ญหา เป็น 3 ด้ าน คือ
1.ด้ านการอนุรักษ์ -นํ ้ามีคณ
ุ ภาพดี สภาพแวดล้ อมดี ปริ มาณนํ ้าเพียงพอ ต้ องดูแลรักษาเพื่อใช้ ประโยชน์ยงั่ ยืน
2.ด้ านการปรับปรุ ง ฟื ้ นฟู-นํ ้าสีดําคลํ ้า กลิน่ เหม็น ตื ้นเขิน มีการกัดเซาะตลิง่ มีขยะ/วัชพืชมาก ถูกบุกรุก
3.ด้ านการพัฒนา-นํ ้ามีคณ
ุ ภาพดี สภาพแวดล้ อมดี ปริมาณนํ ้าไม่เพียงพอ แต่สามารถเพิ่มปริ มาณเก็บกักได้
1

กรมทรัพยากรนํา้

แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่ งนํา้ ระดับท้ องถิ่น

การกําหนดรูปแบบการดําเนินการด้ านการอนุรักษ์ ปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู และพัฒนา
(ใส่ เครื่ องหมาย X ในข้ อที่ตรงกับสภาพแหล่ งนํา้ )

สภาพแหล่ งนํา้


ปริมาณนํา้

แนวทางดําเนินการ

ไม่ ดี
 นํ ้าขุน่ /สีดําคลํ ้า/มีกลิน่
 ตื ้นเขิน
 วัชพืชหนาแน่น
 มีการกัดเซาะตลิง่

ปรั บปรุ ง

ฟื ้ นฟู

 มีการบุกรุก
 มีการระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น
 มีตะกอนแขวนลอย/สิง่ ปนเปื อ้ น


ดี

 นํ ้าไม่เพียงพอ/พอใช้ บางปี
 นํ ้าท่วม
 สามารถเพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์



ดี

พัฒนา/เพิ่มศักยภาพ

การใช้ ประโยชน์

 นํ ้าพอใช้ ตลอดปี

อนุรักษ์

หมายเหตุ : วิธีการใช้ ตารางการกําหนดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในแหล่ งนํา้
1. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีปัญหาเพียงข้ อใดข้ อหนึ่ง เช่น นํ ้าขุน่ /มีสีดําคลํ ้า มีกลิน่ มีตะกอนแขวนลอยหรื อ
สิง่ ปนเปื อ้ น แหล่งนํ ้าตื ้นเขิน มีวชั พืชระบาด มีปัญหาการกัดเซาะตลิง่ มีการบุกรุก มีปัญหานํ ้า
ท่วมหรื อขาดแคลนนํ ้า ให้ กาํ หนดรูปแบบการดําเนินการ (X) ด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู แล้ ว
ให้ เลือกใช้ เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู
2. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีคุณภาพนํา้ ดี ใส ไม่มีกลิน่ ไม่มีตะกอนแขวนลอยหรื อสิง่ ปนเปื อ้ น ไม่ตื ้นเขิน ไม่มี
วัชพืชระบาด ไม่มีปัญหาการกัดเซาะตลิง่ ไม่มีปัญหาการบุรุก ไม่มีปัญหานํ ้าท่วม มีนํ ้าพอใช้
ตลอดปี ให้ กาํ หนดรูปแบบการดําเนินการ (X) ด้ านการอนุรักษ์ แล้ วให้ เลือกใช้ เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด
สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการอนุรักษ์
3. ถ้ าแหล่ งนํา้ มีคุณภาพนํา้ ดี ใส ไม่มีกลิน่ ไม่มีตะกอนแขวนลอยหรื อสิง่ ปนเปื อ้ น ไม่ตื ้นเขิน ไม่มี
วัชพืชระบาด ไม่มีการกัดเซาะตลิง่ ไม่มีการบุรุก ไม่มีปัญหานํ ้าท่วม แต่มีการขาดแคลนนํ ้าในบาง
ปี หรื อมีปริมาณนํ ้าไม่พอใช้ ตลอดปี ให้ กาํ หนดรูปแบบการดําเนินการ (X) ด้ านการพัฒนา
แล้ วให้ เลือกใช้ เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการพัฒนา
2

กรมทรัพยากรนํา้

แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่ งนํา้ ระดับท้ องถิ่น

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการอนุรักษ์
1.0

ค่ าคะแนน (B)
0.5

0.3

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ)

1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์
1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั

คะแนนรวม
(AxB)

1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม (1)

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 แนวโน้ มการบุกรุกแหล่งนํ ้า

10

มี

-

ไม่มี

2.2 การขยายตัวของชุมชน/โรงงาน

10

มี

-

ไม่มี

2.3 นํ ้าเสียลงสูแ่ หล่งนํ ้า

10

มี

-

ไม่มี

2.4 การระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น

10

มี

-

ไม่มี

2.5 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม

รวม (2)

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม (3)

25

รวมทัง้ หมด (1)+(2)+(3)

100

3

กรมทรัพยากรนํา้

แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่ งนํา้ ระดับท้ องถิ่น

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการปรั บปรุ ง ฟื ้ นฟู
เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ)

ค่ าคะแนน (B)
1.0

0.5

0.3

คะแนนรวม
(AxB)

1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ
1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม 1

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 การตื ้นเขิน/วัชพืชหนาแน่น

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

2.2 การกัดเซาะตลิง่

5

มาก

ปานกลาง

น้ อย

2.3 การบุกรุกแหล่งนํ ้า

10

มาก

เล็กน้ อย

ไม่มี

2.4 สี

5

ดํา

เขียว/ขุน่

ใส

2.5 กลิน่ หรื อสิง่ ปนเปื อ้ น

5

มี

-

ไม่มี

2.6 การระบาดของพืช/สัตว์ตา่ งถิ่น

5

มีมาก

เล็กน้ อย-ปานกลาง

ไม่มี

2.7 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

10

มาก

ปานกลาง

น้ อย

รวม 2

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม 3

25

รวมทัง้ หมด

100
4

กรมทรัพยากรนํา้

แบบประเมินสถานภาพปั ญหาแหล่ งนํา้ ระดับท้ องถิ่น

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ัด สถานภาพของแหล่ งนํา้ ด้ านการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพการใช้ ประโยชน์
ค่ าคะแนน (B)

นํา้ หนัก A
(ร้ อยละ

1.0

0.5

0.3

1.1 จํานวนครัวเรื อนได้ รับประโยชน์

5

มากกว่า 200

200-100

ตํ่ากว่า 100

1.2 ประเภทการใช้ ประโยชน์

10

อุปโภค-บริ โภค

เกษตรกรรม/

อื่นๆ

เกณฑ์ /ตัวชีว้ ดั

คะแนนรวม
(AxB)

1. ความสําคัญและประโยชน์ ท่ คี าด
ว่ าจะได้ รับ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 ขนาดของแหล่งนํ ้า

5

มากกว่า 500 ไร่

100-500 ไร่

น้ อยกว่า 100 ไร่

1.4 ที่ตั้งของแหล่งนํ ้า

5

ติดชุมชน

ใกล้ ชมุ ชน

ห่างชุมชน

รวม (1)

25

2. ความรุ นแรงของปั ญหา/ศักยภาพ
/ระบบนิเวศ
2.1 ปริ มาณนํ ้าเก็บกัก

10

ไม่เพียงพอทุกปี

เพียงพอบางปี

เพียงพอ

2.2 พื ้นที่ยกระดับเก็บกักนํ ้า

10

ทําได้

-

ทําไม่ได้

2.3 การพัฒนาระบบกระจายนํ ้า

10

ทําได้

-

ทําไม่ได้

2.4 อาคารรับนํ ้า/ระบายนํ ้า

10

ชํารุด

ไม่มี

ไม่ชํารุด

2.5 นํ ้าท่วม

10

เกิดขึ ้นทุกปี

เกิดขึ ้นบางปี

ไม่เคยเกิดขึ ้น

รวม (2)

50

3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ปั ญหาการดูแลรักษา

10

มี

-

ไม่มี

3.2 ปั ญหาการจัดตั้งกลุม่ บริ หารจัดการ

10

มี

-

ไม่มี

3.3 ปั ญหากฎ/ระเบียบ/ข้ อกําหนดชุมชน

5

มี

-

ไม่มี

รวม (3)

25

รวมทัง้ หมด (1)+(2)+(3)

100

5

