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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด การศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ศึกษา
และวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าของรัฐ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ประเทศไทย  

จากการศึกษาพบว่าปัญหาในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยที่ผ่านมา ได้แก่  
1. ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ปัญหานโยบายและแผนการ
จัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย พบว่าขาดแผนแม่บทการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และขั้นตอนในการจัดท านโยบายและแผนยังขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ปัญหาความไม่สอดคล้องของเนื้อหากฎหมายกับหลักการ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พบว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ กฎหมายที่บังคับใช้ใน
เขตอนุรักษ์ ได้ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ตามนอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าแล้ว ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์นั้น พบว่ากฎหมายส่วนมากไม่มีปฏิบัติตาม
หลักการที่ส าคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายประการ จึงส่งผลให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขต
อนุรักษ์ เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นจ านวนมาก 3. ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กร พบว่ามี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีอยู่จ านวนมาก เกิดความซ้ าซ้อนกันใน
การปฏิบัติหน้าที่ อีกท้ังยังขาดการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ปัญหาการขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า พบว่าประชาชนยังขาด
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ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า รวมถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม   

การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย รัฐควรก าหนดให้มีการจัด 
ท าแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ทั้งประเทศ 2. ข้อเสนอแนะด้านองค์กร รัฐควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า การจัดตั้งองค์กรจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับจังหวัด  โดยท างานประสานกับคณะกรรมการ  
ลุ่มน้ าประจ าจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่รับนโยบายจากส่วนกลาง ส่วนในระดับท้องถิ่น การจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน 3. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย รัฐควรออกกฎหมายล าดับรองหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยอาศัยหลักการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 4. ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐควรสร้างกลไกการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการวางแผนจัดการและการติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  



 

ABSTRACT 
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The objective of this thesis is to study legal measures regarding conservation 

and wise use of wetlands. The study by qualitative research methods i.e. the 
principles, concepts, theories concerning Romsar conservation and wise use in 
wetlands as well as studying and analyzing the Convention on wetlands, foreign laws 
relating to conservation and wise use of wetlands, including but not limited to 
government’s wetland management policies and plans, laws, cabinet resolutions and 
government organizations related to wetland management in Thailand. 

Based on the study, it is found that the problems in wetland management in 
Thailand in the past are; 1. Problems of unclear wetland policy and management 
plans are problems of wetland resources policy and planning in Thailand arising from 
lack of master plan for wetland management, action plan for conservation and 
utilization of wetland, and the procedures for making policies and plans having been 
insufficient public participation 2.Concern about inconsistency of legal content and 
principles in accordance with the Convention on wetlands; that wetlands located in 
conservation areas have already been enforced wisely by laws under the Convention 
on wetlands. Nevertheless, in case of wetland areas outside the conserved area, it 
found that most laws do not comply with significant principles in the Convention on 
wetlands in many respects, consequently, the wetlands outside the conserved area 
losing a large number of wetlands 3.Organizational structure issues; that there are 
many agencies that are responsible for maintaining and protecting wetland areas, 
however, duplication of duties happens, and also lacking genuinely decentralization 
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to local government organizations 4. The problem of shortage of public participation 
in the conservation and utilization of wetlands; that people still lack knowledge and 
understanding in conservation and use of wetland including people not participating 
in imposing on wetland management policy and plan or projects or activities 
concerning the environment. 

This study would suggest that 1. Owing to a recommendation relating to any 
policies, the government should establish a master plan about wetland management 
and wetland action plan in order to administrative plan for wetlands throughout the 
country 2. As recommendations for an organization, the state should improve  
the structure of wetland management, establishment of wetland management 
organizations at the provincial level working in collaboration with the Provincial 
Watershed Management Committee to be responsible for centralizing any local 
policies, establishing a wetland management sub-committee for specific wetland 
areas at the local level or community wetland committee 3. With respect to legal 
advice, the government should enact the subsidiary legislation or local ordinances 
for conservation and use of wetlands based on principles subject to the Convention 
on wetland, and 4. For suggestions for public participation, the government should 
set up a mechanism for wetland management based on community participation in 
planning, management and monitoring of wetland changes. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยผู้เขียนขออุทิศให้แก่นายส าราญ สร้อยเสริมทรัพย์  

ผู้เป็นบิดาที่ล่วงลับไป และด้วยความสนับสนุนทางการเงินจากนางโสภา สร้อยเสริมทรัพย์ ผู้เป็น
มารดา และครอบครัวของผู้เขียน คือ คุณพุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ สามี และ ด.ญ.จิตรกันยา หุ่นโตภาพ 
บุตรสาว ที่คอยเป็นก าลังใจที่ดีและช่วยเหลือผู้เขียนเสมอมา  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
สุนทร มณีสวัสดิ์   ศาสตราจารย์ ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทั้งสามท่านมีให้ช่วยเหลือและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด 
สิงคะเนติ กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิต กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ 
สิทธิพงษ์  กรรมการ ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีและเป็น
ประโยชน์แก่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นอย่างยิ่ง และเจ้าหน้าที่หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คุณณฏัฐิดา สุภาพงษ์ ที่ช่วยประสานงาน บริการด้วยไมตรีและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณท่ีให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แก่ รองศาตราจราย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ท่านให้โอกาสแก่ผู้เขียนในการเข้าร่วม
ศึกษาในรายวิชาการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่านเป็นคนแรก ๆ ที่ให้ท าให้ผู้ เขียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ า และขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท างานที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา 
ตลอดจนให้โอกาสเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ คุณจินตนา ปิ่นน้อย เจ้าหน้าที่
ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ให้ข้อมูลและค าแนะนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา   
เจ้าหน้าที่ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ า และเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่ให้ข้อมูล
ตลอดจนเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 สุดท้ายผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและหน่วยงานของรัฐสามารถน าไปใช้ในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
พ้ืนที่ชุ่มน้ าอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 
 

       จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ 
 กุมภาพันธ์ 2563 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มี คุณค่าโดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า การเป็นแหล่งน้ า แหล่ง
เก็บกักน้ าฝนและน้ าท่าป้องกันน้ าเค็มมิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอน 
และแร่ธาตุ ดักจับสารพิษ เป็นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้
ประโยชน์ มีความส าคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความส าคัญ
ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์  สังคม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัย1 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการสูญหายและความ
เสื่อมโทรมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการกระท าของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ท าให้กระทบต่อสถานการณ์ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าที่มีความเปราะบางเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงและสูญหายของระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ า และจะ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบ
นิเวศและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
ที่ก าลังถูกคุกคามอย่างหนัก จนท าให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในด้านปริมาณหรือด้านจ านวน 
เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลง และการสูญเสียในเชิงคุณภาพ การสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าในหลายประเทศมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพและความสามารถใช้น้ า ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ ปี  ค.ศ. 1900 พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วโลกสูญเสีย 
ไปประมาณร้อยละ 64 เช่น ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ จากผลการศึกษาวิจัยของ เดวิสัน 

                                           
1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 13 ปี ของประเทศไทย

กับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้า (กรุงเทพมหานคร: ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2554), 
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(Davison)2  จากการทบทวนรายงานวิจัยจ านวน 189 เรื่อง ในแต่ละประเทศ พบว่า พื้นที่ชุ่มน้ าตาม
ธรรมชาติถูกคุกคามท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสูญหายไป โดยเฉลี่ยทั่วไปพ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลงไป ร้อยละ 54 ถึง 57 
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของโลก อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อัตราส่วนการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ระหว่างร้อยละ 53 โดยสามารถประมาณการได้ว่าเราจะสูญเสีย
พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วโลกไปร้อยละ 50  แต่มีบางพ้ืนที่ลดลงจ านวนสูงมาถึง ร้อยละ 87 ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล มากกว่า
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน และโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างรวดเร็ว และมาก
ที่สุด โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน ผลของการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าน ามาซึ่งความเสียหายที่ส าคัญ
ในทางสังคม เช่น ความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ (Human Well-Being) และมีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ
ต่อชุมชนท้องถิ่น และทางธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน เช่น ป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของประเทศไทยมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมอย่างน้อย 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อแฮกแตร์ แต่ถ้า
มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนไปเพ่ือการเลี้ยงกุ้งพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีคุณค่าเพียง 200 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อเฮกแตร์3  

พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ
จ านวน 2,282 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดโดยประมาณ  220,667.273 เฮกแตร์4 

ส าหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง ทุ่งนา ทะเลสาบและ
แม่น้ า รวมทั้งสิ้น 50,677 แห่ง มีความจุน้ ารวม 17,247 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติ 61 แหล่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ 48 แห่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับท้องถิ่น 19,295 แห่ง5   ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งสิ้น 399,714 
เฮกแตร์ ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ของอนุสัญญาว่า

                                           
2 Nick Davidson, “How Much Wetland has the World Lost? 

Long – Term and Recent Trends in Global Wetland Area,” 
Marine and Freshwater Research 65 (September 2014): 934. 

3 องค์การพ้ืนที่ชุ่มน้ านานาชาติประจ าประเทศไทย, เอกสารประกอบวันพื้นที่ชุ่มน้้าโลก 2 

กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง “การดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้้า ค้าตอบส้าหรับการแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (กรุงเทพมหานคร: องค์การ, 2554), หน้า 5. 
4 Ramsar Convention Secretariat, About Ramsar, 

Retrieved September 13, 2017 from http://www.ramsar.org 
5 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 13 ปี ของประเทศไทย

กับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า, หน้า 1. 
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ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 14 แห่ง โดยอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
จ านวน 9 แห่ง และอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ รวม 5 แห่งซึ่ง
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่ทว่ายังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าจ านวนมากที่อยู่นอกพ้ืนที่
อนุรักษ์  เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น มีจ านวน 19,295 แห่ง 6 และไม่มีหน่วยงานที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายแห่งตกอยู่ในภาวะวิกฤต และมีปัญหาอันเกิดจากการใช้
ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกิดขีดจ ากัด  

ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม และบางแหล่งมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจาก
ระดับน้ าลดลง ท าให้วัชพืชเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน และมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น กรณีการ
เกิดไฟไห้มกลางบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่มีเนื้อที่กว่า 5 พันไร่ แต่เนื่องจากระดับน้ า
ลดลงมาก และถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าไปเผาวัชพืชเพ่ือใช้พ้ืนที่ท านาบัว หรือกรณีการเกิดไฟไหม้ 
ป่าพรุในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2555 -2556 อาทิเช่น พรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และพรุทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นต้น7 นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นระยะเวลานาน  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ได้แก่ เป็นแหล่งน้ าและกักเก็บน้ าในฤดูแล้งและฤดูฝน 
ฉะนั้น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ าซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ าและกักเก็บน้ า ถูกบุกรุก ท าลาย หรือพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือท านากุ้ง
บริเวณรอบอ่าวไทย  การท าพ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพัฒนาชุมชนเมือง  อันเป็นความ
เจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจแล้ว ประกอบกับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
เป้าหมายของหน่วยงานต่างกระทรวงมักไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดจ านวนลง 
ตัวอย่างเช่น แนวคิดที่จะใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นแก้มลิง เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยที่ถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์หรือนอกพ้ืนที่ชุ่ม
                                           

6 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มติคณะรัฐมนตรี 1 
สิงหาคม 2543  เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

ของประเทศไทยและมาตรการอนุ รักษ์พื้ นที่ ชุ่ มน้้ า , ค้นวันที่  12 ธันวาคม 2560 จาก 

http://www. cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=221842 

7 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, 2560), หน้า 6. 
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น้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซด์  ซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และ บึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันบึง
ทั้ง 2 แห่งมีสภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขินเกิดจากตะกอนดินสะสม   ท าให้มีการเข้าครอบครองท า
ประโยชน์หรือบุกรุกพ้ืนที่บึ งเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การใช้ประโยชน์และเป็นพ้ืนที่รับน้ าได้ ไม่ เต็ม
ศักยภาพ  นอกจากนี้  การก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
และไม่มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ขอใช้พ้ืนชุ่มน้ าที่เป็น
ที่สาธารณะประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ ากุดทิงที่เป็นแรมซาร์ไซต์เพ่ือ ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึง
กาฬ  การก่อสร้างสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าบึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์8 ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเข้าสู่ขั้นวิกฤต โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่ประเทศ
ไทยในปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบกับสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลง บางพ้ืนที่มีการบุกรุกหรือเสื่อมโทรมจนไม่สามารถให้บริการของระบบนิเวศและใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าได้  

ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่อย่างอ่ืนที่ส่งผลให้ต้องอนุรักษ์และใช้อย่าง
ชาญฉลาด คือ พื้นที่ชุ่มน้ ามีลักษณะพิเศษที่ต้องบ ารุงรักษาไว้ด้วยมีองค์ประกอบส าคัญทั้งหมด ได้แก่ 
น้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ทั้งหมดในระบบนิเวศและนอกระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคุ้มครอง รักษาใช้
ประโยชน์ ฟ้ืนฟู และจัดการใช้ทรัพยากร อย่างกลมกลืนกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และสิทธิชุมชน 9 
ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าแตกต่างจากลักษณะของทางธรรมชาติของระบบนิเวศอ่ืน ๆ คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และเป็นระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ผลผลิตของ
พืชและสัตว์สูงมากกว่าพ้ืนที่ป่าไม้และทุ่งหญ้าที่มีขนาดเนื้อที่เท่า ๆ กัน ฉะนั้น การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
จะต้องใช้รูปแบบการจัดการที่หลากหลาย (Multidisciplinary) ด้วยองค์ประกอบของระบบนิเวศของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความหลากหลาย ได้แก่ ดิน น้ า สัตว์ พืชและชุมชน ท าให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีการน า
รูปแบบการอนุรักษ์และเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มาใช้ปรับใช้ ได้แก่ การอนุรักษ์

                                           
8 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้้า, 

ค้ น วั น ที่  1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 8  จ า ก 

http://www.onep.go.th/index.php?option=com_ content& 
view=article&id 

9 ญี่ปุ่น, กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ศูนย์นานาชาติ, สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศญี่ปุ่น, คู่มือ

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2544), หน้า 
14. 
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ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น แนวทางการอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์น้ า  การอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ ได้แก่  แนวทางอนุรักษ์ป่าไม้ และแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
โดยรวม นอกจากการอนุรักษ์แล้วทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีการใช้ประโยชน์มากกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เช่น เป็นแหล่งอาหาร การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

ดังนั้น จึงเกิดมีแนวคิดในการจัดการที่ต้องมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด 
เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหน้าที่ในการให้บริการระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า และนอกจากลักษณะพิเศษของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า น ามาซึ่งการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความเฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน คือ มีวิธีการจัดการ
ตามหลักการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด หรือการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน ถือ
ว่าเป็นหลักการที่ส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการด าเนินงานด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก าหนดกรอบการท างานส าหรับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในโลกโดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
และยั่งยืน คือ การจัดการโดยอาศัยการอนุรักษ์ควบคู่กันกับการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งนี้ 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 อนุมาตรา 1 สรุปได้ว่า “ภาคีจักต้องวางแผนและ
ด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าในอาณาเขตประเทศของตนอย่าง
ชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้”  โดยพันธกิจของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า10 คือ การ
อนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่นและในระดับประเทศ รวมทั้ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประสบความส าเร็ จ การ
ก าหนดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด เพ่ือกระตุ้นและช่วยเหลือภาคีทุกประเทศใน
การจัดท า รับรอง และประกาศใช้มาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักประกันในการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกแห่งในเขตแดนของตนอย่างชาญฉลาด 

ประเทศไทยได้เข้ารวมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในล าดับที่ 110 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2541 รวมถึงการเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญของประเทศไทยเข้าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี

                                           
10 Ramsar Convention Secretariat, An Introduction to the 

Convention on Wetlands Ramsar Handbook 5th Edition (Gland, 

Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2016), p. 25. 
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ความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ในทะเบียนรายนามของอนุสัญญาฯ ประโยชน์ที่
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาคือ ได้รับชื่อเสียงในเวทีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก และ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือทางวิชากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าถือว่าเป็นเครื่องมือที่ประเทศไทย
น ามาใช้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
รัฐควรเร่งด าเนินการและสนับสนุนหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามหลักการของอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ก าหนดแนวนโยบายและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ การขึ้น
ทะเบียน เป็นต้น โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันประกอบด้วย มาตรการ
ทั่วไปที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยน าหลักการป้องกันล่วงหน้า 
และมาตรการเฉพาะที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์ ตลอดจนน ามาตรการส่งเสริมมาใช้ 
ได้แก่ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน มาใช้ในการก าหนดนโยบายหรือ
กฎหมายเพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด  

ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหา ดังนี้  

ปัญหาที่ 1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ประเทศไทยได้
เริ่มวางแผนและด าเนินการในการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามา โดยมีการจัดท านโยบาย 
มาตรการและแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนทีชุ่มน้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2540-2545 เป็นนโยบายและ
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ก าหนดกรอบแนวทางให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ หลังจากนั้น นโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ไปแทรกอยู่ในนโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพท าให้ขาดความชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่มีการก าหนดให้มีแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้ขาดทิศทางในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้หรือปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นทิศทางเดียวกันได้ ตลอดจนขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผนการจัดการท าให้นโยบายและแผนที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได ้

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในแผนจะได้ก าหนดแผนงาน โครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการแต่ยังไม่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีการ
จัดล าดับความส าคัญในเชิงนโยบายของรัฐบาล ขาดการบริหารแผน และยังไม่มีการถ่ายทอดนโยบาย 
มาตรการและแผนดังกล่าว จากในระดับจังหวัดไปสู่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชุ่มน้ า แต่เน้นการรวมศูนย์
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อ านาจในการบริหารจัดการไว้กับหน่วยงานกลางของรัฐเป็นหลัก หรืออยู่ในวงจ ากัด ตั้งแต่ระดับ
นโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการโดยประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วม ในกระบวนการจัดท า ส่งผลให้ในหลายโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
หรือชุมชนมีการต่อต้าน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือชุมชน เมื่อ
พิจารณาเนื้อหาของนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่ผ่านมานั้น มาตรการที่ ใช้มุ่งเน้นในเรื่อง
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมิได้ก าหนดวิธีการควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า หรือการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ า และยังขาดกลไกลการติดตามตรวจสอบ 

ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ ชุ่มน้ าให้เป็นนโยบายที่มี
ความส าคัญในระดับชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพราะว่าการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ายังเป็นพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรน้ า 
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแก้ไขปั ญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ด้วย ในนโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพ้ืนทีชุ่ม
น้ า รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น และจังหวัด โดยจัดให้มีองค์กรบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดและพ้ืนที่ และหน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยน านโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าของ
ประเทศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกิดการปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัญหาที ่2 ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชุ่มน้ าการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน มีทั้งหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ ากระจายอยู่หลาย
แห่งและมีหลายรูปแบบในประเทศ  ท าให้ต้องมีหน่วยงานในการก ากับดูแลเป็นจ านวนมากกระจาย
อยู่ในหลายกระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เช่น กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมที่ดิน กรมการ
ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงคมนาคม เช่น กรมเจ้าท่า เป็นต้น ผลจากการมีหลาย
หน่วยงาน ท าให้มีกฎหมายและนโยบายตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลายหน่วยงานต่างก็มีวัตถุประสงค์ตลอดจนภารกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ า ต่างกันไปตามกฎหมายที่ให้อ านาจ ผลจากการที่มีหน่วยงานในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรม
ชลประทานมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรน้ าจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมแก่ราษฎร
ตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ในขณะเดียวกันกรมประมงก็อาศัยอ านาจตามพระ
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ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าในลักษณะของที่จับสัตว์น้ า  ตาม
กฎหมายประมง ซึ่งท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าบางแหล่งมีหน่วยงานของภาครัฐในการบริหารจัดการมากกว่า 2 
แห่งเข้าไปด าเนินการตามหน้าที่ของตนท าให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ประสานงานหรือขาดความ
ร่วมมือในการวางแผนและนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างเป็นระบบและแนวทางเดียวกัน มีผลท าให้การจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

นอกจากนี้ ปัญหาอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็น
จ านวนมากอยู่ในรูปแบบสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หนองคลอง บึง ที่ชาย
ตลิ่ง  เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนมาจากส่วนกลางในการ
ดูแลคุ้มครองที่สาธารณะประโยชน์เหล่านี้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้แก่ การจัดการและดูแลสถานี
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันจากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นมีอ านาจในการดูแล
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่กลับไม่มีอ านาจใช้ประโยชน์หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้  เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลคลอง หรือล าธารสาธารณะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล แต่อ านาจในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือการให้เข้ามาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นทีชุ่มน้ านั้นกลับยังเป็นของส่วนกลาง
อยู่ เช่น การขออนุญาตในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าล าคลอง ยังอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมเจ้า
ท่าหรือกรมชลประทานในการอนุญาตหรืออนุมัติ  เป็นต้น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อมในการจัดการเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีเอกภาพ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า แต่ยังไม่ได้รับมอบพ้ืนที่ส่วนหนึ่งจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง เช่น พ้ืนที่คลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่ได้รับมอบล าน้ าบางส่วน
มาจากกรมชลประทาน ท าให้การเข้าไปดูแลหรือปรับปรุงล าน้ าของกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่ดังกล่าว
เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัย ต้องท าเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของคลองหรือล าน้ าก่อน
ด าเนินการ ท าให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการล าน้ าในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร11 

                                           
11  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, แผนยุทธศาสตร์

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร น้้ า , ค้ น วั น ที่  1 2  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0  จ า ก 

http://www.dwr.go.th/news/2/ news-2-0-47295.html 
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จากปัญหาขาดองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่แท้จริง ท าให้การบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ยังไม่มีการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิด
การขาดฐานข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และข้อมูลที่มีอยู่
ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม เช่น ไม่มีแนวเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ชัดเจน หรือไม่มีการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เพ่ือท าทะเบียนให้ทันสมัย เพ่ือท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันเหลือเท่าไร ดังนั้น  การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าควรด าเนินงานในลักษณะให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรด้านการอนุรักษ์ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน ให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญ
ฉลาด เนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ก าหนดให้ทรัพยากรน้ าเป็นของ
ส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าจ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดย
ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้ านั้น 

ปัญหาที่ 3 ปัญหาความไม่สอดคล้องของเนื้อหากฎหมายกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า   อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาดในทุกพ้ืนที่ชุ่ม 
ก าหนดให้ภาคีสมาชิกด าเนินการป้องกันการบุกรุกและการสูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันและ
อนาคต และยังส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มที่น้ า ส่งผลให้ประเทศไทย โดยรัฐต้องผูกพันตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนองค์กรภายในของรัฐในฐานะที่ต้องบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย และความผูกพันของอนุสัญญาส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีกฎหมายภายในมา
รองรับบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ านั้น   

จากการศึกษากฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น พบว่า
ปัจจุบันมีกฎหมายเป็นจ านวนมากกว่า 20 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งและกฎหมายแต่ละฉบับ
ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ที่แตกต่างกันไป เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะพ้ืนที่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ พบว่ามีมาตรการ
ทางกฎหมายไทยมีการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าในการคุ้มครอง บ ารุง 
ดูแล และรักษาเขตอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยปกติการดูแลรักษาระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายฉบับใดก็จะเป็นตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก าหนด โดยมีมาตรการ
ที่ก าหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เขตอนุรักษ์ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยมาตรการทางกฎหมายในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่ง
มาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ การเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตอนุรักษ์ต้องขอ
อนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตามลักษณะของเขตการจัดการและอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ท าได้ในเขตอนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ การเข้าไปใช้ประโยชน์ต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องขออนุญาตเพ่ือกระท าการในเขตอุทยาน ตามมาตรา 
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19  และมาตรา 22  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 18 ก าหนดให้มีการ
แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และก าหนดเขตการจัดการภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
เพ่ือคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ โดยการวางแผนต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ด้วย ซึ่งมาตรการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานมีความสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่ม
น้ า คือ การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยการใช้อย่างชาญฉลาด ตามมาตรา 3 (1) ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่มน้ า ก าหนดให้ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตน
อย่างชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น  เพื่อตอบสนองต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้อนุรักษ์ไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของ
รัฐบาล เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่นซึ่งมีเป็นจ านวนมากอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านี้เป็นที่ดินของรัฐทั้งมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ  พ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านี้ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินส่วนกลาง และเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน และมีวัตถุประสงค์ใน
การใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนามากกว่าการอนุรักษ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งคมนาคมขนส่ง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม ขาด
ความระมัดระวัง และมุ่งหวังประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก  เมื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าพบว่า การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ที่มี
ลักษณะไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ขาดการวางแผนจัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ไม่มีอนุรักษ์โดยก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ขาดการส ารวจ ติดตามและจัดท า
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจที่แท้จริงในการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ หรือการ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ เป็นต้น 

ปัญหาที ่4 ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการส าคัญในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เนื่องจาก
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนในประเทศไทยอย่างมาก เพราะพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ ประชาชนสามารถ
หารายได้จากแหล่งน้ า เป็นสินคา้ออกส าคัญและท ารายได้ ด้วยแนวคิดว่าสิทธิในทรัพยากรน้ าเป็นของ
มวลมนุษยชาติ (Water Collective Right) ที่ ไม่ควรให้บุคคลใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของแบบ
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ผูกขาด รัฐมีหน้าที่จัดสรรน้ าใหป้ระชาชนใช้โดยออกกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือมาควบคุมการ
ใช้น้ า เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ 
คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  ส่วนหน้าที่ของ
ประชาชนตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) ร่วมมือและ
สนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศ ยังก าหนดให้เรื่องสิทธิในน้ า มาตรา 7 ว่าทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็นของ
ส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดย
ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งอาจใช้น้ านั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะได้อันสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณานโยบายหรือแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในอดีตที่ผ่านมาการจัดท า
นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540 -2545 คณะอนุกรรมการ
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่ง
คณะท างานประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมที่ดิน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทย โดยไม่ได้ มีการจัดให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจึงน าเสนอร่างนโยบายดังกล่าวที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เพราะว่ารัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือแผนการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ผลจากปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ า ท าให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนการบุกรุกท่ีดินและการ
ถือครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดจิตส านึก ความ
ตระหนักรู้และความส าคัญเก่ียวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า และที่ส าคัญคือ การขาดความ
ร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาการบุกรุก
ที่ดินชายฝั่งทะเล หรือป่าชายเลน และที่ดินสาธารณะโดยนายทุน และชาวบ้านเพ่ือท ากิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ เช่น ฟาร์มกุ้ง ปลูกปาล์ม นอกจากนี้ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา
ชาชนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนกิจกรรมในท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง การ
เสริมสร้างการตระหนักรู้ของชุมชน เป็นต้น  
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให ้พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของประชากรส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องสูญเสียไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย
ในปัจจุบันว่ายังไม่มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอัน  เป็นหลักการที่ส าคัญเป็นที่
ยอมรับและน าไปใช้ในการอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้มีการจัดการและการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ทั้งการด าเนินการในประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ได้ตลอดไป 

ดังนั้น จากปัญหาด้านนโยบาย องค์กร และกฎหมายไทยในพ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ ที่ไม่
สอดคล้องกับหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ส่งผลให้กฎหมาย 
ที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ทุกประเภท โดยเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งยังไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ หรือเพ่ือคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น พื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งบริหารจัดการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะไปสู่ท้องถิ่น  
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 57 (2) ก าหนดให้รัฐ
ต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ประเทศไทยควรทบทวนกฎหมายปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมในการ
อนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือไม่ และควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบ  เพ่ือเป็นแนว
ทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  โดยอาศัยกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายของ
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดมาตรการเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วย 1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบในโครงการ
ที่จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าก่อนอนุมัติและระหว่างด าเนินการ การน ามาตรการป้องกันทาง
สิ่งแวดล้อมมาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าเท่าที่จ าเป็น 2. การก าหนดกฎระเบียบการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือป้องกัน
การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเกินความจ าเป็น 3. การวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยดึงชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 4. ก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ (The Ramsar List) 5. การสร้างพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ (Nature Reserves) ใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ไม่ว่าจะก าหนดไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือไม่ก็ตาม  6. ก าหนดกฎระเบียบในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมโทรมหรือถูกท าลายให้มีคุณค่าหรือประโยชน์ และน ามาตรการตามกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ดี  ตลอดจนพิจารณากลไกหรือมาตรการ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ ยวข้อง น ามาใช้ใน
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วิเคราะห์และสังเคราะห์  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการด้านนโยบาย องค์กร และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น มีแผนแม่บทการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีองค์กรหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจบริหารจัดการโดยเฉพาะและมีการกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการไปส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือเป็นใช้เป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของรัฐ  เช่น การใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์ 
การควบคุมกิจกรรมที่มีผลกระทบกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า การวางแผนจัดการ  การฟ้ืนฟู อันเป็นการวาง
มาตรฐานที่ดีในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย ให้สามารถน าไปบังคับใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ทั่ว
ประเทศ  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้อย่างเป็นเอกภาพ อีกทั้งสามารถให้
หน่วยงานภาครัฐน ากฎหมายแม่บทดังกล่าว ไปบังคับใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของ
ตนต่อไป  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ า 

2.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ า 

4.  เพ่ือเสนอมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติ ไม่ศึกษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
2.  ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติในที่ดินของรัฐ ไม่ศึกษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าในที่ดินของ

เอกชน 
3.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า 

โดยศึกษาในเชิงกฎหมายเท่านั้น 
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4.  การวิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐ ตลอดจนกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย  นโยบายของรัฐที่วิเคราะห์ในระดับประเทศประกอบด้วย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนแม่บทบรูณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ า 20 ปี และนโยบายและแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย  นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

5.  ศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
6.  ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น กฎหมาย
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  (Wetland Conservation Act 2008) กฎหมายของประเทศ
สาธารณรัฐยูกานดา (The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake Shore 
Management) Regulations 2000) ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (The Wetlands (Conservation 
and Management) Rules, 2017) 

7.  ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของ
ประเทศไทย ได้แก่  

 1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  2)  กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  3)  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและการประมง การเกษตร เช่น พระราชก าหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485, พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2456 , พระราชบัญญัติรักษาคลอง
ประปา พ.ศ. 2526, พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520,  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 

 4)  กฎหมายเกี่ยวกับ ป่าไม้ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 5) กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง เช่น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537,  พระราชบัญญัติ
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บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายอาญา 

 6)  กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 

1.4 สมมุติฐานในการศึกษา 

ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่  ขาดนโยบายที่ชัดเจน
และรูปธรรม  องค์กรที่มีอ านาจบริหารจัดการมีหลายหน่วยงาน มาตรการกฎหมายที่มีอยู่ไม่
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้
ประเทศไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัยหลักการแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า กฎหมายต่างประเทศ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างเป็นระบบและเป็น
ธรรมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

1.5 วธิีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมในการน ามาใช้พิสูจน์ประเด็นตามสมติ
ฐานและวัตถุประสงค์ คือ เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมในการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย และใช้เป็นข้อเสนแนะแนวทางในการตรากฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ตลอดจนกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) อันประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร   

การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) เป็นวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าจากต ารา กฎหมาย เอกสารและงานวิชาการ 
และที่ ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมที่ดิน กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าตา
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มกฎหมายภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า องค์กรที่เกี่ยวข้อง อัน
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการใช้อ านาจรัฐในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ  เพ่ือเป็น
แนวทางจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าส าหรับประเทศไทยและวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการในการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือหารูปแบบการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทย เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วย 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิเคราะห์ กฎหมายโดยใช้นิติวิธีทางนิติศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วยกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรอง นโยบายและแผน มติคณะรัฐมนตรี ทั้ง
ของไทยและต่างประเทศที่มีการก าหนดกฎหมายเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่มน้ า ที่สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมาย องค์กร ในด้านการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ  และวิเคราะห์
เทียบเปรียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่จะน ามา
บัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในประเทศไทย 

2.  เอกสารล าดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นเอกสารที่ได้มีการผ่าน
การวิเคราะห์ หรือตีความจากผู้อ่ืนมาแล้ว ได้แก่ ต ารา หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนรายงานการประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ได้แก่ 
รายงานการประชุมหารือสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ ข้อมติและข้อเสนอแนะที่ได้รับการรับรอง
จากสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และรายงานของประเทศภาคี เกี่ยวกับการอนุวัตรการ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า คู่มือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ  

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.  ทราบถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

2.  ทราบถึงหลักการที่ส าคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.  ทราบถึงกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ อ านาจหน้าที่ขององค์ภาครัฐ 
ตลอดจนนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาดในพื้นท่ีชุ่มน้ า 

4.  ทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย  
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5.  ทราบถึงมาตรการในการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดส าหรับประเทศ
ไทย เป็นการวางมาตรฐานที่ดีในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย   

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetlands) หมายความว่า พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ฉ่ าน้ า มี
น้ าท่วม มีน้ าขัง พ้ืนที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ า ทั้งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขัง
หรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อยและ
น้ าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุดมีความลึก
ของระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าและชายฝั่งทะเล ซึ่งมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าและแกะ หรือน้ าทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ าลงต่ าสุดอยู่ภายในขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่ม
น้ านั้น12 

ลุ่มน้ า (River Basin) หมายความว่า บริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่
รวมน้ าให้ไหลลงสู่ล าน้ าตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา13 
 การจัดการ (Management)  หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์
ในการที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมีขั้นตอนการวางแผน และกระบวนวิธีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลง การจัดการต้อง
มีกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีหน้าที่ มีแนวทาง และมีการปฏิบัติ เพ่ือให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้
เลือกสรรแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกคือ สภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ง
อยู่นอกเหนือการควบคุม ที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดต่อการจัดการซึ่งจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน14 
 การพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable Development) มีความหมายถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือความจ าเป็น

                                           
12 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ท้าความเข้าใจกับ

อนุสัญญาแรมซาร์ Ramsar Convention: เอกสารเผยแพร่วันพื้นที่ชุ่มน้้าทั่วโลก 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (กรุงเทพมหานคร: ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2552), หน้า 4.  
13 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
14 ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2537), หน้า 

170. 
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ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตเพ่ือประชาชนทั้งมวล แล้วก็จะต้องมีการ
ด าเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโดยการจัดการและ
คุ้มครองระบบนิเวศให้เกิดผลดีมากขึ้น และยังลดรูปแบบของการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยและไร้ประสิทธิภาพ 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้15 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามบริบทไทยของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปไว้เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ คือ การพัฒนาที่ค านึงถึง
ขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สนองต่อความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสีย
ต่อความต้องการในอนาคต ค านึงถึงความเป็นองค์กรวม เนื่องจากการกระท าสิ่งใดจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งอื่น ๆ ด้วย และยอมรับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์16 

 “การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” (Sustainable Utilization) ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การใช้องค์ประกอบความหลากหลายชีวภาพในวิถีทาง
และด้วยอัตราที่ไม่น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้โดยธ ารงรักษา
ศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนาของคนรุ่นปัจจุบัน
และในอนาคต17  

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด (Wise Use) คือ การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 
เพ่ือประโยชน์ของคนและชุมชน ในวิถีทางที่สอดคล้องกลมกลืน และบ ารุงรักษาคุณลักษณะทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้18 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง

                                           
15 มานพ เมฆประยูร, สรุปสาระส้าคัญของแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537), หน้า 12. 
16 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: ชินวัฒน์การพิมพ์, 2547), หน้า 10. 
17 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(กรุงเทพมหานคร: กอง, 2543), หน้า 21. 
18 ศันสนีย์ ชูแวว, คู่มือการเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่

ชุ่มน้้าและทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างยั่งยืน (นครปฐม: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 17. 
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รวมถึง, นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนแล้ว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางน้ าอ่ืน ๆ และการประกอบ
รวมทางนิเวศซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ์
ระหว่างชนิดพันธุ์และของระบบนิเวศ 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Conversation Natural) หมายถึง การเก็บ การรักษา และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้มนุษย์มีใช้ได้ตลอดไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตอ่ืน ๆ แบบทวีคูณ19  

ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ระบบรวมอันซับซ้อนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ประกอบด้วยชุมนุมของประชากรพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่รวมกัน 
แบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมเป็นหน่วยซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในสังคม20 

พ้ืนที่คุ้มครอง (Protected Area) หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้ก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถูก
ระบุให้หรือวางระเบียบไว้และจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะการอนุรักษ์21 

พ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ (Natural Reserves) องค์การสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 
(The International Union for Conservation of Nature: IUCN) ได้นิยามและก าหนดการจัดการ
พ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ หมายถึง ผืนดินและหรือท้องทะเล ที่อุทิศไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นแหล่งปก
ปักษ์รักษาและคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรที่
เกี่ยวเนื่องกับด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ และได้รับการจัดการผ่านกลไกทางกฎหมาย หรือวิธีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ22 

พ้ืนที่อนุรักษ์  (Conserved Area) หมายถึง พ้ืนที่ข้างเคียงหรือบริเวณโดยรอบแหล่ง
ธรรมชาติที่มีความเกี่ยวพันกับแหล่งธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเมื่อพ้ืนที่นี้ถูกท าลายย่อมมี

                                           
19 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550), หน้า 159. 
20 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางเบื้องต้น

ส้าหรับการประเมินผลกระทบส้าหรับพื้นที่ที่มีความส้าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

(กรุงเทพมหานคร: วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง, 2557), หน้า 56. 
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 58. 
22 สุธาสินี แท่นอ่อน, การจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าดอนหอยหลอด จังหวัดสุมทรสงคราม ตาม

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 30. 
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ผลกระทบต่อการคงอยู่ของแหล่งธรรมชาตินั้นด้วย ในบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์นี้จะเป็นบริเวณท่ียินยอมให้
ท ากิจกรรมได้บางประการที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่มากนัก23 

เขตอนุรักษ์ (Conserved Zone) หมายถึง เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
สงวนเพ่ือการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เขตคุ้มครองอย่างอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี
กฎหมายก าหนด24 

ทรัพยากรน้ าสาธารณะ (Water Resource) หมายถึง น้ าในแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้หรือที่
สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความ
รวมถึง แม่น้ า ล าคลอง ทางน้ า บึง แหล่งน้ าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหล่งน้ าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แหล่งน้ าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้ า
ชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล25 

                                           
23 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งนครการพิมพ์, 2547), หน้า 35. 
24 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
25 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 



 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคดิ และหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพืน้ที่ชุ่มน า้ 

บทนี้จะท าการศึกษาข้อความคิดว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันประกอบด้วย ความหมาย ประเภท 
ลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะ คุณค่าหรือความส าคัญของพื้นที่ชุ่มน้ า บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าตลอดจน แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
ได้แก่  หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ หลักการและแนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการป้องกันล่วงหน้า หลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย แนวคิดสภาพบังคับทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม
และ หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของงานวิจัย
ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ แบ่งออกเป็นข้อความคิดว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า หลักการ
และแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการก าหนดกรอบ
กฎหมายของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือน ามาใช้ในวิเคราะห์กับ
บทกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยต่อไป 
 

2.1 ข้อความคดิว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน า้ 

 ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประเภทของพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า คุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเพ่ือให้เข้าใจลักษณะพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้ทราบถึงลักษณะทางนิเวศวิทยาเบื้องต้นของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพราะการท าลายพื้นที่ชุ่มน้ าให้หมดไปหรือเสื่อมสภาพลงจะมีผลต่อผลผลิต บทบาทหน้าที่
และคุณลักษณะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ไม่ยั่งยืนส่งผลให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ า
หมดไป ดังนั้น  จึงขอแสดงลักษณะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นรูปภาพ ดังนี้ 
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                      พื้นที่ชุ่มน้้าในแผ่นดิน (Inland wetlands)         พื้นที่ชุม่น้้าชายฝ่ังทะเล (Marine/Coastal wetlands)   

 
ภาพที่ 2.1  ลักษณะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า26 
  

2.1.1 ความหมายของพืน้ทีชุ่่มน า้ 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ได้ให้ความหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าตาม

มาตรา 1ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า หมายถึง “พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ฉ่ าน้ า 
มีน้ าท่วม มีน้ าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ า
ขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อยและ
น้ าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุดมีความลึก
ของระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร และอาจรวมถึงที่ริมฝั่งน้ าและชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ติดต่อกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า
และเกาะ หรือน้ าทะเลที่ลึกกว่า 6 เมตร เมื่อน้ าลดต่ าสุด”27 

                                           
26 Minnesota Pollution Control Agency, What is a 

Watershed?, Retrieved October 12, 2017 from 
https://www.pca.state.mn.us/water/what-watershed 

27 Ramsar Convention Secretariat, The Ramsar Convention Manual: A Guide 
to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)  5th The Wise Use of Wetlands 
(Gland, Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2011), p. 5. 
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จากความหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็นการให้ความหมายที่ครอบคลุมกว่า เนื่องจากเป็นการมองทั้งระบบลุ่มน้ า และมุ่งเน้นให้ความ
สะดวกในการอนุรักษ์และการจัดการมากกว่า  

ส่วนความหมายอย่างแคบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ พ้ืนที่รอยต่อของระบบนิเวศอ่ืนหรือก้ ากึ่ง
ระหว่างบกและน้ า มีระดับชั้นน้ าใต้ดินอยู่ใกล้หรือเหนือชั้นผิวดินมีน้ าท่วมขัง มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 
ข้อ หรือมากกว่า28 คือ 1. ปกคลุมด้วยพืชน้ าเป็นส่วนใหญ่หรือบางช่วง 2. ดินฉ่ ามีระบายน้ าเรว็ 3. น้ า
ท่วมขังในระดับตื้นซึ่งการให้ความหมายนี้ จะเกิดปัญหาคือ น้ าบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น 
โดยความหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงบริเวณที่มีพืชบนผิวน้ า ท าให้บริเวณแหล่งน้ าเปิด ซึ่งไม่มี
พืชจะไม่นับว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามความหมายนี้ ดังนั้น ทะเลเปิด แม่น้ าที่ไม่มีพืชขึ้ นจึงไม่เป็นพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า29 ด้วยคุณลักษณะและการมีคุณสมบัติพิเศษ หรือลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ เป็น
พ้ืนที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ การเป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้
เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวพ้ืนที่ชุ่มน้ าเอง แต่มีความจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง หรือสงวนไว้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์  

ส าหรับในประเทศไทยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ให้ความหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ว่า “บริเวณพ้ืนที่ ที่ครอบคลุมเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องระหว่างพ้ืนที่น้ า
และพ้ืนที่ดิน ในบริเวณนี้มักมีความหลากหลายของสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสูง อันได้แก่ ชนิด
พืชและสัตว์มีลักษณะเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพน้ า ดิน และการตกตะกอน และคุณสมบัติทาง
เคมีของสิ่งดังกล่าว”30 

นอกจากนี้ในตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ก าหนดว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะ ที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพ
ประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

 

                                           
28 Lewis M. Cowardin, Virginia Carter, Francis C. Golet and Edward T. LaRoe, 

Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States 
(Washington, DC.: US Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, 1979), p. 12.  

29 นิธิ ฤทธิพรพันธุ์, คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้้า (สงขลา: นิวสคูลพับลิชซิ่ง, 2541), หน้า 2. 
30 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานการประชุม

วิชาการพื้นที่ชุ่มน้้า เรื่อง “โลกร้อนบรรเทาได้ หากใส่ใจพื้นที่ชุ่มน้้า”, วันที่ 3 สิงหาคม 2553, ณ 

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร, หน้า 41. 
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สรุปความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีผู้ให้ค านิยามที่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงขอใช้ความหมายตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าส าหรับในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

 

2.1.2 ประเภทของพืน้ทีชุ่่มน า้ 
ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหลายประเภท จึงมีการจ าแนกประเภทของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัย

หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Classification) ใช้กันทั่วโลก พิจารณาจากถ่ินที่อยู่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด อาจแบ่งออกตามลักษณะของถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat) เป็น 3 ประเภทใหญ ่ๆ 
ได้แก่  

ประเภทที่ 1 พ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศน้ าเค็ม – น้ ากร่อย (Marine/Coastal 
Wetlands)  เช่นทะเลหรือชายฝั่งทะเล หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล 
ชายฝั่งทะเล พืดหินปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุ้ง อ่าวดินดอน สามเหลี่ยม ช่อง
แคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองน้ ากร่อย ป่าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าแสม  

ประเภทที่ 2 พ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน หรือระบบนิเวศน้ าจืด (Inland Wetlands) เช่น ปาก
แม่น้ าหรือชวากทะเล แหล่งน้ าไหล ทะเลสาบหรือบึงที่ลุ่มชื้นแฉะหรือหนองน้ า รวมถึง ห้วย หนอง 
คลอง บึง บ่อ สระ กระพัง (ตระพัง) บาราย แม่น้ า ล าธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งน้ า สบธาร  
ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบ ป่าบุ่งป่าทาม แพรก พรุ สนุ่น แก่ง น้ าตก น้ าพุร้อน ธารน้ า
ร้อน ธารน้ าใต้ดิน ธารลอด ทุ่งน้ าจืด ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้ าขัง หนองน้ าตื้น พรุน้ าจืด พรุหญ้า สนุ่น 
และ 

ประเภทที่ 3 พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นระบบนิเวศที่สร้างขึ้น (Man-Made Wetlands) แหล่งน้ าที่
สร้างขึ้น เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่ชลประทาน อ่างเก็บน้ า เขื่อน รวมถึงคลองที่ขุดขึ้นอีกด้วย รวมทั้ง
นาข้าว นากุ้ง นาเกลือ นาบัว พ้ืนที่ปลูกพืชน้ าต่าง ๆ บ่อปลา อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา บ่อประมง 
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ แก้มลิง บ่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จ าแนกระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็น 6 ลักษณะตามความเค็ม ความลึก ความเคลื่อนไหวของน้ า ลักษณะพ้ืนที่ท้องน้ า ปัจจัยทาง
กายภาพและทางเคมีเหล่านี้เป็นตัวก าหนดว่าจะพบสังคมพืช สัตว์และสรรพชีวิตอะไรบ้างในพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า คือ31  

ลักษณะที่ 1 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าบริเวณชายฝั่งทะเล (Costal Wetland) รวมหาดทรายที่น้ า
ท่วมถึงโขดหินชายฝั่งปะการัง 

                                           
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.  
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ลักษณะที่ 2 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าแหล่งน้ ากร่อย (Estuarine) ครอบคลุมบริเวณปากแม่น้ า 
(Deltas) ที่ลุ่มที่มีน้ าทะเลท่วมถึง (Tidal Marshes) และพ้ืนที่ป่าชายเลน (Mangrove Swamps) 

ลักษณะที่  3 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ เป็นทะเลสาบ (Lacustrine) หรือพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทะเลสาบ 

ลักษณะที่ 4 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นแม่น้ า (Riverine) และล าห้วยล าธาร 
ลักษณะที่ 5 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีน้ าขัง เช่น หนองน้ า (Marshes, Swamps and Bogs) 
ลักษณะที่ 6 ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Wetland) อันได้แก่ บ่อกุ้ง บ่อ

ปลา ทุ่งนา อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 
ส าหรับประเทศไทยมีการจ าแนกประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
ประเภทที่ 1 พื้นที่ชุ่มน้ าจืด เช่น คลอง ห้วย ล าธาร แม่น้ า  
ประเภทที่ 2 พื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็นทะเลสาบ  
ประเภทที่ 3 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีน้ าขัง เช่น หนองน้ า ที่ลุ่มชื้นแฉะ และ  
ประเภทที่ 4 พื้นที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล เช่น ทะเล ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า เป็นต้น  
ประเทศไทยมีเนื้อที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างน้อย 36,616.16 ตารางกิโลเมตร  

(22,885 ไร่) คิดเป็นเนื้อประมาณร้อยละ 7.5 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 

ตารางที ่2.1  ประเภทและจ านวนพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย32 
หน่วย : แห่ง 

ระบบ จ้านวน 
1. คลอง ห้วย ล าธาร แม่น้ า 
2. ทะเลสาบ 
3. หนองน้ า ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
4. ทะเล ชายฝั่งทะเล และปากแม่น้ า 
5. ยังไม่ได้จ าแนก 

25,008 
14,128 
1,993 
1,256 
268 

รวม 42,653 
 
 

                                           
32 ส านักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม, ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้้า (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, 

ม.ป.ป.), หน้า 16. 
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2.1.3 ลกัษณะพเิศษหรือคุณสมบัติเฉพาะของพืน้ทีชุ่่มน า้  
คุณลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านชีววิทยา ด้านกายภาพ  

ด้านฟิสิกส์-เคมีของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า และการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบทั้งสาม  
ซึ่งมีความส าคัญในการรักษาผลผลิต ความบริบูรณ์ และบทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้ด าเนินไป
อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน33 

คุณลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ ามีอยู่ 4 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 ลักษณะทางชีววิทยา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ 1. พืช 2. สัตว์ และ 

3. ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ  
ประเภทที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความสูง – ต่ า จาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง ลักษณะพ้ืนที่ สัณฐานของท้องน้ า ชนิดดิน ตะกอน ระดับการขึ้นลงของน้ า
ผิวดินและน้ าใต้ดิน 

ประเภทที่ 3 ลักษณะทางฟิสิกส์-เคมี ของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ประกอบด้วยอุณหภูมิของ
น้ า ความเป็นกรดด่าง ความเค็ม ความโปร่งแสง และปริมาณธาตุอาหาร และ  

ประเภทที่ 4 การใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ า ประเด็นปัญหาการจัดการ ภัยคุกคาม แผนการจัดการและติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

จากคุณลักษณะทางระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตมวลชีวภาพ ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ า
มีลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องคุ้มครอง คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
รอยเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มีลักษณะพ้ืนที่อยู่ระหว่างระบบนิเวศพ้ืนดิน (Terrestrial) และพ้ืนน้ า 
(Aquatic) ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษที่รวมทั้งสองระบบ อย่างไรก็ตามต้องมี
องค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขส าคัญของการเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ น้ า ได้แก่ องค์ประกอบด้านชีววิทยา 
ด้านกายภาพ ด้านฟิสิกส์ - เคมี และการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบทั้งสาม รวมทั้ง
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการใช้

                                           
33 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

(กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี, 2550), หน้า 4. 
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ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด แนวคิดท่ีส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ าประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ 
ได้แก่34 

ประการที่ 1 องค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นระบบนิเวศที่มีความต่อเนื่องหรือความ
เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศน้ าและพ้ืนดิน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ ส าคัญ ได้แก่  
1. น้ า (Presence of Water) มีลักษณะพ้ืนฐานการเกิดตามสภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ า เมื่อพิจารณา
ลักษณะพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะเป็นพ้ืนที่ซึ่งถูกปกคลุมด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่ หรือมีลักษณะก้ ากึ่งระหว่างความ
เป็นระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ า 2. ดิน (Hydric Soils) มีลักษณะแตกต่างจากดินที่อ่ืน อาจปก
คลุมด้วยน้ าตื้น หรือมีน้ าขังอยู่ชั่วคราว มีน้ าชุ่มชื้นเปียกแฉะ มีน้ าบริเวณผิวดินหรือภายในชั้นรากพืช 

ประการที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
พ้ืนที่อยู่ในรอยต่อของพ้ืนที่หรือเป็นตัวเชื่อมโยงของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในแผ่นดิน ท าให้มี ลักษณะพิเศษ 
(Unique Niche) ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่
อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมทางธรรมชาติของสายพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด 
เช่น มีชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด บางชนิดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และ
ลักษณะทางกายภาพขึ้นอยู่กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางฟิสิกส์ เคมีของน้ า เช่น ความเป็นกรด 
ด่าง ความและกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อระบบนิเวศพ้ืนน้ าและ
พ้ืนดิน ด้วยสภาพธรรมชาติและขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าท าให้พ้ืนที่มีความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ คือ 
มีทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน และชายฝั่งทะเล ซึ่งขึ้นอยู่กับการน ามาใช้ ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น น้ าขึ้นน้ าลง 

ประการที่ 3 การใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน น้ า พืชสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในการด ารงชีพ เนื่องจากมนุษย์มีความผูกพันกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเมือง
ส าคัญต่าง ๆ มักตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ความอุดมสมบูรณ์ของน้ าและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า35 ดังนั้น มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
โดยปราศจากน้ า ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีคุณค่าแก่สังคมมนุษย์มากกว่าเป็นแหล่งน้ าเนื่องจากเป็นระบบนิเวศ
ที่ให้ผลผลิตสูงในรูปของผลผลิตด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม สร้างรายได้และอาชีพและ  

ประการที่ 4 พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีเอกลักษณ์เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Uniqueness 
to Culture/Heritage) รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคุ้มครอง รักษา ใช้ประโยชน์ ฟ้ืนฟู และการ

                                           
34 Theda Braddock, Wetlands an Introduction to Ecology 

the Law, and Permitting (Maryland: s.l., 1995), p. 5. 
35 ญี่ปุ่น, กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ศูนย์นานาชาติ, สมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศญี่ปุ่น, เรื่องเดิม

, หน้า 15. 
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จัดการใช้ทรัพยากร อย่างกลมกลืนกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และสิทธิชุมชน พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีส่วนส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดข้ึนในบริเวณแม่น้ าและที่ราบลุ่ม 
เช่น นครวัดในกัมพูชา กรุงศรีอยุธยา36 
 จากลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าข้างต้น  จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ ามี
ลักษณะพิเศษ ท าให้ต้องอาศัยหลักการจัดการเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ต้องน ารูปแบบการจัดการ
ที่หลากหลายหรือหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) มาใช้ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การจัดการ
น้ า ดิน พืช ชนิดพันธุ์ การคุ้มครองพ้ืนที่และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดังนั้น วิธีการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าต้องอาศัยวิธีการจัดการพิเศษท่ีแตกต่างจาก
การจัดการพ้ืนที่อ่ืน เป็นต้น  
 

2.1.4 คุณค่าของพืน้ทีชุ่่มน า้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และทางสิ่งแวดล้อมต่อ

ชุมชนท้องถิ่นและสังคมโลก  โดยเฉพาะมีบทบาทส าคัญในประเทศที่ก าลังพัฒนา คุณประโยชน์ของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีมากมาย อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่า
และความส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา  เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งจ า เป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
หรือสงวนรักษาไว้ โดยพื้นที่ชุ่มน้ าดังกล่าวมีคุณประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ พ้ืนที่ชุ่มน้ าก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าเป็นตัว
เงินหรือมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจน เนื่องจากคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าคือ  เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ
ของโลก และเป็นแหล่งอาหารหลักของประชาชน เป็นแหล่งอาชีพ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค (Water Supply) รักษาปริมาณและคุณภาพน้ า (Maintenance of Quantity and Quality) 
การประมง Fisheries)การเกษตร (Agriculture) น้ าโดยการได้รับจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Through the 
Maintenance of Water Tables)เป็นแหล่งเชื้อเพลิง (Energy Resources) เช่น ถ่านหินและไม้ฟืน 
(Peat and Plant Matter)เป็นแหล่ งอาศัยของสัตว์ป่ า  (Wildlife Resources) การคมนาคม 
(Transport) การนันทนาการและการท่องเที่ยว (Recreation/Tourism) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคุณค่า
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ านับได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 

ประการที ่2 คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ผลผลิตตามธรรมชาติแก่สังคม ทั้ง
ใช้ประโยชน์โดยตรงเพ่ือบริโภค และใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสร้างผลผลิตในรูปสินค้าสู่ตล าด เช่น 

                                           
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-15. 
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ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรประมง ชาวไทยและสังคมไทยไม่ว่าจะในชนบทหรือใน
เมือง มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่พ่ึงพาอาศัย และผูกพันกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ามานานหลายชั่วคน ผลประโยชน์
มากมายหลายอย่าง ที่ได้รับจาก พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ได้แก่ มีความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 
(Recreation/Tourism) เป็นรากฐานอารยธรรม มรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคุ้มครอง รักษา ใช้ประโยชน์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ทรัพยากร 
อย่างกลมกลืนกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และสิทธิชุมชน ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า 

ประการที ่3 คุณค่าด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การท าหน้าที่ทางระบบ
นิเวศ เป็นประโยชน์โดยทางอ้อมที่ชุมชนหรือสังคมได้รับ  พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีส่วนช่วยท าให้ระบบนิเวศอ่ืน ๆ
มีความสมบูรณ์ เช่น ป่าพรุ ป่าชายเลน สังคมพืชและสัตว์ริมน้ าและในน้ ามีส่วนส าคัญยิ่งต่อการเป็น
แหล่งวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ในท้องทะเล เช่น ปู่ เต่าทะเล ปลา เป็นต้น และพ้ืนน้ าในพ้ืนที่
ชุ่มน้ ายังเป็นแหล่งอาหารของนกชนิดต่าง ๆ และนกน้ านานาชนิด แหล่งน้ าต่าง ๆ เป็นที่ให้น้ าแก่สัตว์
ป่า ในการด ารงชีวิต พื้นที่ชุ่มน้ าเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตมากมาย การป้องกันพายุและการลดความ
รุนแรงของลม นันทนาการและการท่องเที่ยว  

ประการที่ 4 คุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีส่วนส าคัญยิ่งต่อการจับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาสร้างอินทรียวัตถุเก็บกักตุนไว้บนผิวโลก จึงนับได้ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ ามี
บทบาทอย่างมากต่อการสกัดกั้นสภาวะโลกร้อนอันเป็นปัญหาใหญ่ของโลก การระเหยของน้ าในแหล่ง
น้ าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าผิวดิน มีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความชื้นในบรรยากาศ ท าให้อากาศไม่แห้งเกินไป 
จึงมีความเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของมนุษย์ นับได้ว่ามีผลก่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมมนุษย์37 

ดังนี้ จากคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าเราสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่
และการให้บริการด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็นบทบาทหน้าที่ด้านให้ผลผลิต บทบาท
หน้าที่ด้านการควบคุม และบทบาทหน้าที่ด้านสังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ด้านค้ าจุนหรือ
สนับสนุน ตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2  บทบาทหน้าที่และการให้บริการด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า38 
ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)   

                                           
37 กรมทรัพยากรน้ า, ส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า, การจัดการทรัพยากรใช้ประโยชน์

พื้นที่ชุ่มน้้าอย่างยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร: กรม, 2553), หน้า 2-3. 
38 ดัดแปลงมาจาก Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human 

Well-Being Water: Synthesis (Washington, DC.: World Resources Institute, 2005). 
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บทบาทหน้าที่ด้านให้
ผลผลิต 

(Provisioning) 

บทบาทหน้าที่ด้านการควบคุม 
(Regulating) 

บทบาทหน้าที่ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 
(Cultural) 

พ้ืนที่ ชุ่มน้ าให้ผลผลิต 
ตามธรรมชาติแก่สังคม 
เช่น ทรัพยากรประมง 
น้ าและป่าไม้  เป็นต้น 
สามารถใช้ประโยชน์
โดยตรงหรือเพ่ือบริโภค  
และใช้ เป็นปัจจัยการ
ผลิต เพ่ือสร้างผลผลิตสู่
ตลาด 

พ้ื นที่ ชุ่ มน้ าท าหน้ าที่ ก ากับควบคุม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า งธ ร ร ม ช าติ ต า ม
ความสามารถทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
ควบคุมการชะล้ างพังทลายของดิน  
ลดความเลี่ยงด้านอุทกภัยและภัยแล้ง  
พ้ืนที่ชุ่มน้ าช่วยควบคุมปริมาณน้ าใต้ดิน 
ป่าชายเลนควบคุมการกัดเซาะของ
ชายฝั่ง ช่วยกรองของเสียลดการรุกล้ า
ของน้ าเค็ม ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าท าหน้าที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่สังคมจากการเป็น
แหล่ งวัฒ นธรรม  ประเพณี 
ประวัติศาสตร์การให้ประโยชน์
เชิ ง นั น ท น าก า รแ ล ะ ก า ร
ศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 

บทบาทหน้าที่ด้านค้้าจุนหรือสนับสนุน (Supporting) 

คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าท าหน้าที่ให้ที่อยู่ให้อาศัย แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นบริการที่มีความต่อเนื่องไป
ยังการท าหน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ของระบบนิเวศ ท าให้มนุษย์ได้อยู่ได้อาศัย และรับประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
บริการด้านนี้ เช่น การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ก าเนิดของดิน การที่ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ หรือป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ าวัยอ่อน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

 
ประเภทของมูลค่าของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ39 
ประเภทที่ 1 มูลค่าที่ได้รับประโยชน์จากการใช้โดยตรงของผลผลิตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ การ

ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากบทบาทหน้าที่ทางระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การก ากับควบคุมภัยทาง
ธรรมชาติ หรือการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและนกน้ า  การประมง การเกษตร ป่าไม้  

                                           
39 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า, 

หน้า 9. 
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ประเภทที่ 2 มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การท่องเที่ยว และนันทนาการ การ
คมนาคม 

ประเภทที่ 3 มูลค่าจากการไม่ได้ใช้ เกิดจากการท าหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านการค้ าจุน 
สรรพสิ่งต่าง ๆ ในด้านการเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มูลค่าของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีคุณค่าโดยตรงในรูปของ
ทรัพยากรหรือผลผลิต และคุณค่าจากการท าหน้าที่ให้บริการต่อมนุษย์และคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อระบบ
นิเวศโดยรวม ตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.3  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)  

มูลค่าจากการใช้ 
 

มูลค่าจาก 
การไม่ได้ใช้ 

มูลค่าจากการใช้
โดยตรง 

(Direct Use Values) 

มูลค่าจากการใช้โดยอ้อม 
(Indirect Use Value) 

มูลค่าเผื่อจะใช้ 
(Option Value) 

มูลค่าของการคงอยู่ 
(Non-Use Value) 

1.ผลผลิตจากธรรมชาติ
เพ่ือการผลิตและบริโภค 
ได้แก่ ดิน พืช สัตว์ น้ า 
ไม้ เชื้อเพลิง สมุนไพร 
2. การนันทนาการ 
แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม และ
การศึกษาวิจัย 

เป็นประโยชน์ที่เกิดจาก
การท าหน้าที่ให้บริการ
เชิงนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
1.แหล่งกรองน้ าเสีย 
2. แหล่งป้องกันลมพายุ 
3. แหล่งป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งของป่า 
ชายเลน 
4. แหล่งดูดซับก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ 
5. แหล่งระบายน้ า 
บรรเทาการเกิดน้ าท่วม 
6. แหล่งเติมน้ าใต้ดิน 
7. ลดภาวะโลกร้อน 

เป็นมูลค่าที่เกิดจาก
การที่แม้จะยังมิได้ใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า
ในปัจจุบัน แต่คาดว่า
จะได้ใช้ประโยชน์
หรืออาจเก็บไว้เพ่ือ
การคงอยู่หรือเพ่ือ
ลูกหลานในอนาคต 
ซึ่งประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนเป็นได้ทั้ง
ประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้ง
ประโยชน์ที่เกิดจาก
การคงอยู่ของ
ทรพัยากร 

มูลค่าที่สังคมให้กับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดย
ต้องการให้ระบบ
นิเวศด ารงอยู่
ตลอดไป ไม่ยอมใช้
ประโยชน์ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ เพราะเห็น
ความส าคัญของการ
ท าหน้าที่ตาม
ธรรมชาติจากการ
คงไว้มิให้สูญหายไป 
ถือเป็นมูลค่าทางด้าน
จิตใจ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)  

มูลค่าจากการใช้ 
 

มูลค่าจาก 
การไม่ได้ใช้ 

มูลค่าจากการใช้
โดยตรง 

(Direct Use Values) 

มูลค่าจากการใช้โดยอ้อม 
(Indirect Use Value) 

มูลค่าเผื่อจะใช้ 
(Option Value) 

มูลค่าของการคงอยู่ 
(Non-Use Value) 

 

 
จากการศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า พบว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบนิเวศที่ส าคัญและ

จ าเป็นส าหรับมนุษย์ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่
ระบบธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ถูกท าลายลง ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบ
นิเวศโดยรวม 

 

2.2 หลกัการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้ 

 การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นสิ่งที่จ าเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยใช้หลักการ
อนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาดถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วโลก ซึ่งการ
จัดการเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์ในการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ได้สูงสุด ด้วยคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ดิน น้ า สัตว์ 
พืชและชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ ท าให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีลักษณะการจัดการที่หลากหลาย 
(Multidisciplinary) โดยต้องมีการบรูณาการศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้ งทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเน้นความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เช่น การวางแผน
จัดการด้านภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดขั้นตอนในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือให้เกิดความพอใจและได้มุมมองที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับปฏิบัติตาม    ดังนั้น พ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ต้องอาศัยหลักการจัดการที่มีวัตถุประสงค์หลัก
เหมือนกันกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological 
Diversity)  คือ เพ่ืออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ท าให้ที่
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 6 ณ เมือง Brisbane  ประเทศออสเตรเลีย ปี 
ค.ศ. 1996 มีมติที่ 6.9 เรื่องความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
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(Resolution 6.9: Cooperation with  the Convention on Biological Diversity) ได้ รั บ รอ ง
ความร่วมมือกันระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการจัดท าบันทึกความตกลงกันขึ้นระหว่าง 2 อนุสัญญา (The Memorandum of 
Cooperation between the Ramsar Convention Bureau and the Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity) ลงวันที่  19 มกราคม พ.ศ.  2539 นอกจากนี้แผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดพันธกิจ ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล 
และเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ก าหนด 
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่  1 คือ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม โดยมี  
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
ดังนั้น หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เกิดความยั่งยืน ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ หลักการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนหรือการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด และหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กัน มีลักษณะการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในลักษณะที่ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น 
สามารถให้ผลผลิตและประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานและยังท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถรักษา
ศักยภาพในการให้ผลผลิตและประโยชน์ตามความจ าเป็นและความต้องการของคนรุ่นหลังได้ด้วย  

 
หลักการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 หลักการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 
 

2.2.1 หลกัการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพืน้ทีชุ่่มน า้ 
หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ยั่งยืนในลักษณะ

ของการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมด้วย จะเห็นได้

การจัดการพื้นที่ 
ชุ่มน้้า 

หลักการใช้ประโยชน์อย่าง 
ชาญฉลาด 

หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 



34 

ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นต้องมีการจัดการโดยการใช้ประโยชน์มิใช่อนุรักษ์ไว้ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพราะพ้ืนที่
ชุ่มน้ ามีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย  นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้
ความส าคัญกับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดของภาคีสมาชิก ที่เป็นหลักการส าคัญและ
เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามพันธกิจที่ส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ “การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยผ่านทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอันเป็นน ามาการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั่วโลก” เพ่ือให้บรรลุพันธกิจนี้ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับภาระหน้าที่ของระบบนิเวศและการให้บริการที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนตระหนักถึงการรักษา 
ฟ้ืนฟู และใช้อย่างชาญฉลาด ดังนั้น หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อันโดยสอดคล้องกับพันธ
กิจของแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่ให้ความส าคัญกับการใช้อย่างชาญ
ฉลาด คือ “พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดต้องถูกอนุรักษ์และใช้อย่างชาญฉลาด ได้รับการฟ้ืนฟู และเป็นพ้ืนที่ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ามีคุณค่าและประโยชน์ซึ่งต้องถูกเอาใจใส่หรือให้ความส าคัญ” ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้ง
คณะท างานการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดขึ้น ในการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 3 ที่เมืองเรจีนา 
ประเทศแคนาดา มีการจัดท าข้อแนะน าเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ (Wise Use Guidelines) โดย
เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกให้ความส าคัญกับการด าเนินการ ได้แก่ น าหลักการใช้อย่างชาญฉลาดก าหนด
ไว้ในนโยบาย ดังนี้40 

หลักการที่ 1 ก าหนดการใช้อย่างชาญฉลาดไว้ในนโยบายของประเทศ กล่าวคือ ทุกประเทศที่
เป็นสมาชิกต้องมีการด าเนินการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และจัดเตรียมหน่วยงานที่จะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบายเฉพาะหรือก าหนดให้
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับชาติ หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติอ่ืน การก าหนดแผนการใช้ที่ดินทั่วประเทศ ที่
ส าคัญคือ ควรก าหนดนโยบายเฉพาะในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนสภาพหรือการ
บุกรุกท าลายพื้นที่ชุ่มน้ ามาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนั้น มาตรการในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าควรอยู่
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน (ระดับชาติ จังหวัด หรือท้องถิ่น) เพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและข้อจ ากัดเฉพาะการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม การสันทนาการ
หรือท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ คุณค่าและประโยชน์ของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งในบริบทของเขตแดน 

                                           
40 Ramsar Convention Secretariat, The Ramsar Convention 

Manual: A Guide to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 

1971) 5th The Wise Use of Wetlands, p. 45. 
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หลักการที่ 2 ด าเนินการตามมาตรการของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า การน ามาตรการที่
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ไปด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าที่หลักของ
อนุสัญญา คือ การอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าน้ าอย่างชาญฉลาด ได้แก่ การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ระหว่างประเทศการติดตามตรวจสอบ การวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา การสร้างความ
ตระหนักรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในระหว่างประเทศที่มีพรมแดนของพ้ืนนี่ชุ่มน้ าร่วมกัน 
โดยเฉพาะการน าเอาหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดไปปฏิบัติการในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การใช้อย่าง
ชาญฉลาดเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการอย่างบูรณาการต้องอาศัยความหลากหลายของผู้มีส่วนได้
เสียก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน   และต้องครอบคลุมทุกด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
การให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดรูปแบบแรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ให้มากขึ้น สามารถผลักดันการจัดการที่ดีขึ้นได้ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนใน
ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุ่มน้ า ความรู้ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการขึ้น
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบันและการวิจัย แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสารต่อสาธารณชน
ในวงกว้างขึ้น และการสร้างนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ต้องด าเนินการภายใต้แผนการพัฒนาร่วมกันที่
ครอบคลุมในทุกด้านของพ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น การน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาดมาใช้ส าหรับประเทศไทยต้องมีการทบทวนนโยบาย
และกฎหมายภายในของประเทศ เพ่ือก าหนดมาตรการที่มีผลกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม
โดยอาศัยมาตรการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

2.2.1.1 ความหมายของหลกัการใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด 
การใช้อย่างชาญฉลาด มีการให้ค านิยามที่ใช้โดยทั่วไปในภาคีสมาชิก ในการประชุม

สมัชชาภาคีครั้งที่ 3 ที่เมือง Regina ประเทศแคนนาดา ปี ค.ศ. 1987 และมีการทบทวนอีกครั้งใน
การประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 9 ณ กรุงคัมพาลา ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา ปี ค.ศ. 2005 โดยมี
ความหมายดังนี้ 

“การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด” คือ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เพ่ือผลประโยชน์ของมนุษยชาติ โดยที่สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางธรรมชาติของระบบนิเวศไว้ได้ ใน
วิถีทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”41 แสดงให้เห็นว่าการใช้อย่างชาญฉลาด มีความหมาย
เหมือนกับการใช้อย่างยั่งยืน (Sustainable Utilization) ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยความ

                                           
41 Ramsar Convention Secretariat, An Introduction to the 

Convention on Wetlands Ramsar Handbook 5th Edition, p. 37.  
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หลากหลายทางชีวภาพ42 หมายถึง การใช้องค์ประกอบความหลากหลายชีวภาพในวิถีทางและด้วย
อัตราที่ไม่น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้โดยธ ารงรักษาศักยภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนาของคนรุ่นปัจจุบันและใน
อนาคต  

“การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน” หมายถึง การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ใน
ลักษณะที่ท าให้พื้นที่ชุ่มน้ า สามารถให้ผลผลิตและประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานแก่คนใน
รุ่นนี้ และท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ ายังสามารถรักษาศักยภาพในการให้ผลผลิตและประโยชน์ตามความจ าเป็น
และความต้องการของคนรุ่นหลังได้43 

จากค านิยามการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาดมีลักษณะของการอนุรักษ์รวมอยู่ด้วย ที่ให้ความส าคัญกับหลักการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ ความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ โดยให้เป็นไป
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน รวมทั้ งให้ความส าคัญกับกระจายผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม 

การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดนั้นเป็นหลักการส าคัญของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของนกน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้
ก าหนดให้ภาคีจักต้องวางแผนและด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งได้บรรจุไว้ในทะเบียน 
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้44 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด เพ่ือ
กระตุ้นและช่วยเหลือภาคีทุกประเทศในการจัดท า รับรอง และประกาศใช้มาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นหลักประกันในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกแห่งในเขตแดนของตนอย่างชาญฉลาด   

                                           
42 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, หน้า 5. 
43 ซิมบา ชาน และคณะ, คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น), 2548, หน้า 8. 
44 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ท้าความเข้าใจกับ

อนุสัญญาแรมซาร์ Ramsar Convention: เอกสารเผยแพร่วันพื้นที่ชุ่มน้้าทั่วโลก 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, หน้า 1. 
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ดังนั้น จุดมุ่งหมายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า45 เป็นการก าหนดเป้าหมายในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องมีทิศทางหรือกรอบทางเลือกที่ชัดเจน ในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า 3 ประการ ได้แก่  

ประการที่ 1 เพ่ือการพัฒนา (Development) ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ทางด้านนิเวศวิทยาน้อย แต่น ามาใช้ด้านสาธารณะประโยชน์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่นั้นมี
ความสามารถจะเข้าไปท าการพัฒนาได้โดยตรงหรือต้องการตัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือการพัฒนา จะ
จัดไว้ในประเภทพ้ืนที่เพ่ือ “การพัฒนา” (Development) สามารถรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรได้บ้าง เช่น พื้นที่บริการเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ ควรก าหนดบริเวณที่
ชัดเจน เข้าถึงสะดวกปลอดภัย ควรมีการจัดระเบียบการเข้ามาและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างระมัดระวัง 
เพ่ือให้เกิดความสวยงามและสะดวกในการติดต่อเพ่ือขอรับบริการ 

ประการที่ 2 เพ่ือการอนุรักษ์ คือ เป็นพื้นที่กันชนระหว่างพ้ืนที่พัฒนาและพ้ืนที่สงวน 
มีความส าคัญแต่ไม่ถึงกับส าคัญมากด้านนิเวศวิทยา โดยควรจะรักษาไว้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระยะ
ยาว แต่ถ้าหากจ าเป็นที่จะใช้เพ่ือการพัฒนาควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความ
เหมาะสมเพียงเล็กน้อยเพ่ือการพัฒนา ดังนั้น พ้ืนที่อนุรักษ์ ไม่ควรมีการใช้ประโยชน์มากนัก เพราะ
อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติได้ เช่น ในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าไม่ควรมีการใช้ประโยชน์เพราะจะ
ส่งผลต่อคุณภาพน้ า 

ประการที่ 3 เพ่ือสงวนหรือมีความส าคัญเป็นพิเศษ คือ การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
โดยมุ่งหวังที่จะมีคุณค่าแก่สาธารณชนในด้านเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีคุณค่าความงามทางเศรษฐกิจ 
และการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม และเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อาจถูกท าลายจากผลกระทบ
จากการพัฒนาได้ง่าย พ้ืนที่เหล่านี้จึงควรได้รับการสงวนไว้โดยปลอดจากการพัฒนา ได้รับการป้องกัน
จากความเสื่อมโทรม ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ให้ผลผลิต มีค่าต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น อีกทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแพร่พันธุ์ของสัตว์ในบางฤดูกาล พ้ืนที่ดังกล่าวควรก าหนดแนวเขตให้ชัดเจน แล้วจัดท าประกาศ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่รับทราบ เพ่ือป้องกันการบุกรุกและ
ท าลายพื้นที่ชุ่มน้ า เช่น พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

2.2.1.2 แนวทางการใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด 

                                           
45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะประมง, แนวทางการจัดท้าแผนการจัดการพื้นที่ชุ่ม

น้้า (กรุงเทพมหานคร: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543), หน้า 20. 
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พัฒนาการแนวคิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามมาตรา 3 (1) ของอนุสัญญา
ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ดินแดนของตนอย่างชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยการน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาดมา
ใช้บังคับกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด ไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะอยู่ภายในประเทศ  พ้ืนที่ทั้งหมดไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่ มน้ า
นั้นจะถูกบรรจุในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าหรือไม่  

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) มีเครื่องมือที่
ช่วยเหลือประเทศภาคีในการน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาด ได้มีแนวทางการน าแนวคิดการใช้อย่าง
ชาญฉลาดน ามาใช้  (The Guidelines for the Implementation of the Wise Use Concept) 
เกิดขึ้นได้โดยมติของที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาแรมซาร์46 ในการประชุมสมัยที่  4 เมือง 
Montreux ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1990 มีมติที่ประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 4 ที่ 4.10 ให้น า
หลักการใช้อย่างชาญฉลาดมาก าหนดรายละเอียดหรือขยายความเป็นไว้ในคู่มือแนวทางการน า
แนวคิดการใช้อย่างชาญฉลาด (The Guidelines  for the Implementation of the Wise Use 
Concept) โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ โดยมี
หน่วยงานในการดูแลที่เหมาะสม โดยวิธีการสร้างนโยบายพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศ ควรกล่าวถึงปัญหา
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งแนวทางการใช้อย่างชาญฉลาดตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและองค์กร  การก าหนดให้มี
กฎหมายและนโยบายของรัฐ น ามาตรการเพ่ิมความรู้และความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า การทบทวนสถานะหรือตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน การน ามาตรการมาใช้
โดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยสรุปมาตรการการใช้อย่างชาญฉลาดส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามแนว
ทางการใช้อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบของกฎหมายส าหรับประเทศไทย ดังนี้47 

                                           
46 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 4.10: 

The Guidelines for the Implementation of the Wise Use 
Concept, In Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 4th 
Meeting of the Conference of the Contracting Parties, 27 June – 
4 July 1990 Montreux, Switzerland, pp. 3-4. 

47 G.V.T. Matthews, The Ramsar Convention on Wetland: 
its History and Development, (Re-Issued Ramsar Convention 
Secretariat) ( Gland, Switzerland: Ramsar Convention Bureau, 

2013), p. 49. 
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ประการที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและองค์กร ประกอบด้วย 1. 
ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งมีอ านาจเฉพาะเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  และควรก าหนดให้พ้ืนที่
ชุ่มน้ าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอันต้องระบุก าหนดไว้ในการวางแผนจัดการ และ 2. การสร้างกลไกและ
วิธีการเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยวิธีการบูรณาการสหสาขาวิชา (Multidisplinary) เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประการที่ 2 การก าหนดให้มีกฎหมายและนโยบายของรัฐ ประกอบด้วย 1. ทบทวน
กฎหมาย และนโยบายที่มีอยู่ ประกอบด้วย การช่วยเหลือ (Subsidy) และ แรงจูงใจ (Incentives) 
ซึ่งมีผลต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. การบังคับใช้กฎหมายนั้น กฎหมายและนโยบายที่มีอยู่  ต้องมี
ความเหมาะสมกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องประกอบด้วย 3. ก าหนดกฎหมายพื้นที่ชุ่มน้ า หรือ
นโยบายขึ้นมาใหม่ (Adopting New Ones) 4. การใช้ระบบกองทุน (Fund) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ส าหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ประการที่  3 การเพ่ิมความรู้และความตระหนักรู้ ในคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในนโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ า การอนุรักษ์และการ
ใช้อย่างชาญฉลาด ระหว่างประเทศภาคีสมาชิก และการก าหนดนโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ หรือ
การติดตามการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. การเพ่ิมความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ก าหนด
นโยบาย และประชาชนที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ซึ่งคุณค่า
และประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ า เช่น การควบคุมการตกตะกอนหรือกัดกร่อน การป้องกันน้ าท่วม รักษา
น้ าบนผิวดิน และน้ าใต้ดิน 3. การน าจารีตประเพณีในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ และการสร้างโครงการ
สาธิต เพ่ือเป็นตัวแทนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 4. ฝึกหัดและอบรมอาสาสมัคร
ให้เข้าใจกฎระเบียบเพื่อ ที่จะท าหน้าที่ช่วยการอนุรักษ์และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ 

ประการที่ 4 การทบทวนสถานะพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน ระบุจ านวนพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ทั้งหมดของประเทศโดยรวม ประกอบด้วย 1. ด าเนินการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า และจัดประเภทของ
พ้ืนที่  (A Classified Inventory) 2. การระบุและประเมินคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ 
(Evaluating benefit) 3. การให้ก าหนดวิธีการการอนุรักษ์และจัดการในแต่ละพ้ืนที่ โดยพิจารณา
จากความจ าเป็นและเงื่อนไขของแต่ละประเทศ 

ประการที่ 5 การก าหนดมาตรการเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วย 1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบในโครงการ
ที่จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าก่อนอนุมัติและระหว่างด าเนินการ  การน ามาตรการป้องกันทาง
สิ่งแวดล้อมมาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าเท่าที่จ าเป็น 2. การก าหนดกฎระเบียบการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือป้องกัน
การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเกินความจ าเป็น 3. การวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยดึงชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 4. ก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
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ระหว่างประเทศ (The Ramsar List) 5. การสร้างพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ (Nature Reserves) ใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ไม่ว่าจะก าหนดไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือไม่ก็ตาม  6. ก าหนดกฎระเบียบในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมโทรมหรือถูกท าลายให้มีคุณค่าหรือประโยชน์ 

นอกจากนี้  การประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar 
Convention) ได้ก าหนดกลยุทธ์การวางแผนจัดการอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2016 -2024 
(The Ramsar Strategic Plan 2016-2024) ก าหนดให้การอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญ
ฉลาดต้องน ามาใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งหมด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในเป้าหมายที่ 3 (Goal 3: Wisely Using All 
Wetlands) คือ การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดในทุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wisely Using All Wetlands) 
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในเป้าหมายที่ 8-13 ที่ภาคีสมาชิกต้องด าเนินการโดยน ามาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ภายในประเทศ กล่าวคือ48   

เป้าหมายที่ 8 การริเริ่มการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้มีความทันสมัย และจัดให้
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ และใช้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการในทุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

เป้าหมายที่ 9 การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ งต้องมี
การบูรณาการการจัดการอย่างเหมาะสมภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผนดินและพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเล 

เป้าหมายที่ 10 น าความรู้แบบดั้งเดิม นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติของชนพ้ืนที่
เมืองในท้องถิ่นและชุมชนพ้ืนเมืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อย่างชาญฉลาด และการใช้จารีตประเพณี
ท้องถิ่น ที่ถูกบันทึกเป็นหลักฐาน ความเชื่อถือ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการเข้าด้วยกัน และสะท้อนให้เห็นจากการมี
ส่วนร่วมของชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 11 หน้าที่ของพื้นที่ชุ่มน้ า การให้บริการและคุณค่า ก าหนดไว้ในเอกสาร
เผยแพร่  

เป้าหมายที่ 12 กระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมสภาพ  ต้องให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ วิถีชีวิตและการลดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 

                                           
48 Ramsar Convention Secretariat, Resolution XII.2: The 

Ramsar Strategic Plan 2016-2024, In 12th Meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention on Wetlands, 1-9 
June 2015, Puta del Este, Uruguay, p. 14.  



41 

เป้าหมายที่ 13 ปัจจัยส่งเสริมที่ส าคัญของความยั่งยืน เช่น น้ า พลังงาน เหมืองแร่ 
การเกษตร การท่องเที่ยว ประมง การพัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม การป่าไม้ การปศุ
สัตว์ เพราะว่าภาคส่วนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2016 - 
2024 ยังคงให้ความส าคัญกับการใช้อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า  

ในประเทศไทยได้มีการน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาด จากการศึกษาของคุณศันสนีย์ 
ชูแวว ได้ท าการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า
บึงบอระเพ็ด  โดยได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้อย่างชาญฉลาดโดยน าหลักการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ คือ ต้องพิจารณาจากผู้ใช้ประโยชน์และผู้ได้รับประโยชน์จากพ้ืนที่
ชุ่มน้ าและทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้ความส าคัญกับคนและชุมชนในท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ต้องมีคุณลักษณะดังนี้49 1. มีจิตส านึก ตระหนัก หวงแหน และร่วมกันบ ารุงรักษาบทบาท
หน้าที่ และคุณค่าความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างครบถ้วนทุกด้าน 2. ร่วมมือร่วมใจกัน หันหน้า
เข้าหากัน ปรึกษาหารือ ศึกษาวิเคราะห์ และเรียนรู้ร่วมกันเกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในสถานภาพ
ของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. ร่วมคิดและพัฒนาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ทิศทาง แนวทาง ก าหนด
กิจกรรม รูปแบบวิธีการ ปริมาณและอัตราการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรทั้ งหมดในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า อย่างถูกต้องและเหมาะสม ค านึงถึงศักยภาพตามธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในการรองรับการใช้
ประโยชน์ อย่าปล่อยให้เกิดการใช้ประโยชน์หรือเก็บเกี่ยวทรัพยากรใด ๆ จากพ้ืนที่ชุ่มน้ ามากจนเกิน
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่จะให้ผลผลิตทรัพยากรเหล่านั้นได้ 4. แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทุกกลุ่ม อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันและทั่วถึง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มุ่งให้
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ทรัพยากรกลุ่มหนึ่ง แต่ไปลิดรอนผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ทรัพยากรอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยได้รับ 
ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 5. ร่วมกันเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทุกกลุ่ม ร่วมกันคิด/วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลสืบเนื่อง ความรุนแรง และแนวโน้ม  และ 6. ช่วยกัน
ระดมความคิดเห็นในการหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหา และร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเคร่งครัดและจริงจัง 

                                           
49 ศันสนีย์ ชูแวว, ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด: แนวทางการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน (นครปฐม: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 50-53. 



42 

ต่อมา สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล ท าการวิจัย เรื่องการจัดการชายฝั่งบูรณาการสู่ความยั่งยืน ได้ก าหนดเครื่องมือใน
การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อย่างชาญฉลาด คือ เสนอให้มีการแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์ (Zoning) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล  

การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ คือ การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่
หนึ่ง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทรัพยากร โดยการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์สามารถใช้ทั้งบนบกและในทะเล เพ่ือเป็นการควบคุม
กิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือที่นิยามใช้ในการจัดการด้านต่าง ๆ โดยสามารถน าไปใช้ในการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนที่
คุ้มครองทางทะเล การวางผังเมืองรวม เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องก าหนดแนวทางในการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมที่อยู่ในแต่ละเขตจะถูกควบคุมหรือระบุให้มีหรือไม่ให้มี ได้แก่ การก าหนดเขต
พ้ืนที่ให้มีการใช้ประโยชน์ หรือให้ใช้ประโยชน์ได้เม่ือมีการขออนุญาต โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ห้าม
เอาไว้ และการก าหนดเขตพ้ืนที่หวงห้าม หรือให้ใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีการขอนุญาติ โดยต้องเป็น
กิจกรรมที่ไม่ได้ห้ามเอาไว้ สนิท อักษรแก้ว ได้อธิบายการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเล เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่นิยมแบ่งเป็น 3 เขต50 คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ 
และเขตพัฒนา 

เขตสงวน (Preservation Zone) เป็นพ้ืนที่ที่ ไม่ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
นอกจากปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางสภาวะ
แวดล้อมและนิ เวศวิทยา สภาพภูมิประเทศที่มีความเปราะบาง บริเวณที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และสถานที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น เป็นต้น พ้ืนที่เหล่านี้ต้องใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือสงวนพ้ืนที่รักษาความสมดุลทางธรรมชาติและยังเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรส่วนหนึ่งไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต 

เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone) เป็นพ้ืนที่ที่ยอมให้ใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ไม่อยู่
ในลักษณะที่เป็นการถาวร โดยเป็นพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่เป็นแนวกันชน ระหว่างเขตสงวนและเขตพัฒนา 
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ในเขตนี้ ได้แก่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และขยายพันธุ์
ตามธรรมชาติของสัตว์น้ า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนี้จะต้องมีการป้องกันมิให้
เกิดผลเสียหายต่อสภาวะแวดล้อม เช่น เขตรักษาพืชพรรณ ที่สาธารณประโยชน์ เขตอุทยาน เป็นการ
                                           

50 สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, การจัดการชายฝั่ง: การบูรณาการสู่ความยั่งยืน (นครปฐม: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), หน้า 264. 
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ใช้มาตรการด้านกฎหมาย จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการรุกล้ า
ล าน้ า และรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

เขตพัฒนา (Development Zone) เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งที่จัดให้มีการพัฒนาได้ เช่น 
พัฒนาเป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น มีการน ามาตรการทางกฎหมายผังเมืองและ
กฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือใช้ในการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเมือง  

จากความหมายและตัวอย่างการจัดการอย่างชาญฉลาด แสดงให้เห็นว่าหลักการใช้
อย่างชาญฉลาดเป็นหลักการส าคัญหรือเป็นหัวใจของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างยั่งยืน ในลักษณะของการประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมด้วย ประเทศได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พ้ืนนที่ชุ่มน้ าเพ่ือป้องกันการสูญเสียพื้นที่
ชุ่มน้ า คณะรัฐมนตรีจึงพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar 
Convention) ส่งผลให้ต้องมีการด าเนินการให้มีการน าเสนอประเด็นในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น 
การบรรจุไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการวางแผนการใช้ประโยชน์และการควบคุมกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยประเทศไทยควรด าเนินเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันหรือองค์กร มีนโยบายและแผนการบริหารจัดการโดยเฉพาะ  และการมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือดูแลและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 

2.2.1.3 แนวทางการก าหนดกรอบกฎหมายส าหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่ม
น ้า (Components for Legal and Institutional Frameworks) 

สหพันธ์นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  (The World 
Conservation Congress: IUCN)  ท าหน้าที่เป็นส านักงานซึ่งรับผิดชอบต่อเนื่องภายใต้อนุสัญญาฯ 
ตามมาตรา 8 ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนทีชุ่มน้ า ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการประชุม การขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ และรับแจ้งจากภาคีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
นิ เวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่ งได้ขึ้นทะเบียนไว้ใน (Ramsar List) แจ้งให้ภาคีที่ เกี่ยวข้องทราบถึง
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่บรรจุไว้ในทะเบียน ท าให้ IUCN ได้สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดกรอบกฎหมายของ
ประเทศ เป็นแนวทางอย่างกว้าง ๆ เป็นกรอบแนวคิดขององค์ประกอบกฎหมายในการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาด เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ก าหนดกฎหมายภายในประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ การจัดการโครงสร้างขององค์กร การก าหนดมาตรการทางกฎหมายทั่วไป การสร้างมาตรการ
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ป้องกัน การฟื้นฟู และแรงจูงใจ เพ่ือมาตรการสนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย และการก ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่51 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) การ
ก าหนดความหมายและวางนโยบาย โดยการมอบอ านาจผู้มีอ านาจและ หน้าที่ในการควบคุมดูแล
เกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าร่วมกัน ในลักษณะสหสาขาวิชา (An 
Integrated Multidisciplinary)  การก าหนดสิทธิหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลใน
เรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐต่าง  ๆ มีการ
ก าหนดเงื่อนไขการสนับสนุนทางการเงินส าหรับกิจกรรมพิเศษ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่ง
ทางปกครองและพิจารณาทบทวนการกระท าผิด และมีอ านาจออกใบอนุญาตในการเข้าไปใช้
ประโยชน์หรือการห้ามการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนมีมาตรการในการแก้ไขเยียวยา
หรือชดใช้ค่าเสียหาย หรือออกค าสั่งห้ามกระท าการ เช่น การก าหนดองค์กรหรือหน่วยงาน โดยระบุ
ต าแหน่งของขอบเขตอ านาจที่ต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ กฎหมายควรระบุว่าหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในประเภทของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ตลอดจนอ านาจของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า หรืออาจต้องมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือเพ่ือช่วยเหลืองานด้านวิชาการ
หรือเทคนิค  

องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดมาตรการทางกฎหมายทั่วไปหรือมาตรการทาง
กฎหมายพ้ืนฐาน (A Knowledge Base) เพ่ือน ามาใช้ในการรวบรวม การตีความ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ควรประกอบด้วยการการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ( Inventories) ซึ่งต้องสร้างเป็นอันดับ
แรก เพ่ือการอนุรักษ์และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนการเพ่ิมการตระหนักรู้ในคุณค่า
และหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตัวอย่างกรอบแนวคิดขององค์กรและองค์ประกอบของกฎหมาย ต้อง
พิจารณา 4 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 ค านิยามของพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Definition of Wetlands) ต้องก าหนดให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละประเทศ 

ประการที่ 2 การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ( Inventories) ควรก าหนดวิธีการขึ้น
ทะเบียนให้ชัดเจน มีวิธีการและแบบในการขอขึ้นทะเบียน 

                                           
51 Clare Shine and Cyrille de Klemm, Wetlands, Water and the Law. Using 

Law to Advance Wetland Conservation and Wise Use (Cambridge: IUCN Publications 
Services Unit, 1999), p. 311. 



45 

ประการที่ 3 ขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ (Scope of Relevant Legislation) 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทใด กรณีเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าของเอกชน ต้องมีความ
ชัดเจนว่าจะใช้กับสภาพแวดล้อมใดหรือสถานการณ์ใด หรือมีเงื่อนไขว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เจ้าของสมัคร
ใจให้ใช้ประโยชน์ โดยรัฐก าหนดให้สิทธิประโยชน์แก่เจ้าของที่ดิน เป็นต้น 

ประการที่ 4 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย (Principles and Objectives) กฎหมาย
ต้องวางหลักการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรส่งเสริมให้ใช้
ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน (ไม่ว่าจะก าหนดไว้ใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ) บางกรณีอาจก าหนดการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรบางอย่างเป็นพิเศษ 
เช่น น้ า แร่ธาตุ ลุ่มน้ า ทะเล และชายฝั่งทะเล การเข้าถึงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เหล่านี้อาจจะ
ก าหนดให้ออกเป็นข้อบังคับ หรือระเบียบเพ่ือก าหนดรายละเอียดไว้เป็นพิเศษ  

องค์ประกอบที่  3 การสร้างมาตรการในการป้องกัน การฟ้ืนฟู และแรงจูงใจ 
(Prevention, Restoration and Incentive Measure) การสร้างมาตรการเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันเป็นมาตรการทั่วไป (Non-Site Measure) โดย
ต้องมีระบบแรงจูงใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ดีโดย
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ต้องพิจารณา 7 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 หลักการที่น ามาใช้เป็นกฎหมาย ได้แก่ หลักการป้องกันล่วงหน้า และ
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นหลักการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การฟ้ืนฟู ความร่วมมือและให้
ค าปรึกษาหารือระหว่างประเทศ โดยการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายควรมี
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินในการวางแผนหรือกิจกรรมภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนด
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ผ่านการอนุมัติหรืออนุญาตจากภาครัฐ
ก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรือพ้ืนที่เสี่ยงให้จัดท าการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ประการที่ 2 การบูรณาการเครื่องมือในการวางแผนและกระบวนการวางแผน 
(Integrated Planning Instruments and Procedures) การวางแผนจั ดการพ้ื นที่ ชุ่ มน้ าในระดั บ 
ประเทศ ควรจัดให้มีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือท าประชาพิจารณ์โดยมีการแสดงขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในแผนการจัดการพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าต้องก าหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
และการบูรณาการแผนการจัดการในหลายระดับ ควรสร้างแผนการจัดการความร่วมมือโดยหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ หรือ การวางแผนต้องครอบคลุมทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น  
ต่าง ๆ โดยแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องสอดคล้องแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ได้แก่ 
1. การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land-Use Planning) ควรใช้เทคนิคการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) 
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อาจจะก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ (Protected Areas) โดยก าหนดมาตรการในการจัดการอย่างยั่งยืน 
และเขตการฟ้ืนฟู 2. การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า (River Basin Planning) เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีความจ าเป็นต้องพิจารณาพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน และ
แม่น้ าระหว่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่รองรับน้ า คือ การท าแนวเขต
กันชน (Buffer Zone) เพ่ือรักษาพืชพันธุ์ และลดมลพิษทางน้ า มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่รองรับน้ า น้ าใต้ดิน ซึ่งมีผลต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. การวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล (Coastal 
Planning) เป็นการใช้การวางแผนทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับชายฝั่งทะเล น าวิธีการเช่นเดียวกับพ้ืนดิน 
การวางแผนควรก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะท าลายความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ ก าหนด
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ เช่น เส้นทางการเดินเรือ (The Maritime Terrestrial Zone) การก าหนด
เขตอุทยานทางทะเล (Nature Park) 4. กระบวนการในการวางแผนและการใช้ระบบอนุญาต ควรมี
การก าหนดให้น าหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยวิธีการตรวจสอบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ส าหรับกระบวนการกลั่นกรองกรณีกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
พิเศษ ควรให้มีการท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ประการที่ 3 กฎหมายควรก าหนดใช้ระบบใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Permit Systems for Activities in Affecting Wetlands) เช่น ก าหนดวิธีการ
ขอบเขตวิธีการออกใบอนุญาต โดยระบุกิจกรรมที่ต้องขอใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจ และข้อยกเว้นที่
ห้ามใช้ประโยชน์ส าหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือระบบนิ เวศที่เปราะบาง ซึ่งควรใช้
ระบบการอนุญาตเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นเนื่องจากอาจมีการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได ้

ประการที่ 4 ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองและการจัดการพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ (Protected 
Areas and Areas Managed for Conservation) การอออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการอย่างเข้มงวด เพ่ือสงวนหวงห้ามพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์ 

ประการที่ 5 การใช้อาสาสมัครหรือจิตอาสา เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส าหรับพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าในพ้ืนที่เอกชนที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินรายได้ หรือน าหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้
โดยวิธีการบูรณาการกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพื้นที่
ชุ่มน้ าชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน เพื่อให้ความรู้ ความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค การส่งเสริมอาชีพ 
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ประการที่ 6 การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีที่ดินส าหรับ
บุคคลที่บริจาคที่ดิน จัดตั้งกองทุนส าหรับอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือส่งเสริมวิธีการให้รางวัลแก่ผู้ใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และให้ความส าคัญต่อคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ า52 

ประการที่ 7 ก าหนดมาตรการความรับผิดชอบต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับจากผู้ละเมิด ซึ่งอย่างน้อย
เท่ากับค่าใช้จ่ายในการที่รัฐต้องฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว 

องค์ประกอบที่  4 วิธีการก ากับดูแลให้ เป็นไปตามกฎหมาย (Compliance 
Scheme) ใช้วิธีการติดตามตรวจสอบ การบังคับใช้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยการก าหนดโทษ  หลักเกณฑ์ในการฟ้ืนฟู53 เช่น ก าหนดวิธีการบังคับใช้และบทลงโทษ 
(Compliance, Enforcement and Penalties) การด าเนินการตามกฎหมายต้องมีองค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตรวจสอบค าขอ ใบอนุญาตต่าง ๆ อันเป็นการใช้อ านาจทางปกครองในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนั้น หากพบเห็นการละเมิดหรือกระท าความผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องมีกระบวนการพิจารณาให้เหมาะสม และก าหนดโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทาง
ปกครอง โดยต้องระบุฐานความผิดหรือลักษณะของการกระท าความผิดให้ชัดเจน เช่น กรณีมีการ
ปล่อยของเสียหรือท าให้เกิดมลพิษทางน้ า การระบายน้ าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ประ โยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

                                           
52 Ibid., p. 307. 
53 Ibid., pp. 81-85. 

โครงสร้าง
ขององค์กร 

 
 
 

มาตรการ
กฎหมายทั่วไป 

มาตรการในการ
ป้องกัน การฟ้ืนฟู 

และแรงจูงใจ 
 

การก ากับดูแล
ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 

องค์ประกอบของกฎหมายและสถาบันโดยสหพันธ์นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 (Components for Legal and Institutional: IUCN) 
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ภาพที่ 2.3  การก าหนดกรอบกฎหมายส าหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ า 
 

หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น มุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน เพ่ือให้มีผลประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติโดยมีทิศทางที่สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของระบบนิเวศ อันสอดคล้องกับหลักการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนอันมีสาระส าคัญอยู่ที่ความยุติธรรมและความเสมอภาคของการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างยุคปัจจุบันกับชนยุคอนาคต (Intergenerational 
Equity)   

 

2.2.2 หลกัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การอนุรักษ์เป็นหลักการที่ส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) 
บัญญัติไว้  ในมาตรา 3 (1)54 ส่งผลให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกต้องด าเนินงานอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์เป็นหลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องศึกษา โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึง
ความหมายของการอนุรักษ์ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งน ามาปรับใช้กับการอนุรักษ์พ้ืนชุ่มน้ าได้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

“การอนุรักษ์” หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลาย
มากที่สุด ใช้ได้นานที่สุดให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและจะต้องกระจายการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้ทั่วถึงกัน การอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆ แต่เป็น
การน าทรัพยากรนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ55 

“การอนุรักษ์” หมายถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์โดยค านึงถึงสถานภาพ และศักยภาพของทรัพยากร รวมทั้ง การควบคุมการ

                                           
54 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า มาตรา 3 (1) “ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการ เพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งได้บรรจุไว้ในทะเบียน . . .” 
55 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ , มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 258. 
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เสื่อมสภาพ และบูรณะฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือรักษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน56   

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ตามความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทั้ งนี้ 
กิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และ
ใช้ได้ในระยะเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ ต้องให้มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์น้อย
ที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วถึงกันด้วย  

โดยภาพรวมแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุ่งให้ความส าคัญกับหลักการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ ความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ การกระจาย
ผลประโยชน์ และการบูรณะฟ้ืนฟูสถานภาพของทรัพยากร อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม   

จากความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุด
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักส าคัญของอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต้องสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะเดียวกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องมีการควบคุมกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพ่ื อป้ องกันมิ ให้ เกิดปัญ หาสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้  การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตต้องค านึงถึงความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้เป็นไป
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการกระจายผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม อย่างไรก็ตามในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ
บางประเภทถูกท าลาย หรือถูกใช้ประโยชน์โดยมนุษย์จนมีสภาพเสื่อมโทรม จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
บูรณะฟ้ืนฟูเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายของการบูรณาการ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเสมอภาค
ในสังคม และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน   

 

ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  การใช้ประโยชน์ทรัพยากร  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

                                           
56 นิวัติ  เรืองพานิช , หลักการจัดการลุ่มน้้ า  (กรุงเทพมหานคร: คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2547), หน้า 25. 
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 การควบคุมกิจกรรมของมนุษย์  การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม  
     

 ความยั่งยืนของการใช้
ประโยชน์ 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

     

 การกระจายผลประโยชน์  ความเสมอภาคในสังคม  
     

 การบูรณะฟ้ืนฟู  การรักษาสมดุลธรรมชาติ  

 
ภาพที่ 2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
แสดงให้ เห็นว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้หมายความถึง การเก็บรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติไว้โดยไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ แต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ ให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ ความเหมาะสมและความจ าเป็น  โดยต้องมี
ทรัพยากรธรรมชาติเหลือไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง ดังนั้น การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องด าเนินการควบคู่กับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและคุณลักษณะธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตครอบคลุมถึงการหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาธารณชนเป็นส าคัญ ซึ่ง McNeeley 
ค.ศ. 1996 กล่าวถึง หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ ประกอบด้วยหลักการที่เรียกว่า “หลักการ 7Is”57 ดังนี้ คือ   
 หลักการที่ 1 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ (Investigation) หมายถึง การก าหนด
รูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่ต้องพยายามรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้  ในการก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว อาจครอบคลุมถึงมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในรูป
ของระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย โดยอาจมีมาตรการการลงโทษผู้กระท าผิดด้วย เช่น การก าหนด

                                           
57 วศิน อิงคพัฒนากุล และคณะ, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ, ใน เอกสาร

การสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หน้า 88-89. 
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กฎระเบียบเพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้  การก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ การขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุก เป็นต้น 

หลักการที่ 2 การใช้ประโยชน์สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ( Information) 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการส ารวจปริมาณส ารองของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ การก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
แผนการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรอบคอบรัดกุม  เช่น การขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

หลักการที่ 3 การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ (Innovation) 
ถือว่าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรการด าเนินงานทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูง คือ การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น  การใช้
ดาวเทียมในการส ารวจพื้นที่ชุ่มน้ า การใช้พารามิเตอร์วัดคุณภาพน้ า 

หลักการที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน (Incentives) ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดย
หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ได้ด าเนินการตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลดังกล่าวอาจได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนโดยกลไกทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณดังกล่าวสู่สาธารณชนด้วย เช่น 
การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ การช่วยเหลือทางเทคโนโลยี การลดหย่อนภาษี เป็นต้น 

หลักการที่ 5 การบูรณาการรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( Integration) การ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางแล้วว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องที่มีความหลากลายทางชีวภาพสูง ต้องหลักการอนุรักษ์หลายศาสตร์ 
ได้แก่  ด้านน้ า ดิน  พืชสัตว์   เป็น พ้ืนฐานส าคัญ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการจัดการพ้ืนที่อย่างบูรณาการ การจัดตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น 

หลักการที่ 6 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( Indigenous Community) ชุมชนท้องถิ่น
เป็นสังคมที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด และจะเป็นสังคมแรกที่ได้รับความเดือดร้อน 
และได้รับผลกระทบในลักษณะความเสียหายจากาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องให้ความส าคัญกับข้อจ ากัด และศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติด้วย เช่น การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมใน
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบ และการควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น 

หลักการที่ 7 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ( International Cooperation) เป็น
การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนในทุกรูปแบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การร่วมเป็นประเทศภาคีอนุสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผลและชาญฉลาด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เพ่ือสนองต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุดและในระยะยาวนานที่สุดด้วย มิใช่หมายถึงการเก็บรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้โดยไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  โดย Patrick J. Dugan58 เสนอ
มาตรการการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามแนวทางของที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งเป็น
การเสนอมาตรการของรัฐในการส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางด า เนินการของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 รัฐควรส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแนวทางในการด าเนินการในรูปของนโยบาย และ
กฎหมายของประเทศ 

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ของประเทศ โดยรัฐควรได้มีการส ารวจสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศทั้งหมด โดยริเริ่มปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของการด าเนินการอนุรักษ์ เช่น การ
ส ารวจสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าขอบเขตพ้ืนที่ และประเมินสถานะคุณค่าความส าคัญ ตลอดจนบทบาท
หน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 3 ก าหนดโยบายของชาติเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และส่งเสริมให้มีมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า   

มาตรการที่ 4 การปรับปรุงวิธีการวางแผนการใช้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวางแผนที่ดินให้เหมาะสม ในแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

                                           
58 P. J. Dugan, Wetland Conservation: A Review of Current 

Issues and Required Action (Gland, Switzerland: IUCN, 1999), pp. 

131-133. 
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มาตรการที่ 5 สนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญทางนิเวศวิทยา 
โดยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมีความพยายามที่จะรักษาระบบนิเวศและพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าเหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่หากินของพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์  

มาตรการที่ 6 พัฒนาเครื่องมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
รัฐควรพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่จะช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้มีการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยน าระบบดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วใน
ท้องถิ่น หรือปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดี 

มาตรการที่ 7 เสริมสร้างองค์กรเพ่ือด าเนินการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรเปิดโอกาสให้มีการเข้า
รับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
วิศวกรรมชลประทาน และกลุ่มผู้วางแผนการพัฒนาชนบท ที่ต้องพิจารณาวิเคราะห์ผลและตัดสินใจ 
เกี่ยวกับคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 8 เพ่ิมขยายการยอมรับในหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ก าหนดนโยบาย สาธารณชนและภาคเอกชน  เพ่ือให้ เข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคัญของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ส าหรับกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ิมการมีส่วนร่วม
ให้ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องหรือโครงการที่จะมีผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 9 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ควร
วิเคราะห์ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและขอความช่วยเหลือ 

มาตรการที่ 10 สนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าผ่านทางองค์กรช่วยเหลือการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
มาตรการที่ 11 ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศซึ่งท างานเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือประสานความร่วมมือในขณะร่วมกันท ากิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
โดยเฉพาะแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะหารือเกี่ยวกับโครงการที่จัดท าร่วมกัน 

จะเห็นได้ว่าหลักการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
ประชาชน โดยภาครัฐควรท าหน้าที่เสนอนนโยบายและแผน และกฎหมาย โดยต้องน าหลักการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามาเป็นหลักในการวางแนวทางในการบัญญัติกฎหมายและต้องพิจารณาจากหลักการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยอาศัยหลักทางวิชาการและ
มาตรการส่งเสริมและแนวทางในการด าเนินการรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของภาครัฐ การอนุรักษ์พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ ายังสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้มีเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ บ ารุง รักษา คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ และคงความ
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สมบูรณ์เพ่ืออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคตรวมทั้งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอ่ืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติเขต
อนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 45 ได้ก าหนดพื้นที่ที่เข้าข่ายในการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ตามมาตรา 43 ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ลักษณะพ้ืนที่ที่เข้าข่ายตาม มาตรา 43 ได้แก่ 1. พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
2. พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป 3. พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และ  
4. พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศ
ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ทั้งนี้ ความหมายของเขตอนุรักษ์ ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายความว่า “เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพ่ือสงวน
รักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีกฎหมายก าหนด” 
 พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ตามมาตรา 45 ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ที่เข้าข่ายตาม มาตรา 45 ได้แก่ พ้ืนที่ที่ก าหนดให้
เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะเขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม เขต
ควบคุมมลพิษ โดยที่เขตพ้ืนที่เหล่านั้นต้องมีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่ง
จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรื อไม่
สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ 

หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 และ
มาตรา 45 ดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที่ 1 ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบ 
กระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ  หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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 มาตรการที่ 2 ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 มาตรการที่ 3  ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่นั้น
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการที่ 4  ก าหนดวิธีการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขต  หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 มาตรการที่ 5  ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของ
พ้ืนที่นั้น 
 

2.2.3 แนวคิดการจัดการลุ่มน า้ 
ลุ่มน้ าเป็นหน่วยของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าโดยเฉพาะ พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นเป็นแหล่งน้ า

ขนาดเล็ก เช่น คลอง หนอง บึง สระน้ า ทะเลสาบ เป็นต้น  โดยลุ่มน้ าท าหน้าที่รวบรวมน้ าให้ไหลลงสู่
แม่น้ าและเป็นพ้ืนที่มีลักษณะที่ประกอบด้วยต้นก าเนิดน้ า ล าน้ า หรือแหล่งน้ า ดังนั้น การจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าต้องพิจารณาถึงการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าด้วย ดังนั้น การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
ต้องพิจารณาหลักการจัดการลุ่มน้ าประกอบด้วย  

การให้ค านิยามของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพื่อความชัดเจนในการศึกษา ดังนี้ 
เกษม จันทร์แก้ว59 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ลุ่มน้ า” หมายถึง หน่วยของพ้ืนที่หนึ่งที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าโดยเฉพาะ มีขนาดตามความต้องการของแต่ละบุคคลและประเภท
การศึกษา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 ได้
ให้ค านิยามค าว่า “ลุ่มน้ า” หมายความว่า บริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่
รวมน้ าให้ไหลสู่ล าน้ าตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ได้นิยามค าว่า “ลุ่มน้ า” บริเวณพ้ืนที่ซึ่ง
ครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน้ าให้ไหลลงสู่น้ าตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

กิติชัย รัตนะ60 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “พ้ืนที่ลุ่มน้ า” หมายถึง หน่วยของพ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบ
ด้วยสันปันน้ า เป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนของแม่น้ าสายหลักในลุ่มน้ านั้น ๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า น้ า

                                           
59 เกษม จันทร์แก้ว, หลักการจัดการลุ่มน้้า (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอนุรักษวิทยา  

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539), หน้า 18. 
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จะไหลสู่ล าธารสายย่อย ๆ (Sub-Order) แล้วรวมกันออกสู่ล าธารสายใหญ่ และรวมกันอออกสู่แม่น้ า
สายหลัก (Mainstream) จนไหลออกปากน้ า (Outlet) ในที่สุด 

เกษม จันทร์แก้ว61 ได้ให้ความหมายของการจัดการลุ่มน้ า หมายถึง การจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้ได้
น าที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพดี การไหลสม่ าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความ
เสียหายจากน้ าท่วม และจัดการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า จึงเปรียบเสมือนการจัดการทั้งโครงสร้าง เป็นการจัดการแบบ
ผสมผสาน หมายถึง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ าทุกชนิด รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้วย หรือเป็นระบบ
นิเวศลุ่มน้ า เพื่อให้การจัดการลุ่มน้ าในระบบลุ่มน้ าเพื่อให้ท างานร่วมกัน   

เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ลุ่มน้ า โดยการจัดการลุ่มน้ ามีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ให้มี
ปริมาณน้ าที่พอเหมาะสมส าหรับการใช้ กล่าวคือ ไม่ให้มีน้ ามากหรือน้อยเกินไป มีน้ าที่มีคุณภาพดี 
ควบคุมระบบการไหลของน้ าให้สม่ าเสมอ ควบคุมอัตราการพังทลายของดินเพ่ือลดความเสียหายจาก
น้ าท่วม การใช้ทรัพยากรในลุ่มน้ าเป็นไปแบบยั่งยืน 

หลักการจัดการลุ่มน้ าที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
หลักการที่ 1 วางแผนการใช้ที่ดิน หรือการแบ่งเขตลุ่มน้ า  เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าแต่ละแห่งแต่

ละพ้ืนที่มีลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพที่แตกต่างกัน จึงท าให้ดินแต่ละแห่งหรือแต่ละจุมี
สมรรถนะในการน ามาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ในการจัดการลุ่มน้ า จึงจ าเป็นต้อนแบ่งชั้น
ประเภทที่ดินทั้งลุ่มน้ าตามสมรรถนะการใช้ประโยชน์ก่อนการด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น เพ่ือให้การ
จัดการลุ่มน้ าได้รับผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น การจัดการลุ่มน้ าที่ดีต้องมีการวางแผนการใช้
ที่ดินเสียก่อน ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งชั้นดินโดยอาศัยข้อมูลทางสมรรถนะของที่ดิน หรือความ
เหมาะสมของดิน นอกจากนี้ควรจะต้องมีการก าหนดแนวเขตของที่ดินว่าในแต่ละเขตนั้ นควรใช้ท า
ประโยชน์อะไร 

หลักการที่ 2 ก าหนดแผนการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ า และมาตรการควบคุมตามวิธีการอนุรักษ์ 
ก าหนดแผนการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีทรัพยากรหลายชนิด หากมีการการจ ากัดการใช้
ทรัพยากรจะท าให้มีทรัพยากรใช้ได้ตลอดไป และท าให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถฟ้ืนฟูตนเองได้ดี 
พร้อมทั้งเป็นการลดภาวะมลพิษด้วย ซึ่งการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทนั้นต้องการความระมัดระวัง

                                           
60 กิติชัย รัตนะ, การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้้า (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอนุรักษ

วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 20. 
61 เกษม จันทร์แก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
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และรอบคอบเพราะว่าทรัพยากรแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว และมีความเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรประเภทอ่ืนด้วย 

หลักการที่ 3 แผนการควบคุมมลพิษ  คือการควบคุมของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ควบคุมนี้มีลักษณะกายภาพมิให้เปลี่ยนแปลงไป และอาจเป็นการป้องกันมลพิษทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจได้ด้วย  

ดังนั้น การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย ต้องอาศัยหลักการจัดการลุ่มน้ าซึ่งเป็นแหล่ง
รองรับน้ าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยาซึ่งนับรวมถึงลุ่มแม่น้ าปิง วัง ยมและน่าน รวมถึงลุ่ม
น้ าป่าสักด้วย หรือลุ่มน้ าแม่กลองประกอบด้วยลุ่มน้ าย่อยแม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อย เป็นต้น 
โดยลุ่มน้ าขนาดใหญ่อาจมีการจ าแนกเป็นลุ่มน้ าย่อยได้อีกมากมาย โดยทั่วไปพ้ืนที่ลุ่มน้ าแบ่งได้เป็น 3 
ส่วน62 คือ 

ส่วนที่ 1 พ้ืนที่แหล่งต้นน้ า (Subcatchment Area) เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงน้ าที่ได้รับ
จะไหลลงสู่พ้ืนที่ราบตอนล่างอย่างรวดเร็ว บางสวนไหลลงสู่ดินเพ่ือปลดปล่อยเป็นน้ าไหลซึมลงสู่ล า
ห้วยล าธารในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนที่ส่วนนี้มักปกคลุมด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติ 
จึงต้องมีการจัดการโดยอาศัยศาสตร์ทางด้านการป่าไม้ร่วมกับการจัดการต้นน้ าเป็นหลัก 

ส่วนที่ 2 พื้นที่รองรับน้ า (Catchment Area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบต่ า ที่น้ าจากล าห้วย ล า
ธารบริเวณแหล่งต้นน้ าไหลมาร่วมกันเป็นพ้ืนใหญ่ การไหลของน้ ามีการชะลอช้าลงและแผ่กว้ างผสม
กับน้ าฝนที่ตกลงมาโดยตรงก่อให้เกิดล าน้ าขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนนี้เหมาะต่อการเป็นแหล่งเกษตรกรรม
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์สูง  

ส่วนที่ 3 พ้ืนที่ปากแม่น้ าหรือปลายน้ า (Outlet) เป็นพ้ืนที่ที่น้ าไหลลงมาและมวลน้ าเหล่านี้ก็
จะไหลออกนอกพ้ืนที่ลุ่มน้ า และไหลไปรวมกับมวลน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่แหล่งน้ า เช่น ทะเลสาบ 
หรือทะเล 

  
 
 
 
 
 
 

                                           
62 ดอกรัก มารอด, นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2555), หน้า 113. 

การจัดการลุ่มน  า 
 

ขั นที่ 1 การวางแผนการใช้ที่ดิน 
และการแบ่งเขตลุ่มน  า 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.5  การจัดการลุ่มน้ า63 
 
 การจัดการลุ่มน้ าในประเทศไทยก าหนดให้มีการก าหนดลุ่มน้ าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
และให้มีกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน พ้ืนที่ลุ่มน้ าตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ได้แก่ มีคณะกรรมการลุ่มน้ า คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
และคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าสาขา เป็นการกระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากรน้ าไปยังลุ่มน้ า ให้มี
หน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า  ก าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการ
ใช้ทรัพยากรในเขตลุ่มน้ า โดยการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ภายใต้การบริหารจัดการลุ่มน้ า ดังนั้น ต้อง
พิจารณาหลักการจัดการพื้นทีลุ่มน้ า 

ดังนั้น เราสามารถน าหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินี้ใช้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดย
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ได้น าหลักการอนุรักษ์ดังกล่าวมาใช้ ได้แก่  
1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  คือ หลักการใช้อย่างชาญ
ฉลาด การก าหนดพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ และการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามมาตรา 3 และมาตรา 4  
2. การใช้ประโยชน์สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (Information) คือ การก าหนดนโยบาย
มาตรการ และแผนการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 64 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Indigenous Community) ก าหนดให้ประชาชนท้องถิ่น (Local 
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 เกษม จันทร์แก้ว, เรื่องเดิม. 
64 มาตรา 3 อนุมาตรา 1 “ภาคีจักต้องวางแผนและด าเนินการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่

ชุ่มน้ า ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในทะเบียน พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ และการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าในอาณาเขตประเทศของตนอย่างชาญฉลาดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นได้” 

ขั นที่ 2 การใช้ทรัพยากรลุ่มน  า 
และมาตรการควบคุมตามวิธีการอนุรักษ์ 

 
 

ขั นที่ 3 การควบคุมของเสีย 
และมลพิษสิ่งแวดล้อม 

สถานภาพทรัพยากรลุ่มน  า 
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People) ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนกิจกรรม และ 4. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับนานาชาติ และมีการให้ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างภาคี ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความ
ช านาญ การจัดสรรทรัพยากรการเงิน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 5. การบูรณาการรูปแบบการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (Integration) พ้ืนที่ชุ่ม น้ ามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากลักษณะของทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศอ่ืน ๆ คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และเป็น
ระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ผลผลิตของพืชและสัตว์สูงมากกว่าพ้ืนที่ป่าไม้และ 
ทุ่งหญ้าที่มีขนาดเนื้อที่เท่า ๆ กัน ส่งผลให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ใช้รูปแบบการจัดการที่หลากหลาย 
(Multidisciplinary) หรือการใช้รูปแบบสหะสาขาวิชา ด้วยองค์ประกอบของระบบนิเวศของพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ ามีความหลากหลาย ได้แก่ ดิน น้ า สัตว์ พืชและชุมชน ท าให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีการน า
รูปแบบการอนุรักษ์และเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มาใช้ปรับใช้ ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น แนวทางการอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์น้ า  การอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ เป็นต้น 

 

2.3 หลกัการและแนวคดิทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้  

การบัญญัติกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาดนั้นหลักการที่ได้รับการ
ยอมรับโดยกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ นอกจากอ านาจรัฐภายในประเทศ ต้องประกอบด้วย
ความร่วมมือ ในการสงวนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ป้องกันการท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการน าหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หลักการป้องกันล่วงหน้า (The Precautionary 
Principle) หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle) หลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (The Pollution-Pay Principle)  แนวคิดมาตรการบังคับทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง มาใช้ในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าส าหรับประเทศไทย 

 

2.3.1 หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
2.3.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน   
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากากรค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนิน
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กิจกรรมแก้ปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล จึงจะถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะประชาชนเป็นผู้ก าหนดความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง65 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ตั้งแต่การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ค าแนะน าปรึกษา การ
ร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติไปจนถึงการควบคุมดูแลโดยตรงจากประชาชน66 แสดงให้เห็นว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นในการวางแผนและหาทางเลือก 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ไปจนถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น ามาปรับใช้ใน
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 67 1. เพ่ือสร้างจิตส านึก และความเป็นเจ้าของใน
ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนที่
ชัดเจน 3. เพ่ือทราบความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ตลอดจนการวางแผนการจัดการสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน 4. ลดปัญหาการไม่ยอมรับหรือต่อต้าน และลดความขัดแย้งและได้รับ
ความร่วมมือในการจัดการ และ 5. ท าให้การตัดสินใจในการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ มีความ
รอบคอบมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพในการตัดสินใจดีขึ้น 

                                           
65 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนในการจัดการลุ่มน้้า เรื่อง การสร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร: 
เพชรรุ่งการพิมพ์, 2549), หน้า 20. 

66 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547), หน้า 8. 
67 สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 227. 
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การแสดงออกซึ่งแนวนโยบายของรัฐในการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -256468 ได้ก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือสร้างการ
ยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สิทธิในน้ าเป็นของ
สาธารณะตามมาตรา 7 ด้วยทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้
เท่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
เสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้ าน้ า แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรน้ าสาธารณะซึ่งหมายความรวมถึงพ้ืนที่
ชุ่มน้ าด้วย ถือว่าสนับสนุนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญส่วนหนึ่งในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดไปจน
ก่อให้เกิดภาวะวิกฤต อันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการ
ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ล าพังแต่เพียงหน่วยงานของรัฐแต่
ฝ่ายเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐและกระบวนการในระดับปฏิบัติ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญ และจ าเป็นต้องมีกลไกในการสร้างภาคีความร่วมมือเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เรียนรู้ สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่ให้ความส าคัญกับหลักการใช้อย่างชาญฉลาด 
(Wise Use) ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์ของคนและชุมชน ในขณะเดียวกัน
ต้องบ ารุงรักษาคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้แสดงให้เห็นว่า การใช้อย่าง
ชาญฉลาดเป็นหัวใจที่ส าคัญของการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และที่ประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 7 ณ เมือง San Yose ประเทศออสตาริก้า ค.ศ. 2002 มี

                                           
68 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, 2560), 
หน้า 116. 
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การก าหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและชนพ้ืนเมืองมีส่วนร่วมในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักการใช้ชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ได้แก่  

แนวทางที่ 1 การด าเนินการตามพันธสัญญาและความร่วมมือที่จ าเป็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

แนวทางที่ 2 การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจ าเป็นต้องอาศัยการดูแล
รักษาของชุมชนท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  

แนวทางที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นและชนดั้งเดิมต้องแสดงออกว่าได้รับประโยชน์อย่างมาก
ในการเข้าไปจัดการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นและชนพ้ืนเมืองในการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ า เช่น การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วม เกี่ยวกับมาตรการแรงจูงและความจ าเป็นในการใช้
อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วยกิจกรรมในพ้ืนที่ ได้แก่ การล่าสัตว์
ตกปลา การเก็บเก่ียวพืชผล การท าป่าไม้ การท านาเกลือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีการก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ปี ค.ศ. 2016-201469 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญ
ฉลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และความร่วมมือระหว่างประเทศ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกต่อไป  และมีวัตถุประสงค์ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทและหน้าที่ของระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่มีให้แก่ประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้อย่างมีคุณค่า การสงวนรักษา 
การฟ้ืนฟู และการใช้อย่างชาญฉลาด โดยมีเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในข้อ 2 ที่น าหลักการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ประกอบด้วย ชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดยน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาด 
ความรู้ การคิดค้น วิธีการปฏิบัติ กับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ า   

                                           
69 Ramsar Convention Secretariat, The 4th Strategic Plan 

2016 - 2024 The Convention on Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat - the “ Ramsar 

Convention”,  Retrieved May 16, 2016 from 

http://www.ramsar.org/ 
sites/default/files/documents/library/sc48-
19_annex1_rev1_strategic_ plan.pdf 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ห่วงใย รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในชุมชนของตน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการของการวางแผน ซึ่ง
การวางแผนในปัจจุบัน ยังขาดการมีส่วนร่วมและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลาย ๆ 
ฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมือง องค์กรภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการวางแผนและการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนในท้องที่เป็นบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและทราบข้อมูล
พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างแท้จริง70 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏอยู่ในคู่มือของอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เล่มที่ 7 เรื่องทักษะทางมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Skills) เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมืองในการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่งได้วาง
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ชนพ้ืนเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังนี้71 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Identifying the Problems) ต้องใช้ความรู้และทักษะ
เพ่ือก าหนดปัญหาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากข้อมูลบางเรื่องยากต่อการเข้าถึงและ
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ปรากฎออกมาภายนอก  

                                           
70 Ramsar Convention Secretariat,  New Guidelines for 

Management Planning for Ramsar Site and other Wetlands. 
Wetland: Water, Life, and Culture, In 8th Meeting of the 
Conference of the Contracting Parties to the Convention on 
Wetlands ( Ramsar, Iran, 1971) , 18-26 November 2002, 

Valencia, Spain.  
71 Ramsar Convention Secretariat, Participatory Skills: 

Establishing and Strengthening Local Communities and Indigenous 
People’s Participation in the Management of Wetlands, In Ramsar 
Handbooks for the Wise Use of Wetlands, 4th edition, Vol. 7. 
(Gland, Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2010), p. 
23. 
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ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา (Deciding Upon the Solutions) เนื่องจาก
เป็นคนที่อยู่ในท้องที่และรับทราบถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาเป็นอย่างดี จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริง 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดการ (Implementing Management Plans) เพ่ือเป็น
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบผล และให้ความเห็นชอบกับมาตรการแก้ไข
ปัญหา เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และทราบปัญหาหรือควบคุมดูแลกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ า เช่น การล่าสัตว์และมลพิษ เป็นต้น 
             ขั้นตอนที่ 5 มาตรการเฉพาะที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่  การ
ยอมรับร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น (Acceptance of Local Responsibility) เป็นการรวมกลุ่มกันของ
ชุมชนโดยอาศัยข้อตกลงร่วมกัน  การก าหนดข้อผูกพันของชุมชน (Community Commitment) โดย
ก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์ การก าหนดค่าเสียหาย  การใช้ประโยชน์ของความรู้และทักษะของ
ท้องถิ่น (Utilization of Local Knowledge and Skills) การตรวจสอบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective monitoring) การเสริมสร้ างการตระหนั กรู้ ของชุ มชน (Enhanced Environmental 
Awareness in the Community at Large) การรับรองโดยชุมชน (Community Reassurance) ลด
ค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้โดยการใช้อาสาสมัคร (Reduction of Enforcement Expenditures)  

  โดยแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 โดยมีบทบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ในหลายมาตรา เช่น  มาตรา 43(2)  บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 50 (5) ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้แนวนโยบายของรัฐด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา  57 
(2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการ
ก าหนดให้เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากการ
ก าหนดให้พ้ืนที่ใดที่หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ว่าจะอาศัยอ านาจตามมาตรา 43 
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หรือมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  ดังนั้น ในการก าหนดให้ พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ใด เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ซึ่งทั้งภาคราชการ 
ภาคประชาชน องค์กรเอกชน  ผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลโดยตรงจากการ
ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แม้ว่าตามมาตรา 43 และมาตรา 45 จะไม่ได้ก าหนด
กระบวนการมีส่วนร่วม ก็ตามในการด าเนินการจะให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนตั้งแต่กระบวนการแรกของ
การด าเนินการร่วมคิด เสนอปัญหา ความต้องการน าเสนอมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจนถึง
กระบวนการในการก ากับดูแลเป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางกลุ่มองค์กร และ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นในระดับพ้ืนที่ และมาตรา 48 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้การจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 18 ในการจัดท า
นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศ กนช. จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้อง  

2.3.1.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีชุ่มน ้า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ห่วงใย รัก และหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนของตน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมือง องค์กรภาค
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรได้รับการส่งเสริมอย่าง
ยิ่งให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการวางแผนและในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย
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เป็นบุคคลที่ใช้ประโยชน์และทราบข้อมูลเป็นอย่างดี72 ปรากฏในคู่มือของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
เล่มที่ 7 เรื่องทักษะทางมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Skills) เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมืองในการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ได้วางหลักเกณฑ์การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นชนพื้นเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างยั่งยืนเหตุผลส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและชนพ้ืนเมืองในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 
ท าให้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ ที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในระยะยาว และชุมชนท้องถิ่นและชน
พ้ืนเมืองได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการด ารงชีพ สันทนาการ และ
วัฒนธรรมทางสังคม หรือเหตุผลทางจิตวิญญาณ ประสบการณ์แสดงให้เห็นการจัดการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและชนพ้ืนเมือง โดยมีขั้นตอนในการเข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ 
กระบวนการเริ่มต้น การวางแผน การประเมินผล การติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง การเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้ของชุมชนอย่างกว้างขวาง การใช้อาสาสมัคร เป็นต้น ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเริ่มต้น ต้องท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ (Property Right)  ควรเป็นชุมชนท้องถิ่นที่
มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ได้รับโดยสามารถตรวจสอบ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของคนในชุมชนได้ ในกระบวนการและการมีส่วนร่วมในการจัดการริเริ่ม  ได้แก่ 1. การดึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มย่อยที่เหมาะสมเข้าร่วมกับชุมชน เช่น กลุ่มนักเรียน และตรวจสอบกฎระเบียบที่ใช้ใน
การจัดการ 2. สร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการใช้เทคนิคการสื่อสารโดยชุมชนให้
เหมาะสม เช่น การประชุม หลักสูตรในโรงเรียน การแสดงออกต่อสาธารณะ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 3. ผู้มี
ส่วนร่วมที่ส าคัญในชุมชน ต้องเป็นบุคคลในพ้ืนที่โดยเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร และต้องเป็นบุคคลที่
เป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของชุมชน และ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของชุมชน
ท้องถิ่นและชนพ้ืนเมือง โดยต้องมีอ านาจและหน้าที่ช่วยเหลือจัดการในท้องถิ่น ประกอบด้วยการจัด
ประชุมสมาชิก การจดบันทึก การจัดท าบัญชี การแก้ไขความขัดแย้ง เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการและการประเมินผล การใช้เทคนิคใน
การมีส่วนร่วมในวางแผนจัดการและการประเมินผล เพื่อใช้อธิบายสถานะความเป็นอยู่และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม การเข้าร่วมสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี

                                           
72 Ramsar Convention Secretariat,  New Guidelines for 

Management Planning for Ramsar Site and other Wetlands. 
Wetland: Water, Life, and Culture, In 8th Meeting of the 
Conference of the Contracting Parties to the Convention on 
Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). 
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ถึงความต้องการร่วมกัน ได้แก่ การวางแผนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนากลยุทธ์อันน าไปสู่ความส าเร็จของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมก าหนดข้อผูกพันของชุมชน (Community Commitment) 
การรวมกลุ่มกันของชุมชนโดยอาศัยข้อตกลงร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในกระบวนการอนุรักษ์ ดังนั้น วิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในชุมชน ต้องมีการก าหนดข้อตกลง
ที่น ามาใช้ร่วมกันหรือกฎกติการ่วมกัน เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อใจกัน เช่น ข้อตกลงเก่ียวกับ
มาตรการในการอนุรักษ์ การก าหนดค่าเสียหาย วิธีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันเกิดจากการ
เรียนรู้จากการประปฏิบัติจริง เช่น การก าหนดการประชุม ข้อตกลงการท างานร่วมกัน  การสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการตรวจสอบและประเมินผลโครงการและปฏิบัติตามแผนงานเป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ (Effective 
Monitoring) ชุมชนท้องถิ่นอยู่ ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และทราบปัญหาหรือควบคุมดูแลกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  วิธีการจัดการโดยการดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น ให้มีการท า
หน้าที่เฝ้าระวังทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นงานปกติ หรือท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน เพราะว่าชุมชน
ท้องถิ่นเป็นคนที่อาศัยและท ามาหากินในบริเวณพ้ืนที่นั้น สามารถมองเห็นปัญหาและข้อผิดพลาดได้และ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เช่น คนในท้องถิ่นสามารถป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความ
เสียหาย เช่น การล่าสัตว์และการปล่อยสารพิษ 

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการตระหนักของชุมชนอย่างกว้างขวาง 
(Enhanced Environmental Awareness in the Community at Large) คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากความส านึกของชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของพ้ืนที่
ชุ่มน้ า และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น  ได้แก่ การสร้างการยอมรับโดยชุมชน 
(Community Reassurance) ชุมชนท้องถิ่นที่ ได้รับการคุกคามโดยการจ ากัดการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากร หรือวิธีการใช้ผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัด โดยอาศัย
หลักการประนีประนอม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชน  

ขั้นตอนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Reduction 
of Enforcement Expenditures) การมอบหมายหรือมอบอ านาจให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดการบางอย่าง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือปกป้องทรัพยากรของตนเอง เป็นการลด
ค่าใช้จ่าย อันเป็นการ ใช้วิธีการปกป้องรักษาทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าแบบประเพณีนิยม เช่น การมี
คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน  การมีส่วนร่วมวิธีนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้  
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ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชายฝั่ง ซึ่ งถือว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ประเภทหนึ่ง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้73 

ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่ม (Participation in Initiation) คือ ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จะรู้ถึงสภาพปัญหา
เป็นอย่างดี ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Participation in Planning) คือ ควรให้
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา การวางแผนงานหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3 การยอมรับแผนอย่างเป็นทางการ (Formal Adoption) คือ แผนการ
จัดการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้แผนการจัดการได้รับการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแผนการจัดการ 

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Participation in Implementation) 
คือ การปฏิบัติตามแผนการจัดการ การร่วมรับผลลัพธ์จากการปฏิบัติ และการติดตามผลการปฏิบัติ เช่น 
การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล การประสานงานขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) การ
ประเมินผลโครงการมักจะด าเนินการโดยภาครัฐ ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการค่อนข้างน้อย  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือเป็นการ
รับรู้ผลของการปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการ 

จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาดใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ประชาชนหรือชุมชน  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในทุกขั้นตอน หรือเฉพาะขั้นตอนใดขั้น
ใดหนึ่งก็ได้ เพ่ือสร้างเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของห่วงใย ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในชุมชนของตน  

2.3.1.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีชุ่มน ้า  
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยอาศัยการยอมรับความผิดชอบร่วมกันของชุมชน

ท้องถิ่น (Acceptance of Local Responsibility) ชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบ 
และยอมรับเสียงข้างมากในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ก่อให้เกิดการก าหนดข้อผูกพันของชุมชน 
(Community Commitment) การรวมกลุ่มกันของชุมชนโดยอาศัยข้อตกลงร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดความ

                                           
73 สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 230-231. 
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ไว้วางใจ เช่น  มีการก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์ การก าหนดค่าเสียหาย และวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชุ่มน้ าเกิดจากความรู้และทักษะของท้องถิ่น (Utilization of Local Knowledge and Skills)  

นอกจากนี้มีการน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เป็นรูปแบบการใช้อย่างชาญ
ฉลาด ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า มีการก าหนดเครื่องมือเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ส่วนใหญ่ โดยวิธีการส่งเสริมการให้ความรู้ความช านาญ และการแสดงออกในการสื่อสารที่เหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมหลักการใช้อย่างชาญฉลาดโดยผ่านทางสังคม โดยมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ การสื่อสาร การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน หรือ เรียกว่า 
“CEPA” (Communication, Education and Public Awareness) เกิดจากมติข้อที่  9 ของการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ครั้งที่ 7 และมีการทบทวนผลส าเร็จครั้งแรกโดยมีการ
การก าหนดเป็นโปรแกรมเพ่ือให้ภาคีปฏิบัติตาม ภายใต้พันธะกิจ คือ ประชาชนเป็นผู้กระท าเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด (People Taking for the Wise Use of Wetlands)74 เป็น
เครื่องมือในการใช้อย่างชาญฉลาดโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นโปรแกรม 
CEPA เป็นการส่งเริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด และ
การสื่อสารเป็นการแสดงออกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพราะว่าเป็นการส่งเสริมหลักการใช้อย่าชาญ
ลาดโดยผ่านทางสังคม75 โดยคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า แนะน าให้ภาคีใช้
โปรแกรม CEPA อยู่ภายใต้ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระท าของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องน ามาใช้ในการพัฒนา  เช่น การน า โปรแกรม CEPA  มาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ชาญฉลาด และน าไปใช้การประเมินแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ได้มีการจัดระดับ และประเภทของการมีส่วน
ร่วม ท าให้มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ และการตัดสินใจของบุคคลและกระบวนการของ
สถาบัน ซึ่งมีการก าหนดประเภทและระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ 7 รูปแบบ
ประกอบด้วย76 

                                           
74 Ramsar Convention Secretariat, The Ramsar Convention Manual: A Guide 

to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) , 6th edition (Gland, Switzerland: 
Ramsar Convention Secretariat, 2013). 

75 Ramsar Convention Secretariat, Wetland CEPA: The 
Convention’s Programmer on Communication, Education, 
Participation and Awareness ( CEPA)  2009-2015, In Ramsar 

Handbooks for the Wise Use of Wetlands, 4th ed, Vol. 6 (Gland, 
Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2010), p. 21. 

76 Ibid., p. 22. 
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แบบที่ 1 การมีส่วนร่วมในการจัดการที่เหมาะสม (Manipulative Participation) 
เป็นการมีส่วนร่วมอย่างง่ายที่สุด โดยประชาชนอ้างสิทธิโดยเป็นตัวแทนที่มาจากคณะกรรมการของ
ชุมชน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้มีข้อตกลงร่วมกันโดยอาศัยตัวแทนชุมชน
ที่มาจากสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น ที่มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกหมู่บ้าน 

แบบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้ง (Passive Participation) จาก
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ประชานในชนบทโดยทั่วไปอยู่ในภาวะ ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการถูก
แย่งชิงทรัพยากรในท้องถิ่น  การแบ่งปันทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม และใช้ประโยชน์อย่างไม่ชาญ
ฉลาด ท าให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  จนท าให้คนไม่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นหรือไม่แสดง
ออกมาก่อน ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  จนต้องมีการตัดสินใจหรือเกิดมีปัญหา
ขึ้น  หรือมีการออกประกาศ หรือข้อตกลงร่วมกันโดยผู้ปกครองเพ่ือให้ดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

แบบที่ 3 การมีส่วนร่วมโดยการปรึกษาหารือหรือขอความคิดเห็น (Participation 
by Consultation) คนที่มีส่วนร่วมเข้ามาโดยการปรึกษาหารือหรือขอความคิดเห็น หรือการตอบ
ค าถาม  เจ้าของโครงการจะก าหนดปัญหาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อไปก็จะน าความคิดเห็นและ
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบ เช่น การปรึกษาหารือถึงวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
องค์กรภายนอกพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

แบบที่ 4 การมีส่วนร่วมโดยมีสิ่งจูงใจ (Participation for Material Incentives) 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรหรือการใช้มาตรการจูงใจเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น แรงงาน การตอบแทนด้วยอาหาร เงินสด 
หรือปัจจัยอ่ืน ๆ การก าหนดให้ชาวนาปลูกและใช้แรงงาน  นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าถ้าไม่ระบายน้ าออก
จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีที่ดิน หรือในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐบาลกลาง และกฎหมายของรัฐ
ต่าง ๆ หลายรัฐอนุญาตให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งอุทิศพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เพ่ือการอนุรักษ์ ได้รับการลดหย่อนภาษี
ที่ดินด้วย ซึ่งในบางรัฐ กฎหมายระบุให้พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่เสียภาษี
ที่ดินในราคาต่ า77 

แบบที่ 5 การมีส่วนร่วมตามหน้าที่ (Functional Participation) การมีส่วนร่วมเป็น
บางครั้งโดยจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจรัฐ ส่วนมากใช้วิธีการมุ่งไปยังเป้าหมายของโครงการ ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยวิธีการประชุมกลุ่ม เพื่อก าหนดหน้าที่และก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  การ

                                           
77 P. J. Dugan, op. cit., p. 86. 
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มีส่วนร่วมนี้เป็นการสื่อสารระหว่างกันและร่วมกันตัดสินใจ  หลังจากมีการตัดสินใจที่ส าคัญต้องใช้ผู้มี
อ านาจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และคณะกรรมการลุ่มน้ าย่อย  

แบบที่ 6 การมีส่วนร่วมโดยการท างานร่วมกัน ( Interactive Participation) เป็น
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ การวางแผนเพ่ือพัฒนา และข้อมูล หรือการเพ่ิมอ านาจขององค์กร
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมเหมือนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ในกระบวนการมีส่วนร่วมใช้ สหสาขาวิชามา
ท างานร่วมกันเป็นการ ให้มุ่งมองที่มีทัศนคติที่หลากหลาย และมีการน ามาใช้อย่างเป็นระบบและมี
โครงสร้าง เป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมการตัดสินใจมากกว่า ก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากร แต่การท างาน
ร่วมกันจะมีความรู้สึกว่าการผู้น า เพ่ือการรักษาอ านาจและหน้าที่ไว้ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าไทย สมาคมนกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น IUCN WWF เป็นต้น 

แบบที่ 7 การมีส่วนร่วมโดยการระดมพล หรือการท าให้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง 
(Self-Mobilization) ในรูปแบบนี้ประชาชนที่มีส่วนร่วมจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นการมี
ส่วนร่วมโดยอิสระนอกเหนือการควบคุมขององค์กรของรัฐ ประชาชนเหล่านี้จะพัฒนาการติดต่อไปยัง
องค์กรภายนอกเพ่ือขอทรัพยากรและค าแนะน าทางเทคนิคที่พวกเขาต้องการ แต่ยังมีอ านาจควบคุม
การใช้ทรัพยากรกระจาย 

ประเทศไทยได้น าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในข้อ 4 “ให้สร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาค
ส่วน และประชาชนทุกระดับ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย” นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความรู้ จิตส านึก และสร้าง
เครือข่ายชุมชน โดยปัจจุบันบันตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้รัฐมีเครื่องมือและกลไกที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
คณะกรรมการลุ่มน้ า เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เช่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้ าปิง คณะกรรมการลุ่มน้ าป่าสัก เป็นต้น และคณะกรรมการลุ่มน้ าย่อย ท าหน้าที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ถือว่าเป็นอนุสัญญาฯที่ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีการ
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด  มี
จุดมุ่งหมายช่วยในการตัดสินใจ การระดมความช่วยเหลือของท้องถิ่น อันส่งผลกระทบต่อทิศทางใน
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การก าหนดนโยบายและกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
พัฒนาที่ก าลังวางแผนว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้รับประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครอง 
ในรูปของการสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว และการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบดั้งเดิมและ
อย่างยั่งยืน  ประชาชนในท้องถิ่นต้องได้รับสิทธิพิเศษ เช่น โอกาสในการเข้าถึงและใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ตามสมควร   มีการส่วนร่วมจัดและด าเนินกิจกรรมพิเศษ เช่น จัดกิจกรรมวันพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าโลก เทศกาลนกน้ าส าหรับเด็ก เป็นต้น 

 
 
 

2.3.2 หลกัการป้องกนัล่วงหน้า (The Precautionary Principle) 
“หลักการป้องกันล่วงหน้า” (Precautionary Principle) หมายถึง หลักในการเสริมสร้าง

ศักยภาพในการป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันล่วงหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากที่รุนแรงและการขาด
ความเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์ที่จะป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุก ๆ 
เหตุการณ์ได้78  แสดงให้เห็นว่าเป็นการระวังไว้ก่อนโดยเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าโดยการ
สร้างระบบป้องกันให้กับทรัพยากรธรรมสชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่
เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง 

หลักการป้องกันล่วงหน้า เป็นหลักการจัดการในเชิงรุก โดยเน้นการป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แม้ว่าข้อมูลหรือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มี
อยู่ในขณะนั้นจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะชี้ชัดว่าจะมีผลกระทบใดเกิดขึ้นก็ตาม79  หลักการนี้นับว่าเป็น
หลักการที่ส าคัญที่สุดที่มีอยู่ในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเตือนภัยไว้ก่อน
ล่วงหน้าว่าความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วจะได้หาวิธีการในการป้องกันแก้ไขได้
ทันท่วงที ซึ่งหากมิได้มีวิธีการป้องกันล่วงหน้าเกิดขึ้นแล้ว บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นยากแก่
การเยียวยาหรือฟ้ืนฟูได้ หลักการป้องกันล่วงหน้าปรากฏอยู่ในประกาศปฏิญญาริโอ เดอจาเนโร 

                                           
78 Deloso E. R., The Precautionary Principle: Relevance in 

International Law and Climate Change (Master’s thesis, 
International Environmental Science Degree Thesis, Lund 
University, 2005), p. 8. 

79 อ านาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 
83. 
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หลักการที่ 15 “เพ่ือเป็นการป้องกันสิ่งแวดล้อม การป้องกันล่วงหน้าจะได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางโดย
รัฐ ตามขีดความสามารถของรัฐการด าเนินการต่อความเสียหายอย่างรุนแรงหรือแก้ไขไม่ได้ของ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มก าลังจะใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือเลื่อนการใช้มาตรการป้องกัน
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมาตรการทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ ย่อมกล่าวอ้าง
ไม่ได้”80 และหลักการในประกาศปฏิญญาริโอฯ ข้อที่ 17 “การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือในการใช้อย่างชาญฉลาดของประเทศที่จะน ามาใช้ส าหรับกิจกรรมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน และเพ่ือเป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจ” ถือ
ได้ว่าเป็นมาตรการที่มีแนวความคิดตามหลักการป้องกันล่วงหน้าและเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ปกครองที่รัฐใช้เป็นมาตรการในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดใน
อนาคต เพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชนของตนจะได้รับความปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
อันเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อยที่สุด โดยอาศัยวิธีการป้องกันล่วงหน้า 

ในประเทศไทยได้มีการน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ในกฎหมายหลายฉบับ โดยมี
ลักษณะที่เป็นการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในอันที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการได้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ หรือการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในอันที่จะก าหนดเงื่อนไขให้ 
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหรือให้อ านาจเจ้าหน้าที่ ในอันที่จะสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไข 
การประกอบการให้ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 40 ได้ให้อ านาจแก่
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตได้ด้วย ส าหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 82 (2)81 มีการน าหลักการกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ ในส่วนที่ให้

                                           
80 พนัส ทัศนียานนท์, แนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม, ใน เอกสารการสอนชุด

วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม  หน่วยที่ 1 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 

หน้า 28. 
81 มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจดังนี้ . . . 
(2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้ งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืนแต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้ นเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
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อ านาจแก่เจ้าพนักงานในอันที่จะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสียถือปฏิบัติได้รวมทั้งยังได้ให้อ านาจแก่พนักงานในอันที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการบ าบัด
น้ าเสียหรือก าจัดของเสียแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียหรือของเสียให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง นอกจากนี้กฎหมายไทยยังได้น าหลักการป้องกันล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมาบัญญัติโดยให้อ านาจแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมี
อ านาจก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ า
เสีย อากาศเสีย เสียง ความสั่นสะเทือน เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 5582 ก าหนดให้มีการออกประกาศเพ่ือก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
หลักการป้องกันล่วงหน้ามีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ในมาตรา 78  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ า
สาธารณะให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ าสาธารณะ
ในบริเวณดังกล่าวมีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพยากรน้ าด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้ หากในกรณีที่มีการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะให้
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ าสาธารณะในบริเวณ
ดังกล่าว มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่กระท าการดังกล่าวด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือ
ขจัดความเสียหายและท าให้ทรัพยากรน้ าสาธารณะกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพ
เดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มมีการน าหลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary) 
มาใช้ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3(1) คือ “ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการ 

                                           
หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้. . .” 

82 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของ

เสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
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เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาด” ส่งผลให้รัฐ
ก าหนดกฎหมายในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ที่ประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 6 ณ เมือง Brisbane 
ประเทศออสเตรเลีย ปี  ค.ศ. 1936 มีมติที่  6.2 เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
(Recommendation 6.2: Environmental Impact Assessment) เช่น การวางแผน การก าหนด
พ้ืนที่อนุรักษ์ การยื่นเงื่อนไขการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เค้าโครงการวางแผนโครงการ การ
อนุญาตเกี่ยวกับการคุ้มครองชนิดที่อยู่อาศัย หรือการออกใบอนุญาตให้ใช้น้ า การประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และรัฐก าหนดให้มีการท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA เพ่ือเป็น
เครื่องมือของรัฐที่ใช้ในการก าหนดว่ากิจกรรมหรือโครงการที่มีการด าเนินการในพื้นที่ชุ่มน้ า ต้องรักษา
คุณค่าทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้  โดยการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือควบคุมกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Adverse Impact) เช่น การล่าสัตว์ 
การตกปลา ห้ามการน าเข้าสัตว์ชนิดพันธุ์ที่รุกรานสิ่งแวดล้อม (Alien Species) การใช้ระบบการ
อนุญาตส าหรับกิจกรรมเหล่านี้ เพ่ือการควบคุมกิจกรรมและการกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ 

ส าหรับประเทศไทยมีการน ามาตรการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ในส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยบัญญัติ
อยู่ในมติคณะรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2558 เรื่องทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2552  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
ข้อ 10 “ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2535” คือ ก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าข่ายเป็น
โครงการต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 5083  แห่งพระราชบัญญัติ
                                           

83 มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 “ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล  

ประทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่มีความล่อแหลมและเป็น
อันตราย อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ิมเติม รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 255984 โดยเสนอมาตรการลดภัยคุกคาม “จัดให้มีการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EHIA) ตามประกาศที่ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชาติ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งมีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ แล้วแต่กรณี” ส่งผลให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าด าเนินการจัดท า
บัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่มีความล่อแหลมและเป็นอันตราย อาจส่งผลกระทบ
เสียหายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ิมเติม รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อาทิ  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental 
Examination: IEE)  เช่น โครงการขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ าอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า โครงการก่อสร้างคันดิน โครงการผันน้ าหรือสูบน้ า เข้า -ออกจาก
พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

ปัจจุบันส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในเรื่องการจัดท าบัญชีรายชื่อประเภท และขนาดของโครงการ

                                           
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็น
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดมาตรา 
48 วรรคสองก็ได้” 

84 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เอกสารประกอบการ

ประชุม เรื่อง ความเป็นมาในการทบทวนมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้า, วันที่ 8 กรกฎาคม 2559, 

ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ. 
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พัฒนาที่มีความล่อแหลมและเป็นอันตรายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นส าหรับโครงการพัฒนาขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และโครงการ
ที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ภายใต้ข้อเสนอแนะหรือ
ค าแนะน าของคณะท างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ า และได้ก าหนดรายชื่อโครงการที่ต้องด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวม 5 โครงการ  ได้แก่ 1. โครงการขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. 
โครงการก่อสร้างคันดินและหรือถนนรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. โครงการผันน้ าหรือสูบน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(พ้ืนที่พรุ) 4. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก ที่ไม่เข้าข่ายการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามความ
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 5. โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่ที่อยู่ในหรือใกล้พ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติ พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร85 

2.3.3 หลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluters Pays Principle: PPP)  
มาตรการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลักการซึ่งองค์การ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) เสนอให้น ามาใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานส าหรับการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ 
โดยมีลักษณะส าคัญ คือ การก าหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษมีหน้าที่แบกรับภาระการลงทุนและออก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Internalization of Environmental Costs) ที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบการหรือด าเนินกิจกรรมของตน รวมทั้งมีหน้าที่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทั้งหมดที่รัฐได้ด าเนินการไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หากเกิดความ
เสียหายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินของผู้ใด ผู้ก่อมลพิษต้องมีหน้าที่ชดเชยความเสียหาย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในประกาศปฏิญญาริโอ 
เดอ จาเรโร ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and 
Development) ในหลักการข้อที่ 16 “รัฐจะพยายามส่งเสริมให้มีค่าใช้จ่ายภายในส าหรับสิ่งแวดล้อม 
และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้ก่อมลพิษจะรับภาระในค่าใช้จ่ายของ

                                           
85 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับผังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้า, วันที่ 15 กรกฎาคม 2559, ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 2. 
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มลพิษ อันเกี่ยวด้วยประโยชน์สารธารณะ และจะไม่ไปขัดกับการค้าภายในและการลงทุน”  ซึ่งการ
ผลักดันต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมกลับเข้าสู่ผู้ก่อซึ่งรัฐในฐานะองค์กรผู้มีอ านาจก ากับดูแล ควรพยายามที่
จะส่งเสริมการผลักต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม กลับสู่ผู้ก่อมลพิษ และพยายามที่ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์โดยค านึงถึงแนวทางที่ว่าผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้ที่รับภาระต้นทุนของมลพิษด้วยการ
พิจารณาอย่างระมัดระวัง ต่อผลประโยชน์สาธารณะ และอย่างไรไม่บิดเบือนการค้าระหว่างประเทศ
และการลงทุน86การใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพ่ือลดการก่อมลพิษ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

ประเภทของหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ที่น ามาใช้กับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
1. ค่าปรับ (Fines) เป็นเครื่องมือส าหรับป้องกันและปราบปรามเพ่ือมิให้มีการปล่อยมลพิษ

สู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่เกินจากกฎหมายก าหนด จุดอ่อนของมาตรการนี้ก็คือ การปรับจะเกิดขึ้น
หลังจากมีการกระท าผิดกฎหมายและส่วนใหญ่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว นอกจากนั้น
อัตราค่าปรับอาจจะต่ าเกินไปจนไม่สามารถท าให้ผู้ก่อมลพิษปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยอมจ่าย
ค่าปรับแทนที่จะลดการก่อมลพิษ  เช่น การจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากการท าลายหรือท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า 

2.  ภาษีการปล่อยมลพิษ (Pollution Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่ปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม โดยภาษีท่ีใช้กันมากในหลายประเทศ ได้แก่ ภาษีมลพิษทางน้ าและภาษีมลพิษทางอากาศ 
โดยเรียกเก็บตามปริมาณหรือประเภทของมลพิษท่ีปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ในกฎหมายไทยมีการน าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 หมวด 8 เรื่องความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ มาตรา 83 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าโดยผิดกฎหมาย
ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะหรือใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะโดยไม่มีสิทธิตาม
กฎหมาย ผู้นั้นกระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรัฐเพ่ือการนั้น ถ้าความเสียหายต่อ
ทรัพยากรน้ าสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
แม้จะมิได้เกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากเหตุ
สุดวิสัย หรือการกระท าตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่” ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย มาใช้ในกฎหมาย

                                           
86 กรมควบคุมมลพิษ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท้าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

(กรุงเทพมหานคร: กรม, 2555), หน้า 12. 
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หลายฉบับ เพื่อควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. 2456  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535 มาตรา 119  และ มาตรา 119 ทวิ  เพราะ
หากมีการเท ทิ้ง หิน กรวย ทราย ดินโคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ หรือน้ ามัน เคมีภัณฑ์ลง
ในแม่น้ าล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันเป็นเหตุให้แม่น้ าล าคลอง
สกปรก ผู้กระท าจะต้องรับโทษทางอาญา คือ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับการทิ้งสิ่งของเหล่านั้น และผู้กระท าจะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการ
ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นด้วย  และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 น าหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เช่น มาตรา 68 ก าหนดให้ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใด มีหน้าที่ต้องติดตั้ง 
หรือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใดส าหรับการควบคุม ก าจัด ลด หรือ
ขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานก าหนด และมาตรา 70 ก าหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ า เสียหรือของเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด  และพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  มาตรา 96 ผู้ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพแหล่งน้ า หรือเสื่อมประโยชน์ต่อการ
ใช้น้ า หรือท าให้เกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า หรือท าให้น้ ามีสภาพเป็นพิษจน
น่าจะเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

2.3.4 หลกัการผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle) 
หลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP) มีหลักการส าคัญคือ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการควรต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดในการผลิต
สินค้าและบริการนั้น โดยหลักการนี้จะคล้ายกับหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่ายคือผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสินค้า
และบริการที่บริโภคในทางปฏิบัติหลักการดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างกลไกส าหรับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ เรียกว่า การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Payment for 
Environmental Services: PES) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คู่สัญญา 2 ฝ่ายคือ ผู้รับบริการหรือผู้ได้ประโยชน์ 
กับผู้ให้บริการหรือผู้ท าหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันโดยสมัครใจ มีการก าหนดขอบเขตการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือบริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบที่ชัดเจน โดยผู้ได้ประโยชน์จะจ่ายค่าบริการเมื่อ
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ผู้ให้บริการท าหน้าที่หรือส่งมอบบริการได้ตามที่ตกลงกันไว้ในอัตราที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ผู้รับบริการ
หรือผู้ให้บริการอาจมีจ านวนมากกว่าฝ่ายละหนึ่งรายก็ได้87 

ประเภทของหลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่ายที่มีการน ามาใช้ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ดังนี้ 

1.  ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative  Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยทั่วไปจะเรียกเก็บเป็นจ านวนน้อยและเก็บในอัตราเดียวกันจากผู้ขออนุญาตทุกราย หรือเป็น
ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ โดยอาจเก็บครั้งเดียวหรือราย
ปี เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 29 ก าหนดให้เรียกเก็บเงินค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทน เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้เข้าด าเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติ   กฎหมาย
เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติเพ่ือการศึกษา และสันทนาการ โดย
ใหอธิบดีมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ คาธรรมเนียมหรือคาตอบ
แทนในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกตาง ๆ ใน อุทยานแหงชาติหรือการที่ได
รับอนุญาตใหด าเนินกิจการหรือพักอาศัยอยูในอุทยานแหงชาติ 

2.  ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ (User Fee  หรือ User Charges) ได้แก่ เป็นค่าธรรมเนียม 
ที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อมเรียกเก็บจากผู้ปล่อยมลพิษหรือผู้ใช้บริการ  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษ หรือเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2561 การขอใบอนุญาตใช้น้ าประเภทที่สองและประเภทที่สาม จากอธิบดีกรมชลประทาน 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การผลิตพลังไฟฟ้า การประปา และกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ า หรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวางตาม หรือ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการน้ าเสีย เป็นต้น 

ดังนั้น หลักการผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบให้ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการด้านระบบนิเวศน์ ทั้งที่อยู่ต้นทาง และปลายทาง โดย
ใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า และภายใต้หลักการนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้  ซึ่งการได้รับประโยชน์ไม่จ าเป็นที่ต้องเป็นการได้ใช้

                                           
87 Sven Wunder, Payments for Environmental Services: 

Some Nuts and Bolts (Jakarta: Center for International Forestry 

Research, 2005), p. 24. 
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ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการมีระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมท่ีดี มี
แหล่งทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐอาจก าหนดเครื่องมือที่สนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ มาตรการอุดหนุน (Subsidy) เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้สนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนใน
โครงการที่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมักเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีผลตอบแทนไม่
คุ้มค่าเมื่อคิดในมุมมองทางธุรกิจเพียงด้านเดียว โดยการอุดหนุนอาจอยู่ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น ผู้ประกอบการที่ได้รับการอุดหนุนจะมีต้นทุนทาง
การเงินที่ต่ า สามารถลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้88 

 ส าหรับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า มีการกล่าวถึงมาตรการแรงจูงใจก าหนดไว้ในที่ประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ครั้งที่ 8 ณ เมือง Valencia ประเทศสเปน ค.ศ. 2002 มีมติรับรอง
มาตรการแรงจูงใจที่เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับการใช้อย่างชาญฉลาด (Resolution VIII.23: Incentive 
Measures as Tools for Achieving the Wise Use for Wetlands)89 ก าหนดให้น ามาตรการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 11 คือ มาตรการสร้างเสริมแรงจูงใจ มาใช้เป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาด ได้แก่ แรงจูงใจทางการเงิน ประกอบด้วย ภาษี 
และเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า  การค้า การประเมินผลคุณค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ที่ประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 4 ณ เมือง Montreux ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปี ค.ศ. 1990 (Resolution 4.3: Wetland Conservation Fund)90 มีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้ภาคีบริจาคเงินเข้ากองทุน ปีละ 40 ,000 
ฟรังค์สวิสหรือประมาณ 1,000,000 บาท โดยภาคีสามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือได้

                                           
88 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, “การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,” วารสาร

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2544): 93-105. 
89 Ramsar Convention Secretariat, Resolution VII.23: 

Incentive Measure as Tools for Achieving the Wise Use of 
Wetlands Conservation on Wetland, In 8th Meeting of Conference 
of the Contracting Parties, 18-26 November 2002, Valencia, Spain.  

90 Ramsar Convention Secretariat, Resolution 4.3: 
Wetland Convention Fund, In Conservation on Wetland 4th 
Meeting of Conference of the Contracting Parties, 27 June – 4 July 
1990, Montreux, Switzerland,  



82 

เกี่ยวกับการโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การขึ้นทะเบียน การวางแผน การอบรม
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร  โครงการให้การศึกษา เป็นต้น  

ส าหรับตัวอย่างการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างหนึ่ง ประเทศไทยน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้หลายประเภท อาทิ 
เช่น การใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือให้ชาวประมงปรับเปลี่ยนเครื่องมือประเภทท าลายล้างไปเป็น
เครื่องมือประเภทอ่ืนหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยกรมประมงเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

 

2.3.5 แนวคิดมาตรการบังคับทางกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
  กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีเจตนารมณ์  4 ประการคือ 1. การป้องกัน 2. การปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรัฐก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษ 3. การเยียวยา กรณีการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกท าลายอาจจะไม่ทันการ สิ่งแวดล้อมถูกท าลายไปแล้ว จึงก าหนดให้ต้องมี
การเยียวยาความเสียหายในคดีแพ่งโดยทั่วไป โดยอาศัยหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และ 4. การลงโทษทางอาญาโดยใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีโทษทางอาญา มุ่งลงโทษผู้กระท าผิด 
 ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพบังคับมาตรการทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ มาตรการบังคับทางปกครอง มาตรการบังคับทางแพ่งและ
มาตรการบังคับทางอาญา ดังนี้ 

1. มาตรการบังคับทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 จะได้ระบุหน้าที่
และอ านาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยสามารถออกค าสั่งทาง
ปกครองเพ่ือควบคุมหรือก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมและ กฎหมายยังระบุถึงมาตรการการลงโทษซึ่งเป็น
สภาพบังคับ (Sanction) เอาไว้ควบคู่กันกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
การใช้อ านาจปกครองของเจ้าพนักงานเกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรณีตามมาตรา 
82 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ที่ให้อ านาจ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ได้แก่ 1. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม 
หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดอากาศเสียระบบบ าบัดเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษ  2. ออกค าสั่งเป็น
หนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมิใช้โรงงานอุตสาหกรรม 3. ออกค าสั่ง
เป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดเสีย หรือก าจัดของเสีย หยุด หรือปิดการ
ด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
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พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนด
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ . . . เป็นต้น91 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ ออกค าสั่งปรับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 93 และปรากฎว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ไม่ช าระค่าปรับตามค าสั่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มิได้
ระบุถึงสภาพบังคับไว้หรือบทก าหนดโทษ 

2. มาตรการบังคับทางแพ่ง 
มาตรการทางแพ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิด

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เป็นมาตรการที่สภาพบังคับเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการใช้
บังคับมาตรการทางอาญาแล้ว ทั้งนี้ เพราะมาตรการทางอาญาเพียงประเภทเดียวย่อมไม่อาจน าไปใช้
การเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะความเสียหายของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเหยื่อ (Victim) จากมลพิษ จึงต้องใช้มาตรการ
ทางแพ่งเข้ามารองรับสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น จากเหตุผล
ดังกล่าวนี้ท าให้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้น าเอามาตรการทางแพ่งมาบัญญัติไว้ในหมวดที่ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง ซึ่ง
อาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ได้แก่ ประชาชนหรือภาคเอกชนที่เป็นผู้เสียหาย และภาครัฐเป็นผู้เสียหาย 

 1) ประชาชนหรือภาคเอกชนเป็นผู้เสียหาย 
 ในอดีตที่ผ่านมา มาตราทางแพ่งที่ใช้บังคับเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อมนั้นคงอยู่ภายใต้หลักละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่ง
ผู้เสียหายจะต้องรับภาระในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายกับ
                                           

91 ข้อสังเกต คือ การใช้มาตราทางการปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 
82 (2) (3) (4) หรือ (5) นั้นมาตรา 87 ให้สิทธิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย ผู้ควบคุมหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งไม่พอใจค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษดังกล่าว มีสิทธิร้องคัดค้านค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และหากยังไม่
เห็นชอบด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ผู้ร้องคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใน 30 วันนับวันที่ได้รับแจ้ง 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการควบคุมมลพิษ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีฯ ให้เป็นที่สุด 
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ผลที่ได้รับซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน เป็นผลให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องแก่ผู้ที่เป็น
ต้นเหตุแห่งความเสียหายได้อย่างแท้จริง  

 ดังนั้น เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินคดีแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งมลพิษสิ่งแวดล้อมนั้น 
รัฐจึงได้น าเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Principle)  เป็นหลักกฎหมายที่
ก าหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ ได้รับความ
เสียหาย ถึงแม้ว่าผู้กระท าให้เกิดความเสียหายนั้นจะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายไม่ต้องรับผิดเฉพาะในกรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นความรับผิดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็น
หน้าที่ของฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องพิสูจน์ว่ากรณีต้องด้วยข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้จึงจะพ้นความรับผิด ซึ่งเป็นหลักการที่ผลักภาระการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสียหายกับผลเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไปตกอยู่แก่ผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษ
แทน โดยบัญญัติถึงความรับผิดทางแพ่งไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 “แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหล 
หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย 
หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือของรัฐ เสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือไม่ก็ตาม” จากข้อความตามกฎหมายนี้ย่อมชี้ให้เห็น
ถึงภาระหน้าที่ของผู้เสียหายที่เพียงแต่กล่าวอ้างว่า ผู้ประกอบการเป็นเหตุแห่งความเสียหายเท่านั้น 
โดยไม่จ าต้องพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการนั้นจะได้การะท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ดังเช่นใน
หลักการพิสูจน์ในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ไม่ 

 2) ภาครัฐเป็นผู้เสียหาย หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใด ๆ สามารถพิสูจน์ถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบสิ่งแวดล้อม โดยมีต้นเหตุแห่งความเสียหายจากบุคคลหรือหน่วยงานใดก็
ตาม หน่วยงานภาครัฐซึ่งได้รับความเสียหายหรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ือการฟ้ืนฟูระบบ
สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนดี สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวในข้อ ก. เพ่ือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายได้เช่นกัน   เช่น มีการน าหลักความรับผิด
เด็ดขาดทางแพ่งมาใช้กับกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ า ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 83 ก าหนดให้ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าโดยผิดกฎหมาย
ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะหรือใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะโดยไม่มีสิทธิตาม
กฎหมาย ผู้นั้นกระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น ถ้าความเสียหายต่อ
ทรัพยากรน้ าของรัฐเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือมลพิษ ผู้ครอบครองหรือ
ควบคุมวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น แม้จะมิได้เกิดขึ้นโดยจงใจ
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หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากเหตุสุวิสัย หรือการกระท า
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  

กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษอันเป็นต้นเหตุแห่งความ
เสียหาย  มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ว่า การประกอบการหรือการะท าของตนมิได้เกิดจากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงความไม่สัมพันธ์ระหว่างเหตุที่ท า
ให้เกิดความเสียหายกับความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 วรรคสองบัญญัติภาระหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของแหล่ง
มลพิษไว้ คือจะต้องพิสูจน์ถึงเหตุข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 1. เหตุ
สุดวิสัยหรือการสงคราม 2. การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ  3. การกระท า
หรอืละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 

หลักการความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดที่น ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้นับได้ว่าเป็น
มาตรการทางกฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และประโยชน์จากสิทธิเช่นว่านี้ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
อีก เช่น กรณีการบังคับให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีความครอบคลุมไปถึงการชดใช้ค่าเสียหาย การใช้
ราคาทรัพย์ที่เสียหายไป และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการก าจัดมลพิษที่
เกิดขึ้นด้วย ดังความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 96 วรรคท้าย 

นอกจากนั้น ในหมวด 6 ความรับผิดทางแพ่งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ยังครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อการท าลาย หรือท า
ให้สูญหายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมาตรา 97 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้กระท านั้นต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

3.  มาตรการบังคับทางอาญา 
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็นกฎหมายป้องกัน

สังคมมิให้ถูกประทุษร้าย ป้องกันผลประโยชน์ของรัฐ และการใช้อ านาจอ่ืนโดยมิชอบของบุคคลใน
สังคม กฎหมายอาญาเป็นการแสดงออกถึงอ านาจของสังคมที่มีต่อการกระท าอันเป็นการละเมิด
กฎเกณฑ์ของสังคมนั้น ๆ จึงจัดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภัยของสังคมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
มาตรการอ่ืน ๆ เนื่องจากในกฎหมายอาญาจะก าหนดบทลงโทษไว้เพ่ือใช้ลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมอัน
เป็นการท าร้ายสังคมและส่วนรวมในลักษณะของการป้องกันและปราบปราม ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากมาตรการอ่ืน ๆ คือ มีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คนในสังคมและผู้กระท า
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ความผิดรู้ส านึกถึงการกระท าอันฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมอันเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากการ
กระท านั้น ๆ การกระท าที่เข้าในลักษณะองค์ประกอบของกฎหมายอาญานั้นมิใช่ว่าจะมีบัญญัติ 
ไว้แต่เฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น หากแต่ยังบัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน ๆ อีก เช่น 
พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

มาตรการทางอาญาที่น ามาใช้เพ่ือการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แยกพิจารณาได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

1) น ามาใช้เป็นมาตรการโดยตรง หมายถึง การก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าผิดต่อ
ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นความรับผิดทางอาญาดว้ยการก าหนดบทลงโทษไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา
โดยตรง เช่น ในประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดลกัษณะความรับผิดไวใ้นมาตรา 228 เร่ืองการท า
ใหเ้กิดอุทกภยัหรือขดัขอ้งแก่การใชน้ ้าโดยก าหนดอตัราโทษไว ้คือ โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ,ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 237 เร่ืองการเจือของมีพิษ
หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายลงในแหล่งแม่น ้าโดยก าหนดอตัราโทษไว ้คือ โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบ
ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงสองหม่ืนบาท และหากการกระท าตามมาตรา 237 นั้น เป็นเหตุให้
บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 238 บญัญติัโทษไว ้คือ จ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท ถา้เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน
รับอนัตรายสาหสั ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึง
สองหม่ืนบาท แต่ถา้หากวา่เป็นการกระท าโดยประมาทและใกลจ้ะเป็นอนัตรายแก่ชีวิตของบุคคล
อ่ืน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 239 บญัญติัโทษไว ้คือ โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกิน
สองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 375 เร่ือง การท าให้รางระบาย
น ้ าร่องน ้ า หรือท่อระบายของโสโครกอนัเป็นส่ิงสาธารณะเกิดขดัขอ้งหรือไม่สะดวก กฎหมาย
ก าหนดโทษไวคื้อ โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และมาตรา 380 เร่ืองการท าให้เกิดปฏิกูลแก่น ้ าใน
บ่อ สระ หรือท่ีขงัน ้ าไวส้ าหรับประชาชนใช้สอย โทษท่ีก าหนดไวคื้อจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือ
ปรับเกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

2) น าสภาพบังคับทางอาญามาใช้เป็นมาตรการประกอบมาตรการทางปกครอง  
หมายถึง การน าเอาบทก าหนดโทษทางอาญามาใช้กับการกระท าผิดต่อกฎหมายสิ่ งแวดล้อมอ่ืน เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าพ.ศ. 2561 เป็นต้น 

ดังนั้น กลไกท่ีจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการก าหนด
บทลงโทษไว้ในกฎหมายฉบับนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า โทษทางอาญา การใช้โทษทางอาญาในลักษณะของ
การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดนั้น ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ก็น ามาใช้เป็นมาตรการ
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ทางอาญาเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรการทางอาญานี้จึงเป็นมาตรการที่มี สภาพบังคับในลักษณะ
ตอบโต้ผู้กระท าความผิดหรือฝืนกฎหมาย ซึ่งในกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดไว้เป็นจ าคุกและปรับ 
และอัตราโทษที่ก าหนดไว้นั้นจะสัมพันธ์กับประเภทและลักษณะของการกระท า ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 7 ว่าด้วยบทก าหนด
โทษ ตั้งแต่มาตรา 98 ถึงมาตรา 111 ยกตัวอย่างเช่น ในมาตรา 98 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” ในขณะที่วรรคสองของมาตรา
เดียวกันก าหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่งดังกล่าว
เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากมลพิษก็จะมีโทษหนักข้ึน คือต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เป็นต้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไว้ด้วยใน
มาตรา 111 คือ กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนในการกระท าผิดนั้นในส่วนอัตราโทษนั้น กฎหมายฉบับนี้ก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกินห้าปี หรือ
โทษปรับสูงสุดไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 98) และอัตราโทษต่ าสุดคือ โทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 108)  
 

2.3.6 หลกัการกระจายอ านาจทางปกครอง (Decentralization) 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง คือ การที่รัฐบาลบริหารส่วนกลางมอบอ านาจการปกครอง

บางส่วนให้แก่องค์กรทางปกครองอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนกลาง เพ่ือให้ไปจัดการ
บริหารการปกครองบางอย่างในท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของราชการ
บริหารส่วนกลาง แต่ทั้งนี้รัฐบาลบริหารส่วนกลางยังคงไว้ซึ่งอ านาจการควบคุมก ากับดูแลอยู่ห่าง ๆ หรือ
อีกนัยหนึ่งการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นการที่รัฐได้โอนอ านาจหน้าที่บางประการให้กับนิติบุคคล
อ่ืนตามกฎหมายมหาชน เพ่ือด าเนินกิจการหรือประกอบกิจการบางอย่างแทนรัฐ นิติบุคคลที่ได้รับโอน
อ านาจไปนั้นมีอิสระแยกต่างหากจากรัฐ โดยมีงบประมาณและทรัพย์สินของตนเอง ทั้งยังมีผู้บริหารของ
ตนเองอีกด้วย92 

                                           
92 มานิตย์ จุมปา, คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546), 

หน้า 36. 



88 

การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น การบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  เราสามารถแบ่งประเภทหลักในการจัดระเบียบการปกครอง
ประเทศได้ 2 หลัก ใหญ่ คือ หลักการรวมอ านาจการปกครอง และหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ส่วนประเทศที่เป็นรูปรัฐเดี่ยว (Unitary State) คือ รัฐที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางหรือ
เมืองหลวงของรัฐเพียงแห่งเดียว มักใช้หลักการจัดระเบียบการปกครอง 3 หลัก คือ หลักการรวม
อ านาจการปกครอง หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง และหลักการกระจายอ านาจการปกครอง   ซึ่ง
แสดงให้เห็นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 นโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริการสาธารณะ และ มาตรา 72 (4) ก าหนดหน้าที่ของรัฐต้องด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า คือ 
รัฐต้องจัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดให้การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ มีแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นนอกจากนี้ได้มีการ
บัญญัติพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างและ
บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในเขตของตนเอง การ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  

พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้
ร่วมกัน เช่น ล าคลองสาธารณะ แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง  อันมีสภาพเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่พลเมืองใช้
ร่วมกันโดยสภาพ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติประเภทที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ไว้ 3 ประเภท คือ 1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ยังมิได้มีบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งอ านาจหน้าที่ ในการดูแลตามกฎหมายเป็นไปตามค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543 คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัด เมืองพัทยา 



89 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 2. ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือ
เรียกว่า “ที่สาธารณะ” ได้มีกฎหมายก าหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยนายอ าเภอท้องที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 62 วรรคสอง ให้นายอ าเภอเป็นผู้คุ้มครองป้องกันส่วนที่สาธารณะประเภท
แม่น้ า ล าคลอง บึง หนองน้ าต่าง ๆ เฉพาะที่มีการใช้สัญจรทางน้ า ซึ่งมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ก าหนดให้อยู่ในความดูแลของ กรมเจ้าท่า และ 3. ประเภทที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าตาม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรน้ าให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก ที่มีแหล่งน้ าและทางน้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือจัดท าทะเบียนแหล่งน้ าขนาดเล็กส่งไปยัง
จังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ าอันเป็นที่ตั้งของแหล่งน้ านั้นปีละครั้งและให้จังหวัดและคณะกรรมการ
ลุ่มน้ ารวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งน้ าขนาดเล็กของจังหวัด  

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าในท้องถิ่นโดยการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น สร้างเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที่ไว้คอย
ดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยการจัดจั้งองค์การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่นโดยมีตัวแทนจากภาครัฐ
และประชาชน นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ตนเอง 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้วยลักษณะพิเศษทางกายภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบนิเวศระหว่างสังคม 
ระบบนิเวศในน้ าและระบบนิเวศบนบก เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะเพียงลักษณะเดียว  ท าให้การ
ศึกษาวิจัยต้องอาศัยหลักการแนวคิดทางนิ เวศวิทยา ได้แก่  หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า อัน
ประกอบด้วย หลักการใช้ประโยชน์และหลักการอนุรักษ์ หลักการจัดการลุ่มน้ า  และหลักการแนวคิด
ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการป้องกันล่วงหน้า หลักการ  
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  หลักการผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย แนวคิดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์กรและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในประเทศไทย ในบทที่ 5 ต่อไป 

 



 

 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศในการอนุรักษ์ 

และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน า้อย่างชาญฉลาด 

บทนี้จะท าการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) และกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ประสบ
ความส าเร็จโดยน าหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาปรับใช้  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี มีพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2008 (Wetland Conservation Act 2008) ประเทศ
สาธารณรัฐยูกานดา มีระเบียบสิ่ งแวดล้อมว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่ ลุ่มน้ าและชายฝั่ งทะเล 2000  
(The  National Environment (Wetlands, River Banks and Lake Shore Management) Regulations 
2000)  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย มีระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2017 
(The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017) โดยจะวิเคราะห์โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์สากลหรือกรอบกฎหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามมติที่
ประชุมและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็น 2 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการเฉพาะใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และมาตรการทางทั่วไปใช้กับพ้ืนที่ชุ่ม
น้ านอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  นอกจากนี้ได้ศึกษามาตรการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของต่างประเทศเพ่ือ
เป็นตัวอย่างในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับประเทศไทยต่อไป 

 

3.1 อนุสัญญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน า้ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ตั้งขึ้นตามชื่อสถานที่ที่จัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญาฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1971) คือ เมืองแรมซาร์
ประเทศอิหร่านอนุสัญญานี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก าหนดกรอบการท างานส าหรับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในโลก โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ตามเงื่อนไขว่า
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อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นภาคี 7 ประเทศ  ในปี ค.ศ. 2015 มี
ประเทศต่าง ๆ จากภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมเป็นภาคี ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 มีภาคีสมาชิกจ านวน 170 
ประเทศ  ปัจจุบันมีจ านวนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) จ านวน 2,372 
แห่ง มีเนื้อที่โดยประมาณ 253,603,511 เฮกแตร์  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็น
ล าดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน 2541 โดยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
พรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรก
ของประเทศไทยเป็นล าดับที่ 948 ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศของ
อนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) จ านวน 14 แห่ง93 
 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ควบคุมดูแลการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ โดยมีส านัก งานเลขาธิการ (The 
Secretariat of Ramsar Bureau) ซึ่ งเป็นหน่วยงานบริหารที่ เป็นอิสระ ประกอบด้วยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารตั้งอยู่ที่เดียวกันกับส านักงานสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์94 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีประโยชน์หรือผลดีจากการเข้าร่วมเป็นภาคี ได้แก่ ท าให้มีการ
อนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละภูมิภาคของโลก  ลดปัญหาความขัดแย้งในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างประเทศ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งฝูง
นกน้ าที่อพยพตามฤดูกาลไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุว่าภาคีจะต้อง
ร่วมมือในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ที่ ใช้ร่วมกัน เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุหน้าที่ที่
ภาคีจะต้องกระท า คือ ให้ค านึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในการก าหนดแผนการใช้ที่ดินและแผนการ
จัดการระดับชาติ ซึ่งการด าเนินการตามแผนนี้ จะเป็นการส่งเสริมการใชประโยชน์อย่างฉลาด ท าให้มี
การป้องกันการเสื่อมสภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยมีการติดตามตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ 

 

                                           
93 พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ า ใ น ป ร ะ เท ศ ไท ย ,  ค้ น วั น ที่  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2  จ า ก 

http://wetland.onep. go.th/ramsarsites.html    
94 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ท้าความเข้าใจกับ

อนุสัญญาแรมซาร์ Ramsar Convention: เอกสารเผยแพร่วันพื้นที่ชุ่มน้้าทั่วโลก 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, หน้า 1. 
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3.1.1 สาระส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน า้ 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) มีทั้งหมด 12 มาตรา ประเด็นส าคัญ

ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) คือ อนุสัญญาฯนี้ไม่ละเมิดอ านาจอธิปไตย
ของภาคี ซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ า อนุสัญญาแรมซาร์เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้ าใดที่ได้รับการเสนอเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศแล้ว ต่อมามีความจ าเป็นภาคีสามารถเพิกถอนออกจาก
ท าเนียบหรือจ ากัดขอบเขตใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเสนอพ้ืนที่อ่ืนทดแทนด้วยมีสาระส าคัญดังนี้95 

อารัภบทของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ได้วางหลักการให้ภาคี
น าไปปรับใช้ ดังนี้ 

1.  มนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
2.  พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหน้าที่พ้ืนฐานทางนิเวศในฐานะเป็นผู้ควบคุมรูปแบบของน้ าและในฐานะ

เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์โดยเฉพาะนกน้ า 
3.  พ้ืนที่ชุ่มน้ าประกอบด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ

นันทนากร ซึ่งหากสูญเสียไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
4.  การยับยั้งการบุกรุกและการท าให้สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
5.  ในฤดูอพยพของนกน้ าอาจมีการล่วงล้ าเขตแดน ดังนั้น จึงควรให้นกน้ าเป็นทรัพยากร

นานาชาติ 
6.  สามารถให้หลักประกันแก่การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพืชพรรณและสัตว์ในพ้ืนที่นั้นได้

โดยผนวกนโยบายระดับชาติ ระยะยาวเข้ากับการด าเนินงานนานาชาติซึ่งได้ประสานกัน 
สรุปสาระส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
1.  ความหมายและค านิยามของพ้ืนที่ชุ่มน้ า (มาตรา 1)96 
 “พ้ืนที่ชุ่มน้ า” (Wetlands) หมายความว่า พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ฉ่ าน้ า 

มีน้ าท่วม มีน้ าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ า
ขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม 
รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล  ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุดมีความลึกของ

                                           
95 Ramsar Convention Secretariat, The Ramsar Convention Manual: A Guide 

to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), 6th edition.   
96 Article 1 Ramsar Convention  
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ระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าและชายฝั่งทะเล ซึ่งมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า
และแฉะ หรือน้ าทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ าลงต่ าสุดอยู่ภายในขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น 

2.  การข้ึนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (มาตรา 2)97 
อนุสัญญาก าหนดให้ภาคีท าการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศของตน และท าบัญชีรายชื่อเพ่ือ

เสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา ซึ่งก าหนดตามคุณสมบัติ
ทางนิเวศวิทยา ให้อยู่ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ (List of 
Wetlands of International Importance or Ramsar Site) และภาคีจะต้องคัดเลือกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มีความส าคัญระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 แห่ง บรรจุในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ เมื่อสมัครเข้ามาเป็นภาคีของอนุสัญญาแรมซาร์  นอกจากนี้ภาคีต้องรับผิดชอบใน
ระดับนานาชาติส าหรับการอนุรักษ์  การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับฝูงนกน้ า 
ซึ่งมีการอพยพ ทั้งเมื่อก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตนบรรจุไว้ในทะเบียน และเมื่อด าเนินการ
ตามสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนนั้น 

3.  การวางแผนจัดการ (Management Plan) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ข้ึนทะเบียน (มาตรา 3)98 
ภาคตี้องก าหนดและวางแผนการด าเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ไม่ว่า

พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นจะอยู่ในทะเบียนหรือไม่และส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่ในทะเบียน และการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศอย่างชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

4.  พ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ (Natural Reserves) (มาตรา 4)99 
การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกน้ าโดยจัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ 

(Reserve Area) ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุอยู่ทะเบียนหรือไม่ และให้การควบคุมดูแลที่เพียงพอ 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยการจัดารพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

5.  ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) (มาตรา 5)100 
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องใช้

ร่วมกัน การประสานงานและให้ความสนับสนุนนโยบายทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจน
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนพืชพรรณและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น 

 

                                           
97 Article 2 Ramsar Convention  
98 Article 3 Ramsar Convention 
99 Article 4 Ramsar Convention 
100 Article 5 Ramsar Convention  
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6. การประชุมสมัชชาภาคี และระเบียบในการประชุม (The Conference of the Parties)  
(มาตรา 6)101 

การจัดตั้งสมัชชาภาคีเพ่ือพิจารณาทบทวนและส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดย
จัดให้มีการประชุมสมัชชาภาคีสมัยสามัญในระยะห่างกันไม่เกิน 3 ปี เว้นแต่สมัชชาภาคีตัดสินใจเป็น
ประการอ่ืน ส่วนการประชุมพิเศษจะจัดเมื่อได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร จากอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของภาคีในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยสามัญแต่ละครั้งจะพิจารณาก าหนดเวลาและสถานที่การ
ประชุมสมัยสามัญ 

หน้าที่ของสมัชชาภาคีที่ได้รับมอบหมาย เช่น เพ่ือหารือในการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ 
หารือการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคุณลักษณะทาง
นิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งขึ้นทะเบียน เสนอค าแนะน าโดยทั่วไป และที่เจาะจงแก่ภาคีโดยเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและพรรณพืชและสัตว์ใน
พ้ืนที่นั้น เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเตรียมรายงานและสถิติในเรื่องที่จ าเป็นใน
ระดับนานาชาติ ตลอดจนรับรองข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หรือข้อแก้ไขปัญหาเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่
ของอนุสัญญาฯ  

แนวทางและระเบียบในการประชุม ผู้แทนของภาคีในการประชุมควรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยที่มีความรู้ประสบการณ์ที่ ได้รับทางด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร และมี
สมรรถภาพที่เหมาะสมอ่ืน ๆ และแต่ละภาคีที่เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาภาคีจักมีสิทธิออกเสียง
เพียงเสียงเดียว ข้อเสนอแนะต้องเป็นที่ยอมรับโดยเสียงข้างมาก ซึ่งก าหนดให้ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของ
คะปนนเสียงทั้งหมาดของภาคี (มาตรา 7)102 

7.  การจัดตั้งส านักงานหรือสถาบันตามอนุสัญญา (The Ramsar Bureau) (มาตรา 8)103 
การก าหนดสถาบันที่รับผิดชอบการด าเนินการของอนุสัญญาฯ โดยมอบหมายให้สหพันธ์

นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation 
of Nature: IUCN) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือในการเรียกประชุมและ
จัดประชุมภาคี รับแจ้งเก่ียวกับการเพิ่มเติม การขยาย การเพิกถอน หรือการจ ากัดพ้ืนที่ชุ่มในทะเบียน 
รับแจ้งจากภาคีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า   

เรื่องระเบียบในการเข้ามาเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ โดยก าหนดให้ประเทศที่ต้องการ
เข้าเป็นภาคีต้องส่งมอบสัตยาบันสารให้แก่ องค์กรที่ท าหน้าที่รับรองการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา

                                           
101 Article 6 Ramsar Convention 
102 Article 7 Ramsar Convention 
103 Article 8 Ramsar Convention 



95 

 

ได้แก่ องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล
รักษา 

8.  เงื่อนไขในการเข้าเป็นภาคี (Conditions for Becoming a Party) 
อนุสัญญาเปิดให้ลงนามได้โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หรือ

ของหน่วยงานพิเศษการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯได้โดย 1 . ลงนามโดยไม่ต้องมีข้อสงวนใด ๆ 
ส าหรับการให้สัตยาบัน 2. ลงนามโดยรอให้มีการให้สัตยาบัน ตามด้วยการให้สัตยาบัน 3. การเข้าเป็น
ภาคีใหม่ 

9.  หน้าที่ของภาคีสมาชิก (มาตรา 4)104 
ภาคีต้องส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า จ ากัดขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการบรรจุไว้ใน

ทะเบียนภาคี ควรชดเชยการสูญเสียทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า และโดยเฉพาะภาคีควรสร้างพ้ืนที่สงวนทาง
ธรรมชาติส าหรับนกน้ าและเพ่ือการคุ้มครอง  ภาคีจะต้องส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเอกสาร
และข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและบัญชีพืชพรรณและสัตว์  ภาคีจะต้องพยายามอย่างเต็ม
ก าลังในการจัดการเพ่ิมประชากรนกน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และต้องส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความสามารถในการวิจัยการจัดการและควบคุมดูแลพื้นที่ชุ่มน้ า  

ภาคีสมาชิกเข้าร่วมประชุม และออกเสียง เสนอข้อคิดเห็นแก้ไขปัญหา พิจารณาทบทวนและ
รับรองระเบียบการเงิน 

10.  การแก้ไขอนุสัญญาฯ (Amendment) (มาตรา 10)105 
อนุสัญญาฯนี้อาจได้รับการแก้ไขการประชุมภาคี ซึ่งเรียกประชุมเพ่ือความมุ่งหมายโดย

สอดคล้องกับมาตรานี้ ภาคีอาจจัดท าข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขอนุสัญญาฯได้ สถาบันจะเรียกให้มีการ
ประชุมภาคีเพ่ือพิจารณาข้อแก้ไข ต่อเมื่อมีการเรียกร้องโดยลายลักษณ์อักษรเป็นจ านวนหนึ่งในสาม
ของภาคีสถาบันต้องปรึกษาภาคีเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ประชุม  ข้อแก้ไขจะต้องได้รับการยอมรับ
โดยเสียงข้างมา สองในสามของภาคีที่เข้าประชุมและออกเสียง  

11. ความมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา (มาตรา 11)106 
อนุสัญญาฯนี้จะให้มีผลบังคับใช้ไปเป็นระยะเวลานานไม่มีก าหนด ภาคีใด ๆ อาจจะเพิกถอน

อนุสัญญานี้ได้หลังจากระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้โดยแจ้งให้ทราบเป็น

                                           
104 Article 4 Ramsar Convention  
105 Article 10 Ramsar Convention 
106 Article 11 Ramsar Convention 
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หนังสือไปยังผู้รับมอบหมาย การเพิกถอนจะมีผลใน 4 เดือน หลังจากวันที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล
รักษาได้รับเรื่อง  

12.  หน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลอนุสัญญา (มาตรา 12)107 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาจะแจ้งทุกประเทศที่ลงนามและเข้าร่วมอนุสัญญาฯ  โดยเร็ว

เกี่ยวกับ การลงนามอนุสัญญา การส่งมอบเอกสารในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา เงื่อนไขในการส่ง
มอบเอกสารเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในอนุสัญญานี้ วันที่มีผลบังคับใช้อนุสัญญา การประกาศเรื่องการเพิก
ถอนการเป็นภาคีอนุสัญญา ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาต้องลงทะเบียนอนุสัญญาฯ กับเลขานุการ
ของสหประชาชาติทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ  

 
ตารางท่ี 3.1  สรุปประเด็นอันเป็นสาระส าคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
ตารางท่ี 
3.1 (ต่อ) 

  

มาตรการ 
 

สาระส้าคัญ อนุสั
ญญา
แรม
ซาร์ 

การขึ้น
ทะเบียน
พื้นที่ชุ่ม
น้้าที่มี
ความส้าคั
ญระหว่าง
ประเทศ 

- การก าหนดหลักเกณฑ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ การแบ่ง
ประเภทของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดท า Information Sheet 
- ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าพร้อมแสดงขอบเขต  

มาตร
า 2  

มาตร
า 

3(2) 

การ
อนุรักษ์
พื้นที่ชุ่ม
น้้าที่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

- หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศอันมีผลต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ ใน
ทะเบียนต้องแจ้งองค์กรหรือรัฐที่รับผิดชอบ 
-  มีการกระบวนการติดตามตรวจสอบที่ตั้งข้ึนจากคณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญา (Standing Committee) 
- การวางแผนจัดการ (Management Plan) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ข้ึนทะเบียน 

มาตร
า 

3(1) 
มาตร

า 

                                           
107 Article 12 Ramsar Convention 
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ตารางท่ี 
3.1 (ต่อ) 

  

มาตรการ 
 

สาระส้าคัญ อนุสั
ญญา
แรม
ซาร์ 

 
 

3(2) 

การใช้
อย่างชาญ
ฉลาด 
 
 
 

- การให้ค านิยามของการใช้อย่างชาญฉลาด  คือ การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 
เพ่ือประโยชน์ของคนและชุมชน ในวิถี ทางที่สอดคล้องกลมกลืน และ
บ ารุงรักษาคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ 

มาตร
า 

3(1) 

บทบัญญั
ติที่
ครอบคลุม
ทั้งการขึ้น
ทะเบียน
พื้นที่ชุ่ม
น้้าและ
การใช้
อย่างชาญ
ฉลาด 
 

-พ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ  (Natural Reserves) การสร้างพ้ืนที่สงวนทาง
ธรรมชาติไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นจะถูกขึ้นทะเบียนหรือไม่และให้ควบคุมดูแลโดย
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพ้ืนที่เหล่านี้ 
- การวิจัย (Research) ให้ภาคีส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ า 
- การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) ภาคีต้องส่งเสริมการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความ สามารถในการวิจัยและเพ่ิมการตระหนักรู้ในคุณค่า
และความส าคัญของพ้ืนทีชุ่มน้ า 

มาตร
า 

4(1) 
มาตร

า  
4(2) 
มาตร

า 
4(5) 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 
(Internat

ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ครอบคลุมดินแดนของภาคีมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือมีการแบ่ง
บันการใช้ระบบน้ าระหว่างภาคี ต้องมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ให้ความ
สนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
การแบ่งปันการใช้น้ าร่วมกัน และการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ เช่น 
การช่วยเหลือฉุกเฉิน กองทุนการอนุรักษ์   การฝีกอบรม การช่วยเหลือทาง

มาตร
า 5 
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ตารางท่ี 
3.1 (ต่อ) 

  

มาตรการ 
 

สาระส้าคัญ อนุสั
ญญา
แรม
ซาร์ 

ional 
Coopera
tion) 

เทคนิค การช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ 

ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
ส มั ช ช า
ภาคี 
(The 
Confere
nce of 
the 
Parties) 

1. การประชุมเพ่ือหารือในการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ โดยจัดประชุมอย่าง
น้อย 3 ปีต่อครั้ง การประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบในทางปฏิบัติ และทบทวน
กฎระเบียบการเงิน ภาคีต้องด าเนินการตามมติและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 
2. การตั้ งคณะกรรมการบริหาร (Standing Committee) ท าหน้าที่จัดเตรียม
เอกสารการประชุม ให้ค าแนะน าในการประชุม 
3. การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific 
and Technical Review Panel) ท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน าด้ าน วิ ช าการต่ อ
คณะกรรมการ บริหาร ทบทวนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 

มาตร
า 6 

 

ตัวแทน
ของภาคี
ในการ
ประชุม
สมัชชา
ภาคี 
(Represe
ntation 
of the 
Contract
ing 
Parties)  

ผู้แทนของภาคี มีสิทธิในการออกเสียง  
ข้อเสนอแนะ  มติของที่ประชุม จะรับรองโดยเสียงข้างมากของภาคีที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียง  
 

มาตร
า 7 
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ตารางท่ี 
3.1 (ต่อ) 

  

มาตรการ 
 

สาระส้าคัญ อนุสั
ญญา
แรม
ซาร์ 

การจัดตั้ง
ส้านักงาน
ห รื อ
ส ถ า บั น
ต า ม
อนุสัญญา 
( The 
Ramsar 
Bureau) 
 
 

สหพันธ์นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ท า
หน้าที่เป็นส านักงานซึ่งรับผิดชอบต่อเนื่องภายใต้อนุสัญญาฯ ท าหน้าที่ด าเนิน
ช่วยเหลือในการจัดประชุม การขึ้นทะเบียน Ramsar Site  รับแจ้งจากภาคี
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

มาตร
า 8 

เงื่อนไขใน
การเข้า
เป็นภาคี 
(Conditi
ons for 
Becomin
g a 
Party) 

การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯได้โดย 1. ลงนามโดยไม่ต้องมีข้อสงวนใด ๆ 
ส าหรับการให้สัตยาบัน 2. ลงนามโดยรอให้มีการให้สัตยาบัน ตามด้วยการให้
สัตยาบัน 3. การเข้าเป็นภาคีใหม่ 

มาตร
า 9 

การแก้ไข
อนุสัญญา
ฯ
(Amend
ment) 

ภาคีอาจจัดท าข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขอนุสัญญาฯได้ ข้อแก้ไขจะเป็นที่ยอมรับได้
โดยเสียงข้างมาก สองในสามของภาคีที่เข้าประชุมและออกเสียง 
 
 

มาตร
า 10 
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ตารางท่ี 
3.1 (ต่อ) 

  

มาตรการ 
 

สาระส้าคัญ อนุสั
ญญา
แรม
ซาร์ 

การเพิก
ถอน
อนุสัญญา 

ภาคีใด ๆ อาจจะเพิกถอนอนุสัญญานี้ได้หลังจากระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้โดยแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือไปยังผู้รับมอบหมาย การ
เพิกถอนจะมีผลใน 4 เดือน หลังจากวันที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาได้รับ
เรื่อง 

มาตร
า 11 

หน้าที่ของ
ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

การลงนามในอนุสัญญา ส่งมอบเอกสารในการให้สัตยาบัน วันที่มีผลบังคับใช้
อนุสัญญา การประกาศเรื่องการเพิกถอนการเป็นภาคี 
 

มาตร
า 12 

 

3.1.2 ภาระผูกพนัของภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่่มน า้ 
 การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นก่อให้เกิดพันธกรณีของภาคีที่ต้องผูกพัน
ต้องปฏิบัติตามโดยมีการก าหนดรายละเอียดการน าอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าไปบังคับใช้กับภาคี
สมาชิก (Framework for the Implementation of the Ramsar Convention) จากที่ประชุมของ
สมัชชาภาคี ครั้งที่ 5 ณ เมือง Kushiro ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1993 ท าให้มีมติที่ 5.1 เรื่อง
หลักเกณฑ์ส าหรับน าไปอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าไปปฏิบัติ (The Kusiro Statement) ส่งผลให้
ภาคีต้องมีภาระผูกพัน 4 ประการ ดังนี้108 
 ประการที่ 1 การอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
1. การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
2. ติดตามตรวจสอบสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า และน ามาตรการเพ่ือรักษาคุณสมบัติของระบบนิเวศพ้ืนที่

                                           
108 Ramsar Convention Secretariat, Resolution 5.1: The 

Kushiro Statement and the framework for the implementation 
of the Convention, In Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 

1971)  5th Meeting of the Conference of the Contracting 

Parties, 9-16 June 1993, Kushiro, Japan.  
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ชุ่มน้ า เช่น ก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าและ
ก าหนดให้มีการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในทะเบียน มาตรา 3  อนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. การสร้างและการใช้วิธีการในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าของแต่ละประเทศ และ 4. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมโทรมและเยียวยาความเสียหายของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
 ประการที่ 2 การก าหนดและวางแผนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ชาญฉลาด กล่าวคือ 1. พัฒนานโยบายในระดับชาติและระดับภูมิภาคให้เป็นไปตามแนวทางการน า
หลักการใช้อย่างชาญฉลาด 2. การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าให้สอดคล้องกับหลักการใช้อย่างชาญฉลาด และ 
3. หน้าที่และคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในการพัฒนา และการใช้นโยบายของรัฐอ่ืน ๆ 
 ประการที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาและ
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระบบนิเวศร่วมกับทรัพยากรน้ าและพืชพันธุ์ กล่าวคือ 1. ส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์กรอ่ืน ๆ ทั่วโลก และการประชุมในระดับภูมิภาค 2. ตรวจสอบการทบทวนจากการพัฒนา
ความช่วยเหลือเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาด 3. สร้างความสนับสนุน ในรูปเงินกองทุน
ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 4. เสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคใน
ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 5. การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ให้ความส าคัญ
กับระบบนิเวศหรือเกี่ยวกับอุทวิทยา ซึ่งต้องมีการจัดการที่เชื่อมโยงกัน และพัฒนาการจัดการ
โปรแกรมร่วมกัน  
 ประการที่ 4 เพ่ิมความตระหนักรู้เกี่ยวขับอนุสัญญาฯ และส่งเสริมให้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ กล่าวคือ 1. ส่งเสริมความเข้าใจในหน้าที่และคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ า 2. การเพิ่มโอกาสใน
จัดอบรมแก่อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่จ าเป็นในการอนุรักษพ้ืนที่ชุ่ มน้ า และ 3. 
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์การศึกษาเพ่ือเผยแพร่อนุสัญญาในระดับภูมิภาค ระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีพันธกรณีในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ผ่านทางกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่ถือเป็นเสาหลัก 
(Pillars) 3 ด้าน ซึ่งภายใต้สามเสาหลักนี้ประเทศที่เป็นภาคีต้องผูกพัน คือ109 

                                           
109 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, ข้อมติรับรองโดย

สมัชชาภาคี อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้าในการประชุมสมัยท่ี 8 (ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทสเปน 

วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) (กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี, 

2546), หน้า 25-26. 
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พันธกรณีที่ 1 การให้หลักประกันในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตแดนของตนอย่าง
ชาญฉลาด จากกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นและช่วยเหลือภาคีทุกประเทศ โดยจัดท า 
รับรอง และประกาศใช้มาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้หลักประกันในการใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ดังนั้น ภาคีจึงควรน าหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดมาใช้กับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกแห่งในประเทศ ไม่เพียงเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศเท่านั้น  ซึ่ง
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดเป็นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ (Modus Operandi) ที่
ส าคัญมากของอนุสัญญาแรมซาร์ และยังมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ซึ่ง
การขจัดปัญหาความยากจนและการกีดกันทางสังคมยังคงเป็นประเด็นที่จ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด 
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาแรมซาร์รับรองแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาด ไว้ในคู่มือ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (Ramsar Handbook 1: Wise Use of 
Wetland) กิจกรรมและกระบวนการต่างที่ต้องปฏิบัติและด าเนินการ ๆ ภายใต้หลักการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาด เช่น 1. การจัดท านโยบายและแผนด้านพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับชาติ  2. การศึกษา 
พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกรอบของกฎหมายและกรอบทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ให้มีความสอดคล้องกัน 3. การศึกษาส ารวจ จัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า และวิเคราะห์ประเมิน
สถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าและติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า 4. การผนวกประเด็นของพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้าใน
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 5. สนับสนุนกการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นและชนพ้ืนเมืองในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งการด ารงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 6. ส่งเสริมการให้
การศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด และ 8. ผสานการด าเนินงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์และความตกลงพหุภาคีด้านสิ่ งแวดล้อมอ่ืน ๆ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน 

พันธกรณีที่ 2 ก าหนดและการจัดการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar List) อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสนับสนุน
ภาคีทุกประเทศ ในการด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์และแนวทางส าหรับการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศในอนาคต  รวมทั้งการจัดการดูแลและติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างเหมาะสมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ
จ าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar List) เปรียบเสมือนเรือธง (flagship) 
ของอนุสัญญาแรมซาร์ เพ่ือช่วยในการจัดท าเครือข่ายระบบนิเวศทั่วโลก (Global Ecological 
Network) และให้หลักประกันในการติดตามตรวจสอบและการจัดการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในทะเบียน 
อันเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งนั้นยังไม่เคยได้รับการก าหนดหรือประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองมาก่อน  
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พันธกรณีที ่3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการดูแลทรัพยากรน้ า ชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์และระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ระหว่างเขตแดนของประเทศ ความร่วมมือของภาคีในอนุสัญญา
และองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้
ความช านาญ และการจัดสรรทรัพยากรการเงินและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศที่ก าลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือกระตุ้นให้ประเทศภาคีต้อง
ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ในการอนุวัตการตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามอนุสัญญาแรมซาร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ครอบคลุมดินแดนของภาคีมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือในกรณีที่มีการ
แบ่งปันกันใช้ระบบน้ าในระหว่างภาคีและภาคีจักต้องพยายามอย่างสุดก าลัง ในการประสานงานและ
ให้ความสนับสนุนนโยบายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ าตลอดจนพืชและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น  กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ 1. เพ่ิม
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากขึ้น โดยพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่
ระหว่างเขตแดน ทั้งระบบนิเวศน้ าจืดที่ราบลุ่มแม่น้ า และชายฝั่งทะเล รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่อพยพย้าย
ถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีการแบ่งปันร่วมกัน 2. พัฒนากิจกรรมและการประสานความร่วมมือกับอนุสัญญา
อ่ืน ๆ และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  3. ส่งเสริมโครงการ
ริเริ่มเพ่ือการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดในระดับภูมิภาค  4. ส่งเสริมการแบ่งปัน
ความรู้ ความช านาญและข้อมูลข่าวสาร ผ่านการด าเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรม การจัดท า
เครือข่ายพ้ืนที่ชุ่มน้ า การจัดท าฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 5. สนับสนุนการจัดสรรความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศภาคีที่มีความจ าเป็นและมี
สิทธิที่จะได้รับ 6. ส่งเสริมการใช้วิธีปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างยั่งยืน ในกรณีที่มีการค้าพืช
และสัตว์ซึ่งได้จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ  7. ด าเนินการเพ่ือให้
หลักประกันว่า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

 

3.1.3 มาตรการทางกฎหมายตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นทีชุ่่มน า้ (Ramsar Convention) 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีจุดมุ่งหมายหลักในการด าเนินการป้องกันการบุกรุกและการ

สูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันและอนาคต และยังส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ มที่น้ า โดยความ
ร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายและกฎหมาย โดยให้ความส าคัญกับหลักการใช้
อย่างชาญฉลาด และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ มาตรการทางกฎหมายสามารถใช้ในการ
ควบคุมและการวางมาตรฐานการส าหรับกิจกรรมที่คุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

โดยการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 7 ณ เมือง San Jose ประเทศคอสตาริก้า ค.ศ. 1999 มี
มติให้มีการทบทวนกฎหมายและสถาบันที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญ
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ฉลาด110 (Reviewing Lawa and Institutions to Promote The Conservation and Wise Use 
of Wetlands) ดังนั้น คู่สัญญาที่เป็นภาคีอนุสัญญาต่างมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่ภาคีสมาชิกต้อง
ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นข้อผูกพัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน ามาใช้เป็นกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีเนื้อหาสาระของกฎหมายที่มุ่งเน้นที่ตัวพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
กฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมที่มีผลกระทบกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งมาตรการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเฉพาะ
พ้ืนที่ (Site-Specific Measure) และมาตรการทั่วไป (Non Site-Specific Measure)  

3.1.3.1 มาตรการทางกฎหมายเฉพาะพื้นท่ี (Site-Specific Legal Measure)  
มาตรการทางกฎหมายส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์  (Site-Specific Legal Measure) เป็น

หลักการที่น ามาบัญญัติเป็นกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมกิจกรรมที่ท าความเสียหายให้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
หรือเป็นเครื่องมือในการป้องกันพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมภายนอก ซึ่งมาตรการ
เฉพาะ (Site-Specific Measure) เป็นมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับสภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่ง
โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ และเป็นพ้ืนที่ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงหรือความเปราะบางเป็นพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงในทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพของ
ระบบน้ า อันเป็นส่งผลมาจากการใช้ประโยชน์โดยรอบของพื้นที่ชุ่มน้ า หรือเป็นแหล่งต้นน้ า มาตรการ
ทางกฎหมาย เช่น  การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่สงวนซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์  ได้แก่ เขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เป็นต้น ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า มาตรา 4 ก าหนดให้ “ภาคีจะต้องส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า โดยจัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุอยู่ในทะเบียน
หรือไม่ และให้การควบคุมดูแลที่เพียงพอ” พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์โดยเฉพาะเป็นมาตรการที่
แยกออกจากมาตรการทั่วไป เช่น ภาคีต้องก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมภายในดินแดนของตน เพ่ือ
รวมไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (List of Wetlands of International 
Importance) มาตรการทางกฎหมายส าหรับ พ้ืนที่ อนุ รักษ์  (Site- Specific Legal Measure) 
ได้แก่111 1. การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 3. การจัดตั้งให้
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพื้นที่สงวนทางธรรมชาติ กล่าวคือ 

                                           
110 Clare Shine and Cyrille de Klemm, op. cit., pp. 81-85. 
111 Ramsar Convention Secretariat, An Introduction to the 

Convention on Wetlands Ramsar Handbook 5th Edition, pp. 39-
40. 
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มาตรการที่  1การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ( Inventory) จากการประชุมภาคี
อนุสัญญาแรมซาร์ ครั้งที่ 7 ค.ศ. 1999  ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้กว้างขึ้น 112โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระหว่างประเทศ  เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินกิจการทั้งหลายที่จ าเป็นเพ่ือให้การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดประสบผลส าเร็จ โดย
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 2113 ก าหนดให้ส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งได้บรรจุไว้ใน
ทะเบียน  เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนภาคีทุกประเทศให้ด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์และแนวทางใน
การจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar List) ท าให้ทุกประเทศจ าต้อง
มีการจ าแนกประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าและขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า อย่างเป็น
ระบบโดยท าการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศ เพ่ือให้ทราบข้อมูลและลักษณะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ทั้งหมด  พ้ืนที่ชุ่มน้ าควรได้รับเลือกให้อยู่ในทะเบียนโดยค านึงถึงความส าคัญในระดับนานาชาติ ทั้ง
ด้านนิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ชลธีวิทยา และอุทกวิทยา ในขั้นแรกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญในระดับนานาชาติต่อนกน้ า ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด ควรได้รับการบรรจุไว้ในทะเบียน และ
การบรรจุพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ในทะเบียน จักไม่ละเมิดอ านาจอธิปไตยของภาคี ซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนที่มี
พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น มาตรา 2 ของอนุสัญญาแรมซาร์ 

มาตรการที่  2 การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Management Planning) 
ส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์ภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในทะเบียนดังกล่าวอย่างเหมาะสม มาตรา 3(1) และ
มาตรา 4(2) ของอนุสัญญาแรมซาร์114เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าว่ามีการ

                                           
112 Ramsar Convention Secretariat, Ramsar COP 7 DOC. 17.3 

Laws and Institutions, In 7th Meeting of the Conference of 
Contracting Partes to the Convention on Wetlands ( Ramsar, 

Iran, 1971), 10-18 May 1999, San Tose, Costa Rica.   
113 มาตรา 2 (1) แต่ละภาคีจักต้องก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมภายในดินแดนของตนเพ่ือ

รวมไว้ในทะเบียนพ้ืนที่ ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (List of Wetlands of 

International Importance) ภาคีต้องอธิบายขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
แสดงขอบเขตลงในแผนที่ ขอบเขตของพ้ืนที่เหล่านี้ อาจจะรวมถึงพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าและชายฝั่งทะเล 
ซึ่งติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและเกาะหรือน าทะเลซึ่งลึกกว่า 6 เมตร เมื่อน้ าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มี่ความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ า 

114 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 4 (2) ในกรณีที่ภาคีใดมีความสนใจเร่งด่วนใน
ระดับชาติขอเพิกถอนหรือจ ากัดขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการบรรจุไว้ในทะเบียน ภาคีนั้นควรชดเชย
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ด าเนินการตามนโยบายและแผนการจัดการหรือไม่ การวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องค านึงถึงการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด การวางแผนจัดการเป็นข้อตกลงที่ส าคัญ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น ผู้จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เจ้าของ ผู้อยู่อาศัยหรือครอบครอง การ
วางแผนการจัดการเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดจากการตกลงร่วมกันจึงจะประสบความส า เร็จ  หรือ
การน าหลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ นอกจากนี้การวางแผนจัดการต้องพิจารณาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost- benefit analyst) 
การก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ (Zonation) เช่น  พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ให้มีเกิดความหลากหลาย โดยการก าหนดขอบเขตการใช้และการดูแลรักษาก าหนดให้มีเขตกันชน 
ตลอดจนการน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ (Precautionary) ในการวางแผนจัดการ 

มาตรการที่  3 การจัดตั้งให้ พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ  (Natural 
Reserves) อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 4(1) ก าหนดให้แต่ละภาคีต้องส่งเสริมการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าและนกน้ าโดยจัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุ
อยู่ในทะเบียนหรือไม่ และที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 4 ณ เมือง 
Montreux ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1990 มีข้อเสนอแนะที่ 4.4 เรื่อง การสร้างพ้ืนที่สงวน
ทางธรรมชาติ115 (Recommendation 4.4: Establishment of Wetland Reserves) คือ ก าหนด 
ให้ภาคีสร้างพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติภายในดินแดนของตนให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียน
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และมีการแนะน าให้ภาคีไปทบทวนเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่ว่ามี
มาตรการที่เพียงพอที่จะคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

การจัดตั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ มีก าหนดไว้ในมาตรา 4(1) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า116 เช่น ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ต้องก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ โดยมีการ

                                           
การสูญเสียทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า และโดยเฉพาะภาคีนั้นควรสร้างพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติส าหรับนก
น้ าและเพ่ือการคุ้มครอง ทั้งในพื้นที่เดิมนั้นหรือท่ีอ่ืนซึ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมในสัดส่วนที่เพียงพอ 

115 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 4.4: 
Wetland Restoration, In Convention on Wetlands (Ramsar, 
Iran, 1971) 4th Meeting of Conference of the Contracting 
Parties, 27 June – 4 July 1990, Montreux, Switzerland.  

116 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 4(1) แต่ละภาคีจักส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
และนกน้ าโดยจัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุอยู่ใน
ทะเบียนหรือไม่ และให้มีการควบคุมดูแลที่เพียงพอ 
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บัญญัติกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้มีมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่สงวนไว้ ซึ่ง
เครื่องมือในการก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์จะมีหลายระดับตามความเคร่งครัด เช่น เขตอนุรักษ์ อุทยาน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

ส าหรับวิธีการในการจัดตั้งพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ ที่เป็นมาตรการเฉพาะที่ก าหนด
วิธีการใช้อย่างชาญฉลาดสามารถแบ่งประเภทการใช้ได้ 3 ประเภท ซึ่งแต่ละภาคีสามารถน ามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ได้ ดังนี้117 

ประเภทที่ 1 วิธีการในการคุ้มครองทั่วไป (General Protection Instruments) 
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการองค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน์ และเป็นการก าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์โดยชุมชน
ท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ก าหนดให้มีการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้หลายอย่างหรือใช้ได้
มากมาย โดยการใช้ประโยชน์ต้องสอดคล้องกับการักษาคุณลักษณะทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายพ้ืนฐานในการควบคุมดูแล นอกเหนือจากนี้ให้มีมาตรการใช้
อาสาสมัคร  

ประเภทที่ 2 วิธีการในการคุ้มครองเป็นพิเศษ (Specialized Protection Instruments) 
เป็นการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการสงวนองค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือวัตถุประสงค์
พิเศษบางอย่าง เช่น เพ่ือการประมง การปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ภูมิประเทศที่มีความโดดเด่น  
พ้ืนที่เหล่านี้มีวิธีการจัดการที่มีโครงสร้างที่มีระดับการควบคุมที่หลากหลายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการในแต่ละพ้ืนที่เช่น การคุ้มครองอย่างเข้มข้นโดยจะกีดกันไม่ให้มีมนุษย์เข้าไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 วิธีการในการคุ้มครองโดยทางอ้อม (Indirect Protection Instruments) 
เป็นการก าหนดรูปแบบการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินมาปรับใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีความสอดคล้องตามแผนการใช้ที่ดิน เช่น ก าหนดพ้ืนที่พัฒนา 
พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่กันชน พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เป็นต้น 

                                           
117 Ramsar Convention Secretariat, Ramsar COP 7 DOC. 17.3 

Laws and Institutions, In 7th Meeting of the Conference of 
Contracting Partes to the Convention on Wetlands ( Ramsar, 

Iran, 1971), p 19. 
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นอกจากนี้ยังมีข้อแนะน าของที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 5 ณ 
เมือง Kushiro ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1990 เรื่อง คุณสมบัติที่ส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและความจ าเป็นใน
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ 118 (Recommendation 5.3: The 
Essential Character of Wetlands and The Need for Zonation Related to Wetland 
Reserves) ให้ความส าคัญกับการจ าเป็นต้องพัฒนาการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning 
Measures) ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ และพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก พ้ืนที่สงวน (Strict Protection) ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ มีการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดได้เล็กน้อย และประเภทที่สอง พ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่ืน  ๆ เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่
สงวน เป็นเขตพ้ืนที่กันระหว่างพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)  

3.1.3.2 มาตรการทางกฎหมายทัว่ไป (Non-Site Specific Legal Measure)  
มาตรการทางกฎหมายโดยทั่วไป เป็นมาตรการที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยทั่วไปไม่จ ากัด

เฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์  มาตรการทั่วไปนี้มุ่งใช้บังคับกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่
ชุ่มน้ าทุกประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านี้มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์ เนื่องจากพ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น การวางแผนจัดการ การใช้ประโยชน์พื้นที่
ชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาด การประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น จึงมี
ข้อพิจารณาถึงแนวทางที่ สามารถท าได้ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการทั่ วไป (Non-Site Specific 
Measures) โดยการน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาดมาก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยการก าหนด
รายละเอียดให้ชัดเจนและต้องน ามาใช้ก าหนดเป็นนโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ อีกทั้งต้องมีการ
ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม119 

                                           
118 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 5.3: The Essential 

Character of Wetlands and the Need for Zonation Related to Wetland Reserves.  In 
Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 5th Meeting of Conference of the 
Contracting Parties.  9-16 June 1993.  Kushiro, Japan. 

119 Ramsar Convention Secretariat, Law and Institutions: 
Reviewing Laws and Institutions to Promote the Conservation 
and Wise Use of Wetlands, In Ramsar Handbooks for the Wise 
Use of Wetlands, 4th Ramsar Convention Secretariat (Gland, 
Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2010). 
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ดังนั้น มาตรการทั่วไปที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและกฎหมาย และ
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน  โดยสอดคล้องกับการใช้ที่ดินและการจัดการน้ า 
การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ก าหนด
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
ดังนี้  

หลักการที่ 1 การวางแผนการใช้ที่ดิน (Integrated Planning) การวางแผนการใช้
ที่ดิน ทั้งในระดับชาติและจังหวัดหรือท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดย
ก าหนดวิธีการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตเมืองที่มีการพัฒนา เขตอุตสาหกรรม เขตท่องเที่ยว ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้
อาจส่งผลกระทบพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านคุณประโยชน์ และระบบนิเวศ และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3 (1) ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า120 
ได้แก่ การก าหนดให้ภาคีอนุสัญญาต้องด าเนินการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาดเท่าที่จะท าได้  นอกจากนี้
การประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 5121 ณ เมือง Kushiro ประเทศญี่ปุ่น 
ปี ค.ศ. 1993 ข้อมติที่ 5.7 เรื่องการวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ และ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่ืน ๆ (Resolution 5.7: Management Planning for Ramsar Site and Other Wetlands) 
ได้ก าหนดแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดมีความส าคัญต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของมนุษย์ สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
และหลักการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยทั่วไป ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
มาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในเขตและนอกเขตอนุรักษ์ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ต่อไป  

หลักการที่ 2 กระบวนการตรวจสอบ (Audit Procedures) กระบวนการติดตาม
ตรวจสอบภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า เมื่อมี

                                           
120 มาตรา 3 (1) ภาคีจักต้องวางแผนและด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่ง

ได้บรรจุไว้ในทะเบียน และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาด ให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้

121 Ramsar Convention Secretariat, Resolution 5.7: Management Planning for 
Ramsar Site and other Wetlands, In Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 
5th Meeting of Conference of the Contracting Parties, 9-16 June 1993, Kushiro, 
Japan.  
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การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า การแจ้งภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด ๆ ในดินแดนของตน
และท่ีบรรจุอยู่ในทะเบียน มาตรา 3 (2) ของอนุสัญญาแรมซาร์122 วิธีการควบคุมดูแล พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
การน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ (Precautionary) ได้แก่ การวางหลักการ มาตรฐาน และ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษาหน้าที่ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

หลักการที่ 3 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการก าหนดว่ากิจกรรมหรือการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ยังคงต้องรักษาคุณลักษณะส าคัญทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้มีมติยอมรับการน าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้กับกิจกรรม
หรือโครงการบางประเภทที่ท าลายระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3(2) 
“หากลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด  ๆ ในดินแดนของตนและที่บรรจุอยู่ในทะเบียน ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงหรือก าลังเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลมาจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ภาวะมลพิษ หรือการรบกวนอ่ืน ๆ จากมนุษย์ต้องแจ้งองค์กรหรือรัฐบาลที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานของอนุสัญญาฯ” ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 5 ณ เมือง Kushiro ประเทศญี่ปุ่น 
มีข้อเสนอแนะที่  5.2 เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 123 (Recommendation 5.2: 
Environmental Impact Assessment) จะเห็นว่าเป็นผลกระทบที่อาจจะคาดหมายได้กล่วงหน้า จึง
ควรก าหนดมาตรการนี้ไว้ในกฎหมายโดยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่ไม่อนุญาตท าได้ 
ก าหนดกระบวนการในการประเมินผลกระทบเป็นขั้นตอน เพ่ือสามารถติดตาม และคาดการณ์ได้   

หลักการที่ 4 การชดใช้ค่าเสียหายหรือการใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการน าหลักการ
ผู้ก่อเป็นผู้จ่ายมาใช้เพ่ือป้องกันการสูญเสียหรือลดลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้มีการบัญญัติกฎหมาย
ที่ให้เรียกเงินหรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ จากผู้ท าให้เกิดความเสียหายที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่

                                           
122 มาตรา 3 (2) แต่ละภาคีจักต้องด าเนินการให้ได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุด หากลักษณะทางนิเวศ

ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด ๆ ในดินแดนของตนและที่บรรจุอยู่ในทะเบียน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือก าลัง
เปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ภาวะ
มลพิษ หรือการรบกวนอื่น ๆ จากมนุษย์ ข้อมูลเกี่ยวกับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น จักต้องถูกส่งไปโดยไม่
ชักช้า ยังองค์กรหรือรัฐบาลที่รับผิดชอบการด าเนินงานของสถาบัน ดังระบุในมาตรา 8 

123 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 5.2: Environmental 
Impact Assessment, In Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 5th Meeting 
of Conference of the Contracting Parties, 9-16 June 1993, Kushiro, Japan 
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ชุ่มน้ า เช่น พืช สัตว์ ของป่า และน้ า นอกจากนี้กฎหมายก าหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทนทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ที่มีอยู่แก่คู่สัญญาที่กระท าความผิดหรือ
ละเมิดกฎหมายหรือข้อห้าม โดยการก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือกระท าความผิด เช่น การบุกรุก
เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า การล่าสัตว์ เป็นต้น 

หลักการที่ 5 มาตรการแรงจูงใจมาใช้ (Incentive) เป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ที่น ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า จัดได้ว่าเป็นมาตรการส่งเสริมมาตรการหลัก อันเป็นมาตรการทาง
กฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมมาตรการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเชิง
บวก และน าหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนท้องถิ่น หรือเจ้าของที่ดิน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัยกฎเกณฑ์อันเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ ใช่กฎหมายของ
รัฐ เช่น การดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุมชน โดยมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ร่วมกันในการอนุรักษ์ การ
คุ้มครองที่ดินการน าหลักเรื่องการมีสิทธิในภาระจ ายอม สิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือบทบัญญัติเรื่องการ
ลดหย่อนภาษีอากร ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าของตนเอง การใช้อาสาสมัครเข้ามาร่วม
ดูแลซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ได้ถูกบังคับสามารถใช้สนับสนุนวิธีการใช้อย่างชาญฉลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของเอกชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเจ้าของ
หรือผู้ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยการร่วมมือกัน สามารถอาสาสมัครเพ่ือพิทักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าของรัฐและพ้ืนที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ มีรูปแบบการจัดการร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐ 
เจ้าของที่ดินที่ต้องการดูแลระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยมีการก าหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้
อาศัยความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรพัฒนาเอกชน  การลดหย่อนภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินที่
ต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยจดทะเบียนเป็นสิทธิในภาะจ ายอม หรือการออกกฎหมายเพ่ือบังคับซื้อ
ที่ดินเพ่ือเป็นภาระจ ายอมจากเจ้าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

หลักการที่  6 ก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า  (Wetland resolution) 
มาตรการในการป้องกันและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า ถือว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายทั่วไป ที่น ามาใช้
จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่ 4 ณ เมือง Montreux ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีข้อแนะน าที่ 4.4 เรื่องการฟื้นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า124 (Recommendation 4.4: Wetland 
Restoration) คือ 1. พิจารณาความเป็นไปได้โดยการสร้างโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. องค์กรหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าควรจะก าหนดพันธกิจให้มีการฟ้ืนฟู และ 3. ก าหนดโอกาส

                                           
124 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 4.4: 

Wetland Restoration, In Convention on Wetlands (Ramsar, 
Iran, 1971) 4th Meeting of Conference of the Contracting 
Parties.   
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ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการด าเนินการ นอกจากนี้ ภาคีต้องส่งเอกสารที่แสดงโครงการที่จะมีการ
ฟ้ืนฟูให้แก่ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญา โดยสุดท้ายคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา เป็นผู้พิจารณา
โดยแต่งตั้งคณะท างานด้านวิทยาศาสตร์ ในการน าเทคโนโลยีในการฟ้ืนฟูด้วยการประเมินคุณค่าและ
ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและระดับน้ าทะเล 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ถูกท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพการใช้ประโยชน์ อันเกิดการการใช้ที่ไม่
ชาญฉลาด ถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย ควรมีการก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูสภาพของพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่เสื่อมโทรม โดยพิจารณามาตรการที่เหมาะสมภายหลังจากที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม 
จนถูกขึ้นทะเบียนใน Montreux  Record คือ ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหรือเสื่อม
โทรม ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวต้องวางแผนการจัดการเพ่ือแก้ไขให้กลับคืนสภาพเดิมให้มากที่สุด การตก
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในภาวะที่เสื่อมโทรม เกิดขึ้นจากมติการประชุมสมัชชาภาคี สมัยที่ 5 ประเทศ
ญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 1993  โดยตามอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ าไม่ได้ก าหนดว่าการฟื้นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องท าอย่างไร 
แต่มาตรา 3(2) ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าให้แก่ทางเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์เท่านั้น โดยให้อ านาจภาคีแต่ละประเทศมีอิสระที่จะเลือก
วิธีการหรือกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขในระยะยาวกันเอง เนื่องจากแต่ละประเทศมีระบบ
กฎหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน และมีลักษณะความเป็นเจ้าของที่ดินที่กฎหมายก าหนดแตกต่างกัน 

หลักการที่ 7 ระบบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Permit) การอนุญาต
ถือว่าเป็นมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า มาตรการนี้สามารถน ามาใช้ควบคุมและ
วางมาตรฐานส าหรับกิจกรรมที่ท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดให้มีระบบการอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ
ก าหนดข้อห้ามส าหรับกิจกรรมหรือก าหนดเงื่อนไขการเข้าไปใช้ประโยชน์ หรือการก าหนดวิธีการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า อย่างไรก็ตามการบังคับใช้มาตรการในการควบคุม ก าหนดภาระหน้าที่แก่ฝ่าย
ปกครองเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการควบคุมมิให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ ามากเกินไป 
โดยก าหนดให้มีการใช้ใบอนุญาต ซึ่งก าหนดประเภทของกิจกรรมที่ท าได้หรือไม่สามารถท าได้ 
กิจกรรมเหล่านี้พิจารณาตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่นั้น  ๆ เช่น ก าหนดห้ามท า
โรงงานอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน การท าเกษตรกรรม ท าไม้ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์และการท าประมง เป็นต้นโดยการควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอยู่บนหลักการป้องกัน
ล่วงหน้า และหลักการผู้ก่อเป็นผู้จ่าย เข้าไปตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า125  

                                           
125 Ramsar Convention Secretariat, Ramsar COP 7 DOC. 

17.3, Law and Institution, “ People and Wetlands: The Vital 

Link” , In 7 th Meeting of the Conference of the Contracting 
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หลักการที่ 8 หลักความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิก กลไก และความร่วมมือ
ระหว่างพรมแดน (Mechanisms for Transboundary and International Cooperation) ภาคี
สมาชิกต้องปรึกษาหารือร่วมกันในการอนุวัตการตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญาฯโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ครอบคลุมดินแดนของภาคีมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือในกรณีที่มีการ
แบ่งปันใช้ระบบน้ าในระหว่างภาคี ในขณะเดียวกันภาคีต้องประสานงานและให้ความสนับสนุน
นโยบายทั้งในปัจจุบันและอนาคตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตลอดจนพืช
พรรณและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น (มาตรา 5)126 ภาคีต้องส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเอกสาร และ
พยายามในการจัดการเพ่ิมประชากรนกน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสม และต้องส่งเสริมการฝึกอบรม
บุคคลให้มีความสามารถในการวิจัยการจัดการและการควบคุมดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า (มาตรา 4)127 หลัก
ความร่วมมือระหว่างภาคีปรากฏอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญา เพ่ือให้โอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การ
จัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตลอดจนพรรณพืชและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น  
หรือภาคีได้รับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าที่ทันสมัยเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และภาคีต้องสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือแก่อนุสัญญา และสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากเงินกองทุน 
(Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use) ขอยกตั วอย่ า ง 

                                           

Parties to the Convention on Wetlands ( Ramsar, Iran, 1971) , 

10-18 May 1999, San Jose, Costa Rica, p. 15. 
126 มาตรา 5 
ภาคีจักต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในการอนุวัตการตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญาฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ครอบคลุมดินแดนของภาคีมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือใน
กรณีที่มีการแบ่งปันใช้ระบบน้ าในระหว่างภาคี ในขณะเดียวกันภาคีจักต้องพยายามอย่างสุดก าลังใน
การประสานงานและให้ความสนับสนุนนโยบายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนพืชพรรณและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น 

  127 มาตรา 4  
(3) ภาคีจักส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลเผยแพร่ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่ม

น้ าและบัญชีพืชพรรณและสัตว์ 
(4) ภาคีจักต้องพยายามอย่างเต็มก าลังในการจัดการเพ่ิมประชากรนกน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่

เหมาะสม 
(5) ภาคีจักต้องส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัย การจัดการและ

การควบคุมดูแลพื้นที่ชุ่มน้ า 
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ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ขอรับเงินจากกองทุน เพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซิลิก้าเลค (Clilika 
Lake) ที่ถูกเสนอเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตกอยู่สภาพเสื่อมโทรมอย่างหนักเนื่องจากมลพิษและการตื้นเขิน 

ดังนั้น การปกป้องพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการคุกคามจาก
มนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญโดยอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าในแต่ละประเทศควร
ปฏิบัติอย่างไร ดังนั้น ประเทศภาคีมีอิสระที่จะเตรียมการป้องกันในระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศของตน โดยการคุ้มครองพ้ืนที่
ชุ่มน้ าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์ การป้องกัน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ าร่วมกัน128  

 
 

 
 
     
 

                                                
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
128 Clare Shine and Cyrille de Klemm, op. cit., p. 79. 

แห่ลงที่มาของกฎหมายที่ควรจะเป็น 

มาตรการทั่วไป  
ได้แก ่

-  การให้ค านิยาม พื นที่ชุ่มน  า 
-  การวางแผนอย่างบูรณาการ 
   ภายใต้การวางแผนการใช้ที่ดิน 
-  ระบบการอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม 
-  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-   กระบวนการตรวจสอบ  
-  การอนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัยและชนิดพันธุ์  
-   มาตรการแรงจูงใจ   
-  มาตรการฟื้นฟู /พัฒนาพื นที่ชุ่ม  

น  าที่เสื่อมโทรม 
- การน าหลักผู้ก่อเป็นผู้จ่ายมาใช้      
- บทลงโทษทางแพ่ง /ทางอาญา/ ทาง
ปกครอง                                                      

  

มาตรการเฉพาะพื้นที่   
ได้แก ่

-  ก าหนดให้เป็นพื นที่สงวนและให้มี
การควบคุมดูแล 

-  การวางแผนเฉพาะพ้ืนที่ 
-  การจัดการอย่างส่วนร่วม 
-  ก าหนดวิธีการป้องกัน ผลกระทบที่

เกิดจากกิจกรรมภายนอกพื นที่ชุ่มน  า 
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ภาพที่ 3.1  แหล่งที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ควรจะเป็น 
 

3.2 ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(Republic of Korea) 

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็น
เทือกเขา สลับซับซ้อน รวมถึงหน้าผา และชายฝั่งทะเล ประเทศเกาหลีจึงมีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขามากถึง 
70% จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขาอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ลักษณะภูมิประเทศของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ที่ทอดตัวมาจากประเทศจีนลงมาทางใต้ 
ทางปลายสุดของคาบสมุทรมีเกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะเชจู พรมแดนทางด้านเหนือติดกับประเทศจีน 
แมนจูเรีย และไซบีเรียของรัสเซีย โดยมีแม่น้ ายาลู (Yalu River) ยาว 790 กิโลเมตร และแม่น้ าทูมัน 
(Tuman River) ยาว 521 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน ทางด้านตะวันตกใกล้กับประเทศจีน โดยมี
ทะเลเหลือง (Yellow Sea) กั้น ทางด้านตะวันออกใกล้กับประเทศญี่ปุ่น โดยมีทะเลตะวันออก  
(EAST Sea) กั้นเกาหลีเหนือ มีกรุงเปียงยาง (Pyongyang) เป็นเมืองหลวง มีเนื้อที่ 46,540 ตาราง
ไมล์เกาหลีใต้ มีกรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองหลวง มีเนื้อที่ 38.175 ตารางไมล์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศร้อยละ 70 เป็นภูเขาและที่ราบสูง ภูเขาในเกาหลีเหนือจะสูงมากกว่าเกาหลีใต้มีเทือกเขาที่
ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาแบ็กตู (Bachtu Mountain) และเทือกเขาเทแบ็ก (T’aeback Mountain) 
ยอดท่ีสูงที่สุด คือ ยอดเขาฮัลลา (Halla Peak)   ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วตั้งอยู่บนเกาะเซจู129 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นอย่างมาก โดย
เกาหลีใต้เป็นภาคีสมาชิกของภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ล าดับที่ 101 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 มี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ จ านวน 22 แห่ง มีเนื้อที่ 19,165  แฮกเตอร์ 130 โดย

                                           
129 อารยธรรมเกาหลี: ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์, ค้นวันที่ 11 มกราคม 2559 จาก 

https://www.khanaporn072.wordpress.com/category   
130 The Secretariat of the Convention on Wetland, All Site 

in Republic of Korea, Retrieved November 6, 2017 from 
http://www.ramsar.org/wetland/republic-of-korea 

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือระหว่างรัฐบาลและภูมิภาค 
กลไกความร่วมมือระหว่างพรมแดนและระหว่างประเทศ 
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
สมัยที่ 10 อันเป็นที่มาของ ปฏิญญาชางวอน (Changwon Declaration) เป็นผลจากการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าครั้งที่ 10 ณ เมืองชางวอน สาธารณรัฐกาหลีระหว่างภาคี เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2551 ในหัวข้อ “พ้ืนที่ชุ่มน้ า สมบูรณ์ดีชีวีมีสุข”  โดยข้อมติที่ 10.3 ปฏิญญา
ชางวอนว่าด้วยสุขอนามัยของมนุษย์ ที่ เป็นถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องให้ปฏิบัติ ส าหรับเป็น
หลักประกันการ กินดีอยู่ดีและความมั่นคงในอาหารและอนาคตของมนุษยชาติ ปฏิญญาชางวอนนั้นมี
ผลต่อนโยบาย การวางแผนและการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยใน 5 เรื่อง ดังนี้131  น้ ากับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ความเป็นอยู่ของประชาชนกับพ้ืนที่
ชุ่มน้ า สุขอนามัยของประชาชนกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีการบัญญัติกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติเป็นประเทศแรก
ของโลก คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 (Wetland Conservation 
Act  2008) และก าหนดรายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 
(Enforcement Decree of The Wetlands Conservation Act) มี วัตถุประสงค์  เพ่ื อก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในเรื่องที่มีความส าคัญ เช่น การวางแผนการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ การสร้างแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดหน้าที่ขององค์กรที่
ก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วิธีการในการเพิกถอน พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
วิธีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย วิธีการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น โดยกฎหมายมีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเน้นในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะภาคเอกชนและ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โดยให้ความส าคัญกับการวางแผนจัดการโดยมีแผนระดับชาติและ
แผนปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐเช่น ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์โดยให้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยให้มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

                                           
131 Changwon Declaration, Retrieved June 20, 2015 from 

http://wetland. 
onep.go.th/wetlands/Changwon_Declaration.html 
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รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มีนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008132 มาตรา 5 ให้มีการวางแผนแม่บทใน
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ (The Basic Plan) เพ่ือเป็นทิศทางให้ไปก าหนดนโยบายที่เก่ียวกับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งนโยบายแห่งชาติในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีกลยุทธ์และเป้าหมายในการด าเนินการ
ดังนี้ 1. การขจัดความยากจน 2 . การจัดการทรัพยากรน้ าโดยการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. การวางแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4. โครงการป่าไม้แห่งชาติ 5. น าหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาใช้ในทุกกลยุทธ์ 6. มีมาตรการทางเกษตรและนโยบายแห่งรัฐ 7. มีแผนแห่งชาติด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และมีแผนปฏิบัติการเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ133 

ตัวอย่างการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  UPO Wetland134 เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องระบบนิเวศของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ดีเนื่องจากเป็นศูนย์การศึกษาธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เมืองปูซาน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าติดต่อกับนาข้าว  ถือว่าเป็นตัวอย่างพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีลักษณะการ
ฟ้ืนฟูและการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้คามส าคัญในการ
จัดท าป้ายสื่อความหมาย การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนิทรรศการ ห้องประชุม หอดูนก ซึ่ง
แตกต่างจากประเทศไทย ได้แก่ ด้านงบประมาณ รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมากจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างดี โดยมีการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ดีมากมีการน าเที่ยวรอบ ๆ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และล าคลองต่าง ๆ มีการชมนกน้ า นกกระยาง 
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ มีจุดชมวิวและนอกจากนี้พ้ืนที่ชุ่มน้ ายังมีศิลปะ วัฒนธรรม เช่น เมืองโบราณต่าง  ๆ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่ชุ่มน้ ามาก เช่น 

                                           
132 The Republic  of  Korea, Wetland  Conservation Act  

2008,  Retrieved April 20, 2016 from 

http://www.ecolex.org/details/legislation/wetland-
conservation-act-lex-aoc 136718/ 

133 Ramsar Convention Secretariat, National Report on the 
Implementation of the Ramsar Convention on Wetlands, In The 
12thMeeting of the Conference of the Contracting Parties, 
2015, Uruguay, p. 10. 

134 สมชาย  สุวรรณชาติ และสมศักดิ์  มาคล้าย , พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศเกาหลีใต้ , ใน 
รายงานประชุม เรื่อง โลกร้อนบรรเทาได้หากใส่ใจพื้นที่ชุ่มน้้า, วันที่ 3 สิงหาคม 2553, ณ โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพมหานคร, หน้า 63-65. 
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ผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีทั้งชาวประมง ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงออกถึงความต้องการอนุรักษ์
หวงแหนพื้นที่ชุ่มน้ าของเขามาก  

ด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีกฎหมายเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  2008 (Wetland Conservation 
Act 2008) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 1. โดยการสร้างการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
เป็นระบบ 2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 4. ส่งเสริมการศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (CEPA) คือ กิจกรรมเก่ียวกับ
การสื่อสาร  การศึกษาและการตระหนักรู้ เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

 

3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
ค.ศ. 2008 (Wetland Conservation Act 2008)135  

มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2008 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม (ฝ่าย
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ) วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยก าหนดเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามค านิยามของพระราชบัญญัตินี้136 คือ พ้ืนที่ซึ่งถูกปกคลุมอย่างถาวรหรือ
ชั่วคราวโดยน้ าจืด น้ ากร่อย น้ าเค็ม และหมายถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าบนบกและชายฝั่งทะเล  พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ได้แบ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าออกเป็น 2 
ประเภท คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน (Inland Wetland) ได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง และพ้ืนที่ราบน้ า
ท่วมถึงและพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล (Coastal Wetland) ได้แก่ พื้นที่น้ าทะเลท่วมถึง ที่ชายฝั่งทะเล  

ในการวิเคราะห์เนื้อหาในพระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 นี้
ขอแบ่งการวิเคราะห์กฎหมายโดยพิจารณาจากองค์กรในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

                                           
135 The Republic of Korea, Wetland Conservation Act 2008. 
136 Wetland Conservation Act 2008, Article 4  (Survey for 

Wetlands) 
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3.2.1.1 องคก์รในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า องคก์รในการบริหารจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

มีหลายระดับแบ่งออกเป็น 1.รัฐบาลกลาง (The State) 2. ระดับเมืองมหานคร
พิเศษ (Special Metropolitan City) 3. ระดับมหานคร (Metropolitan Cities) 4. ระดับจังหวัด 
(Dos) 5.จังหวัดปกครองพิเศษ (The Special Self Governing Do) องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่ในการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศ ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ค.ศ. 2008 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ พ้ืนที่ ชุ่มน้ า 137 ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน การขนส่งและพาณิชย์นาวี 
คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ ผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า และนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ดังนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Minister of Environment) เป็นผู้ใช้
อ านาจทั่วไปในการควบคุมดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ า และวางแผนการจัดการพ้ืนที่  
ชุ่มน้ า ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปใช้ เพ่ือก าหนดรูปแบบ และการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในพ้ืนที่
อนุรักษ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน การขนส่งและพาณิชย์นาวี (The Minister of Land, 
Transport and Maritime Affairs) เป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ที่มีคุณค่าพิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ และพ้ืนที่
โดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นพื้นที่ควบคุม และก าหนดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่ต้องมีการฟื้นฟู ก าหนดวิธีการ
ส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วประเทศ แผนการจัดการพ้ืนฐานเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เรียกว่า “แผนการ
จัดการขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Plan) โดยจัดท าในทุก ๆ 5 ปี ต้องท าการส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ชุ่มน้ า และรัฐมนตรีต้องสร้างแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 

คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ (National Wetland Review Committee) มี
อ านาจหน้าที่ เพ่ือไตร่ตรองหรือพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าดังต่อไปนี้ ได้แก่ การก าหนด
และการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental plan) และน ามติข้อตกลงและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ได้ให้ค าแนะน าโดยที่ประชุมใหญ่ของประเทศท่ีเป็นภาคีอนุสัญญามาใช้บังคับ 

ผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland Investigator) เป็นบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งให้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศ มีการก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ตรวจสอบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ต้องมีการก าหนดไว้โดยกฎหมายร่วมกันระหว่าง

                                           
137 Wetland Conservation Act 2008, Article 3 (Duties to 

Conserve Wetlands) 
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กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงที่ดิน ขนส่งและพาณิชย์นาวี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติร่วม” 
(The Joint Ordinance) 

นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (The Mayor) ต้องก าหนดแผนปฏิบัติการ 
(The Action Plans) เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในท้องที่หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอ านาจของ
ตัวเอง โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการต่อไป  

3.2.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้า  
แบ่งออกเป็น มาตรการเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Site-Specific Measure) และมาตรการ

ทั่วไป (Non Site-Specific Measure) โดยน าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์มาจากอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในข้างต้น 

1)  มาตรการเฉพาะ (Site-Specific Measure) ได้แก่ 
 (1)  การอนุวัตรการตามอนุสัญญา (Implementation of Convention)138 

คือ 1. ในกรณีท่ีรัฐบาลจัดท ารายงานการด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต่อ ส านักงานเลขาธิการของ
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. ในกรณีที่รัฐบาลได้ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแรมซาร์ จะต้องประกาศเพ่ือลดจ านวนพ้ืนที่ลงจากเดิม  
รัฐบาลต้องพยายามวางนโยบายทั้งหลายเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้สอดคล้องกับอนุสัญญาด้วย  
และ 3. รัฐบาลจะต้องแสดงออกอย่างจริงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในอนุสัญญาแรมซาร์ 
เช่น ในการอนุรักษ์ และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียนภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์  ร่วมกันท าวิจัย
โดยร่วมมือกันกับประเทศอ่ืน ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

(2)  การก าหนดแผนการอนุรักษ์เฉพาะพ้ืนที่คุ้มครอง (Formulation 
and Implementation of Conservation Plan)139 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและ
พาณิชย์นาวี หรือนายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องก าหนดและด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในพ้ืนที่คุ้มครอง (Wetland Protection Areas) เพ่ือป้องกันการสูญเสียของ
พ้ืนที่ และก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้งานของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงมีการก าหนดให้มี “แผนการอนุรักษ์” (Conservation Plan) ขึ้นในพ้ืนที่คุ้มครอง โดย
แผนดังกล่าวต้องได้มีการปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล ชุมชน
ท้องถิ่น จัดตั้ งคณะกรรมการท างานร่วมกัน เพ่ือการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง 

                                           
138 Wetland Conservation Act 2008, Article 9 

(Implementation of Convention) 
139 Wetland Conservation Act 2008, Article 11 (Formulation 

and Implementation of Conservation Plan) 
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ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 20 คน มาจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือท าหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ 1. ให้ค าแนะน าในการอนุญาตให้ท ากิจกรรมและ
การควบคุมกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่มีความจ าเป็นในการติดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. ให้ค าแนะน าในการฟื้นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตพ้ืนที่คุ้มครองที่
เสื่อมโทรม และรับฟังความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนในท้องถิ่น 4. ให้ค าแนะน าใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งอื่น ๆ ในพื้นที่คุ้มครอง 

(3)  การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Designation, etc. of Wetland 
Area)140 คือ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและกิจการทางทะเลหรือนายกเทศมนตรี 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก าหนดพ้ืนที่ที่มีค่าพิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ และน ามาใช้บังคับในกับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าและพ้ืนที่โดยรอบที่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้เป็น “พ้ืนที่คุ้มครอง” (A Wetland 
Protection Area)  โดยพ้ืนที่คุ้มครอง ต้องมีลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมตาม
ธรรมชาติ หรือมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างสูง  พ้ืนที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดที่หา
ยากหรือใกล้สูญพันธ์ และพืชประจ าถิ่น หรือพืชมาจากต่างถิ่น และพ้ืนที่ซึ่งมีความพิเศษท่ีทัศนียภาพ 
ลักษณะทางภูมิประเทศ หรือมีคุณค่าในทางธรณีวิทยา ทั้งนี้ รัฐมนตรี อาจรับฟังความคิดเห็นของ
นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนในท้องถิ่น และหารือกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนกลางที่เกี่ยวข้องก่อนก าหนดเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง เมื่อรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าแล้ว ต้องมีการประกาศชื่อของพ้ืนที่อย่างเปิดเผย โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ละขนาด
ของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติร่วม 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวีหรือนายกเทศมนตรี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด อาจก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ให้เป็น “พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องได้รับการฟื้นฟู” (The Wetland Area to be Improved) คือ เป็นพื้นที่ซึ่ง
มีลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือ อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าแก่การฟื้นฟู ผ่านวิธีการ
จัดการโดยการกระท าของมนุษย์ ซึ่งใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐที่ทุรกันดารหรือคุณภาพต่ าโดยการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 (4)  การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
(Revocation of Designation or Alteration of Wetland Protection Area, etc.)141 

                                           
140 Wetland Conservation Act 2008, Article 8 (Designation, 

etc. of Wetland Area) 
141 Wetland Conservation Act 2008, Article 10 (Revocation 

of Designation or Alteration of Wetland Protection Area, etc.) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวี อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการก าหนด
พ้ืนที่ดังกล่าวโดยการลดพ้ืนที่ที่ใช้อยู่กับกรณีประโยชน์สาธารณะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือ เพ่ือ
กิจการทางทหารตามพระราชกฤษฎีกา หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งสูญเสียค่าของในการเป็นพื้นที่คุ้มครอง หรือ
พ้ืนที่ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ ให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติ
และเหตุอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีชุ่มน้ าอนุรักษ์  

 (5)  มาตรการควบคุมกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Activity 
Restriction)142 มาตรการควบคุมกิจกรรมที่ห้ามกระท าการในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นการก าหนดวิธีการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นการควบคุมกิจกรรมที่กระท าและห้ามกระท าในพ้ืนที่ เป็นไปตาม
หลักการป้องกันล่วงหน้า ได้แก่ กิจกรรมที่ต้องห้ามกระท าในพ้ืนที่คุ้มครอง (Wetland Protection 
Areas) ได้แก่ 1. การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่หรือการขยายตัวของอาคารหรือโครงสร้างอ่ืน ๆ ถูก
จ ากัดเฉพาะใน กรณีที่พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารหรือโครงสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพ้ืนที่เป็นไม่น้อย
กว่าสองเท่าของพื้นที่เดิมโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและคุณภาพของที่ดิน 2. กิจกรรม
ที่ส่งผลก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของระดับน้ าหรือปริมาณน้ าของพ้ืนที่ชุ่ มน้ า 3. การสะสมของ
ดินทรายกรวดหรือหิน 4. การส ารวจหาผลประโยชน์จากแร่ธาตุ และ 5. การน าสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นมาไม่
ว่าจะเป็นสัตว์และพืช การเกษตร การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์หรือการเก็บของป่า  
(ไม่รวมถึงกรณีของการท าการเกษตร การล่าสัตว์ หรือการเก็บของป่า ซึ่งได้มีการกระท าอย่างต่อเนื่อง 
โดยประชาชนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เพ่ือการครองชีพ หรือที่เป็นวิธีการท ามาหากินหรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ มีก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้ให้ก าหนดเป็นข้อบัญญัติร่วมกัน (The Joint Ordinance)  
6. ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการปล่อยให้สัตว์ป่าหลุดจากป่า หรือปลูกพืชที่ท าลายระบบนิเวศตามท่ีก าหนด
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือการท าลายระบบนิเวศ
ทางทะเลของสัตว์ป่าและพืช ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์และการการบริหารจัดการระบบ
นิเวศทางทะเลในพ้ืนที่ควบคุมที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการฟ้ืนฟู 7. ห้ามกระท า
การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือท าการเปลี่ยนสภาพแหล่งน้ าสาธารณะของรัฐ  โดยการ
กระท าดังกล่าว ต้องท าให้มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพ้ืนที่เกินกว่าระดับที่ก าหนดหรือ การกระท าใน
กิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า   ต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวีหรือนายกเทศมนตรี หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดและในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนกลาง  

                                           
142 Wetland Conservation Act 2008,  Article 13 (Activity 
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 ส าหรับข้อยกเว้นของกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ดังกล่าว ข้อยกเว้น
นี้จะไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เกี่ยวกับการกระท าใด ๆ ตามอนุมาตราดังต่อไปนี้  ซึ่งกระท าดังกล่าวต้องที่
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและการพาณิชย์นาวี หรือนายกเทศมนตรี 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายมา ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเยียวยาความเสียหายในพ้ืนที่อนุรักษ์
ดังกล่าว  ด าเนินการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการตอบโต้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (The 
Countermeasures against Natural Disasters Act) 2. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการคุ้มครอง 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าส าหรับการอนุรักษ์ หรือการด าเนินงานด้านการเกษตร  ป่าไม้และการประมงเชิงพาณิชย์
ในพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 3. กรณีอย่างอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใช้ในกรณีที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ 

 (6)  ก าหนดข้อห้ามการเข้าไปในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Restriction on Access)143 
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและกิจการทางทะเลหรือนายกเทศมนตรี  หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการป้องกันและการจัดการของพ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้ฟ้ืนฟูแล้ว  โดยมีเงื่อนไขว่า มีการจ ากัดหรือห้ามการเข้าไปในพ้ืนที่ทั้งหมด 
โดยก าหนดช่วงระยะเวลา หรือเฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด
ไว้  แต่มีข้อยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เกี่ยวกับการกระท าตามอนุมาตราดังต่อไปนี้  1. ในกรณีที่
ชุมชนในท้องถิ่น ได้มีการเข้าไปในพ้ืนที่  เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันของพวกเขา เช่น กิจกรรม
ด ารงชีวิตประจ าวันของพวกเขา โดยการเกษตร  ป่าไม้  ประมงเพ่ือการพาณิชย์ ; ต้องมีการประกาศ
ต่อสาธารณชน โดยประกาศสถานที่ ขนาด ระยะเวลาในการจ ากัด หรือข้อห้ามในการเข้าถึงพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ก าหนดโดยข้อบัญญัติร่วม (The Joint Ordinance) 2. ในกรณีที่มีการเข้า
ไปในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  3. ในกรณีที่มีการเข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางทหาร 4. ในกรณีที่มีการเข้าไปในพ้ืนที่ เพื่อน าเอามาตรการที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรม
เพ่ือการคุ้มครอง มาตรการฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเยียวยา ดังกล่าว
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเพ่ือการตอบโต้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5. ในกรณีที่มีการเข้าในพ้ืนที่ เพ่ือ
กระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่คุ้มครอง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา 
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 (7)  การสร้างสิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Facilities for Conservation and Use of Wetland)144 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนกลาง หรือผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตั้งเครื่องมืออ านวยความสะดวกเพ่ือการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องมือส าหรับปกป้อง เพ่ือการ
คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. เครื่องมือส าหรับการวิจัยส าหรับการท าวิจัยในพื้นที่ชุ่มน้ า 3. เครื่องมืออ านวย
ความสะดวกที่ไม่ไปขัดขวางหรือรบกวนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ไม้ อิฐ สื่อก ารศึกษาแก่
ประชาชน และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ 4. เครื่องมืออ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามที่ถูก
บัญญัติขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

 (8)  การจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ า (Management 
of Damaged Wetlands)145 ความเสียหายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการให้ค านิยามไว้ในมาตรา 2 ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 คือ การท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
พ้ืนที่และคุณค่าของพ้ืนที่ไปจากเดิมในที่นี้ให้หมายความถึง การระบายน้ าออก การปรับสภาพที่ดิน
หรือการขุดลอก หรือการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากการอนุรักษ์ โดยวิธีการติดตั้ง
เครื่องอ านวยความสะดวกหรือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 1. ในกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้
ประกอบธุรกิจก่อให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่มีขนาดไม่น้อยกว่าสัดส่วนตามที่ก าหนดไว้โดย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า รัฐบาลก าหนดสัดส่วนของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่คุ้มครองให้ 
โดยก าหนดไว้เป็น ข้อบัญญัติร่วมกันเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ฟ้ืนฟูอัน
ควรแก่การสงวนรักษาไว้ (The Joint Ordinance of the Relevant Wetland Protection Areas 
or Wetland Areas to be Improved are Retained) 2. รัฐบาลจะต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
(Monitor) การเปลี่ยนแปลงภายในระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่สงวนไว้ตามบทบัญญัติมาตรานี้ ออก
ค าสั่งเพ่ือให้ผู้กระท าความเสียหาย ปฏิบัติตามค าสั่งภายในก าหนดระยะเวลา ตามที่บัญญัติไว้โดย
ข้อบัญญัติร่วมและเพ่ือเป็นหลักประกันว่ามีการจัดการกับความเสียหาย เพ่ือการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
โดยรวมของพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย 
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2)  มาตรการทางกฎหมายทั่วไป (Non-Site Specific Measure) มาตรการ
ทางกฎหมายทั่วไป ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ มาตรการควบคุมกิจกรรมที่
ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดข้อห้ามการเข้าไปในพ้ืนที่ชุ่มน้ า สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
มาตรการแรงจูงใจโดยการให้เงินรางวัล การซื้อที่ดินของเอกชน การให้เงินอุดหนุนของรัฐ เกียรติบัตร
มัคคุเทศก์ เพ่ือระบบนิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มน้ า และบทก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 (1)  การวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า (Establishment of National 
Wetland Management Plan)146 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ขนส่งและพาณิชย์นาวี ต้อง
ก าหนดแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แผนการจัดการที่เป็นหลักในการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือเป็นแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เรียกว่า“แผนแม่บท” (Fundamental Plan) 
โดยจัดท าในทุก ๆ 5 ปี และนอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ และรัฐมนตรี
อาจจะก าหนดให้มีแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ เรียกว่า Basic Plan  โดยอาศัยแผนแม่บท 
(Fundamental Plan) โดยแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Basic Plan) ประกอบด้วย 1. ทิศทาง
นโยบายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. เรื่องการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. เรื่องการจ าแนกประเภท 
ขนาด และสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 4. การปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง
กันกับประเทศอ่ืน ๆ 5. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีได้ก าหนดแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เรียกว่า“แผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าแห่งชาติ (Fundamental Plan) เป็นแผนการจัดการระดับประเทศ แล้วให้ประกาศแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนกลาง หรือนายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด นอกจากนี้นายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า (The Action Plan) ภายในท้องที่หรือเขตอ านาจของตัวเอง 
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ภาพที่ 3.2  แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 

(2)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ า (Use 
Fee)147 กล่าวคือ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวีหรือนายกเทศมนตรีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ จากประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยระบุว่าพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นต้องตั้งที่อยู่ภายในอาณาเขตของ
สวนสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (The Natural Parks Act) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์
นาวี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนกลาง หรือผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น อาจ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากประชาชนที่ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นการ
ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ในอาณาเขตของอทุยานแห่งชาติที่ถูกก าหนดขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ และ 3. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวี ได้มีการ
มอบหมายให้มีผู้แทน บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
ประโยชน์ นายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าเมือง โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันการ
บังคับใช้กับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์อันเป็นรายได้ของจังหวัด หรือเมือง 

 
(3)  เงินรางวัล (Reward)148 เงินรางวัลถือว่าเป็นมาตรการจูงใจ โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวีหรือนายกเทศมนตรีหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องจ่ายเงินรางวัลแก่บุคคลผู้ที่ได้รายงานหรือยื่นค าร้องเพ่ือคัดค้านบุคคลที่กระท าความผิดโดยการ
กระท ากิจกรรมที่ต้องห้ามในพ้ืนที่ชุ่มน้ า สามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปกครองที่เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ หรือ องค์กรที่มีอ านาจสืบสวน 

                                           
147 Wetland Conservation Act 2008, Article 18-2 (Use Fee) 
148 Wetland Conservation Act 2008, Article 19 (Reward) 

แผนการจัดการพื นที่ชุ่มน  า (Basic Plan) 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์ (The Action Plan) 
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(4)  การซื้อที่ดินของเอกชน และอ่ืน ๆ (Purchase of Land, etc.)149 
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินอาคารและ วัสดุอ่ืน ๆ และสิทธิทั้งหลาย  เช่น สิทธิในการท าเหมืองแร่  และ
สิทธิการท าประมง ในพ้ืนที่ที่มีที่จ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ฯลฯ บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์เพ่ือที่จะขายที่ดิน หรือซื้อประทานบัตรในการท าเหมืองแร่ 
(Mining Right) รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวี อาจจะซื้อที่ดิน
นั้นได้ โดยราคาซื้อที่ดินขึ้นอยู่กับราคาที่ค านวณตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่ง
ที่ดิน (The Act on the Acquisition of Land) เพ่ือการบริการสาธารณะหรืองานสาธารณะ และค่า
สินไหมทดแทนความเสียหาย โดยรายละเอียดวิธีการซื้อที่ดินนั้น ให้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 17-2  

(5)  เงินอุดหนุนของรัฐ (Government Subsidy)150 เงินอุดหนุนของ
รัฐ เป็นมาตรการแรงจูงใจ ที่รัฐบาลอาจให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้เงิน
อุดหนุนการด าเนินโครงการขององค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า  เช่น การให้เงินอุดหนุนใน
การติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดหรือออกค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่จ าเป็นส าหรับโครงการที่อยู่ภายใต้งบประมาณ 

(6)  เกียรติบัตรมัคคุเทศก์ เพ่ือระบบนิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Honorary 
Guide for Wetland Ecology)151 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและกิจการทางทะเลหรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจออกเกียรติบัตรให้ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น เพ่ือใช้ส าหรับ
คุ้มครองกิจกรรมการอนุรักษ์ รัฐบาลจะออกใบรับรองส าหรับมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ของระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นการตรวจสอบสถานะของพวกเขา โดยก าหนดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติร่วมกัน 
(The Joint Ordinance) 

(7)  บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษ (Penal Provisions) คือ 1. บุคคลใด 
ซึ่งได้กระท าการยึดหรือบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนแล้วและ มีประกาศต่อสาธารณชนเป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือการครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการฟื้นฟูสภาพน้ าของรัฐ (The Public Waters Reclamation Act) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

                                           
149 Wetland Conservation Act 2008, Article 20-2 (Purchase 

of Land, etc.) 
150 Wetland Conservation Act 2008, Article 22 (Report and 

Inspection, etc.) 
151 Wetland Conservation Act 2008, Article 22-2 

(Government Subsidy) 
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สามปีหรือปรับไม่เกิน 20,000,000 วอน152 2. บุคคลใดน าพ้ืนที่ชุ่มน้ าไปใช้ประโยชน์โดยฝ่าฝืนข้อห้าม
ในการกระท ากิจกรรมตามมาตรา 13 และท าการแปรสภาพที่ดินหรือแหล่งน้ าสาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือ ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับ หรือทุเลาการบังคับ ตามมาตรา 14 การฟ้ืนฟูสู่สภาพเดิมหรือ
มาตรการต่าง ๆ จะต้องระวางโทษ  โทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 10,000,000 วอน153 

ค่าปรับกรณีความผิดโดยประมาท (Fine for Negligence) ก าหนดให้ 
ผู้ใดที่กระท าการเข้าถึงไปยังพ้ืนที่ ซึ่งถูกห้ามหรือการท ารายงานเท็จได้น าส่งข้อมูลไม่ตรงกับความจริง 
กระท าการขัดขวาง การแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการท ากิจกรรม โดยไม่ต้องเหตุผลอัน
สมควร ต้องระวางโทษปรับส าหรับประมาทไม่เกิน 2 ,000,000 วอน154 ค่าปรับได้มีการก าหนด
รายละเอียดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 
มาตรา 20 

โดยสรุปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีนั้น เป็นกฎหมายที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีลักษณะเด่นของมาตรการทางกฎหมายของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี คือ มีกฎหมายล าดับรอง โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 
มีมาตรา 1 บัญญัติวัตถุประสงค์155 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดของกฎหมายโดยได้รับมอบ
อ านาจตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2008 
(Enforcement Decree of The Wetlands Conservation Act 2008) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

1.  ก าหนดสาระส าคัญในการวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ ตามมาตรา 2 
และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2008156 
ได้แก่ 

                                           
152 Wetland Conservation Act 2008, Article 23 (Penal 

Provisions) 
153 Wetland Conservation Act 2008, Article 24 (Penal 

Provisions) 
154 Wetland Conservation Act 2008, Article 27 (Fine for 

Negligence) 
155 Wetland Conservation Act 2008, Article 1 (Purpose) 
156 Wetland Conservation Act 2008, Article 2 (Matters to Be 

Included in National Wetland Management Plan)  
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 1)  การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายและการฟ้ืนฟูความเสียหายต่อ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 2)  ก าหนดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนกลางและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในความสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 3)  การสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาร่วมท างานและมีสถาบันเฉพาะใน
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 4)  ให้การศึกษา สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
 5)  แหล่งของเงินทุน และช่องทางการเพ่ิมแหล่งทุนเพ่ือมาใช้ในการวาง

แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพื้นที่ชุ่มน้ า 
มาตรการที่จ าเป็นที่น ามาใช้ส าหรับการวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
2.  ก าหนดองค์กรและวิธีการด าเนินการของคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 

วาระการด าเนินการ วิธีการประชุม การน าผลของมติคณะกรรมการไปใช้ การก าหนดรายละเอียด
ข้อบังคับเพ่ือด าเนินการของคณะกรรมการ เป็นต้น157 

3.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(Public Hearing for Designation of Wetland Protection Area)158 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่
ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. มาตรา 8 กรณีการก าหนดให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
พ้ืนที่ชุ่มน้ า   

4.  เหตุผลในการเพิกถอนหรือยกเลิกการก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น เกิด
เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจาก
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือกิจการทางทหาร  

5.  วิธีการในการสร้างแผนการอนุรักษ์ (Method of Establishment of Conservation 
Plan) ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า159 

                                           
157 Wetland Conservation Act 2008, Article 3-2 

(Organization and Operation of National Wetland Review 
Committee) 

158 Wetland Conservation Act 2008, Article 5 (Public 
Hearing for Designation of Wetland Protection Area, etc.)  

159 Wetland Conservation Act 2008, Article 8 (Matters to 
Be Included in Conservation Plan)  



130 

 

6.  ก าหนดเรื่องที่ควรระบุไว้ในแผนการอนุรักษ์ ได้แก่ เรื่องการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันประกอบด้วย โครงการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่น การรักษาความหลากหลายทางชีวิภาพของที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิต และโครงการเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมถึงโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

7.  การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า (Facilities for Conservation and Use of Wetland) เป็นการก าหนดรายละเอียดตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในกรณีบางอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
ป้องกันมลพิษในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเฝ้าระวัง หรือสังเกตการณ์ระบบนิเวศ
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

8.  ข้อยกเว้นของกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า160 (Exception to Activity 
Restriction) ได้แก่ กรณีภาระหน้าที่พิเศษ การค้นหา และการตรวจตรา กรณีการส ารวจพ้ืนที่ การ
ย้ายต้นไม้เพ่ือการส ารวจและความปลอดภัยของขอบเขตประเทศ 

9.  กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการขออนุมัติหรือการปรึกษาหารือ161 ได้แก่  
 1)  การฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า (Public Waters 

Reclamation) 
 2)  กิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุญาตส าหรับการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์ 
 3)  กิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุญาตส าหรับการเพาะปลูก ท าไร่ นา 
10. ข้อยกเว้นในการเข้าเขตหวงห้าม (Exception to Entry Restriction) ก าหนด

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยก าหนด
กิจกรรมดังต่อไปนี้162 

 1)  การส ารวจและวิจัย โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากรัฐมนตรีฯหรือผู้มีอ านาจ 
 2)  กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยผ่านการยอมรับจาก

รัฐมนตรีฯ 

                                           
160 Wetland Conservation Act 2008, Article 12 (Exception to 

Entry Restriction, etc.)  
161 Wetland Conservation Act 2008, Article 13 (Exception 

to Prohibited Activities in Wetland Protection Areas and 
Wetland Areas to Be Improved) 

162 Wetland Conservation Act 2008, Article 12 (Exception to 
Entry Restriction, etc.)  
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 3)  กิจกรรมเพ่ือการส ารวจและมาตรการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม 

 4)  ส ารวจตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้พระราชบัญญัติการปลูกป่าและ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 5)  การส ารวจสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับนกและสัตว์ป่า ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 6)  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เชื่อว่ามีความจ าเป็นส าหรับประโยชน์สาธารณะ โดยการ
ออกประกาศติดไว้ ณ ที่สาธารณะโดยอาศัยอ านาจของรัฐมนตรีฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

11. การก าหนดค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล  (Reward)163 
12. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย164 (Compensation 

Claim) ได้ก าหนดให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายโดยเป็นไปตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน โดยต้องท าตามแบบที่ก าหนด เช่น ชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง ระยะเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุ รายละเอียด
ความเสียหาย จ านวนเงินค่าเสียหาย โดยยื่นค าร้องไปยังรัฐมนตรีที่ดิน ขนส่งและพาณิชย์นาวี หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู้มีอ านาจรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ต้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ วิธีการ
พิจารณาเบื้องต้น และระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย 

13. ก าหนดวิธีการซื้อที่ดินจากเอกชน165 (Land Purchase Procedure) กรณีที่
บุคคลใดใดต้องการขายที่ดินให้แก่รัฐ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

 
ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่าง

ชาญฉลาดของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ตารางท่ี 3.2 (ต่อ)  

หลักเกณฑ์ในการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

                                           
163 Wetland Conservation Act 2008, Article 15 (Reward)  
164 Wetland Conservation Act 2008, Article 16 

(Compensation Claim)  
165 Wetland Conservation Act 2008, Article 17-2 (Land 

Purchase Procedure, etc.) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ)  

หลักเกณฑ์ในการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรที่ เกี่ยวข้อง 
ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้้า 
 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม  
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวี 
3. คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 
4. ผู้ตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มน้ า 
5. นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

มาตรการกฎหมาย
เฉพาะ 
(Site-Specific 
Measure) 

1. การอนุวัตรการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
2. การก าหนดแผนการอนุรักษ์เฉพาะพ้ืนที่คุ้มครอง   
3. การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
4. การเพิกถอน หรือการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
5. การก าหนดกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
6. ข้อจ ากัดการห้ามเข้าไปในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
7. การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
8. การจัดการกับความเสียหายในพื้นที่ชุ่มน้ า 

มาตรการกฎหมาย
ทั่วไป 
(Non-Site 
Specific 
Measure) 

1. การวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
3. เงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส 
4. การซื้อที่ดินของเอกชนเพื่ออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
5. เงินอุดหนุนุของรัฐ 
6. เกียรติบัตรมัคคุเทศก์  
7. บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษ 
 

 

3.2.2 วิเคราะห์องค์กรในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 
3.2.2.1 ขอ้ดี มี 3 ประการ  
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ประการที่ 1 องค์กรในการจัดการมีหลายระดับ ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อม ส่วนกลางเป็นองค์กรก าหนดนโยบายจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
รวมทั้งการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ขนส่งและพาณิชย์นาวี เป็น  
ผู้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นพ้ืนที่ควบคุม และก าหนดแผนแม่บทการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยจัดท าในทุก ๆ 5 ปี  

ประการที่ 2 องค์กรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า ท าหน้าที่ควบคุม ท าให้มีการด าเนินการตามนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติได้จริง   

ประการที่ 3 องค์กรในระดับท้องถิ่นในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ คือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต้องก าหนดแผนปฏิบัติการ (The Action Plan) เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องที่
หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอ านาจของตัวเอง โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป  

3.2.2.2 ขอ้เสีย  
คือ ขาดการระบบการตรวจสอบโดยใช้อาสาสมัคร (Voluntary) โดยเป็นคนใน

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า อันเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่ มน้ าของที่เอกชนเป็นเจ้าของ 
หรือการใช้ประโยชน์โดยขัดต่อข้อห้ามทางสังคม ควรสร้างข้อตกลงในการจัดการร่วมกัน ระหว่าง
รัฐบาล องค์กร เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ให้ต้องร่วมกันรักษาระบบนิเวศ 

 

3.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

3.2.3.1 ขอ้ดี มี 7 ประการ  
ประการที่ 1 มีการด าเนินการตามอนุสัญญาแรมซาร์อย่างเคร่งครัดและมีการท า

รายงานผลการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์แก่ส านักงาน
เลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์ (National Report on the Implementation of the Ramsar Convention 
on Wetlands) 

ประการที่ 2 มีกฎหมายเฉพาะในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 (Wetland Conservation Act 
2008) เป็นประเทศแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การออกกฎหมายล าดับรอง  
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดของ
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กฎหมาย โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2008 
(Enforcement Decree of The Wetlands Conservation Act)  

ประการที่ 3 มีการก าหนดนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ชัดเจนในการส่งเสริม
น าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 
มาตรา 5 ที่ให้อ านาจในการก าหนดแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
แห่งชาติ (Fundamental Plan) และแผนการจัดการพ้ืนฐาน (Basic Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน แผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 2013 -
2017) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดแนวทางในการ
ส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าทางวิทยาศาสตร์  การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน166 

ประการที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจในการวางแผน
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยกฎหมายพื้นที่ชุ่มน้ าก าหนดให้มีผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทบทวนแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า และการเสนอชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar List) 
ต้องประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภาคเอกชนและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2008 มาตรา 11 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า  2008 
มาตรา 5 

ประการที่ 5 ส่งเสริมการสื่อสาร การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน สร้าง
ความตระหนักรู้ โดยมีการรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความส าคัญในการจัดท าป้ายสื่อ
ความหมาย เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ า Upo เมืองปูซาน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าติดต่อกับนาข้าวมีความ
ใกล้เคียงกับประเทศไทย การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนิทรรศการ ห้องประชุม หอดูนก ซึ่ง
แตกต่างจากประเทศไทย ได้แก่ ด้านงบประมาณ รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมากจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างดี โดยมีการจัดการการ

                                           
166 Ramsar Convention Secretariat, National Report on the 

Implementation of the Ramsar Convention on Wetlands, In The 
12thMeeting of the Conference of the Contracting Parties, p. 9. 
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ท่องเที่ยวที่ดีมากมีการน าเที่ยวรอบ ๆ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
โดยอาสาสมัครมาบรรยาย167 

ประการที่ 6 มีการน าแรงจูงใจมาใช้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ใช้อาสาสมัครจาก
ประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชี วภาพ เช่น รัฐให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวนาในกรณีที่ตกลงว่าจะไม่มีการเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาวถ้ามีนกอพยพ 
มาตั้งถ่ินฐานอยู่อาศัย หรือ ก าหนดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น168 และ  

ประการที่ 7 มีการก าหนดให้มีการวางแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง และอยู่
ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และจัดการโดยต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.2.3.2 ขอ้เสีย มี 2 ประการ  
ประการที่  1 ควรจะเพ่ิมมาตรการกฎหมายทั่วไป (Non-Site Specific Legal 

Measure) อันเป็นมาตรการเสริมที่น ามาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ บทบัญญัติใน
เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตาม
หลักการป้องกันล่วงหน้า ยังขาดการระบบการตรวจสอบโดยใช้อาสาสมัคร (Voluntary) เป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้ าของที่
เอกชนเป็นเจ้าของ หรือการใช้ประโยชน์โดยขัดต่อข้อห้ามทางสังคม ควรสร้างข้อตกลงในการจัดการ
ร่วมกัน ระหว่างรัฐบาล องค์กร เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ให้ต้องร่วมกันรักษาระบบนิเวศ นอกจากนี้ รัฐบาล
อาจจะให้สิทธิทางภาษีเป็นแรงจูงใจแก่เจ้าของที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อนุรักษ์และมีการใช้อย่างชาญฉลาด 
หรือมีการเวนคืนที่ดินโดยการซื้อพ้ืนที่ชุ่มน้ า การลดภาษีการรับมรดก น าหลักผู้ก่อเป็นผู้จ่ายมาใช้เพ่ือ

                                           
167 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้้าโลก ประจ้าปี 2557 เรื่อง “พื้นที่ชุ่มน้้าและการเกษตร: คู่หูสู่

ความเจริญ” (กรุงเทพมหานคร: วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง, 2557), หน้า 60. 
168 The Republic of Korea, National Report on The 

Implementation of the Ramsar convention on Wetlands 
National Reports to be submitted to the 12th Meeting of the 
Conference of the Contracting Parties, Uruguay, 2015, 
Retrieved September 1, 2016 from 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ 
cop12_nrf_republic_of_korea.pdf 
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เก็บค่าธรรมเนียม หรือมีการจ่ายเงินโดยรัฐจากกองทุนของรัฐหรือการลดหย่อยดอกเบี้ยจากธนาคาร 
เป็นต้น 

ประการที่ 2 ยังขาดกลไกในการตรวจสอบเฝ้าระวังพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3.2 เนื่องจากมีความแตกต่างกันของการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในท้องถิ่น  เกิดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  หรือ
มีขอบเขตอ านาจที่ต่างกัน เช่น พื้นที่ชุ่มน้ าในแผ่นดินเป็นอ านาจของส านักงานสิ่งแวดล้อม  ส่วนพื้นที่
ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเลเป็นอ านาจของส านักงานส่วนภูมิภาค169 

 

3.3 ประเทศสาธารณรัฐยูกนัดา (Republic of Uganda)   

ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาและเป็นประเทศโลกที่สามที่
ก าหนดให้มีนโยบายระดับชาติในการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยในนโยบายฉบับนี้ได้
ก าหนดแนวทางและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการ และการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีการ
พัฒนากฎหมายโดยก าหนดสิทธิในการครอบครอง การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของประเทศโดยก าหนดให้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นต้องออกกฎหมาย
คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้มีก าหนดนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ที่ให้ความส าคัญกับหลักการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาด (National Policy for the 
Conservation and Management of Wetland Resources 1995) ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย 
เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า และชายฝั่ง
ทะเล ค.ศ. 2000” (The National Natural Environmental Regulations on Wetland, River 
Banks and Lake Shores Management ค.ศ. 2000)  เพ่ือก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด 

ประเทศสาธารณรัฐยูกันดา ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปแอฟริกาและไม่มีทางติดต่อกับทะเล มี
ประชากรประมาณ 26.8 ล้านคน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 236,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่น้ า 41,600 
ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 17 ของพ้ืนที่ของประเทศ ประกอบด้วยทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ 5 
แห่ง และทะเลสาบน้ าจืดขนาดเล็กว่า 160 แห่ง โดยมีพ้ืนที่ ทางด้านใต้ของประเทศครอบคลุมพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งของทะเลสาบวิคตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา  พื้นที่ชุ่มน้ าของ
สาธารณรัฐยูกันดา มีลักษณะหลากหลายตั้งแต่ทะเลสาบ (Lake) ทุ่งหญ้าน้ าท่วมถึงตามฤดูกาล 
(Seasonally Flooded Grassland) และที่ ลุ่ ม สนุ่ น ห รือพรุ  (Upland Log) พ้ื นที่ ชุ่ มน้ าของ

                                           
169 Ibid., p. 9. 
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สาธารณรัฐยูกันดามีความส าคัญต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของทั้งชุมชนเมืองและชนบท 
ตลอดจนในภาพรวมของประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปของสินค้าและบริการที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีให้แก่
สาธารณรัฐยูกันดาคิดเป็นเงินประมาณ 4,000-80,000 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหัวประชากร
ประมาณ 8,000 บาท/คน  

ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าเมื่อปี พ.ศ. 2531 มี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ทั้งหมด 12 
แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 454,303 แฮตเตอร์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศแห่ง
แรก คือ ทะเลสาบน้ าจืด Lake George เมื่อปี พ.ศ. 2531 ครอบคลุมพ้ืนที่ 93,750 ไร่170 นอกจากนี้
สาธารณรัฐยูกานดายังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 8-15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ เมืองกัมปาลา  หัวข้อเรื่อง “พ้ืนที่ชุ่มน้ า น้ า ชีวิต และวิถีชีวิต” โดยใช้
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาความยาจน ใช้ในการป้องกันและลดความรุนแรงจากภัย
ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นการจัดการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นครั้งแรกของทวีป
แอฟริกา ในหัวข้อ ผลจากการประชุมได้มีการรับรองปฏิญญาคัมพาลา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ คือ 
เรียกร้องให้ภาคเอกชนและประชาสังคม สนับสนุนและรักษาหลักการของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างชาญฉลาด และสนับสนุนการพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด171 

ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา เป็นประเทศที่มีการพัฒนาการด้านกฎหมายและนโยบายในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามายายนาย เนื่องจากภายหลังจากสาธารณรัฐยูกันดาได้รับอิสรภาพจากการเป็น
อาณานิคมของราชอาณาจักรอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2505 การเติบโตของประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ชุ่มน้ ามากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับนโยบายของประเทศ
เมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่ต้องการเพ่ิมก าลังการผลิตของประเทศเป็นสองเท่า เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
หน่วยงานของรัฐจึงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรและเป็น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จากนโยบายดังกล่าวนี้สาธารณรัฐยูกานดา ต้องประสบปัญหาการบุกรุกและการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือไปใช้ประโยชน์อย่างรุนแรงและกว้างขวางตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา 

                                           
170 The Secretariat of the Convention on Wetland, All Site in 

Uganda, Retrieved November 7, 2017 from 
http://www.ramsar.org/wetland/uganda 

171  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข้อมติรับรองโดย

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้าในการประชุมสมัยที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเต็ด 

โปรโมชั่น เทคโนโลยี, 2549), หน้า 8.  
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จนกระทั่งปี 2539 รัฐบาลจึงได้ประกาศห้ามการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนจนกว่าจะได้มีการจัดท านโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างยั่งยืนให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (Ministry of Natural 
Resources) นับจากนั้นเป็นต้นมา สาธารณรัฐยูกันดาก็ได้เร่งรัดในการจัดท านโยบายการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ าของประเทศและพัฒนาในการท ากฎหมายรองรับ นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ และทาง
วิชาการจากสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบ นโยบายการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 172 (National 
Policy for the Convention and Management of Wetland Resources 1995)  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศสาธารณรัฐยูกานดา เพื่อด ารงไว้ซึ่งระบบ
นิเวศ และหน้าที่ทางสังคมเศรษฐกิจ ส าหรับความอยู่ดีกินดีของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต  
นโยบายการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาตินี้ ท าให้สาธารณรัฐยูกันดา เป็นประเทศแรก
ในทวีปแอฟริกาและเป็นประเทศโลกที่สามที่มีนโยบายระดับชาติในการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า โดยในนโยบายฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการ และการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญไว้หลายแนวทาง ดังนี้173 

แนวทางที่ 1 การใช้พื้นที่ชุ่มน้ าจะต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้อ่ืน ๆ ในชุมชนด้วย 
แนวทางที่ 2 ห้ามการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การระบายน้ าหรือการกระท าใด  ๆ ที่จะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 
แนวทางที่ 3 พ้ืนที่ชุ่มน้ าถือเป็นสมบัติสาธารณะที่รัฐบาลจะต้องดูแลในนามของประชาชน 

ดังนั้น จึงห้ามไม่ให้มีการเช่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าขณะใด
ก็ตาม และด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม 

แนวทางที่ 4 ชุมชนสามารถขอใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าร่วมกันได้แต่ต้อง
ด าเนินการตามหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

                                           
172 The Republic of Uganda, Ministry of Natural Resources, 

National Policy for the Convention and Management of 
Wetland Resources 1 995, Retrieved May 18, 2013 from 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/nati
onal_wetland _policies_-_uganda.pdf  

173 Ibid., p. 3.  
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แนวทางที่ 5 รัฐบาลจะต้องน าเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าไปพิจารณาในการจัดท าแผนการ
ใช้ที่ดินแห่งชาติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะทางนิเวศวิทยา (Ecological Character) ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

แนวทางที่ 6 การท ากิจกรรมการพัฒนา การดัดแปลง และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าจะต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

นโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ าของสาธารณรัฐยูกานดานั้น มีหลักการที่ส าคัญ (Key Principles) ได้แก่ 
การบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนและการอนุรักษ์ ต้องด าเนินการ
ภายใต้บริบทความร่วมมือกันระหว่างการอนุรักษ์และกลยุทธ์การพัฒนากิจกรรมต่าง  ๆ การอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าไม่เพียงแต่อาศัยการประกาศใช้กฎระเบียบร่วมกันและความร่วมมือกัน โดยอาศัยความ
ร่วมมือกันของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นทั้งหลาย สิ่งที่
ส าคัญในการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันคือทัศนะคติและความตระหนักรู้ของชาว  
ยูกานดาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีชุ่มน้ า174 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านี้จ าต้องมีองค์กรของรัฐที่เข้มแข็งมาจัดการ และในภาคกฎหมายของ
ประเทศ เพ่ือเปลี่ยนอัตราการสูญเสียให้น้อยลง และเพ่ือให้มั่นใจว่าใช้การจัดการที่ยั่งยืน พื้นที่ชุ่มน้ า
นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน มีความจ าเป็นต้องสร้างหรือก่อตั้งสถาบันในการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านั้น ถึงแม้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า อาทิเช่น น้ า หรือที่ดิน 
หรือการป้องกันมลพิษ แต่ก็ไม่มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมอันครอบคลุมรวมถึงเรื่องการจัดการระบบ
นิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ า 

ส าหรับกลยุทธ์ในการจัดตั้งกฎหมายและองค์กรพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามนโยบายการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ ของประเทศสาธารณรัฐยูกานดา175 ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 บัญญัติกฎหมายภายในประเทศเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการจัดการทรัพยากรใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นให้ออกกฎหมายมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

                                           
174 P. Mafabi, Policy Development for Wetland 

Management, Retrieved April 20, 2019 from 
https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/534/Wetlan
ds139 144.pdf?sequence=1 

175 Ibid., p. 20.  
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กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่แนวทางในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยจัดท าเป็นเอกสารทางการ ไปยัง
หน่วยงานผู้มีอ านาจในท้องถิ่นและชุมชนเมือง เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า นักวิจัย 
สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์กรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
เมื่อปี พ.ศ. 2538 รัฐสภาของสาธารณรัฐยูกานดา ได้ให้ความเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่176 (The Constitution ค.ศ. 1995) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการก าหนดสิทธิการครอบครองของ
การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของประเทศในหมวดที่ 13 ว่า
ด้วยการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติว่า “รัฐควรปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ อัน
ประกอบด้วยที่ดิน น้ า พื้นที่ชุ่มน้ า แร่ธาตุต่าง ๆ น้ ามัน  พืชพันธุ์และสัตว์ป่า ภายใต้การสนับสนุนของ
ประชาชนในสาธารณรัฐยูกานดา” และ หมวดที่ 15 ว่าด้วยที่ดินและสิ่งแวดล้อม มาตรา 237(2) 
ว่า177 “รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นต้องออกกฎหมายซึ่งมีบัญญัติเพ่ือให้ประชาชนคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลสาบ แม่น้ า พื้นที่ชุ่มน้ า ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่สงวนเพ่ือระบบ
นิเวศและการท่องเที่ยว เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจากตัวอย่างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ า มีสภานภาพเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน เช่น ป่าสงวน 
อุทยานแห่งชาติ แม่น้ า และทะเลสาบ เป็นต้น และในปีเดียวกันนั้นของรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายว่าด้วย
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งช าติ  ค .ศ . 1995 (National Environment Statue 1995) เป็ น กฎหมายที่
ก าหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปและมีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ออกกฎหมายที่เกื้อกูลต่อการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอีกหลายฉบับ ที่เน้นด้านองค์กร และกลไกใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 178 

                                           
176 The Republic of Uganda, Uganda Legal Information 

Institute, Constitution of the Republic of Uganda, Retrieved 
May 23, 2016 from http://www.statehouse 
.go.ug/sites/default/files/attachments/Constitution_1995.pdf 

177 The Constitution ค.ศ. 1995, Section 237(2) Land ownership.  
178 นวรัตน์  ไกรพานนท์, “การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับโลกของสาธารณรัฐยูกันดา,” 

วารสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 3, 2 (กรกฎาคม-กันยายน 2550): 

48-49. 
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ประการที่ 1 กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ค.ศ. 1995179 (The National Environment 
Statue 1995) ก าหนดให้มีการจัดตั้ง “องค์การการจัดการสิ่งแวดล้อม” (National Environment 
Management Authority: NEMA)  เป็นองค์กรพัฒนาการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  อยู่ภายใต้กระทรวงน้ า 
ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้หน่วยงานแห่งนี้โดยการสนับสนุนของ “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือมณฑล” 
(District Environment Committees) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (Local Environment 
Committees) และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น 
(เขตหรือมณฑล อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน) ระดับชาติและระดับนานาชาติ และขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาการประกาศพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด ๆ ให้เป็นพ้ืนที่ 
เพ่ือการอนุรักษ์ (Protected Wetlands) เพ่ือจ ากัดหรือห้ามกิจกรรมของมนุษย์ตามความเหมาะสม
ในมาตรา 35 ถึง มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ค.ศ. 1995 ซึ่งได้ให้  
ค านิยามของพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า โดยมีความพยายามที่จะน าหลักการใช้อย่าง
ชาญฉลาดมาใช้ เช่น มาตรา 35 ก าหนดห้ามด าเนินกิจกรรมที่กระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยต้องขออนุญาต
และขอความยินยอมเป็นหนั งสือจากองค์กรจัดการสิ่ งแวดล้อม (The National Environment 
Management Authority: NEMA) มาตรา 36 ก าหนดให้การบริหารจัดการต้องมีการประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นในการก าหนดและใช้มาตรการที่จ าเป็นในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 37 ก าหนดเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีก าหนดเกี่ยวกับ สิทธิการครอบครอง การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ห้ามเปลี่ยนแปลง ขยาย ขุด ถม รบกวน และท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ า ห้ามน าหรือปลูกพืชต่างถิ่น 
หรือน าพืชหรือสัตว์น้ าเข้ามาจากต่างประเทศเข้าไปในพ้ืนชุ่มน้ า ตลอดจนได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึง
กิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือใกล้เคียงที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อม
อัตราค่าปรับและบทลงโทษจ าคุกในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ด าเนินการจัดรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดภาวะมลพิษ โดยไม่มีใบอนุญาตหรือการ
ไม่ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยในกรณีไม่จัดท ารายงานการวิเคราะห์

                                           
179 The Republic of Uganda, Office of the Prime Minster of 

Uganda, The National Environment Statue 1995, Retrieved 
April 4, 2016 from http://www.wipo 
.int/edocs/lexdocs/laws/en/ug/ug017en.pdf 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะถูกปรับเป็นเงินประมาณ 4,000-400,000 บาทหรือจ าคุกไม่เกิน 18 เดือน 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  เป็นต้น180 

ประการที่ 2 พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1997181 (The Local Government 
Act 1997) ก าหนดให้มีรัฐบาลท้องถิ่นระดับเขตหรือมณฑลมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน 
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปอย่างดี ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งห้ามรัฐขาย ให้เช่า หรือโอนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ชุ่มน้ าให้แก่บุคคลอ่ืน 

ประการที่ 3 พระราชบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 1998182 (The Land Act 1998) ก าหนดให้รัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องดูแลรักษาและปกป้องทะเลสาบธรรมชาติ แม่น้ า น้ าใต้ดิน สระน้ า
ธรรมชาติ ล าธารธรรมชาติ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ และที่สงวนหวงห้าม อ่ืนใดเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางนิเวศวิทยาและการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นสาธารณสมบัติสาธารณะที่ประชาชน
สาธารณรัฐยูกันดาใช้ร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังก าหนดไม่ให้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นใด ๆ ให้เช่าหรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อ้างถึงข้างต้นให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด แต่ไม่ห้าม  
การออกใบอนุญาต (Permits) และการให้สัมปทาน (Concessions) ในการท ากิจกรรมแก่ชุมชนที่ใช้
ร่วมกัน (Communal Use) 

 

3.3.1 ระเบียบส่ิงแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วย (การจัดการพื้นที่ ชุ่มน ้า พื้นที่ลุ่มน ้า และ
ช าย ฝ่ั งท ะ เล ) 2000183 (The National  Environment (Wetlands, River 

Banks and Lake Shores Management) Regulations, ค.ศ. 2000) 

                                           
180 John Ntambirweki, The Evolution of Policy and 

Legislation on Wetlands in Uganda ( Gland, Switzerland: s.l., 

1998), pp. 10-11. 
181 Local Governments Act 1997, Retrieved November 23, 2016 from https:// 

www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/243 
182 The Republic of Uganda, Office of the Prime Minster of 

Uganda, The Land Act 1998, Retrieved April 23, 2017 from 
https://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/227 

183 The Republic of Uganda, The National Environment 
(Wetlands, River Banks and Lake Shores Management) 
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ระเบียบฉบับนี้อาศัยอ านาจตามความภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ค.ศ. 1995 เพ่ือออกกฎระเบียบฉบับนี้โดยอ านาจที่ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบนี้มีผลใช้
บังคับในวันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก าหนดนิยามศัพท์ ค าว่า “การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด” หมายความว่า  การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชุ่มน้ าของมนุษย์  ในวิถีทางที่เข้ากันได้กับการอนุรักษ์คุณสมบัติตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ และยังคงมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจของคนรุ่นต่อไป184 

พ้ืนที่ชุ่มน้ า หมายความว่า พ้ืนที่น้ าท่วมถาวร หรือน้ าท่วมตามฤดูกาล โดยพ้ืนที่น้ านั้นมีพืช
และสัตว์อาศัยอยู่  และประกอบด้วย บึง แนวเขตแดน ทางเดิน พรุ หนองน้ าใหญ่ ลุ่มน้ า พืช พื้นที่ใช้
ระบายน้ า หรือนาเกลือ185 

ขอบเขตการบังคับใช้และจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Application of this Part of Regulations) 
การบังคับใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดในประเทศสาธารณรัฐยูกานดา รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น
จะต้องดูแลหรือยึดถือไว้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ และคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนพลเมืองประเทศยูกานดารัฐบาลท้องถิ่นจะต้องไม่ให้เช่าหรือ
โอนกรรมสิทธิ์การเช่าหรือการกระท าในลักษณะเช่นเดียวกันนั้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

วัตถุประสงค์ของการระเบียบนี้ คือ 
ประการที่ 1 ต้องให้มีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดของ

พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ประการที่ 2 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐ

ยูกันดา คือ  

                                           

Regulations, 2000, Retrieved May 5, 2016 from 
http://www.nemaug.org/regulations/wetlands_riverbanks.pdf 

184 The National Environment (Wetlands, River Banks and 
Lake Shores Management) Regulations, 2000, Section 2 “ wise 

use means sustainable utillisation of wetlands in way 
compatible with the maimtenance of the natural properties of 
the ecosystem. 

185 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
Shores Management) Regulations, 2000, Section 2  
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“รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นต้องออกกฎหมายซึ่งมีบัญญัติเพ่ือให้ประชาชนดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทะเลสาบ แม่น้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าไม้ มีแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่  เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศและเพ่ือการท่องเที่ยว” 

ประการที่ 3 เพ่ือให้การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า กักเก็บน้ า และการควบคุมน้ าท่วม 
ประการที่ 4 เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการ

ท่องเที่ยวที่ดีร่วมกันส าหรับประชาชนทั่วไป 
ประการที่ 5 เพ่ือให้มั่นใจว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะท าหน้าที่คุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยส าหรับการ

ขยายพันธุ์สัตว์และพืช 
ประการที่ 6 จัดให้มีการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือประโยชน์สาธารณะและการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

การท่องเที่ยวของพลเมืองทั่วไป  
ประการที่ 7 ช่วยส่งเสริมการวิจัยและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
ประการที่ 8 ช่วยลดและควบคุมมลพิษ 
หลักการส าคัญของระเบียบ (Key Principles)186 หลักการที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้จะต้องได้รับ

การปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 
หลักการที่ 1 ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ยั่งยืน สามารถปรับ

เข้ากันได้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น และด ารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการบริการและระบบอุทกวิทยาของพ้ืนที่
ชุ่มน้ า 

หลักการที่ 2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีผลบังคับใช้ส าหรับทุกกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่จะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

หลักการที่ 3 มาตรการพิเศษที่จ าเป็นส าหรับการคุ้มครองของพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความส าคัญระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์และพันธุ์พืช 
และเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ ตลอดจนหน้าที่ในทางอุทกวิทยา 

หลักการที่ 4 การใช้อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะถูกรวมเข้ากับแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ด้วยวิธีการผ่านการรณรงค์สร้างจิตส านึกและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

3.3.1.1 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 

                                           
186 The National Environment (Wetlands, River Banks and 

Lake Shores Management) Regulations, 2000, Section 5 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของรัฐ และกฎหมายนี้ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม (Policy Committee on the Environment) 
ประกาศพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด ๆ ให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติและนานาชาติ187 

ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director National Environment 
Management Authority: NEMA)188 ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังกัดภายใต้กระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศในระดับชาติ ระดับเขตหรือมณฑลและระดับท้องถิ่น  เป็นผู้มี
อ านาจในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
และ การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Inventory Wetlands) พิจารณาการประกาศให้เป็นพ้ืนที่
คุ้มครองพิเศษหรือเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ (Protect Wetlands) ก าหนดข้อจ ากัด หรือข้อห้ามกระท า
กิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  และการประกาศให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่และการประกาศปิดตาม
ฤดูกาล การอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland Resource Use Permit) การปฏิเสธ
ใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต (Rejection of Permit) รวมทั้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
(Revocation of Permit) ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าแบบชั่วคราว (Temporary Permits)
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน การ
ควบคุมมลพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน้ า 

คณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  (The 
Technical Committee on Biodiversity Conservation)189 มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
คณะกรรมการและผู้อ านวยการองค์การสิ่งแวดล้อม (Executive Director) เกี่ยวกับการใช้อย่างชาญ
ฉลาดในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
วิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วย 1. ตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และให้ค าแนะน าที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการและ

                                           
187 The National Environment (Wetlands, River Banks and 

Lake Shores Management) Regulations, 2000, Section 2  
188 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 2.  
189 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 6 (2)   
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ผู้อ านวยการองค์การสิ่งแวดล้อม (Executive Director) 2. ตรวจสอบหรือทบทวนขั้นตอนการ
ด าเนินการตามกฎระเบียบ หรือแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้ค าแนะน าที่จ าเป็น
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้บริหาร 3. ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ และติดตามผล 4. การให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้น โดยผ่านความต้องการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า 5. การให้
ค าแนะน าหรือเสนอแนะกิจกรรมที่อาจจะมีการออกกฎระเบียบมาควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 6. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการตรวจสอบสิทธิในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรในพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น 7. การให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และการมี
ส่วนร่วมในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 8. การให้ค าปรึกษาแก่ผู้มีอ านาจในประเด็นอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

คณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกัน
คัดเลือกสมาชิกเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิชาการด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ให้
เหมาะสม 

คณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้อง
จัดเตรียมการและส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของตนเอง   และการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จะจัดตั้งขึ้นเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 4 ครั้งต่อปี และได้รับการจัดล าดับในการให้ค าปรึกษาหรือขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้มีอ านาจ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือมณฑล (District Environment Committees)190 
ท าหน้าที่ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแก่สภาเขตหรือมณฑล (District Councils) ใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 1. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือ
มณฑล มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน การตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก่สภาท้องถิ่น ในทุก
ด้านของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือมณฑล 
ต้องน าโครงสร้างหรือองค์ประกอบในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในพ้ืนที่ซึ่ง
ตนเองมีเขตอ านาจ 3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขต ท าหน้าที่โดยเฉพาะของสภาเขตหรือมณฑล  
ต้องประกอบด้วยการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมใด ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่เก็บน้ าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า จะ
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ไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาน้ า เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในประเทศ ได้แก่ การตกปลา สวนสาธารณะรอบบึงน้ า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเก็บ
เกี่ยวต้นกก เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้ า และเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จะต้องมีการประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(Protected Wetland) เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบนี้ 4. การอนุมัติหรือการอนุญาตให้มีการท า
การวิจัยโดยมีกิจกรรมในพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า 5. การก าหนดแนวทางด าเนินการ และทิศทางของ
ท้องถิ่นส าหรับการด าเนินการตามบัญญัติของกฎระเบียบนี้ และให้ใช้บังคับอย่างชาญฉลาด  6. โดย
ความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ
พ้ืนที่ซึ่งอยู่ภายใน 10 เมตร ที่ห่างจากขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 7. การประกาศปิดพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือ
ไม่ให้มีการท ากิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วน ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องมีการฟ้ืนฟู  8. การบัญญัติฎหมาย
ท้องถิ่นและกฎหมายที่ต่ ากว่า เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามความเหมาะสม และ 9. การปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการองค์การสิ่งแวดล้อม (Executive Director) 
ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (Local Environment Committees) เป็นหน่วยงาน
หลักในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น (เขตหรือมณฑล อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน) 
มีหน้าที่ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรตั้งแต่ระดับต่ ากว่าเขตหรือมณฑลลงไป ประกอบด้วย
องค์กรระดับอ าเภอ (Country และ Sub-Country) และต าบล (Parish) เป็นองค์กรการปฏิบัติในการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีสภาแห่งรัฐบาลท้องถิ่นท าหน้าที่ เป็นพิเศษ 191 คือ  
1. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่สามารถกระท าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. ให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑล หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภามณฑลให้ประกาศเป็น พ้ืนที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย 3. วางแนวทางปฏิบัติเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบที่ส่งเสริมการใช้อย่างชาญฉลาด 
4. การอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลให้จัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและพ้ืนที่ใกล้เคียง 5. การประกาศปิด
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือท าการฟ้ืนฟู 6. ก าหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขต 7. 
กระท าการตามที่รับมอบหมายอ านาจและหน้าที่จากผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม  ตาม
มาตรา 7 (3) ของระเบียบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า และชายฝั่ง
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ทะเล ค.ศ. 2000 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 8. ให้ค าแนะน า หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภามณฑล 
ให้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ตามระเบียบนี้ 9. การได้รับมอบหมายให้ท าวิจัยในพื้นท่ีคุ้มครอง 

3.3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญ
ฉลาด 

การวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของระเบียบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วยการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า และชายฝั่งทะเล ค.ศ. 2000 เราสามารถแบ่งออกได้เป็น มาตรการทาง
กฎหมายเฉพาะ (Site-Specific Measure) และมาตรการทางกฎหมายทั่วไป (Non Site-Specific 
Measure) 

มาตรการทางกฎหมายเฉพาะ (Site-Specific Measure) ใช้ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่  

รูปแบบที่ 1 การคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Protected Wetland)192 กล่าวคือ รัฐมนตรีว่า 
 การกระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม อาจจะเสนอกฎหมายล าดับรอง (Statutory) อันเป็น
เครื่องมือในการบังคับใช้ตามระเบียบนี้ ภายหลังจากได้ปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการองค์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Executive Director) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนด
นโยบายให้มีการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎระเบียบนี้ 
ให้ถือว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ ได้รับการคุ้มครองเป็น พ้ืนที่ พิ เศษของประเทศ หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ทั้งนี้ วิธีการในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า กระท าโดยการ
ออกประกาศเพ่ือก าหนดเป็นข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดรายละเอียด (Sub-Regulation) ตาม
กฎหมายล าดับรอง เพ่ือก าหนดรายละเอียดของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่จะคุ้มครอง ดังนี้ ประเภทที่ 1 พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ (Fully Protected Wetland) ประเภทที่ 2 พ้ืนที ่
ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองเพียงบางส่วน (Partially Protected Wetland) และประเภทที่ 3 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์โดยชุมชนท้องถิ่น (Conservation by Local Community) โดย
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ถูกประกาศภายใต้ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดรายละเอียดจะต้องเป็นพ้ืนที่ ซึ่งมี
ความส าคัญในระดับนานาชาติ และระดับชาติ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
และมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ ภูมิทัศน์ มรดกทางธรรมชาติ หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุญาตในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้  1. การวิจัย  
2. การท่องเที่ยว และ 3. การฟ้ืนฟู หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
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รูปแบบที่ 2 การจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า (Inventory Wetlands)193 โดยด าเนินการ
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง (The Lead Agency) กับการบังคับกฎหมายและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Lead Agency) จะต้องหารือกับผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Executive Director) เพ่ือให้มีการจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า  

ขั้นตอนที่ 2 ท าการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด โดย
จะแสดงพื้นที่ชุ่มน้ าในแต่ละแห่ง 

1. ที่ตั้ง ต าแหน่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. ชนิดของพืชและสัตว์ 
3. ดิน และคุณสมบัติในทางอุทกวิทยา 
4. การระบายน้ าและการจัดระเบียบการใช้น้ า 
5. ปริมาณการไหลของน้ า และคุณภาพของน้ าที่เป็นไปได้ 
6. การใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ 
7. ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 
8. สถานะของการอนุรักษ์ 
9. พ้ืนที่หรือขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
10. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน้ า 
ขั้นตอนที่ 3 ขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า แสดงบนพื้นที่ ซึ่งมีขอบเขตที่เหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (The Lead Agency) จะต้องมีการตรวจสอบ

พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความจ าเป็นในการปรับปรุงกฎระเบียบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (The Lead Agency) อาจจะให้ค าปรึกษากับ

ผู้อ านวยการองค์การสิ่งแวดล้อม (Executive Director) เพ่ือการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงงขอบเขต
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้อ้างถึง ตามกฎระเบียบย่อย และการจัดท าการเปลี่ยนแปลง
เท่าท่ีจ าเป็นในกรณีที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 

ขั้นตอนที่ 6 ในการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (The Lead 
Agency) อาจจะปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ประชาชนในการก าหนดว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรจะรวมอยู่ในรายชื่อของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 7 การกระท าโดยปราศจากอคติ ในการกระท าของคณะกรรมากรวิชาการ
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (The Lead Agency) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  อาจจะจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง พ้ืนที่ชุ่มน้ าก่อนที่จะมีการตัดสินใจ  อันส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าใด ๆ 

ขั้นตอนที่ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะหารือกับผู้อ านวยการองค์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Executive Director) เพ่ือเผยแพร่หรือประกาศทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุก ๆ 5 ปี เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงสถานะภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมอยู่ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 

ขั้นตอนที่ 9 ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) จะ
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบสถานะของการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุก ๆ  
2 ปี เพ่ือตรวจสอบว่าถ้ามีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมโทรมลง และจะใช้มาตรการใดในการคุ้มครอง 

ขั้นตอนที่ 10 พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องประกาศภายใต้กฎระเบียบย่อย (Sub- regulation) 
คือพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองเพียงบางส่วน (Partially Protected Wetland) ต้อง
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องมีการควบคุมรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยถูกระบุไว้เป็นพิเศษและ
ต้องขอใบอนุญาต (รายละเอียดก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ของระเบียบนี้ เช่น การก่อสร้างที่ท าด้วย 
อิฐ  กิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาตกปลา การเพาะปลูก การระบายน้ าออก การเผา การตกปลา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสร้างสาธารณูปโภคด้านการขนส่งและการสื่อสารเช่น ถนน รถไฟ โทรศัพท์ 
กิจกรรมเพื่อหาประโยชน์ทางพาณิชย์ การปล่อยของเสีย) 

ขั้นตอนที่ 11 พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการประกาศ ภายใต้ระเบียบย่อยนี้เป็น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
อยู่ภายใต้การอนุรักษ์โดยชุมชนท้องถิ่น (Conservation by Local Community) เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
อยู่ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งอาจจะด าเนินกิจกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Activities) ให้อยู่
ภายใต้ระเบียบในเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ า (Uses of Wetlands)  

รูปแบบที่ 3 วิธีการหรือขั้นตอนการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษ  (Procedure 
for Declaration of a Specially Protected Area)194 กล่าวคือ 1. ขั้นตอนในการออกประกาศให้
เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง อาจจะริเริ่มจากสภาท้องถิ่น (District Council) ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2. แสดงเจตนาโดยการแจ้งให้ผู้อ านวยการองค์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมทราบ (Executive Director) (ก) แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบโดยแสดงเจตนาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (ข) ท าให้ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
มาตรา 20, 21 และ 22 ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ค) ให้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่

                                           
194 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
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ในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้เข้าร่วมในการรับผิดชอบตรวจสอบ โดยการประชุมของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ง) การเตรียมและการจัดส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อง (ก)(ข)
และ(ค) ของกฎระเบียบย่อยนี้  3. กรณีที่ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive 
Director) เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการที่น ามาจากกฎระเบียบย่อย หรือผู้อ านวยการองค์การจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (Executive Director) อาจจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม และต้องมี
คณะกรรมการบริหารในระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
กฎระเบียบย่อยนี้ 4. ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) จะต้องพิจารณา
รายงานที่ได้ยื่นตามระเบียบย่อยในข้อ 2 และข้อ 3 และให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี 

มาตรการทางกฎหมายทั่วไป  (Non-Site Specific Measure) ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า
โดยทั่วไป 

รูปแบบที่ 1 การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า195 (Uses of Wetlands) กล่าวคือ  
1. บุคคลที่ต้องการที่จะด าเนินการกิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะต้องควบคุมตามที่ระบุไว้ท้าย
ระเบียบนี้ ในตารางแนบท้าย เช่น การท าอิฐ การเพราะปลูก การระบายน้ า กิจกรรมสันทนาการ เช่น
การตกปลา การใช้ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ให้บุคคลที่ต้องการใช้ประโยชน์
ไปยื่นใบสมัครเพ่ือขออนุญาตกระท ากิจกรรมดังกล่าวต่อผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
การระบุชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า กิจกรรม ขอบเขตพ้ืนที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. การใช้ทรัพยากรพื้นที่ชุ่ม
น้ าแบบดั้งเดิม (Traditional Uses of Wetland Resources) ไม่อยู่ในการบังคับการใช้ตามระเบียบ
เหล่านี้ ได้แก่ 2.1 การเก็บเกี่ยวพืชน้ า พืชสมุนไพร ต้นไม้และต้นอ้อย 2.2 การเกษตรกรรมใด ๆ ใน
พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งมีเนื้อที่ไม่เกิน 25 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2.3 การท าประมงโดยการใช้
กับดัก หอกและไซ หรือวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการท าเขื่อนหรือท านบกั้นน้ า 2.4 การเก็บกักน้ าส าหรับ
ใช้ในประเทศ  2.5 กิจกรรมการล่าสตัว์  ตามบัญญัติของพระราชบัญญัติสัตว์ป่า ค.ศ. 1996  
3. ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) สามารถอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
โดยออกค าสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือก าหนดวิธีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 3.1 
การจ ากัด หรือข้อห้ามการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3.2 การประกาศให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่และการ
ประกาศปิดตามฤดูกาลในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมแบบดั้งเดิม ในข้อ 3.2 การประกาศให้ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่และการประกาศปิดตามฤดูกาล ต้องเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้อย่างชาญฉลาดใน
ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 4.  บุคคลใดกระท าการฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อ านวยการองค์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Executive Director) ตามข้อบังคับข้อ 3 ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิด ต้องได้รับโทษ 

                                           
195 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
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รูปแบบที่ 2 วิธีการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland Resource 
Use Permit)196 1. บุคคลจะต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยไม่มีใบอนุญาตที่ออกให้
โดยผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) หรือผู้มีอ านาจ 2. บุคคลที่มีความ
ประสงค์ที่จะด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ท้ายระเบียบนี้ ให้ยื่นขออนุญาตการใช้ประโยชน์กับ
ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) โดยยื่นค าร้องตามแบบที่ระเบียบนี้
ก าหนด 3. การบังคับใช้กฎระเบียบข้อ 2  จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีการประกาศ
ออกมาพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในท้ายระเบียบนี้คือ อัตราการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ และการเข้าไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์   เช่น อัตรา
ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต การขึ้นทะเบียน  4. ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Executive Director) จะออกใบอนุญาต โดยก าหนดรูปแบบไว้ในเฉพาะ 

รูปแบบที่  3 การปฏิ เสธใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต (Rejection of 
Permit)197 กรณีพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิเสธหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้
บังคับภายใต้กฎระเบียบย่อยนี้ ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) 
จะต้องกระท าการดังนี้ 1. แสดงเหตุผลของการไม่อนุญาตของรัฐให้กับผู้ขอใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร 2. ให้บุคคลที่ขออนุญาตมีสิทธิในการเข้ารับฟังเหตุผล ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือทั้ง 2 อย่าง 

รูปแบบที่ 4 การเพิกถอนใบอนุญาต (Revocation of Permit)198 ผู้อ านวยการ
องค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) มีอ านาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้ขึ้นทะเบียนได้ ภายหลังจากได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยเหตุว่า
การเพิกถอนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า เนื่องจากกระท าผิดวัตถุประสงค์และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม   

                                           
196 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 12  
197 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
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198 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
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รูปแบบที่ 5 ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าแบบชั่วคราว (Temporary Permits)199 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Lead  Agency) ต้องได้มีการปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการองค์กรจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Executive Director) เพ่ือขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตชั่วคราว ส าหรับการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในกรณีดังต่อไปนี้ 1. พ้ืนที่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องทดน้ าออกจากพ้ืนที่ 
หรือระบายน้ าออก จะต้องมีการจัดการก่อนมีการก่อสร้าง 2. มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าส าหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีความพร้อมหรือความเหมาะสม 3. พ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่จ าเป็นต้องมีการก่อสร้างถนนน  อาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 4. โครงการวิจัยพิเศษ ที่
ต้องใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นระยะเวลาหนึ่ง 5. มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ท าให้เกิด
ความล่าช้าในระหว่างการด าเนินการออกใบอนุญาต 

รูปแบบที่ 6 ก าหนดหน้าที่ของเจ้าของที่ดินและผู้ใช้ประโยชน์ (Duty of Land 
Owners and Users)200 1. เจ้าของที่ดินทั้งหลาย ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า มีหน้าที่
ป้องกันความเสื่อมโทรมหรือการท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ า และต้องรักษาระบบนิเวศและด ารงไว้ซึ่งหน้าที่
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. กรณีมีบุคคลใดกระท าผิด ละเลยหรือปฏิเสธที่จะปกป้องพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายใต้ ข้อ 1. 
นี้จะถือว่าเป็นผู้กระท าความผิด 

รูปแบบที่  7 การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment)201 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับกิจกรรมหรือโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามหลักการป้องกันล่วงหน้า มีการก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. นักพัฒนาที่ดิน 
(Developer) มีความประสงค์ที่จะด าเนินการโครงการที่อาจมีผลกระทบที่ส าคัญต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า พื้นที่
ลุ่มน้ า จะต้องด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการจัดการลุ่มน้ าและทะเลสาบ
ด้วย 2. นักพัฒนาที่ดิน (Developer) จะอาศัยกฎระเบียบย่อยของข้อ 1 นี้จะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี และการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวนี้ 
จะต้องท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Lead Agency) 

                                           
199 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 15  
200 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 17  
201 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 34  
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รูปแบบที่ 8 ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม (Environmental Restoration Order)202 
ผู้อ านวยการองค์การสิ่งแวดล้อม (Executive Director) มีอ านาจออกค าสั่งให้กระท าการใดในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า และชายฝั่งทะเล ซึ่งได้ถูกบุกรุกท าลาย เพ่ือให้ได้รับการฟ้ืนฟู หรือออกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรา 68, 69, 70, 71 และ 72  

รูปแบบที่ 9 การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขการกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า203 (Improvement 
Notice) โดย 1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ถูกตรวจสอบ โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่า มีบุคคลใด ๆ ได้กระท าการ
ละเมิดระเบียบนี้  กล่าวคือ 1.1 กรณีที่บุคคลใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน  ให้แจ้งเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรา 81 และ 1.2 การน ามาตรการอ่ืน ๆ มาใช้ต้องอยู่ภายใต้มาตรา 80 
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ 2. การแจ้งให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อ 1 นี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือ
ท าความเสียหาย ต่อการด าเนินคดีอาญา ซึ่งอาจจตะต้องด าเนินการใด  ๆ ภายใต้ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ 10 มาตรการการลงโทษ ส าหรับการกระท าความผิด (Offences)204 
บุคคลใดกระท าการดังนี้ ถือว่าเป็นความผิด 1. บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือการเข้าไปแผ้ว
ถาง หรือการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง การปรับเปลี่ยนขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่หรือรื้อถอนท าลายโครงสร้างต่าง ๆ ที่ถาวรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งบนบกและในน้ า  
3. คุกคามหรือรบกวนพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยวิธีการเจาะหรือขุดอุโมงค์ ในลักษณะที่มีหรืออาจจะมีความ
เป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 4. ท าให้เกิดการตกตะกอนที่ทับถมในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ
ภายใต้วัตถุ สลายใด ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีลักษณะหรืออาจมีลักษณะที่คล้ายหรือใกล้เคียง อันมี
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 5. การท าลาย ท าให้เสียหาย หรือการกระท าการใด ๆ เพ่ือรบกวน ใน
ลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชหรือสัตว์ หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ 6. การน าเข้ามาของพืช
ต่างถิ่น หรือพืชที่แปลกใหม่ หรือน าเข้ามาพืชหือสัตว์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  7. การขุดดินออกไปจากพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า หรือการเผาท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 8. การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ภายในพ้ืนที่คุ้มครอง หรือพ้ืนที่คุ้มครอง ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการ 10. การกระท าความผิด การละเลย หรือปฏิเสธที่จะคุ้มครองชายฝั่งทะเล หรือพ้ืนที่ 

                                           
202 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 35  
203 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 36  
204 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 37  
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ลุ่มน้ า จากการบุกรุกท าลายสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับข้อบังคับเหล่านี้  11. การฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
ใด ๆ ของข้อบังคับนีอั้นถือว่าการกระท าเหล่านี้เป็นความผิด 

รูปแบบที่ 11 บทลงโทษ (Penalties)205 ส าหรับการกระท าความผิด 1. บุคคลใด ๆ 
พบเห็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติของระเบียบนี้ บุคคลนั้นจะต้องรับผิดในการ
กระท าโดยถูกจ าคุกไม่ต่ ากว่า 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3,000,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 2. นอกจาก
บทลงโทษตามข้อ 1 นี้แล้ว บุคคลใดที่กระท าความผิด จะต้องท างานสาธารณะชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

รูปแบบที่ 12 การอุทธรณ์ค าสั่ง (Appeals)206 1. บุคคลใดได้รับความเสียหายจาก
การกระท าโดยการออกค าสั่งโดยตรงภายในระเบียบนี้ สามารถที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม 2. ค าตัดสินหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมถือเป็นที่สุด 

รูปแบบที่ 13 การมอบหมายอ านาจและหน้าที่  (Delegation of Powers and 
Functions)207 คณะกรรมการบริหารอาจจะมีความจ าเป็นต้องมอบหมายอ านาจและหน้าที่บางอย่าง 
ภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้ให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง (Lead  Agency) ที่อยู่ภายในเขตอ านาจได้ 

 
ตารางท่ี 3.3  เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่าง

ชาญฉลาดของประเทศสาธารณรัฐยูกานดา 
ตารางที่ 3.3 (ต่อ)  

หลักเกณฑ์ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 
 
 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. คณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
4. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขต หรอืมณฑล 
5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

                                           
205 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000, Section 38  
206 Section 39 Appeals.  
207 The National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 

Shores Management) Regulations, 2000 Section 40  
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)  

หลักเกณฑ์ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า มาตรการที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะ 
(Site-Specific Measure) 

1. การคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. การจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 

มาตรการทางกฎหมายทั่วไป 
(Non-Site Specific Measure) 
 
 

1. การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. วิธีการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
3. การปฏิเสธใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต   
4. วิธีการเพิกถอนใบอนุญาต 
5. ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าแบบชั่วคราว 
6. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7. ค าสั่งให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
8. การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขการกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
9. มาตรการการลงโทษ ส าหรับการกระท าความผิด 
(Offences) บุคคลใดกระท าการดังนี้ ถือว่าเป็นความผิด  
10. บทลงโทษ (Penalties) ส าหรับการกระท าความผิด 
11. การอุทธรณ์ค าสั่ง 
12. การมอบหมายอ านาจและหน้าที่   

 

 

3.3.2 วิเคราะห์องค์กรมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ชาญฉลาดของประเทศสาธารณยูกานดา 
3.3.2.1 ขอ้ดี มี 2 ประการ  
ประการที่  1 องค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหลายระดับ ตั้งแต่ใน

ระดับชาติ ระดับเขตหรือมณฑล และระดับท้องถิ่นคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ าที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและประกาศพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับชาติและนานาชาติ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือมณฑล ท าหน้าที่ 

ประการที่ 2 มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ คือ องค์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Executive Director National Environment Management Authority) โดยท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าภายในประเทศ 
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3.3.2.2 ขอ้เสีย  
คือ องค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยให้องค์กรภาคประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ า โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบาย
และแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่น และควรมีผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland Investigator) 
เป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐเหมือนอย่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 
 

3.3.3 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดของ
ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา 
3.3.3.1 ขอ้ดี มี 7 ประการ  
ประการที่ 1 องค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมหลายระดับตั้งแต่ระดับ

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงานเฉพาะในการจัดการคือ องค์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(MENA) National Environment Management Authority หรือ NEMA อยู่ภายใต้กระทรวงน้ า 
ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศในระดับชาติ 
ระดับเขตหรือมณฑลและระดับท้องถิ่น ในการบริหารจัดการใช้วิธีการประสานความร่วมมือระหว่ าง
รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ในการก าหนดและใช้มาตรการที่จ าเป็นในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าและ
การใช้ระบบอนุญาตหรือขออนุมัติจากส่วนกลางในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ า208 

ประการที่ 2 กฎหมายในปัจจุบันมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
จารีตประเพณีที่อยู่บนพ้ืนฐานว่าสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐประชาชนมีสิทธิเก็บกิน
(Usufruct) และรัฐธรรมนูญของประเทศ ค.ศ. 1995 มาตรา 237  ยังก าหนดให้รัฐต้องบัญญัติ
กฎหมายมาเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า  และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1995 ที่ก าหนดหลักการใน 
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันน าไปสู่การออกระเบียบโดยเฉพาะ คือ ระเบียบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วย 
(การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พ้ืนที่ลุ่มน้ า และ ชายฝั่งทะเล) ค.ศ. 2000 ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา209 (The 

                                           
208 นวรัตน์  ไกรพานนท์, “การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับโลกของสาธารณรัฐยูกันดา,” วารสาร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, หน้า 48. 
209 The National Environment (Wetlands, River Banks and 

Lake Shores Management) Regulations, 2000 



158 

 

National Environment Wetlands, River Banks and Lake Shores Management) Regulations, 
2000 

ประการที่ 3 มีนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่น าหลักการอนุรักษ์และการใช้อย่าง
ชาญฉลาด ผลของนโยบายท าให้น ามาใช้ในการบัญญัติระเบียบการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเป็น
นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศเพ่ือด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของระบบ
นิเวศวิทยา และหน้าที่ทางสังคมเศรษฐกิจเพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชนในอนาคต   โดยมี
เป้าหมายที่จะสร้างหลักการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ผลผลิตที่ยั่งยืนในอนาคต ส่งเสริมการ
ตระหนักและบูรณาการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม210  มีการก าหนด
กลยุทธ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการใช้อย่างชาญฉลาด  เช่น การก าหนดกิจกรรมที่กระท า การใช้ประโยชน์
ต้องใช้โดยไม่ท าลายคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรม และต้องพิจารณาจากความจ าเป็นของผู้ใช้
ประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประมง หรือการเก็บเกี่ยวต้นกก 
ควรจะก าหนดระดับในการใช้หรือเก็บเกี่ยว เพ่ือรักษาไว้ใช้ต่อไปในอนาคต  มีการก าหนดพื้นที่อนุรักษ์ 
(Protected Wetlands Areas) ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญต่อถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเพ่ือความ
หลากหลายของทรัพยากรทางนิเวศวิทยา โดยมีการก าหนดให้ใช้ได้บางส่วนโดยต้องแยกพ้ืนที่ออกไป
เพ่ือการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือการควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ การระบายน้ าออก ต้องมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบ ส าหรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ และการฟ้ืนฟู 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องมีการประเมินผลหรือติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

ประการที่ 4 คณะที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาทางวิชาการ (The Wetlands Advisory 
Group) ท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติและมีการประชุมกันทุกไตรมาสเป็น
ประจ า คณะกรรมการนี้รับผิดชอบในการให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ าและสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องโดยทั่วไปและในเรื่องเฉพาะการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด การจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการลงนามรับรองพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)211 

                                           
210 The Republic of Uganda, Ministry of Natural Resources, 

op. cit. 
211 The Republic of Uganda, National Report on The 

Implementation of the Ramsar convention on Wetlands 
National Reports to be submitted to the 12th Meeting of the 
Conference of the Contracting Parties, Uruguay, 2015, p. 1 9, 

Retrieved June 16, 2019 from 
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ประการที่ 5 มาตรการควบคุมการพัฒนาในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและห้ามกิจกรรมที่ท าให้ไม่มี
ความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของสังคม และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยน าระบบใบอนุญาตมาใช้ในการ
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เช่น การระบายน้ าออก การเพาะปลูก การตกปลา การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน ทาง
รถไฟ โทรศัพท์ การเผาป่า การค้าของป่า 

ประการที่ 6 การสร้างพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติโดยก าหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองตาม
กฎหมายมีลักษณะความเข้มงวดที่แตกต่างกันหลายระดับตามความเหมาะสมของการอนุรักษ์ตั้งแต่   
1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ (Fully Protected Wetland) 2. พ้ืนที่ชุ่มน้ า
เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองเพียงบางส่วน (Partially Protected Wetland) 3. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่
ภายใต้การอนุรักษ์โดยชุมชนท้องถิ่น (Conservation by Local Community) 

ประการที่ 7 มาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้อย่างชาญฉลาด คือ การส่งเสริม
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) โดยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการร่วมกัน
กับภาครัฐ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นองค์กรพ้ืนฐานที่ริเริ่มมาจากการกระบวนการวางแผนจัดการ และใน
อนาคตจะมีการน าบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไป212 

3.3.3.2 ขอ้เสีย มี 4 ประการ  
ประการที่ 1 ขาดการติดตามตรวจสอบการจัดการในทุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Site) 

มีการจัดท าการประเมินผลการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า บางพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ทะเลสาบจอร์จ (Lake Gorge) 
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศในปี 2013213 

ประการที่ 2 ขาดการวางแผนจัดการในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 
(Ramsar Site) มีเพียงบางพ้ืนที่ชุ่มน้ าเท่านั้นที่มีการวางแผนจัดการ เช่น ทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake 
Victoria) Kiyanja wetland, Bunyonyi and Rwebicere wetlands เป็นต้น214  

ประการที่ 3 ขาดการติดตามตรวจสอบสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งต้องแจ้งว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีการรายงานใน
บางพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การบุกรุกเข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม การท าสวน
ดอกไม้มีผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม 
                                           

http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/ 
2014/national-reports/COP12/cop12_nr_uganda.pdf 

212 Ibid., p. 15. 
213 Ibid., p. 18. 
214 Ibid., p. 17. 
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ประการที่ 4 ยังไม่มีการน ามาตรการส่งเสริมการสื่อสาร การศึกษาและการตระหนัก
รู้ (CEPA) มาใช้ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น มีการก าหนดไว้ในนโยบายการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ 
ในกลยุทธ์ที่ 7.9 เรื่องการพัฒนาความตระหนักรู้ของประชาชนในคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ า โดยให้รัฐบาล
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กับรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยก าหนดให้จัดท ารณรงค์ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 215 ดังนั้น มี 
การด าเนินการน ามาตรการ CEPA มาใช้ในระดับชาติ ส่วนในระดับท้องถิ่นยังอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การด าเนินการ จัดท าแผนโครงการและคู่มือการด าเนินการ216 

 

3.4 ประเทศสาธารณรัฐอนิเดีย (India) 

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย มีสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศคล้าย
กับประเทศไทย และเป็นตัวอย่างของการจัดการที่ดี  คือ Chilika Lake และประสบความส าเร็จใน
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากการที่ถูกถอนออกจากทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า และถูกบรรจุไว้ในบัญชีว่าเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องมีการฟ้ืนฟู หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศวิทยา
เกิดขึ้นเป็นผลจากการท ากิจกรรมของมนุษย์ ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าตกอยู่ในภาวะอันตราย ที่เรียกว่า 
Montreux Record  ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมจากการตัดไม้
ท าลายป่า ท าประมงผิดกฎหมาย ท าให้เกิดปัญหาน้ าเสียและตื้นเขิน แต่รัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย ก็สามารถจัดการและพัฒนาโดยการตั้งองค์การบริหารพ้ืนที่ เรียกว่า CDA (Chilika 
Lake Development Authority) ประกอบด้วยสหสาขาวิชา เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
นักบริหาร นักกฎหมาย เป็นคณะท างานที่เข้ามาฟ้ืนฟูและจัดท าแผนการจัดการแบบบูรณาการ  จน
ได้รับรางวัล Ramsar Conservation  Award นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย จึงได้
มีการออกกฎหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2017 (The 

                                           
215 The Republic of Uganda, Ministry of Natural Resources, 

op. cit., p. 45. 
216 The Republic of Uganda, National Report on The 

Implementation of the Ramsar convention on Wetlands 
National Reports to be submitted to the 12th Meeting of the 
Conference of the Contracting Parties, Uruguay, 2015, p. 24. 
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Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017) เพ่ืออนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน217 

ประเทศสาธารณรัฐอินเดียมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่า
ประเทศไทย 6 เท่า หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดียปัจจุบัน
ประกอบด้วย 28 รัฐ 7 เขตปกครองพิเศษ เมืองหลวงของประเทศคือ เมืองเดลี อยู่ในรัฐหรยาณา 
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียมีหลายรูปแบบ คือ ที่ราบสูงอยู่ตอนเหนือ ซึ่งมีภูเขาหิมาลัยเป็น
แนวเขตแดนธรรมชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ โดยเฉพาะแม่น้ าส าคัญ 5 สาย ที่เรียกว่า  
“ปัญจมหานที” ได้แก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหี  ตอนกลางเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าคงคา 
ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในโลก ทางด้านตะวันตกเฉียง
เหนือแถบแคว้นราชสถานเป็นส่วนของทะเลทรายทาร์ ส่วนทางตอนใต้มีทั้งที่ราบสูงอันแสนจะแห้ง
แล้ง และติดกับฝั่งทะเลซึ่งเป็นเขตมรสุม เนื่องจากมีความหลากหลายในเชิงภูมิศาสตร์ เป็นเหตุให้
อินเดียมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างมาก จากหนาวที่สุดที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ไปจนถึงร้อน
ที่สุดจนคนตาย  จากแห้งแล้งที่สุดไปจนถึงเขตที่มีฝนตกชุกที่สุดของโลก218  

 ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เมื่อ  ปีพ.ศ. 
2518 มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) จ านวน 26 แห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 
689,131 เฮกเตอร์219 พ้ืนที่ชุ่มน้ าในสาธารณรัฐอินเดีย มีหลายประเภท เช่น ป่าชายเลย ทะเลสาบ 
หนอง บึง โดยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าประมาณร้อยละ 3 ของเนื้อที่ประเทศทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าในอินเดียมี

                                           
217 Shrut Brahmbhatt, Leal Mechanism for the 

Conservation of Wetlands, Retrieved November 8, 2017 from 
http://www.gnlu.ac.in/bc/LEGAL MECHANISM FOR THE 
CONSERVATION OF WETLANDS_Shrut Brahmbhatt.pdf 

218 ข้ อ มู ล ป ร ะ เ ท ศ อิ น เ ดี ย , ค้ น วั น ที่  6 ม ก ร า ค ม  2559 จ า ก 

http://www.2by4travel. com/home/Data-travel/India/khxmul-
thawpi-prathes-xindeiy 

219 The Secretariat of the Convention on Wetland, All Site 
in India, Retrieved July 9, 2017 from 
http://www.ramsar.org/wetland/india 
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เนื้อที่ประมาณ 58.2 แฮกเตอร์ ประกอบด้วยพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุด คือ 40.9 แฮกเตอร์220 
ประเทศสาธารณรัฐอินเดียเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า221 ที่ประสบความส าเร็จ ในการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากการเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจนถูกขึ้นทะเบียนใน Montreux 
Record คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซิลิก้าเลค (Clilika Lake) ที่ถูกเสนอเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) อยู่ในการดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย อยู่ในรัฐโอริสา ทางตะวันออกของอ่าวเบงกอล มีลักษณะเป็นทะเลสาบ คือ มีป่า และมีทางน้ า
ไหลเข้าออกสู่ทะเล  ทะเลสาบนี้ ตั้งอยู่ระหว่างรัฐ สองรัฐ และมีแม่น้ าต่าง ๆ ไหลลง ท าให้มีสภาพน้ า
เป็นน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม นอกจากนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ไหลสูญพันธุ์ได้แก่ โลมาอิรวดี มีนกและนกน้ า
จ านวนกว่า 20,000 ตัว เป็นแหล่งการท าประมง ต่อมามีประชากรมาอาศัยอยู่จ านวนมากท าให้เกิด
ความเสื่อมโทรมมีการสร้างเขื่อน มีการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดตะกอนในพ้ืนที่รับน้ า ส่งผลให้เกิด
การอุดตันของปากอ่าว ปากแม่น้ าถูกปิด ท าให้ไม่มีน้ าทะเลไหลเวียนเข้าออก เกิดความไม่สมดุล ของ
น้ า ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย นอกจากนี้มีการล่านกที่ผิดกฎหมาย มีการเลี้ยงสัตว์ป่า เช่น เลี้ยงกุ้ง  ปลา 
ท ากระชัง จนเต็มพ้ืนที่เกิดปัญหามลพิษ จนกระทั่งรัฐบาลของสาธารณรัฐอินเดีย พิจารณาจัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เรียกว่า CDA (Clilika Lake Development Authority) เข้ามา
บริหารจัดการฟ้ืนฟูใหม่หมดโดยระบุหน้าที่เพ่ือป้องกันระบบนิเวศเพ่ือคงสภาพของเดิมไว้ และจัดการ
แผนการจัดการพ้ืนที่ขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยมีลักษณะเป็น Multidimension เป็นการบริหารแบบรวม
หน่วย คือ เพ่ือให้มีนโยบายและเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ การใช้แผนการจัดการแบบบูรณาการ 
และการรวมแผนการจัดการเดียวกันจากหลายๆแผน ท าให้ออกมาเป็นแผนใหญ่เพียงแผนเดียว โดย
คณะท างาน ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  มีมุขรัฐมนตรีของรัฐโอริสสา เป็น
ประธาน มีการประชุมร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ประสบความส าเร็จจากการบริหารจัดการที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการที่ดีที่สุดโดยผ่านการศึกษาวิจัย ผล
จากการศึกษาวิจัย พบว่าปัญหาส าคัญ คือ เมื่อไม่มีการถ่ายเทของน้ าทะเล ท าให้เกิดสาหร่ายเสีย
สมดุลของน้ า  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ตัดสินใจที่กล้าหาญโดยเปิดเส้นทางออกสู่ทะเลใหม่โดยต้อง

                                           
220 Derek A. Scott, Wetland in India, In Directory of Asian Wetlands (Gland, 

Switzerland: IUCN, 1989), Retrieved January 20, 2013 from http://wgbis.ces.iisc.ernet 
.in/energy/water/paper/wetlands/impacts.html 

221 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้้าโลกประจ้าปี 2557 เรื่อง “พื้นที่ชุ่มน้้าและการเกษตร: คู่หูสู่

ความเจริญ”, หน้า 50-51. 
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อาศัยงบประมาณสูงมากอย่างน้อย 2.7 ล้านรูปี ได้มาจากกองทุนบริหารพิเศษ (Small Grant Fund) 
ของเขา จากนั้นจะมีการจ้างหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนชั้นน าของประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อมาส ารวจเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานของแผนการพัฒนาและการตัดสินใจเปิดเส้นทางออก
สู่ทะเลใหม่โดยใช้เวลาและข้อมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และทางระบบนิเวศ อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2536-2544) ออกแบบการเปิดเส้นทางออกสู่ทะเล โดยใช้รูปแบบจ าลอง 3 มิติ 
ดูว่าเปิดเส้นทางแล้วมีการไหลเข้าออกของน้ าทะเลอย่างไร และรักษาความเค็มและความจืดของน้ า 
เพ่ือให้เป็นน้ ากร่อย  ซึ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้เวลา 8 ปี จน
ท าให้ถูกถอนชื่อออกจาก Montreux Record  และได้รับรางวัล 

แม้ว่าในประเทศสาธารณรัฐอินเดียจะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายแยกต่างหากส าหรับการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย แต่ก็มีกฎหมายที่ใช้เทียบเคียงทางอ้อมหรือเครื่องมือ
ทางกฎหมายอ่ืน ๆ เหล่านี้ได้แก่  พระราชบัญญัติประมง ค.ศ. 1857 พระราชบัญญัติป่าไม้ ค.ศ. 
1927 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ค.ศ. 1972 พระราชบัญญัติน้ า (ป้องกันและควบคุม
มลพิษ) ค.ศ. 1974 พระราชบัญญัติการเดินเรือทางทะเล  เขตเศรษฐกิจและไหล่ทวีป ค.ศ. 1976 
พระราชบัญญัติน้ า ค.ศ. 1980 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1980 พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์
ป่า ค.ศ. 1991 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002 และกฎหมายประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ข้อก าหนดเผ่าและป่าดั้งเดิมอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ (สิทธิของชุมชน) พ.ศ. 2006 

ภายใต้บทบัญญัติเหล่านี้ มีลักษณะแตกต่างกันตั้งแต่การป้องกันคุณภาพน้ าและการแจ้ง
เตือนของระบบนิเวศในพื้นที่ที่มีความส าคัญที่จะมีผลต่อการอนุรักษ์ การดูแลรักษาและการขยายพันธ์
พืชและสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธ์ต่างถิ่น ของสัตว์น้ า อย่างไรก็ตามค าว่า พ้ืนที่
ชุ่มน้ าไม่ได้ใช้เฉพาะเครื่องมือทางกฎหมายแต่ต้องมีนโยบายสนับสนุน กลยุทธ์การอนุรักษ์แห่งชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ.1992 นโยบายเกี่ยวกับชายฝั่งทะเล ค.ศ.1991 นโยบาย
ระดับชาติและระดับมหภาค  กลยุทธ์การด าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1999  
และนโยบายน้ าแห่งชาติ ค.ศ. 2002 หลังจากนั้นในปี 1985 - 1986 โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
แห่งชาติ (NWCP) เป็นความร่วมมือกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่แรมซาร์ไซต์ เพ่ือการอนุรักษ์และ
การจัดการภายใต้โครงการ ได้มีการน าหลายมาตรการมาใช้ เช่น การย่อยสลายและการลดจ านวน
ของพ้ืนที่น้ า เนื่องจากการบุกรุกของวัชพืช ,แมลงรบกวนการเก็บกักน้ ากัดเซาะ ,กิจกรรมทาง
การเกษตร, ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย และการปล่อยน้ าเสีย ต่อมาในปี ค.ศ.1993 มีแผนการอนุรักษ์
ทะเลสาบแห่งชาติ (NLCP) มุ่งเน้นไปที่ทะเลสาบโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเมือง และในเขตเมือง
โดยรอบโดย เริ่มต้นเพียง 10 ทะเลสาบถูกระบุส าหรับการอนุรักษ์และการจัดการภายใต้แผน 
นอกจากนี้ยังมีแผนอนุรักษ์แม่น้ าแห่งชาติ (NRCP) การด าเนินงานตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1995 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าในแม่น้ าที่ส าคัญของสาธารณรัฐอินเดียผ่านการด าเนินการลด
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มลพิษการท างานให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในการใช้งานตามที่ก าหนด   นโยบายน้ าแห่งชาติ 2012 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์แม่น้ าและแหล่งน้ ารวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ในลักษณะการ
วางแผนทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นโยบายที่เน้นตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ
นิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าและที่ราบน้ าท่วมถึง ควรจะได้รับการยอมรับและน ามาพิจารณาในขณะที่การ
วางแผนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าโดยรายงานของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ปี ค.ศ. 2006 มี
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งเน้น การก าหนดกรอบของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรั กษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ และสร้างโปรแกรมระบบการขึ้นทะเบียน และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือพัฒนาการ
ตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน222 

เมื่อปี ค.ศ. 2006 นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Policy) จาก
นโยบายดังกล่าวท าให้ต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากการถูก
บุกรุกท าลายรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยมีเหตุผลใน
การออกระเบียบเพราะพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ า ให้ผลผลิตมาก และส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ  เสนอให้มีระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดของพื้นที่ชุ่มน้ า 
เป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้เกินศักยภาพ และเสนอแนะโดยคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ออก
ข้อบังคับว่าด้วย การอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปี ค.ศ. 2010 The Wetlands (Conservation 
and Management) Rules 2010  ได้ก าหนดกิจกรรมที่ถูกจ ากัด ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  หรือก าหนด
กิจกรรมที่ต้องขอรับอนุญาตกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น เวนคืน การตั้งอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง 
การขุดดิน  ทิ้งขยะ การผลิต หรือการเก็บสารอันตราย  การก่อสร้างถาวรภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
นอกจากนี้ยังควบคุมกิจกรรม ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล เช่น การเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ยั่งยืน การเก็บ
เกี่ยวของทรัพยากรเกินขนาด การปล่อยน้ าทิ้งจากการเกษตรและการขุดลอก  อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบเหล่านี้  เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ
อนุสัญญาแรมซาร์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและมีความส าคัญ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายใต้
การด าเนินการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์การ (UNESCO)  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในที่สูงเหนือกว่าระดับน้ าทะเล 
2,500 เมตร พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ก าหนดโดยรัฐ223 

                                           
222 Nitin Bassi, “Status of Wetlands in India: A Review of 

Extent, Ecosystem Benefits, Threats and Management Strategic,” 
Journal of Hydrology: Regional Studies (February 2014): 1-19. 

223 P. Danderkar, Swarup Bhattacharya and H. Thakkar, 
“Wetland (Conservation and Management) Rule 2010: Welcome, 

but a Lost Opportunity: This cannot Help Protect the Wetlands 
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ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐอินเดียได้ออก
ระเบียบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  The Wetlands (Conservation and 
Management) Rules 2017   มีหลักการเพ่ิมอ านาจรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการกระจาย
อ านาจในการจัดการ ให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายหรือองคกรที่มีเขตอ านาจ (The Stute 
Wetlands Authority: SWA) มาจากรัฐบาลกลางโดยมีสมาชิกจากผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม เช่น 
กรมประมง กรมน้ า กรมป่าไม้ และมีหน่วยงานจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีเขตอ านาจ (Union Territory 
Wetlands Authority) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอ านาจของตน ถือเป็น
รูปแบบการกระจายอ านาจในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง อันถือว่าเป็นจุดเด่น
ของข้อบังคับฉบับนี ้

 
 
 
 

3.4.1 ระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ ชุ่มน ้ า ปี  ค.ศ. 2017 (The 

Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017) 
ระเบียบฉบับนี้ออกโดยอาศัยนโยบายสิ่งแวดล้อม ค.ศ.2006 และกฎหมายคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1986 (Environmental Protection Act ค.ศ. 1986) มาตรา 23224 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ มีความจ าเป็นต้องประกาศนี้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1.  เพ่ือจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญอันส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการ
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่อระบบนิเวศ 

2.  เพ่ือลดการคุกคามหรือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ า  โดยการกระท ากิจกรรมต่างในพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า เช่น การปรับเปลี่ยนสภาพที่ดินโดยการระบายน้ าออก และการถมดินบนพ้ืนที่ชุ่มน้ า มลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน การก าจัดของเสีย  การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ า  

                                           

Sir,” South Asia Network on Dams, Rivers & People (February 
2011): 1-6. 

224 Environmental Protection Act 1986 Section 23  
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3.  รัฐบาลกลางได้ก าหนดให้มีการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และมีการสนับสนุนการเงินและเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารท้องถิ่นใน
กิจกรรมต่างที่มีแผนโครงการมาน าเสนอ 

4.  นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี ค.ศ. 2006 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบนิเวศ
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าและมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการจัดหาเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์  เพ่ือรักษาคุณลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ระเบียบดังกล่าวให้ค านิยามเรื่องการใช้พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด อันสอดคล้องกับนิยาม
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า คือ  

การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด (Wise Use of Wetlands) การรักษาคุณลักษณะทาง
นิเวศวิทยา โดยการใช้อย่างชาญฉลาดต้องผ่านการวิธีการจัดการอย่างยั่งยืน225 

เขตที่มีอิทธิพล (Zone of Influence) หมายถึง ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่รับน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความซับซ้อน กิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาและการ
บริการของระบบนิเวศ226 

คุณลักษณะทางนิเวศวิทยา (Ecological Character) หมายถึง องค์ประกอบโดยรวมของ
ระบบนิเวศ กระบวนการและการให้บริการของพ้ืนที่ชุ่มน้ า227 

ขอบเขตการบังคับใช้ (Application of Rule)228 กฎระเบียบนี้น ามาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วไป
และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความซับซ้อน กล่าวคือ  1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ 2. พื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้ถูกประกาศโดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งรัฐและ
หน่วยงานที่มีอ านาจ  

ทั้งนี้ กฎระเบียบเหล่านี้ไม่สามารถน าไปใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติป่าไม้ 
ค.ศ. 1927 พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ค.ศ. 1972 พระราชบัญญัติป่าสงวน ค.ศ. 1980  ระเบียบ
เกี่ยวกับป่าชายแลน  

                                           
225 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 2 (i)  
226 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 2 (j)  
227 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 2 (d)  
228 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 3  
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3.4.1.1 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า  
กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (The Ministry of 

Environment, Forests and Climate Change: MOEFCC) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการ
และวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นองค์กรแรกที่รับผิดชอบในการดูแลระบบนิเวศที่ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการจัดการทรัพยากรน้ า และลดความยากจน โดยมีประจ าอยู่ในแต่ละมลรัฐ 
โดยท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้เป็นหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ได้มีการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติไว้ในนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Policy: NEP)  

หน่วยงานพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งรัฐ (The State Wetlands Authority: SWA) หน่วยงาน
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีเขตอ านาจ (Union Territory Wetlands Authority) ซึ่งจะอยู่ในแต่ละมลรัฐ 
ท าให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าใช้หลักการกระจายอ านาจให้แก่ละมลรัฐ  โดยให้อ านาจแก่
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ในแต่ละมลรัฐมีอ านาจบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในอาณาเขตของตนเอง
ได้ และสามารถเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งทางนิเวศวิทยา อุทวิทยา การวางแผนภูมิศาสตร์ การ
ประมง เศรษฐกิจและสังคม หน้าที่ของหน่วยงานพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งรัฐ ได้แก่  1. ท าหน้าที่รายงาน
กิจกรรมและอนุญาตให้ท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า 2. ให้ค าแนะน ากิจกรรมต้องห้ามท าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การก าหนดกิจกรรมที่ต้องขอรับ
อนุญาตและก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ 3. พัฒนากลยุทธ์การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ดีขึ้น เช่น 
การก าหนดกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และการใช้อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และน าหลักการใช้อย่าง
ชาญฉลาดมาใช้ในการจัดการระบบนิเวศซึ่งรวมถึงการใช้อย่างยั่งยืน  และ 4. ให้ค าแนะน ามาตรการ
ส าหรับเพ่ิมความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับคุณค่าและหน้าที่ของพ้ืนที่
ชุ่มน้ า229 

หน่วยงานกลางที่ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(The Central Wetlands Regulatory Authority: CWRA)230 มีอ านาจในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า

                                           
229 GK Today Academy, Government Notifies Wetland 

(Conservation and Management) Rules 2017, Retrieved April 
20, 2019 from https://currentaffairs. Gk today.in/tags/wetland-
conservation-and-management-rules-2017 

230 India, Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change, The Central Wetlands Regulatory Authority, Retrieved 
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ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 1. ให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลกลางเก่ียวกับข้อเสนอที่ได้รับจากรัฐบาล
มลรัฐ ส าหรับการยกเว้นส าหรับกิจกรรมที่ต้องห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. ก าหนดบรรทัดฐานและ
แนวทางส าหรับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างบูรณาการตามหลักการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด 3. 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกาศพ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างพรมแดน (Transboundary Wetlands) 4. 
ทบทวนความก้าวหน้าและการบูรณาการส าหรับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศ 

3.4.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญ
ฉลาดของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

มาตราการเฉพาะทางกฎหมาย (Site-Specific Measure) คือ ข้อห้ามในกระท า
กิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Restriction of Activities in Wetland)231 โดยการกระท ากิจกรรมทั้งหลาย
ต่อไปห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 1. การแปรสภาพดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. การจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 3. การด าเนินการ หรือการจัดการ หรือการ
เก็บรักษา หรือการก าจัดวัตถุอันตรายของการผลิตในโรงงานต่าง ๆ 4. การทิ้งของเสียหรือขยะ 5 . 
การก าจัดขยะโดยไม่มีการบ าบัดและการปล่อยของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ และของเสีย
จากเมือง ชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของประชาชน 6. การสร้างสิ่งก่อสร้างเลียนแบบธรรมชาติอย่าง
ถาวร ยกเว้น ท่าเรือ 7. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจส่งมีกระทบต่อระบบนิเวศภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามที่
ก าหนดโดยผู้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ  

กิจกรรมที่ต้องห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามระเบียบฉบับนี้ มีลักษณะเป็นการใช้ที่
ไม่เกิดประโยชน์ รวมถึงการบุกรุกในทุกรูปแบบ การตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรม การทิ้งและการ
ปล่อยสิ่งปฏิกูล น้ าทิ้งที่ไม่ผ่านการบ าบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม เมือง หมู่บ้าน และการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ในระเบียบนี้มีการก าหนดเขตที่มีอิทธิพลต่อพ้ืนชุ่มน้ า  (Zone of 
Influence) หมายถึง ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่รับน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความซับซ้อน มีกิจกรรมการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาและการบริการของระบบนิเวศ232 

                                           

April 20, 2019 from http://www.moef. nic.in/division/national-
wetland-conservation-programme-nwcp 

231 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 
2017. Section 4  

232 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 
2017. Section 2 (j)  
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มาตรการทางกฎหมายทั่วไป (Non-Site Specific Measure) เป็นมาตรการทั่วไปที่
น ามาใช้เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่ ง
ในข้อบังคับจะให้ค าจ ากัดความของค านิยามที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประการที่  1 คือ การให้ค า
นิยามค าว่า “พ้ืนที่ชุ่มน้ า” โดยให้ค านิยามตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า233 คือ “พ้ืนที่ราบลุ่ม พื้นที่
ลุ่มชื้นแฉะ มีน้ าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขัง
หรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราวทั้งท่ีเป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืดน้ ากร่อยและน้ าเค็ม รวม
ไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุดมีความลึกของระดับน้ าไม่
เกิน 6 เมตร แต่ไม่รวมถึง ทางน้ า ทุ่งนา ที่ส าหรับเก็บน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้
ส าหรับการดื่มน้ า และการสร้างโครงสร้างส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท านาเกลือ การสันทนาการ 
ท่องเที่ยว และการชลประทาน  

การแบ่งประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น 2 ประเภท คือ 1.พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2.พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการแจ้งจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ 
และภายใต้การบริหารงานของรัฐยูทาห์ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความซับซ้อน (Wetland Complexes) หมายถึง พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ระบบนิเวศและระบบอุทวิทยาตั้งแต่สองระบบมีความต่อเนื่องจากกันไป234 

มาตรการทั่วไปที่น ามาใช้เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ประการที่ 2 คือ การบูรณาแผนการจัดการ ( Integrated Management Plan) หมายถึง   
เอกสารที่แสดงกลยุทธ์และการปฏิบัติให้บรรลุถึงการใช้อย่างชาญฉลาด และแผนควรประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการจัดการ การกระท าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจัยที่มีผลหรืออาจส่งผล
กระทบ ลักษณะเด่นของพ้ืนที่แต่ละแห่ง การตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางระบบนิเวศวิทยา และมาตรการในการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ235 

มาตรการทั่วไปที่น ามาใช้เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ประการที่ 3 คือ การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Inventory of all 
Wetland) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐ (State Wetlands 

                                           
233 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 2 (g)  
234 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section (h) 
235 The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 

2017. Section 2 (e) 



170 

 

Authority) จัดเตรียมรายชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด และรายงานมายังกระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยจัดท ารายงานให้ทราบภายใน 6 เดือน จากนั้นจะมีการน าข้อมูลมาขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอลและต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยในทุก 10 ปี236 

สรุปสาระส าคัญของระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2017  ระเบียบ
ดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ในการก ากับดูแลและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้ความส าคัญกับองค์กรใน
การก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละมลรัฐ (State Wetlands Authority) อันเป็นการกระจายอ านาจ
ไปยังส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอ านาจของตน ตลอดจนมีหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ  ในข้อบังคับดังกล่าว มีการก าหนดมาตรการเฉพาะให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศก าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ เป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง โดยมีการ
ก าหนดห้ามกิจกรรมที่กระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การถมที่ดิน การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณ
ใกล้เคียง การระบายของเสียลงในแม่น้ า การสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น ส าหรับ
กิจกรรมก าหนดว่าต้องที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้กระท าได้ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การเปลี่ยนแปลงโดยใช้
ก าลัง เครื่องจักร การเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์ การเก็บทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การปล่อยสัตว์ การท า
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้หน้าที่ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วน
ใหญ่เป็นของรัฐ ซึ่งมีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการจัดตั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ระดับท้องถิ่น และก าหนดให้จัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า   และมีการจัดท าเอกสาร
สรุปย่อเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้พื้นที่ชุ่มน้ าเหล่านั้นอยู่ภายใต้ระเบียบนี้ รัฐบาลกลางจะประกาศให้
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่ยอมรับเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง และหากประชาชนไม่พอใจค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สามารถอุทธรณ์โต้แย้งสิทธิในการจัดตั้งพ้ืนที่ได้โดยส่งให้อนุญาโตตุลาการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณา
ข้อพิพาทได้ ไม่ต้องน าคดีไปสู่ศาล (The National Green Tribunal) 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3.4  เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ชาญฉลาดของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 

                                           
236 Neha Sinha, The Wetlands Rules (Amendment) 2017 – What are they 

and Criticism, Retrieved April 20, 2019 from http://www.2thepoint.in/wetlands-rules-
amendment-2017-criticism/ 
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หลักเกณฑ์ในการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้้า 

มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

1. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (The Ministry of Environment 
Forests and Climate Change: MOEFCC) 

2. หน่วยงานที่ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (The Central Wetlands Regulatory Authority: 
CWRA) 

3. หน่วยงานพื้นที่ชุ่มน้ าของรัฐ (The State Wetlands Authorities: 
SWA) 

มาตรการเฉพาะ 
(Site-Specific Measure) 

กิจกรรมที่เป็นข้อจ ากัดในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Restrictions on Activities 
within Wetlands)  เช่น การห้ามปรับสภาพดิน 

มาตรการทั่วไป 
(Non-Site Specific 

Measure) 

1. การให้ค าจ ากัดความของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2. การขึน้ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า (Digital Inventory of all Wetland) 
3. การวางแผนการจัดการอย่างบูรณาการ 
 

 

3.4.2 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดของของประเทศสาธารณรัฐอนิเดีย   
3.4.2.1 ขอ้ดี  
มีการกระจายอ านาจในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่มลรัฐ โดยการให้มีหน่วยงาน

ที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตนมีเขตอ านาจ (The Stute Wetlands 
Authority: SWA) โดยมีตัวแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่าง เช่น กรมประมง กรมน้ า กรมป่าไม้ โดย
การจัดตั้งในทุกมลรัฐของประเทศ  และมีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลการจัดการพ้ืนที่ ชุ่มน้ าให้
เป็นไปตามกฎหมาย (The Central Wetlands Regulatory Authority: CWRA) จากรัฐบาลกลาง
โดยอยู่ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (The 
Expert Group on Wetlands: EGOW) เช่น ด้านอุทกวิทยา ด้านสังคมศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์หรือ
ภูมิทัศน์ ด้านประมง และระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือก ากับดูแลให้การจัดการเป็นไปตามหลักการใช้
อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.4.2.2 ขอ้เสีย  
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ส่วน

ใหญ่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามามีอ านาจในการบริหารจัดการ และก าหนดห้ามมิให้ประชาชน
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ท ากิจกรรมหรือก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในระดับพ้ืนที่ หรือชุมชน เพ่ือจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น และไม่มีผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่เป็นองคก์รอิสระในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  

 

3.4.3 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน ้าของประเทศ
สาธารณรัฐอนิเดีย  
3.4.3.1 ขอ้ดี มี 5 ประการ   
ประการที่ 1 มีหน่วยงานจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะและมีการกระจายอ านาจให้

หน่วยงานให้แก่มลรัฐในท้องถิ่นบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอ านาจ กล่าวคือ รัฐบาลแต่ละมละรัฐมี
อ านาจในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามกฎหมาย (The Stute Wetlands Authority) และเป็นหน่วยงาน
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีเขตอ านาจ (Union Territory Wetlands Authority) ซึ่งจะอยู่ในแต่ละมลรัฐ 
ท าให้การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าใช้หลักการกระจายอ านาจ โดยให้อ านาจแก่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่
ในแต่ละมลรัฐมีอ านาจบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าภายในอาณาเขตของตนเองได้ 

ประการที่ 2 มีองค์กรเฉพาะที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ 
หน่วยงานที่ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย The Central Wetlands 
Regulatory Authority หรือ CWRA เป็นหน่วยงานที่ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (The Expert Group on Wetlands: EGOW) เป็นวางนโยบาย
ส าหรับการวางแผนจัดการส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ก าหนดขึ้นใหม่237 

ประการที่ 3 มีการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้วยระบบดิจิตอล และแผนที่ส าหรับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ทันสมัยครอบคลุมพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด  อัตราส่วน 1 : 50,000 เพ่ือก าหนดรายละเอียด
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยหน่วยงาน State Space Application Center หรือ SAC238 

                                           
237 Nittin Bassi, op. cit., p. 16. 
238 India, National Report on The Implementation of the 

Ramsar convention on Wetlands National Reports to be 
submitted to the 12th Meeting of the Conference of the 
Contracting Parties, Uruguay, 2015, p. 19, Retrieved 
September 1, 2016 from 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/c
op12_nrf _republic_of_india.pdf 
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ประการที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(The Management Action Plan) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ า ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เสื่อมโทรม มาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น239 

ประการที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการโดยใช้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดย
จัดท าโครงการสหสาขาวิชาชีพในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์และ
จัดการทะเลสาบ โดยการร่วมกันของ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า (National 
Wetland Conservation Programe: NWCP) และแผนการอนุรักษ์ทะเลสาบแห่งชาติ (National 
Lake Conservation Plan: NLCP) โดยเรียกโครงการนี้ว่า โครงการวางแผนการระบบนิเวศน้ าของ
ชาติ (Nation Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems: NPCA) มีการใช้นโยบายและมี
กรอบแนวทางในการส่งเสริม การเงิน  กฎระเบียบ โดยบูรณาการร่วมกันและใช้สหวิชาชีพมาท างาน
ร่วมกัน240 

3.4.3.2 ขอ้เสีย มี 3 ประการ  
ประการที่ 1 ไม่มีนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ แต่มีการก าหนดพ้ืนที่

ชุ่มน้ าให้รวมอยู่ในนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (National Environmental Policy 2006) และ
นโยบายการจัดการน้ า (National Water Policy 2012) ท าให้ขาดความชัดเจนในทิศทางการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า241 

ประการที่ 2 ขาดมาตรการทั่วไปในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า เช่น การก าหนดวิธีการใช้
ประโยชน์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบอนุญาต การวางแผนจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 
เป็นต้น  

ประการที่ 3 ขาดมาตรการเฉพาะในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครอง  การใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า การจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ยังขาดมาตรการทั่วไป เช่น ระบบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ของต่างประเทศในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ท าให้ทราบถึง
หลักการส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ถือว่าเป็นกรอบแนวคิดหลัก

                                           
239 Ibid., p. 10. 
240 Ibid., p. 6. 
241 Nittin Bassi, op. cit., p. 16. 
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ในการออกกฎหมายภายในประเทศ  และตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะ 
ส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Wetland 
Conservation Act 2008), ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา (The  National Environment (Wetlands, 
River Banks and Lake Shore Management) Regulations 2000) ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
(The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010) โดยศึกษามาตรการทาง
กฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือน าเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ชาญฉลาด  อีกทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับกฎหมายในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกร่างกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ าต่อไป 
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ตารางท่ี 3.5  เปรียบเทียบองค์กรและมาตรการทางกฎหมายของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าและกฎหมายต่างประเทศ 
ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า เกาหลี ยูกานดา อินเดีย 
1. ส านักงานเลขาธิการอนสุัญญา

ฯ (Secretariat) ท าหน้าที่
ประสานงาน กับภาคีและ
ด าเนินงานเก่ียวกับอนสุัญญา 

2. สมัชชาภาคีของอนุสัญญาฯ
(Conference of the 
Contracting Parties) จัด
ประชุมทุก ๆ 3 ปี  

3. คณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญาฯ  
(Standing Committee) ท า
หน้าที่จัดเตรียมประชุมและให้
ค าแนะน าการด าเนินการของ
ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

4. คณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Scientific and Technical 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อม  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดนิ 
การขนส่งและพาณชิย์นาวี 

3. คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ า
แห่งชาต ิ

4. ผู้ตรวจสอบพื้นทีชุ่่มน้ า 
5. นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่า

ราชการจังหวัด 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
น้ า ที่ดนิและสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้อ านวยการองค์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3. คณะกรรมการวิชาการด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

4. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขต 
หรือมณฑล 

5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

1. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและ 
ป่าไม้ (The Ministry of Environment and Forests: 
MOEF) 

2. หน่วยงานทีผู่้มีอ านาจในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าให้
เป็นไปตามกฎหมาย (The Central Wetlands 
Regulatory Authority: CWRA) 

3. คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ (The National 
Wetlands Committee) 

4. หน่วยงานพืน้ที่ชุ่มน้ า (Wetlands Authorities) 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

Review Panel) มีหน้าที่ให้
ค าแนะน าด้านวิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารมีวาระ 3 ปี 

มาตรการเฉพาะ 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า เกาหลี ยูกานดา อินเดีย 

1. ก าหนดให้เป็นพื้นที่สงวนและ
ให้ 
มีการควบคุมดูแล 

2. การวางแผนเฉพาะพื้นที ่
3. การจัดการอย่างส่วนร่วม 
4. ก าหนดวิธีการป้องกัน 

ผลกระทบที ่
เกิดจากกิจกรรมภายนอกพื้นที่
ชุ่มน้ า  

1. การอนุวัตรการตามอนุสัญญา
ว่าด้วยพืน้ที่ชุ่มน้ า 

2. การก าหนดแผนการอนุรักษ์
เฉพาะพื้นที่คุ้มครอง   

3. การก าหนดขอบเขตของพื้นที่
ชุ่มน้ า 

4. การเพิกถอน หรือการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุ่มน้ าใน
พื้นที่อนุรักษ ์

5. การก าหนดกิจกรรมที่ห้าม
กระท าในพื้นที่ชุ่มน้ า 

6. ข้อจ ากัดการห้ามเข้าไปในพืน้ที่
ชุ่มน้ า 

7. การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการอนุรักษ์และการ

1. การคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ า 
2. การจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 

1. กิจกรรมที่เป็นข้อจ ากัดในพื้นที่ชุ่มน้ า (Restrictions on 
Activities within Wetlands) 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

ใช้ประโยชน์ในพื้นทีชุ่่มน้ า 
8. การจัดการกับความเสียหายใน

พื้นที่ชุ่มน้ า 
 
 
 

มาตรการทั่วไป 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า เกาหลี ยูกานดา อินเดีย 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

1. การให้ค านิยาม พื้นทีชุ่่มน้ า 
2. การวางแผนอย่างบูรณาการ

ภายใต้การวางแผนการใช้ที่ดิน 
3. ระบบการอนุญาตทาง

สิ่งแวดล้อม 
4. การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
5. กระบวนการตรวจสอบ  
6. การอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยและชนิด

พันธุ์  
7. มาตรการแรงจูงใจ   
8. มาตรการฟื้นฟู /พัฒนาพื้นทีชุ่่ม

น้ า 
ที่เสื่อมโทรม 

9. การน าหลักผู้ก่อเป็นผู้จา่ยมาใช้ 
10. บทลงโทษทางแพง่ /ทาง

อาญา/ ทางปกครอง  

1. การวางแผนการจัดการพื้นทีชุ่่ม
น้ า“แผนการจัดการขั้นพืน้ฐาน
(Fundamental Plan)” 

2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
การใช้ประโยชน์ในพื้นทีชุ่่มน้ า 

3. เงินรางวัล 
4. การซื้อที่ดินของเอกชน 
5. เงินอุดหนุนุของรัฐ 
6. เกียรติบัตรมัคคุเทศก์ เพื่อ

ระบบนิเวศวิทยาพืน้ทีชุ่่มน้ า 
7. บทบัญญัติวา่ด้วยการลงโทษ 

1. การใช้ประโยชน์ของพื้นทีชุ่่ม
น้ า 

2. วิธีการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากร
ในพื้นทีชุ่่มน้ า 

3. การปฏิเสธใบอนุญาตหรือการ
ไม่ออก ใบอนุญาต   

4. วิธีการเพิกถอนใบอนุญาต 
5. ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่ม

น้ าแบบชั่วคราว 
6. การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
7. ค าสั่งให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
8. การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขการ

กระท าในพื้นที่ชุ่มน้ า 
9. มาตรการการลงโทษ ส าหรับ

การกระท าความผดิ 
(Offences)  

10. บทลงโทษ (Penalties) 
ส าหรับ 
การกระท าความผดิ 

1. ค านิยามของพื้นทีชุ่่มน้ า 
2. การขึ้นทะเบียนพืน้ที่ชุ่มน้ า 
3. การวางแผนอย่างบูรณาการ 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 

11. การอุทธรณ์ค าสั่ง 
12. การมอบหมายอ านาจและ

หน้าที ่



 

 

บทท่ี 4 
 

นโยบาย กฎหมายและองค์กรที่เกีย่วข้องกบัการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ชุ่มน า้ของประเทศไทย 

ส าหรับในบทนี้จะท าการศึกษาถึงนโยบาย กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย เพ่ือ
ทราบถึงแนวนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับประเทศและนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
เพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนองค์กรที่ เกี่ยวข้อในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนศึกษามติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ า ผล
จากการศึกษาท าให้สามารถวิเคราะห์เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
อันน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในบทต่อไป 

 

4.1 นโยบายและแผนการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้ 

ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรน้ าสาธารณะ ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าถือว่าเป็นระบบนิเวศ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้ง พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบนิเวศที่รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศให้
ความส าคัญตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยก าหนดเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ไว้ในเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันในการจัดให้มีและการจัดการน้ าและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน โดย
ก าหนดให้ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ า รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และ
ทะเลสาบ ท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาจัดท านโยบาย และแผนการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่
ชุ่มน้ าแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นโยบายและแผนเกี่ยวกับการทรัพยากรน้ า และนโยบายและแผนการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าดังนี้ 

 

4.1.1 นโยบายและแผนเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรน า้ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ถือเป็นพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมในเชิงพ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้น  แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่  
ชุ่มน้ า ได้แก่ 1. นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 4. แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 5. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดการทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2558-2569 6. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580 7. แผน
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 -2593 8. แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

4.1.1.1 นโยบายของรัฐบาล 
 ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งแถลงต่อสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย ในนโยบายข้อที่ 9 เรื่อง “การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” รัฐบาลจึงมีนโยบายทั้งหมด 5 ข้อ 
ได้แก่  

1)  การเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
2)  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลาก 

หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ 
4)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ  
5)  การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจาก

การผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
นโยบายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจะเกี่ยวข้องกับ

นโยบายในข้อที่  4 คือ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
จัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการ
น้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการ
เตือนภัย 
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4.1.1.2 ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งต้อง
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในยุทธศาสตร์ที่ 5242 
ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
ให้แร่งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า 

ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
3)  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
4)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5)  ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
6)  ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะในข้อที่  1 และข้อที่  2 จะเกี่ยวข้องกับการการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ข้อ 1 การจัดระบบอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ า ป่าชุมชน 
และป่าชายเลน โดยเร่งรัดการปลูกป่า ก าหนดพ้ืนที่ราบเชิงเขาเป็นแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจ บริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่า
ไม้ โดยจัดท าแนวเขตให้เกิดความชัดเจน และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น และข้อ 2  
วางระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีด

                                           

          242 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ร่างยุทธศาสตร์ระยะ 

2 0  ปี  ( พ . ศ .  2 5 6 0 -2 5 7 9 ) , ค้ น วั น ที่  2 9  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1  จ า ก 

http://www.nesdb.go.th/   
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ความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า โดยขุดลอกร่องน้ า
และแหล่งน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งควบคู่กับแผนงานก าหนดพ้ืนที่รับน้ านอง การพัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

4.1.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และ
ก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่243 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่ง
แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องเร่งรัดเตรียม
ความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีเป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่งคงด้านน้ า และ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ าในระดับ  
ลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกัน
และลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และเป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่มีความส าคัญดังนี้ 

 1)  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพใน

                                           

   243 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564), หน้า 70. 
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การฟ้ืนตัว รักษาความมั่งคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และ 

2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่งคง 
สมดุล และยั่งยืน ทั้งนี้ในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคม
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

4.1.1.4 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560-2564  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศระยะ 5 ปี ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 35 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนแนวทางของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการ
ตัดสินใจ โดยค านึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3244 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม”  
ก าหนดเป้าหมายให้มีการส่งเสริมให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย

ทางชีวาภพได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่งคง โดยมี
กลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
ปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล จัดท าพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศที่
ส าคัญ ก าหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการรองรับ วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพการท า

                                           
244 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ . ศ .  2 5 6 0 -2 5 6 4 ,  ห น้ า  5 5 , ค้ น วั น ที่  3 0  เ ม ษ า ย น  2 5 6 1  จ า ก 
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ประมงโดยค านึงถึงระบบนิเวศ และด้านทรัพยากรน้ า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า และรองรับน้ าในช่วงน้ าหลาก รวมทั้ง ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่าและยั่งยืน มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และดูแลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรชีวภาพและบริการทางนิเวศ เพ่ือการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งพันธุกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการโดยมี
กลไกก ากับการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

4.1.1.5 แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2558-2569 
  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ า บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ สร้างความสุขให้กับประชาชนและให้
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรน้ าของทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าตามศักยภาพลุ่มน้ า เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพ่ือการ
ผลิตมั่งคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในยุทธศาสตร์ที่ 3245 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย” การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ า เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรท าให้เกิดน้ าหลากดินถล่ม น้ าท่วม
ฉับพลันเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง .ลดความเสียหายในพ้ืนที่เกษตร และ

                                           
245 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, เรื่องเดิม. 
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สนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ าซากลดความเสียหายจากน้ าหลาก ดินโคลนถล่ม น้ าท่วม
ฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การบริหารจัดการ” โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อให้มีองค์กร กฎหมาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ  มีระบบข้อมูล
ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับชาติและลุ่มน้ า การวางแผน
การบริหารน้ าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  และเพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระบบติดตาม ประเมินผล และ
การบ ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้วคงอยู่ในสภาพเดิมอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดให้มี
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับชาติ และลุ่มน้ า การวางแผนการบริหารน้ า ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  มีระบบติดตาม ประเมินผล และการบ ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้วคง
อยู่ในสภาพเดิมอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ า/ลุ่มน้ าสาขา การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้ าในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ 2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา/อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์ 
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนที่ส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
การจัดการน้ า บ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบชลประทาน  ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า และอาคาร
ชลประทาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่าง  ๆ การ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม การควบคุมการบุกรุกทางน้ า ได้แก่  การ
จัดท าฐานข้อมูลการบุกรุกทางน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะ  การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางน้ า 
ล ารางสาธารณะ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  การติดตามและประเมินผล การประชาสัมพันธ์ 

4.1.1.6 แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580)246 
ด้วยพระราชบัญญั ติทรัพยากรน้ า  พ .ศ . 2561 มาตรา 17(1) ก าหนดให้

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) จัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กนช.จึงแต่งตั้ง

                                           
246 ประกาศส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า  20  ปี (พ.ศ. 2561-2580), ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 234 ง (18 กันยายน 2562). 
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คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมถึงแผนพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยยึดหลักแนวทาง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค น้ าเพ่ือการผลิต
มั่งคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี มีส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า  ได้แก่  

ในด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  
เป้าประสงค์ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

ของชุมชน การน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียต้นทาง การควบคุมปริมาณการ
ไหลของน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีความส าคัญ
ในทุกมิติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 

มีแนวทางการขับเคลื่อน คือ 1. แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมการ
ระบายน้ าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2. การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธารและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่สมควรสงวนไว้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ มอบ
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนจัดท าแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือด าเนินการประกาศ
เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ เนื่องจากเป็นแผนงานที่ต้องบูรณาการในกิจกรรมหลายรูปแบบ มอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยวงาน
ประสานและขับเคลื่อน มีกลยุทธ์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคมีความเข้าใจรู้คุณค่า และความส าคัญในการจัดการคุณภาพน้ าก่อน
ระบายออกสู่แม่น้ าล าคลอง 

ในด้านที่ 6 การบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ เพ่ือจัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปรับปรุงกฎหมาย

ให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่งเงินทุน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและเอกชนการบริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตส านึกในการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาค
การบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ าในพ้ืนที่และลุ่มน้ า  

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การจัดท า ปรับปรุง กฎหมาย และองค์กร
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผน
แม่บทระดับลุ่มน้ า และแผนปฏิบัติการ และการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงาน
และประเมินผลกระทบระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

4.1.1.7 แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593247 
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 มีแนวทาง

และมาตรการ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า และ 3. การสร้างขีดความ 
สามารถด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 -2593 เป็น
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น การ
จัดการระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นมาตรการหนึ่งที่อยู่ภายใต้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์ และการก ากับ
ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางและมาตรการ 
ได้แก่ 1. การคุ้มครองและสงวนรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีความยั่งยืน โดยสนับสนุนการเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มีความส าคัญเป็นพ้ืนที่แรมซาร์ไซต์ รวมทั้งมีการจัดท าแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 2. เร่งฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาพ้ืนที่ต้นน้ า แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าบาดาลที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่
ความสมบูรณ์ 3. ผลักดันการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่
ส าคัญ พ้ืนที่ปากแม่น้ าที่ส าคัญ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อุทยาน
แห่งชาติทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 มีแนวทางและ
มาตรการ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. 

                                           
247 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593, ค้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จาก http:// 

www.deqp.go.th/media/ /36631/แผนแม่บท_2558_2593.pdf 
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การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า และ 3. การสร้างขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.1.1.8 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรโดยมีวิสัยทัศน์ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล ในปี 2579” ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 2248 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศ
ทางทะเล มีกลยุทธ์ 1. ฟ้ืนฟูป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 105,000 ไร่ 2. ระบบนิเวศ/ทรัพยากรทางทะเล
ได้รับการคุ้มครอง ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินแบบมีส่วน
ร่วมเป็นธรรมและเพียงพอ 

เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยส าคัญ 

เป้าหมายที่ 6 ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินแบบมี
ส่วนร่วมเป็นธรรมและเพียงพอ โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง  

มีกลยุทธ์ คือ 1. แหล่งน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์จ านวน 3,600 แห่ง/ตรวจ
ก ากับประปาสัมปทาน 288 โครงการ/ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าระบบผลิตน้ าดื่ม 1,920 แห่ง/
ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาตาม WHO ร้อยละ 40 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

                                           
248 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, แผนกลยุทธ์ 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2579 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, 2561), หน้า 10-11. 
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7,649 แห่ง/บรรเทาภัยแล้ง 2,085 แห่ง/ สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้โรงเรียน 4,744 แห่ง/การเกษตร
ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 26,424 แห่ง 3. การจัดการทรัพยากรน้ า 25 ลุ่มน้ า/27 แอ่งน้ าบาดาล 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.1  สรุปสาระส าคัญของนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ า 
ตารางท่ี 4.1 
(ต่อ) 

 

ประเภทของ
นโยบาย
และแผน 

รายละเอยีด/สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบาย
ของรัฐบาล 
พลเอก 
ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

นโยบายในข้อที่ 4 คือ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และมีกระบวนการบู รณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิด
ความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 

2. 
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 
2579) 

ยุทธศาสตร์ที่  5 “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ”  ให้ แ ร่ งก า รอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู แ ล ะส ร้ า งค ว าม มั่ น ค งข อ งฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดระบบอนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟูและป้ องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่ งแวดล้อม และข้อ 2 วางระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างบู รณาการให้มี
ประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณา
การให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า โดยขุดลอกร่องน้ า
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ตารางท่ี 4.1 
(ต่อ) 

 

ประเภทของ
นโยบาย
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และแหล่งน้ า 
3. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 
2560-
2564)  

 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่งคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งผิวดิน
และน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และเป้าหมายที่  5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

4. แผน
จัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560-
2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม”  
ก าหนดเป้าหมายให้มีการส่งเสริมให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวาภพได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม 
และเกิดความมั่งคง โดยมีกลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อกับพื้นท่ีชุ่มน้ า ได้แก่ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล 
และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล จัดท าพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศที่ส าคัญ 
ก าหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับ วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพการท าประมงโดยค านึงถึงระบบนิเวศ 

ทรัพยากรน้ า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ า และรองรับน้ าในช่วงน้ าหลาก รวมทั้ง ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ า โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่าและยั่งยืน  

 
5. แผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้้า พ.ศ. 
2558-2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย” การเปลี่ยน แปลงการใช้ที่ดิน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ า เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรท าให้เกิดน้ าหลาก
ดินถล่ม น้ าท่วมฉับพลันเกิดข้ึนบ่อยและรุนแรง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีองค์กร กฎหมายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าที่ก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพมีระบบข้อมูล
ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับชาติและลุ่ม
น้ า การวางแผนการบริหารน้ าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้แก่
ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระบบติดตาม ประเมินผล และการ
บ ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้วคงอยู่ในสภาพเดิมอย่างยั่งยืน 

6. แผน
แม่บทการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้้า 20 ปี  
(พ.ศ. 
2561-
2580) 
 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 1.แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ควบคุมการระบายน้ าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากเป็นภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  2. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธารและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่สมควรสงวนไว้ 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ มอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
ประสานและขับเคลื่อนจัดท าแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือด าเนินการประกาศเป็นเขต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นแผนงานที่ต้องบูรณาการในกิจกรรมหลายรูปแบบ 
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ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การจัดท า ปรับปรุง กฎหมาย และ

องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล การจัดท าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แผนแม่บทระดับลุ่มน้ า และแผนปฏิบัติการ และการติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินผลกระทบระดับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

7. แผน
แม่บท
รองรับ 
การ
เปลี่ยนแปล
งสภาพ
ภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2558 
-2593 
 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่  
 1. การคุ้มครองและสงวนรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีความยั่งยืน โดยสนับสนุนการ

เสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญเป็นพ้ืนที่แรมซาร์ไซต์ รวมทั้งมีการจัดท าแผนการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

  2. เร่งฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาพ้ืนที่ต้นน้ า  แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าบาดาลที่เสื่อม
โทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์  

  3. ผลักดันการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ที่มีระบบ
นิเวศท่ีส าคัญ พ้ืนที่ปากแม่น้ าที่ส าคัญ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

8.แผน
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม  
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพ่ิมความสมบูรณ์ของแนว
ปะการัง แหล่ งหญ้ าทะเล และระบบนิ เวศทางทะเล  ลดอัตราการสูญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลง ทรัพยากรธรณี
ได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินแบบมี
ส่วนร่วมเป็นธรรมและเพียงพอ มีเป้าหมายเพ่ือจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า
ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง 
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2560-
2579) 
 

4.1.2 นโยบายและแผนการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้ 
ในอดีตประเทศไทยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยตรง มีแต่นโยบาย

ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง โดยนโยบายของแต่ละ
หน่วยงานจะมุ่งเน้นประโยชน์หรือจุดประสงค์เฉพาะของหน่วยงานของต้นเป็นหลักท าให้เกิดความ
ขัดแย้งกับอีกหน่วยงานหนึ่งได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงมีความเห็นว่ามี
ความต้องการนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในภาพรวมของประเทศอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการ
เสื่อมโทรมและลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยจึงได้มีการจัดท านโยบาย มาตรการและ
แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

การจัดการระบบนิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดินของประเทศไทยถูกผนวกไว้ในแผนการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ซึ่งหมายความรวมถึงระบบนิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดินและพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล  ในประเทศ
ไทยได้จัดท านโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ทั้งแผนระดับชาติและแผนการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลด
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

ผลงานการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยได้จัดท านโยบายและ
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาแล้ว 5 ฉบับ เป็นการจัดการระบบนิเวศทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดินและ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล โดยมีนโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งแผนในระดับชาติ 
และแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นท่ี เพื่อให้การจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. 
นโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540-2545 และ 2. แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่ม
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น้ า พ.ศ. 2546-2550 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีการจัดท านโยบายหรือแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะแต่ได้ผนวกรวมกับมาตรการและแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550 3. แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  พ.ศ. 2551-2555 และ 4. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 5. แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งนโยบายและแผนการจัดการเหล่านี้มีมาตรในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า ดังนี้ 

4.1.2.1 นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบติัการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า พ.ศ. 2540-2545249 
คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนการ

จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เพ่ือจัดท าร่างนโยบาย มาตรการ และแผน
ระดับชาติในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่งคณะท างานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ 
กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงองค์กร
เอกชน เช่น มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย คณะท างานได้มีการประชุมหารือ
กันแล้วจึงน าเสนอร่างนโยบายดังกล่าวต่อการพิจารณาคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามล าดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2540 เนื่องจากเห็นความจ าเป็นในการที่ประเทศไทยจะมีกรอบแนวทางให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องซึ่งกันและกัน ลดปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ “เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้คงอยู่ และด ารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและ
การพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยก าหนด
มาตรการที่ส าคัญ 7 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1 สร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า มี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 1.1 ประสานความร่วมมือในการวางแผนและด าเนินการโครงการส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนัก และจิตส านึกในความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 1.2 ให้มีศูนย์เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
ด้านคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 1.3 เปิดโอกาสให้สาธารณชนทราบถึงนโยบายและ
มาตรการของรัฐโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินผลการด าเนินการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และ 1.4  ใช้กระบวนการทางการศึกษาปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 

                                           
249 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, รายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญา

ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า (กรุงเทพมหานคร: เอ็นไวร์ คอนเซ็ป, 2545), หน้า 15. 
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มาตรการที่ 2  การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 2.1 ให้ด าเนินการศึกษา ส ารวจ และจ าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้ าของ
ประเทศ 2.2 จัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.3 ประสานการด าเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และ
แผนการจัดการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างภาครัฐและเอกชน 

มาตรการที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะ และอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  มี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 3.1  จัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3.2  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการฝึกอบรมและดูงานด้านการ
อนุรักษ์ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า เพ่ือเพ่ิมความรู้ความช านาญ และประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการน ามาจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 4.1  การจัดท าแผนหลักการวิจัยเพ่ือการ
อนุรักษ์ และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  4.2 ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายระบบ
ข้อมูลงานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 5 ก าหนดเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์และสิทธิในการถือครองที่ดินใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 5.1 ควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 5.2 การติดตาม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 5.3 ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่
ชุ่มน้ าโดยเคร่งครัด 

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
6.1 บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเคร่งครัดทั้งทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติม
กฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 6.2 
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก าหนด 

มาตรการที่ 7 ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างประเทศ  มี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 7.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและในระดับนานาชาติ เช่น ข้อตกลง
บนความร่วมมือการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2528 7.2 แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีการจัดการ และการศึกษาดูงานจัดการ  
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4.1.2.2 แผนการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า พ.ศ. 2546-2550250 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญา

ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้จัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546 -2550 โดยผนวกรวมกับนโยบาย 
มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546 -
2550 เนื่องจากระบบนิ เวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นหนึ่ งในความหลากหลายทางชีวภาพ และต่างมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)  

มีวิสัยทัศน์ “การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน และมี
นโยบายเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน” 

มีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546-2550 คือ “ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการและการอนุรักษ์ เพ่ือหยุดยั้งการคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ าและเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของ
ประเทศไทย” 

การด าเนินการตามแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546-2550 ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมาย 6 ประการ 

เป้าหมายที่ 1 ส ารวจสถานภาพและศึกษาวิจัยด้านการจัดการและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญสูง ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ และ
ระดับชาติ อย่างน้อย 20 แห่ง  

เป้าหมายที่ 2 จัดท าแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญสูง ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ  และระดับชาติ 
อย่างน้อย 20 แห่งภายใน 5 ปี 

เป้าหมายที่ 3 การเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มีความส าคัญระหว่างประเทศ อย่างน้อย 20 แห่ง ภายใน 5 ปี 

เป้าหมายที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 35 
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศใน 5 ปี ด าเนินการแล้วส่วนใหญ่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

                                           
250 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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เป้าหมายที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนชุมชน
และองค์กรของประเทศไทยภายใน 5 ปี 

เป้าหมายที่ 6 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็น
เอกภาพทั้งประเทศภายในปี พ.ศ. 2550  

นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550 ก าหนดให้มีกลยุทธที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน้ าดังนี้ 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของสาธารณะชนใน
คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้แก่ การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจในคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด อ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า อบรมผู้น าชุมชนเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า ฝึกอบรมและดูงานอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

กลยุทธที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองระบบ
นิเวศแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง มีวัตถุประสงค์ 3.1 เพื่ออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศธรรมชาติ มีการก าหนดมาตรการและการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ (1) มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และสนับสนุนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่ม น้ าอย่างชาญ
ฉลาด  โดยต้องมีการด าเนินงาน ได้แก่ (1.1) ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติที่ เสื่อมโทรม (1.2) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการศึกษาทางธรรมชาติ การป้องกัน และการติดตาม
ตรวจสอบ (1.3) ส ารวจและจัดท าแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และก าหนดนโยบายการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พร้อมมาตรการด้านผังเมือง เพ่ืออนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  (2) มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ การป้องกัน และติดตามตรวจสอบกิจกรรมและการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องมีการด าเนินงาน ได้แก่  (2.1) ด าเนินการป้องกันกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า (2.2) ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
ประโยชนในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (2.3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า (3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยต้องมีการด าเนินงาน ได้แก่  (3.1) 
ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความส าคัญระดับชาติที่เสื่อมโทรม (3.2) ส่งเสริม
ให้มีการศึกษาทางธรรมชาติในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง (3.3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างชาญฉลาด (3.4) ป้องกันติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์และ
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ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง (3.5) ส ารวจและจัดท าแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ทางทะเลและ
ชายฝั่ง (4) เพ่ือส่งเสริมให้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งในและรอบพ้ืนที่คุ้มครองให้เกื้อกูลต่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการด าเนินงาน ได้แก่ (4.1) ด าเนินงานร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองได้สนองต่อความต้องการในชีวิตประจ าวันของชุมชนท้องถิ่น
ด้วย (4.2) สร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของพ้ืนที่คุ้มครองและชุมชนข้างเคียงพ้ืนที่คุ้มครองให้
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนข้างเคียงพ้ืนที่คุ้มครองมีส่วนร่วม (4.3) หาแรงสนับสนุน
จากชุมชนข้างเคียงพ้ืนที่คุ้มครองในการรักษาพ้ืนที่คุ้มครองโดยตั้งคณะกรรมการหรืออาสาสมัคร
จัดการพื้นที่คุ้มครอง เช่น จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า (4.4) เผยแพร่เอกสารข้อมูลยกย่องการ
ด าเนินงานร่วมกันที่ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มอ่ืน ๆ (4.5) พัฒนาการศึกษาวิจัยที่
ชุมชนด าเนินการเอง เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและเผยแพร่ความรู้ไปสู่กลุ่มอ่ืน 
(5) ส่งเสริมและสร้างฐานสนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครองจากองค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน
ทั่วไปมากข้ึน มีการด าเนินงาน ได้แก่ (5.1) จัดให้มีกลุ่มผู้สนับสนุนพื้นที่คุ้มครองในท้องถิ่นและรณรงค์
ขอความสนับสนุน และเงินทุนในระดับชาติ (5.2) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มโดยให้มีพิธี
การต่าง ๆ มีการมอบรางวัล และมีการประสานงานส่วนบุคคล  (5.3) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชนสร้างโปรมแกรมการให้การศึกษา และข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่
คุ้มครอง และเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับพื้นท่ีคุ้มครองอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการก าหนด
มาตรการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1. ใช้ผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ์เป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและให้โอกาสชุมชนเข้า
มามีส่วนในการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจัดตั้งคณะกรรมการดูแลการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนอย่างเป็นธรรม 2. เพ่ิมแรงจูงใจให้แก่
ชุมชนเพ่ือช่วยอนุรักษ์พ้ืนที่สาธารณะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ โดยการ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล จัดตั้งคณะกรรมการ
ในหมู่บ้านหรือต าบล รับผิดชอบดูแลและจัดการทรัพยากรชีวภาพที่อยู่นอกพ้ืนที่คุ้มครอง  3. 
สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้ช่วยด าเนินโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการด าเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์แก่ภาคเอกชนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์
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ความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

4.1.2.3 แผนการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า พ.ศ. 2551-2555  
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2551-2555 ได้รับการบรรจุไว้ภายใต้นโยบาย 

มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551- 
2555251 ได้มีการจัดท าและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานระดับชาติ (ระยะเวลา 5 ปี) มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือก าหนดให้มีนโยบายระดับชาติ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ครอบคลุมในทุกประเด็น  ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ และการคุ้มครอง
ทรัพยากรชีวภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ 
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
และน าเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามล าดับคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 มีสาระส าคัญ คือ 
การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการ
ด ารงชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการวิจัยคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้น ามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างกลไกในการเข้าถึงและมีการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประเทศอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  

การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าบรรจุอยู่ในส่วนของนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  พ.ศ. 2551-2555 ให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ในขณะที่นานาประเทศได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายปี ค.ศ. 2010 ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คือ ลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ คือ  

กลยุทธที่ 1 คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ  จัดให้มีแผนปฏิบัติ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  โดยมีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการ

                                           
251 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นโยบาย มาตรการ

และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2551-2555, 

(กรุงเทพมหานคร: อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี, 2551), หน้า 12-14. 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
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ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่  (1) 
มาตรการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ (1.1) 
สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งแบบผสมผสานให้ส าเร็จตาม
เป้าประสงค์การอนุรักษ์ตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (1.2) 
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะในน่านน้ าไทย และเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและ
ชายฝั่งและมาตรการดูแลให้มากขึ้น (1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งและเกาะ (2) คุ้มครองระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ (2.1) ด าเนินงานตามพันธกรณี โปรแกรมงาน ข้อมติ
ของสมัชชาภาคีและการริเริ่มของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (2.2) ส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ิมเติมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจเพ่ือ
ทบทวน และปรับปรุงทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญของประเทศไทยและทบทวนแก้ไข เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้อย่างมีประสิทธิผล (2.3) 
ผสานการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้สามารถลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าลงอย่างมีนัยส าคัญภายในปี พ.ศ. 
2553 (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบพ้ืนที่คุ้มครอง มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ (3.1) 
พัฒนาการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการด าเนินงานโดยจัดให้มีระบบหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้
เสีย ในการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน ามาจัดท าแผนงาน ก าหนดมาตรการ ในการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (3.2) จัดท าคู่มือและแนวทางในการส ารวจทรัพยากรทาง
ชีวภาพในด้านต่าง ๆ (3.3) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการส ารวจทรัพยากรทางชีวภาพใน
ด้านต่าง ๆ จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบเครือข่ายเชื่อมโยงในการ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ (3.4) พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไปผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

4.1.2.4 แผนแม่บทบูรณาการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558- 
2564252 

                                           
252 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนแม่บทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 (กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์
พับลิชซิ่ง, 2558), หน้า 25. 
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คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564  และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มี
วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาล
และทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ 
และผลักดันการจัดท าแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน และ
สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผน
ในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน และจัดท า  และจัดท าและสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตเมืองและย่านชานเมือง และผสานสอดแทรกเข้า
สู่นโยบายและแผนของจังหวัด และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  
มาตรการที่ 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ได้แก่ (2.1) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับประเทศ และผลักดันการจัดท าแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชน (2.2) สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไป
ผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน (2.3) จัดท าและสนับสนุน
การด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตเมืองและย่านชาน
เมือง และผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนของจังหวัด และท้องถิ่น 

มาตรการที่ 3 ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย ได้แก ่
(3.1) จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และ
ผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  (3.2) ควบคุมและ
ป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า และระบบนิเวศเปราะบางอ่ืนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจ ากัด และการเปลี่ยนแปล ง
สภาพภูมิอากาศ (3.3) ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ 
รวมทั้ง ป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  (3.4) 
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ผลักดันให้ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ส าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (3.5) ผลักดันให้มีการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดบันานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

4.1.2.5 แผนปฏิบติัการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564253 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนหรือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มาตรการ การด าเนินงานตามแผน

แม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 -2564 ไปสู่การปฏิบัติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2560-2564 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เห็นชอบตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้เป็นการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรพันธุกรรม การลดภัยคุกคาม การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้ และ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน และมีแผนปฏิบัติการ 10 เรื่อง โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  และแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศที่มีความส าคัญ อาทิ ป่าไม้ ป่าชายเลน ระบบนิเวศชายฝั่ง และ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า มีเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนทีชุ่มน้ าในทุก
ระดับ และลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
บริการจากระบบนิเวศ และเก้ือกูลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

                                           

     253 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนปฏิบัติการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 2560), หน้า 18. 
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แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 มีมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ไดแ้ก่  

มาตรการที่ 1 บูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้าสู่นโยบาย แผน เครื่องมือ กลไก และ
เครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และ/หรือแรมซาร์ไซต์ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสาน
สอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ(2) จัดท า ปรับปรุง ทบทวนเครื่องมือ
และกลไกในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (1) รวบรวม จัดท า และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติและคู่มือส าหรับการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า (2) เสริมสร้างสมรรถภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 3 จัดท าและขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ โดยการ ส ารวจ 
จัดท าและข้ึนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับต่าง ๆ 

มาตรการที่ 4 เฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ ควบคุมและป้องกันพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การขยายตัวของชุมชน การประมงเกินขีดจ ากัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
ภาวะมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ตารางท่ี 4.2  สรุปสาระส าคัญของนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย 

นโยบาย
และแผน 

รายละเอียด/สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

1. นโยบาย 
มาตรการ 
และ
แผนปฏิบัติ
การจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้้า 
พ.ศ. 
2540-

เป็นนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าฉบับแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 มาตรการ คือ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้คงอยู่ และด ารงไว้
ซึ่งบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยด าเนินมาตรการที่มี
ความส าคัญคือ สร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่ มน้ า ควบคู่ไปกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการประสานความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะ และเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่าง
ประเทศ 
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2545 
2. แผนการ
จัดการ
พื้นที่ชุ่มน้้า 
พ.ศ. 
2546-
2550 
 

ผนวกรวมอยู่ในนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550 มีวัตถุประสงค์ คือ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและการอนุรักษ์ เพ่ือหยุดยั้งการคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า และเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย และเป้าหมายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศภายใน 5 ปี 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ชาญฉลาดตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าให้เป็นเอกภาพ 

ตารางที่ 
4.2 (ต่อ) 

 

นโยบาย
และแผน 

รายละเอียด/สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

3. นโยบาย 
มาตรการ 
และ
แผนการ
อนุรักษ์
และใช้
ประโยชน์
ความ
หลากหลาย
ทาง
ชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 
2551-
2555 

แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปี พ.ศ. 2551 -2555 ได้รับการบรรจุไว้ภายใต้แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ได้แก่ อนุรักษ์ระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ คุ้มครองระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางให้ปฏิ บัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ น าเสนอให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ และ
จัดท าแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดเขตอนุรักษ์ เขตการใช้ประโยชน์ พร้อมให้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดการแรมซาร์ไซต์ทุก
แห่ง และส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือปรับปรุงทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า และทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขให้สามารถคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

4. แผน
แม่บท
บูรณาการ

สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และผลักดันการจัดท าแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน และสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  พร้อม
ทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้อ งถิ่นและชุมชน จัดท าและสนับสนุนการ

http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
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ในปัจจุบันนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ ารัฐ ในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย

ควรจะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยก าหนดให้นโยบาย
เฉพาะส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ แผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  แผนแม่บททรัพยากร
น้ าแห่งชาติ แผนแม่บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ  อีกทั้งนโยบายต้องก าหนดกลยุทธ์
และเป้าหมายในการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันส่งผลให้มีการ

จัดการ
ความ
หลากหลาย
ทาง
ชีวภาพ 
พ.ศ. 
2558- 
2564 

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตเมืองและย่านชานเมือง และผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผน
ของจังหวัด และท้องถิ่น 
 
 
 
 

ตารางท่ี 
4.2 (ต่อ) 

 

นโยบาย
และแผน 

รายละเอียด/สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

5. 
แผนปฏิบัติ
การจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทาง
ชีวภาพ 
พ.ศ. 
2560-
2564 

มีการก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดมาตรการที่สนับสนุนให้จั ดท า
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และแรมซาร์ไซต์  เสริมสร้างสรรมถนะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวบรวมจัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า จัดท าและขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี ความส าคัญ เฝ้า
ระวังและติดตามภัยคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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วางแผนแม่บทในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศที่แนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการ โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
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ภาพที ่4.1 สรุปนโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
 
 
 

นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้้า 
 

1. นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 
4. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564  
5. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า พ.ศ. 2558 – 2569 
6. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -2580) 
7. แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
8. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี 
   (พ.ศ. 2560 - 2579) 

นโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 
 

1.  นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการการจัดการพื นที่ชุ่มน  า พ.ศ. 2540-2545 
2.  แผนการจัดการพื นที่ชุ่มน  า พ.ศ. 2546-2550 
3.  นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 
4.  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 
5.  แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 
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4.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้ในประเทศไทย 

ในปัจจุบันมีกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
จ านวนมาก มีทั้งกฎหมายที่เป็นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมและก ากับดูแลในเรื่องของ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  จากการศึกษา
พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าหลายฉบับ ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของกฎหมายออกได้ 5 กลุ่ม แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  ได้แก่ 
1. กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า 2. กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์แหล่ง
น้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ  3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า ดูแลรักษาความสะอาดและฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ า  รวมทั้งการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  5. 
กฎหมายที่เกี่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยพิจารณาจากสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ชุ่มน้ าแบ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ท าให้ทราบ
ว่ามีมาตรการทางกฎหมายในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และนอกพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น มีหลักการที่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือไม่ และกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พ้ืนที่
ชุ่มน้ าในประเทศไทยอย่างไร 

 

4.2.1 กฎหมายทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน า้ 
กฎหมายดังกล่าวเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จัดหาน้ าและการใช้น้ าเพ่ือประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจ หรือการใช้น้ า เพ่ือผลิตพลังงาน และเพ่ือการเกษตรกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มี
หลายฉบับ ส่วนมากจะเป็นการควบคุมการกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เอกชนไม่มี
ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ า การผลิตน้ าประปาเพ่ือการค้า โดย
คุ้มครองการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น และเพ่ือเป็นการควบคุมการใช้น้ าในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ หรือเพ่ือการจัดสรรน้ า
เพ่ือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เช่น การสร้างเขื่อน  ชลประทาน อ่างเก็บน้ า โรงไฟฟ้า ทาง
ระบายน้ า เป็นต้น กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า  ได้แก่ พระราชบัญญัติการ
ประปานครหลวง พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 

จากการวิเคราะห์กฎหมายประเภทอยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า  ได้แก่ 
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1. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510   
ก าหนดการใช้น้ าในครัวเรือและชุมชน เพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน ในเขตกรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ กฎหมายมีวัตถุประสงค์ คือ การส ารวจ การจัดหาแหล่งน้ าดิบและการจัด
ให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ ผลิต จัดส่งและจัดจ าหน่ายน้ าประปา เป็นอ านาจของรัฐ หากเอกชนท าการประปา
โดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานก็จะมีความผิดโดยจะต้องถูกปรับ พระราชบัญญัติการ
ประปานครหลวง  พ.ศ. 2510   

มาตรา 6 การประปานครหลวงมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการจัดสรรน้ า คือ (1) ส ารวจ จัดหา
แหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการประปา (2) ผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปาใน
เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 

2. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส ารวจ 

จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปารวมทั้ง
การด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ มาตรา 5 
ให้อ านาจแก่การประปาส่วนภูมิภาคในการส ารวจจัดหาให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา
ในเขตท้องที่ซึ่งอยู่นอกเขตการด าเนินงานของการประปานครหลวง  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เช่น การสร้างเขื่อน  ทางระบายน้ า และบ ารุงรักษาระบบการผลิต การส่งน้ า และการจ าหน่าย
น้ าประปา 

ดังนั้น กฎหมายมีการก าหนดวิธีการจัดหาและจัดสรรน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค
บริโภค การขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสภาพแล้วเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์มีการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา มากกว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ที่จะห้ามการใช้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ หรือการพัฒนาประเทศ กฎหมายเหล่านี้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าหน้าที่ในการออกค าสั่งทางปกครองและพิจารณาทบทวนการกระท าผิด 
และมีอ านาจในการออกใบอนุญาตในการเข้าไปใช้ประโยชน์หรือการห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า และก าหนดค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ก าหนดให้ผู้ใช้ประโยชน์ต้องจ่าย  
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  

 

4.2.2 กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้เพ่ือกจิกรรมต่าง ๆ  
พ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องมีการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ในชีวิตประจ าวัน เป็นแหล่ง

ท ามาหากินเลี้ยงชีพของคนมาตั้งแต่อดีต  อันสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
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ที่ก าหนดให้ภาคีต้องอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดและต้องมีการควบคุมดูแล 
ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนั้น  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าหรือ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศ เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง และการจับสัตว์น้ า การใช้น้ าใน
ครัวเรือน ได้แก่ พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.
2520 ประมวลกฎหมายอาญา  พระราชบัญญั ติจัดรูปที่ ดิ น เพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ. 2558  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  

กฎหมายที่อยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วน
ใหญ่อยู่ในที่ดินของประเภทสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  เช่น แม่น้ าล าคลอง ที่ใช้เป็นเส้นทาง
เดินทางขนส่ง การคมนาคมทางน้ า ที่ดินในเขตชลประทาน ที่ดินของเอกชนที่ต้องขออนุญาตขุดเจาะ
บ่อบาดาล เขตเหมืองแร่ กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
เหล่านี้โดยรัฐจะก าหนดวิธีการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการใช้ประโยชน์จากรัฐ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ าเหล่านี้ 
เช่น เก็บค่าชลประทานหรือค่าบ ารุงรักษาทางน้ าชลประทาน ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแล 
การทิ้งของเสียและปฏิกูลลงในแม่น้ า ล าคลอง และทะเล การควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือการ
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า กฎหมายก าหนดโทษแก่ผู้ท าให้เสียหายแก่การใช้น้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกฎหมายที่อยู่ภายนอก
เขตอนุรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการคมนาคมทางน้ า ในการขนส่ง การ
ชลประทาน การท าเหมืองแร่  การประกอบกิจการอุตสาหกรรม กิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก 
กฎหมายเหล่านี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง บึง อ่างเก็บน้ า 
หรือทะเลสาบ เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด กฎหมายเหล่านี้จึงมีมาตรการในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยสร้างมาตรการเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดในพ้ืนทีชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย เช่น การก าหนดการเก็บค่า
ชลประทานหรือค่าบ ารุงรักษาทางน้ าชลประทาน ในพระราชบัญญัติชลประทานหลวง  พุทธศักราช 
2485  การก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ าบาดาล และการขออนุญาตในการเจาะน้ าบาดาล  ตาม
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 การขอใบอนุญาตการใช้น้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม และกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  การควบคุมการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น เขตชลประทานห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง เพาะปลูกรุกล้ าทางน้ า
ชลประทาน  และกระท าการกีดขวางทางน้ าชลประทาน หรือท าให้น้ าเป็นมลพิษ กรณีการใช้  
น้ าบาดาลกฎหมายจะควบคุมการเจาะน้ าบาดาล เช่น ก าหนดเขตห้ามสูบน้ าบาดาล หลักการผู้ก่อ
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มลพิษเป็นผู้จ่าย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดโทษแก่ผู้ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเสียหาย เช่น ท าให้
เกิดอุทกภัยหรือเกิดการขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ท าให้ท่อระบายน้ าสาธารณะขัดข้อง 
ท าให้แหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภคสกปรก  เป็นต้น  

1. พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
กฎหมายได้ตราขึ้นมาเพ่ือควบคุมระบบชลประทานที่รัฐได้ด าเนินการก่อสร้าง ฉบับนี้ยังได้

มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ ในการท าการเกษตรกรรมและการ
เพาะปลูก การชลประทาน หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้มา ซึ่งน้ าหรือ
เพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ าเพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค 
หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ ากับรวมถึงการ
คมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย รัฐมนตรีอาจก าหนดการใช้ทางน้ าชลประทานหรือการ
ใช้พื้นที่ชุ่มน้ าธรรมชาติเป็น 4 ประเภท คือ  

ประเภท 1 ทางน้ าที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือก้ันน้ าเพื่อการชลประทาน 
ประเภท 2 ทางน้ าที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่

ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
ประเภท 3 ทางน้ าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน 
ประเภท 4 ทางน้ าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน     
การใช้ทางน้ าแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเดียวกัน คือ การน าทรัพยากรน้ าจาก

แหล่งน้ าหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและเกษตรกรรมของราษฎรใน
พ้ืนที่หรือบริเวณโดยรอบของแหล่งน้ าหรือบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาตินั้น โดยมีการก าหนดการเก็บ
ค่าชลประทานหรือค่าบ ารุงรักษาทางน้ าชลประทานเหล่านั้นด้วย  

ก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตชลประทานมาตรา 23 ถึงมาตรา 27 ได้แก่ 
1. ห้ามมิให้ผู้ ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือท าการเพาะปลูก รุกล้ าทางน้ า
ชลประทาน  เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่และ 2. 
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการกีดขวางทางน้ าชลประทาน 3. ห้ามมิให้ผู้ใดขุดคลองหรือทางน้ ามา
เชื่อมกับทางน้ าชลประทาน หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น้ าในทางน้ าชลประทานรั่วไหล อัน
อาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่การชลประทาน 4. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตาม
ธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็น
อันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย และ 5. ห้ามปล่อยหรือน าสัตว์
พาหนะลงไปในทางน้ าชลประทาน  

การคุ้มครองทางน้ าชลประทาน มาตรา 28 ถึงมาตรา 35 ได้แก่ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซาก
สัตว์ ซากพืช เถ้าถ่านหรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ าชลประทานหรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูก
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หรือการบริโภค  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษ
ลงในทางน้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม  
การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้ประตูน้ า ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย 
ท่อน้ า ที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น ห้ามมใิห้
ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปิดหรือเปิดประตูน้ า เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้ า ท่อเชื่อม 
สะพานทางน้ า ปูนหรือลากเข็นเสาในบริเวณท านบหรือประตูระบาย ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ลอก ทางน้ า
ชลประทานอันจะท าให้เสียหายแก่การชลประทานหรือปิดกั้นทางน้ าชลประทาน ห้ามมิให้ผู้ใดชักหรือ
ใช้น้ าในทางน้ าชลประทานในเมื่อเห็นว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

การส่งน้ าและการกักน้ า ตามมาตรา 20 ถึงมาตรา 21 เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ า ระบายน้ า 
หรือสูบน้ าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก ห้ามมิให้ผู้ใดปิดกั้นน้ าไว้ด้วยวิธีใด ๆ 
จนเป็นเหตุไม่ให้น้ าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง เจ้าพนักงานหรือนายอ าเภอหรือผู้ท าการ
แทนนายอ าเภอมีอ านาจที่จะสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ท าการเพาะปลูก 
ให้เปิดสิ่งที่ปิดกั้นน้ าไว้ตามที่จะก าหนดให้หรือจัดการเปิดเสียเองก็ได้ และเมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ า
หรือสูบน้ าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก เจ้าพนักงานหรือนายอ าเภอหรือผู้ท า
การแทนนายอ าเภอ มีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ท าการเพาะปลูกบนพ้ืนที่ดิน
ภายในบริเวณที่จะได้รับน้ านั้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่จะได้ก าหนดให้ เพ่ือกักน้ า
นั้นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน้ าตามที่ควร 

2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการคมนาคมทางน้ า ในการขนส่ง ที่มุ่งเน้นการ

ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมและการสัญจรทางน้ าของประชาชน โดยให้อ านาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการดูแล
แหล่งน้ าและล าน้ า ไม่ให้เกิดความสกปรกหรือตื้นเขิน เพ่ือประโยชน์ในการเดินเรือ  มาตรา 117 
มาตรา 119 และมาตรา 120  

ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การควบคุมดูแลการทิ้งของเสียและปฏิกูลลงใน
แม่น้ า ล าคลอง และทะเล การควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า รวมทั้งมี
อ านาจควบคุมการขุดลอก บ ารุงรักษาสภาพของแหล่งน้ า สร้างเขื่อน ป้องกันการพังทลาย ของตลิ่ง
และป้องกันการกัดเซาะที่จะมีผลต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า      

ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบและ
ทะเลภายในน่านน้ าไทยห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ าและใต้
น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
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ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต  

เจ้าท่ามีหน้าที่การดูแลรักษาและขุดรอกร่องน้ า ทางเดินเรือ แม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบและ
ทะเลภายในน่านน้ าไทย ห้ามมิให้ผู้ ใดขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใด  ๆ อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงร่องน้ าทางเดินเรือ แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  

การห้ามทิ้ง เท หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวดทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่ง
ปฏิกูลใด ๆ ลงในแหล่งน้ า หรือห้ามทิ้ง เท สิ่งของหรือสิ่งมีพิษลงในแหล่งน้ า เพ่ือให้ทางสัญจรทางน้ า
ไม่เกิดการตื้นเขิน สกปกรก หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเสื่อมประโยชน์ในการเดินเรือ 

3. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520 
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการเจาะน้ าบาดาลและการระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 

จากการเจาะน้ าบาดาลและการใช้น้ าบาดาล แต่ไม่มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ าบาดาล มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 7 จัตวา และมาตรา 16  
น้ าบาดาลถือว่าเป็น พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีส่วนประกอบทั้งน้ าผิวดินและน้ าที่อยู่ใต้ดินด้วย ดังนั้น กิจการ 
น้ าบาดาลต้องขออนุญาตด าเนินการ ได้แก่ การเจาะน้ าบาดาล การใช้น้ าบาดาล หรือการระบายน้ าลง
บ่อน้ าบาดาล  ก าหนดเขตการห้ามการสูบน้ าบาดาล  เช่น ก าหนดเขตห้ามสูบน้ าบาดาล ก าหนดอัตรา
การจัดเก็บค่าน้ าบาลดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ าประปา การใช้น้ าบาดาลต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ าบาดาล และให้เอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ าบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล จัดตั้งกองทุนพัฒนา
น้ าบาดาล 

4. ประมวลกฎหมายอาญา  
กฎหมายก าหนดโทษแก่ผู้ท าให้เสียหายแก่การใช้น้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 228 มาตรา 229 

มาตรา 234 มาตรา 375 และ มาตรา 380 คือ  
ผู้ใดท าให้เกิดอุทกภัย หรือเพ่ือให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าซึ่งเป็นสาธารณูปโภค มีโทษจ าคุกไม่

เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางสาธารณะ ประตูน้ า ท านบ เขื่อน อันเป็นของสาธารณะ อยู่

ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่สิ่งที่ใช้ในการผลิต ในการส่งพลังงานไฟฟ้า หรือในการส่งน้ า จน
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ที่ท าให้ท่อระบายน้ าสาธารณะขัดข้อง มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
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ผู้ที่ท าให้แหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภคสกปรก มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ที่น าเอาของมีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ าซึ่งอยู่
ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ าใด ๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค 

5. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
กฎหมายมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ก าหนดมาตรการในการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มส าหรับชลประทาน คือ 1. การจัดระบบการใช้น้ าหรือระบบชลประทาน คือ คัน  
คูน้ า ทางระบายน้ า ประตูน้ า  เพ่ือการเกษตรกรรม และการบริหารจัดการน าเพ่ือการเกษตรกรรม
ระดับไร่นา เช่น การจัดระบบชลประทาน และการระบายน้ า มีการก าหนดเขตการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดระบบน้ าชุมชนท าหน้าที่จัดระบบชลประทาน  2. การ
ช าระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา การใช้น้ าเพ่ือประโยชน์
ในลักษณะการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือการใช้น้ ามากเกินควร ของเจ้าของที่ดินในเขตการ
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 3. ก าหนดมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้ระบบ
ชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นาเกิดความเสียหายหรือไม่สะดวกแก่การใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดกัก
น้ าไว้ใช้เกินกว่าความจ าเป็นแก่ที่ดินของตน หรือกระท าการอ่ืนใด อันเป็นการชัดขวางต่อการส่ง กัก 
หรือระบายน้ า จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่สามารถได้รับน้ าจากระบบชลประทาน 

6.  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการส ารวจแร่และการท าเหมืองแร่ ที่ต้องมีการใช้น้ าปริมาณมากใน

กระบวนการท าเหมือง จึงอาจมีการน าน้ าจากพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ในการท าเหมืองแร่ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้น้ าในกิจกรรมอ่ืน ๆ และน้ าที่เหลือจากกระบวนการต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดมลพิษได้ จึงต้องมี
มาตรการในการควบคุมทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการปล่อยน้ าทิ้ง จึงก าหนด
มาตรการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเหมืองแร่ ตามมาตรา 17  มาตรา 68 และมาตรา 82  ได้แก่ 

พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เขตพ้ืนที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พ้ืนที่เขต
ปลอดภัยและความม่ันคงแห่งชาติ หรือพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม 

ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ห้ามท าเหมืองใกล้ทางหลวงที่ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง หรือทางน้ าสาธารณะภายในระยะที่กฎหมายก าหนด 

ห้ามปิดกั้น ท าลาย หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ  
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ห้ามมิให้ทดน้ าหรือชักน้ าจากทางน้ าสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกเขตเหมืองแร่ เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานผู้รับผิดชอบทางน้ าสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย 

การท าเหมืองใต้ดิน มีการก าหนดเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ าเข้าไปในเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้อธิบดีประมวลข้อมูลต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินท า
การปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตน 

7. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
กฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้

ทรัพยากรน้ าสาธารณะของประเทศตาม วัตถุประสงค์ของการใช้น้ า หรือ การด าเนินกิจกรรมใน
ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทา  
สาธารณภัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การประปา การผลิต
พลังงาน หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะท าให้น้ ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ได้
แบ่งประเภทการใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะและการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ การใช้น้ าเพ่ือด ารงชีพ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า ประปา 
และกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก ตามมาตรา 41 ถึงมาตรา 46 ได้แก่ 

การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการด ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตร
หรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การ
บรรเทาสาธารณะภัย การคมนาคม และการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย  การใช้น้ าไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการใช้น้ าและไม่ต้องช าระค่าใช้น้ า  

การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิต
พลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอ่ืน ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และการใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือกิจการขนาด
ใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ า หรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล  

ทั้งนี้ วิธีการขอ การออก การต่ออายุ การโอน และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
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การใช้น้ าประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ให้ค านึงถึงความสมดุลของน้ าในทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
รวมทั้งลุ่มน้ าที่ เกี่ยวข้องเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมความสมดุลของลุ่มน้ า  ในการขอรับ
ใบอนุญาตการใช้น้ า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแผนการบริหารจัดการน้ ามาพร้อมกับค าขอด้วย 

ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์นั้น เนื่องจากพ้ืนที่อนุรักษ์ไม่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การประปา การผลิต
พลังงาน 

 

4.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น ้า สัตว์ป่า พืชพันธ์ุ ดูแลรักษาความสะอาดและ
ฟ้ืนฟูแหล่งน า้ รวมทั้งการคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย หากินและแพร่ขยายพันธุ์
ของพืชและสัตว์นานาชนิด จึงท าให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างหลากหลาย เช่น น้ า 
สัตว์ป่า พืช และมีกฎหมายที่อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 

กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ มีการก าหนดให้จัดท าพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
กฎหมาย และมีมาตรการในการอนุรักษ์ที่เข้มงวดโดยน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ ได้แก่ ก าหนด
พ้ืนที่คุ้มครองและการจัดการในเขตอนุรักษ์  เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรั กษา
พันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่คุ้มครอง ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง เขตควบคุมมลพิษ 
โดยกฎหมายส่วนใหญ่จะก าหนดมาตรการในจัดการอย่างเข้มงวด เพ่ือสงวนหวงห้ามพ้ืนที่ไว้ใช้
ประโยชน์  แช่น ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ โดยห้ามกระท าการหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่เหล่านั้นตามธรรมชาติ  หรือมี
วิธีการจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่เหล่านั้น การห้ามกระท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  การวางแผน
จัดการในเขตอนุรักษ์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  ในเขตอุทยานแห่งชาติให้มี
แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ โดยต้องจดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนด้วย น าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพิเศษ การจัดให้มีระบบ
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เตือนภัยแก่ประชาชน และอาจร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนใด หรือบุคคลใด ช่วย
ด าเนินการตามความจ าเป็นก็ได้ การก าหนดมาตรการป้องกันความเสียหายแก่ทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ าสาธารระในบริเวณ
ดังกล่าว มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพยากรน้ าสาธารณะด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้  การใช้ระบบอนุญาตหรือใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น 
ก าหนดกิจกรรมที่ต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น ซึ่งเราสามารถแบ่งกฎหมายที่อยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและกฎหมายที่อยู่นอก
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้ดังนี้ 

กฎหมายที่อยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ ได้แก่ 
1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการวางกฎเกณฑ์หรือวางแนวทาง วางนโยบายเพ่ือให้กฎหมายฉบับ 

อ่ืน ๆ ด าเนินการตามแนวทางนโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 43 ถึงมาตรา 46 และมาตรา 69 
ดังนี้ 

ให้อ านาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
รวมถึงการก าหนดลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย 

การจัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ         

การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในกรณีปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร
หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป  เป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่
อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และเป็นพ้ืนที่
ที่ยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนไว้เพ่ือการ
ท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืน  รัฐมนตรีสามารถออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรการคุ้มครอง
และป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไว้ในกฎกระทรวงด้วย  

ก าหนดมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เช่น  การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษา
สภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ห้ามกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ 
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ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นตามลักษณะ
ธรรมชาติ หรือก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น  

ประกาศเขตควบคุมมลพิษ และก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  
กฎหมายที่ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก าหนดเนื้อที่สองฝั่ง

คลองท าเป็นถนนหลวง ห้ามการทิ้งขยะ หรือสิ่งโสโครกลงในพ้ืนที่ชุ่มน้ า นี้ก าหนดมาตรการควบคุม
การใช้คลอง มาตรา 6 และมาตรา 7 ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ห้ามมิให้มีการเททิ้ง สิ่งโสโครก 
ลงในคลอง หรือทางน้ า ล าน้ าที่ไหลลงคลอง และห้ามมิให้มีการท าให้คลองและฝั่งคลอง หรือถนน
หลวงเสียหาย โดยก าหนดโทษปรับหรือจ าคุก หรือ การตั้งกฎข้อบังคับและเรียกเก็บค่ารักษาคลอง
จากเรือ แพ ที่อาศัยไปมาในคลองนั้น หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าสะพานข้ามคลอง สะพานท่าน้ า 
ขนาดของแพและการจอดเรือแพในล าคลอง 

3. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
กฎหมายมีวัตถุประสงค์ก าหนดมาตรการในการควบคุมการใช้น้ าคลองประปาหรือการ

ก่อให้เกิดมลพิษในคลองประปา เพื่อรักษาคลองประปาและสิ่งก่อสร้างอ่ืนในเขตคลองประปาเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชน บัญญัติไว้ใน มาตรา 14 ถึงมาตรา 17 ได้แก่ 1.
ห้ามชักน้ า หรือวิดน้ าในคลองประปา เว้นแต่ การตักน้ าเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน หรือ
ได้รับหนังสือห้ามเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ 2.ห้ามเททิ้งสิ่งใดหรือระบายน้ าลงในคลองประปา หรือท าให้น้ า
โสโครก ลงในคลองประปา คลองรับน้ าหรือคลองขังน้ า ห้ามทิ้งซากสัตว์ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล 
หรือห้ามซักผ้า ล้างสิ่งใด หรืออาบน้ า หรือเพาะปลูกพืช ในเขตคลองประปา คลองรับน้ า 

4. พระก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ าทั่วไป 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะ
ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน มาตรา 55 ถึงมาตรา 58 และมาตรา 63 ก าหนด
มาตรการทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและ
รักษาทรัพยากรสัตว์น้ า และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า มีมาตรการดังนี้  

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ ได้แก่ 1. ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์
น้ า ก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 2. ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดขึ้นเรือประมง 3. ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุ
อันตรายที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดลงสู่ที่จับสัตว์น้ า กระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า 
มึนเมา ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า ท าให้ที่
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จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 4. ผู้ใดโดยเจตนาหรือประมาทท าให้ที่จับสัตว์น้ า
เกิดมลพิษในลักษณะที่ร่าจะเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการช่วยเหลือหรือ
ป้องกันชีวิตสัตว์น้ าและท าให้ที่จับสัตว์น้ าฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพธรรมชาติ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือ
สร้างเขื่อน ฝาย ท านบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการประมงอ่ืนใด หรือ
กระท าการใดในที่จับสัตว์น้ าอ้ันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ า หรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของ
สัตว์น้ า  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการบ ารุงรักษา การ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ า ในการบริหารจัดการ บ ารุงรักษา อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า ในรูปแบบองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  ในการจัดท า
นโยบาย ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว  

องค์กรจัดการในระดับท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการประมงจังหวัด ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบ ารุงรักษา  

การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากสัตว์น้ าขององค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือจัดท านโยบายพัฒนาการประมงในน่านน้ าไทย  

บทก าหนดโทษ ทางอาญา มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืน เช่น ห้ามกระท าการที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่สัตว์น้ า เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  เช่น ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย 
หรือวัตถุมีพิษลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า หรือ ห้ามมิให้ผู้ใดวิดน้ า หรือท าให้น้ าในที่จับสัตว์น้ า 
ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนแห้ง หรือติดตั้ง สร้างเข่ือน ฝาย ท านบ รั้วในที่จับสัตว์กั้นทางเดินของสัตว์น้ า  

มาตรการทางปกครอง การน ามาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต การระงับการอนุญาต และการ
เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมาใช้บังคับเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถท าได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ และก าหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ ค าสั่งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้ที่ไม่มีเจตนาในการกระท าความผิด 

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การ

อนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่ง
ทะเล กฎหมายนี้มีมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าทางทะเล มาตรา 16 
มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 22 และมาตรา 23 ได้แก่ 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ
ชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่ง คลอง ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ าที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ 
หญ้าทะเล ปะการัง 

มาตรการคุ้มครองพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  
ได้แก่  ห้ามด าเนินกิจกรรมหรือกระท าการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก าหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่นั้น ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูก
ท าลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ หรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน 
คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

การก าหนดพ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เพ่ือสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนให้คงสภาพ
ธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ ต้องเป็นพ้ืนที่ที่มิได้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือ
มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

การก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพ้ืนที่มีลักษณะอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติ และมีความส าคัญด้านระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์ และ  

ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

6. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
กฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ าถือเป็นทรัพยากรน้ า

สาธารณะตามมาตรา 6 และมาตรการการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ มาตรา 73 
มาตรา 74 และมาตรา 78 คือ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) เห็นว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นแหล่งต้น
น้ าล าธารหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าสมควรสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด าเนินการให้ พ้ืนที่นั้นเป็นเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ ได้แก่  (1) 
ก าหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง  (2) ก าหนดห้าม
การกระท าใด ๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพแหล่งน้ าหรือเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้น้ า หรือท าให้เกิด
ภาวะมลพิษแก่แหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า หรือท าให้น้ ามีสภาพเป็นพิษจนน่าจะเป็นอันตราย
ต่อแหล่งน้ า หรือระบบนิเวศแหล่งน้ า หรือสุขภาพของบุคคล (3) ก าหนดให้ผู้ใช้น้ าซึ่งมีที่ดินติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกับทรัพยากรน้ าสาธารณะ จัดให้มีสิ่งก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือ หรือใช้กรรมวิธีใด
ตามที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบแหล่งที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายแก่คุณภาพน้ า หรือเพ่ือ
ป้องกันหรือแก้ไขอันตรายหรือความเสียหายแก่คุณภาพน้ า(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการกับ
สิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดย
จะก าหนดให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด หรือให้ระงับการด าเนินกิจกรรม 
หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะโดยได้รับค่าชดเชยตามความ
เหมาะสม และ (5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่นั้น 

มาตรการป้องกันความเสียหาย มาตรา 79 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพยากรน้ าสาธารณะในบริเวณดังกล่าว มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
ทรัพยากรน้ าสาธารณะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ า
สาธารณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ และกรณีที่มีการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจ
เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ าสาธารณะในบริเวณดังกล่าว มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท า
การดังกล่าว ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือขจัดความเสียหายและท าให้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดได ้

7. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ได้แก่ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ป่าชุมชน คือ ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ โดยชุมชนร่วมกับ
รัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในป่าชุมชน  
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มาตรการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน เมื่อประกาศจัดตั้งป่าชุมชนแล้วให้มีคณะกรรมการป่า
ชุมชนร่วมกับสมาชิกป่าชุมชน ท าหน้าที่ดูแลรักษาป่าชุมชน มีมาตรการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน 
มาตรา 50 ได้แก่ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชน เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และ
มีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัดการป่าชุมชนที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน ได้แก่ 1. การเก็บ
หาของป่าในป่าชุมชน 2. การใช้ประโยชน์จากไม้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และให้ท าได้ตาม
ความจ าเป็นเพียงเฉพาะเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชน และ 3. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในป่าชุมชนท าได้ตามความจ าเป็น
ต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน 4. การใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่า
ชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ซึ่งการใช้ประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน มาตรา 63 คือ ในเขตป่าชุมชนห้ามมิให้บุคคลเข้ายึดถือ 
ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนและ
สัตว์ป่าคุ้มครอง กระท าด้วยประกาใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน  

กฎหมายที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์ ได้แก่ 
 1.  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

กฎหมายมีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกัน คุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ค าว่า  “ป่า” ตาม
กฎหมายนี้มีความหมายถึง พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติ หมายถึง ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้วยหนอง 
คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย  

ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
นี้ อนึ่ง ป่าสงวนแห่งชาตินี้ ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่สงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 โดยกรมป่าไม้มีอ านาจดูแลรักษาหรือบ ารุงป่า
สงวน ตามกฎหมายได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ได้แก่  มาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าในเขตป่าสงวน มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 16ทวิ มาตรา 17 ได้แก่  

ข้อห้ามในการท าไม้หรือเก็บหาของป่าในป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตป่างสวนแห่งชาติห้ามมิให้
บุคคลใดยึดถือ ครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้ว ถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหา
ของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการ
ครอบครอง เปลี่ยนแปลงทางน้ าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือได้รับ
หนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ 
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การใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ถูกกระทบจากผลการท าลายป่า ดังนั้น การอนุญาตให้ท าไม้ เก็บหาของป่า และน า
ทรัพยากรแร่ออกมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ในเขตพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม อธิบดีสามารถอนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยหรือปลูก
ป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตดังกล่าวได้ และอธิบดีมีอ านาจอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืน
ให้กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการได้ การเลี้ยงสัตว์ การบ ารุง
ป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 2.  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 

กฎหมายมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จากค านิยามค าว่า “อุทยานแห่งชาติ” หมายความถึง  
พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจ าถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดด
เด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติ
หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน และพ้ืนที่ที่
ก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต้องเป็นที่ดินของรัฐ และไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเอกชน ดังนั้น  พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติได้รับการ
คุ้มครองดูแลอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติจึงต้องมีการคุ้มครองพ้ืนที่และ
ก าหนดผู้ดูแล ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานอย่างสมดุลและยั่งยืน คือ 

มาตรการในการคุ้มครองพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ มาตรา 8 ในการก าหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็น
อุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ และห้ามมิให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติเพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ  

ก าหนดขอบเขตของอุทยานแห่งชาติ มาตรา 9 ก าหนดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดง
แนวเขตอุทยานแห่งชาติ และเครื่องหมายอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าเป็น เขตอุทยาน
แห่งชาติ และอ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน และให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นช่วย
ดูแลหรือบ ารุงรักษาหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตและเครื่องหมายอื่นได้ตามสมควร 
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มาตรการคุ้มครองบ ารุง ดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 18 ถึงมาตรา 19 ได้แก่ ให้
จัดให้มีแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งพร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดและแนว
เขตการจัดการพ้ืนที่ และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่ปิดประกาศแผนที่และแนวเขตการจัดการ
ไว้ ณ สถานที่ที่เปิดเผย และด าเนินการตามแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว โดยการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่และการก าหนดเขตการจัดการภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  ต้องไม่กระทบต่อ
ลักษณะพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติหรือเป็นพ้ืนที่เปราะบางของระบบนิเวศ และต้องรักษา
ไว้ซึ่งสภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย โดยการท าแผนการบริหารนั้น ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เก่ียวข้องและประชาชนด้วย 

มาตรการใช้ประโยชน์หรือการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 19 ได้แก่ เก็บหา 
น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย 
แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก และเข้าไปด าเนิน
กิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ ซึ่งการกระท ากิจกรรมเหล่านี้จะกระท าได้ต้องขออนุญาตพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การอนุญาตโดยพิจารณาตามลักษณะของเขตการจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติก าหนด
ไว้และอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ เฉพาะกรณีการท ากิจกรรมเพ่ือการส ารวจ การศึกษา 
การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายท าภาพยนตร์ วีดีทัศน์ หรือสารคดี การถ่ายภาพ 
การศึกษาธรรมชาติ   

ก าหนดห้ามมิให้กระท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 19 การห้ามกระท าด าเนินการยึดถือ 
หรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม และห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น าให้ล าน้ า ล าห้วย หนอง 
บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสียหรือเป็นพิษ  

หลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ มาตรา 24  ถึงมาตรา 25ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ การ
ดูแลรักษาความปลอดภัย การให้ค าแนะน า หรือการจัดระบบการเตือนภัยแก่ประชาชน และอาจร้อง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนใด หรือบุคคลใด ช่วยด าเนินการตามความจ าเป็นก็ได้ 
และกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกระท าการใด ๆ ในอุทยานแห่งชาติเพ่ือช่วยเหลือ
หรือป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ หรือเพ่ือป้องกันภัย
พิบัติอันเป็นสาธารณะ เจ้าหน้าที่สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐหรือบุคคลอ่ืนช่วยเหลือได้ 

3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองและบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกฎหมายก าหนด
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พ้ืนที่อนุรักษ์ หรือพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คือ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาตรา 47 มาตรา 48 คือ พ้ืนที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้อง
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจน
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน 

การคุ้มครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากฎหมายห้ามมิให้กระท าการ
ต่อไปนี้ มาตรา 55(2) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใดให้
เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม มาตรา 55(3) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าใน
ล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ  

ยกเว้นการกระท าต้องขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าในพ้ืนที่  เพ่ือประโยชน์ในการ
ส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายน าภาพยนตร์ วี ดิทัศน์หรือสารคดี 
การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความ  
มั่งคงทางพลังงาน  คือ มาตรา 55(4) ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก มาตรา 55(5) 
เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน 
กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า เช่น 
หนองน้ าสาธารณะ หรือที่รกร้างว่างเปล่า บึง ทะเลสาบ มีสัตว์ป่าจ าพวกนกหรือสัตว์ป่าชนิดอ่ืนอาศัยอยู่ 

การคุ้มครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บทบัญญัติในการคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
มาตรา 67(2) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือท าลาย ท าให้เสื่อมสภาพ 
ขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราบ ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์  หรือ
ปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น 
หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอ่ืนใดที่มี
ความจ าเป็นต้องปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย  หรือการทดลองทาง
วิชาการ หรือการคุ้มครอง รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ป่า และมาตรา 69 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืน ติดตามและ
เฝ้าระวังเพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่า และให้ความรู้แก่
ประชาชนในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า 
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4.2.4 กฎหมายเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีชุ่่มน า้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่ต้องทั้งพ้ืนดิน และพ้ืนน้ า เป็นองค์ประกอบ ดังนั้น ต้อง

พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2526  

กฎหมายกลุ่มนี้เป็นการก าหนดคุ้มครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงเป็นกฎหมายที่
อยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทั้งที่เป็นที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน 
เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทางน้ า ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง  บ่อ สระน้ า ต้องมีการก าหนดควบคุม
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เหล่านี้ หรือมีการวางแผนการใช้
ทีด่ินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กฎหมายมุ่งเน้นการคุ้มครองที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่มีกฎหมายที่อยู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 1304 ถึงมาตรา 1307 คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีลักษณะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแหล่งน้ าจืดเป็นพื้นที่สีเขียว และมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่ง
รองรับน้ าและกักเก็บน้ าต่อไป  และมีการควบคุมการใช้น้ าของเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้ทางน้ า มาตรา 1355 
และการเข้าไปใช้น้ าจากที่ดินของบุคคลอ่ืนตามมาตรา 1353 

ก าหนดให้ทางน้ า ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง เป็นทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เพราะน้ าที่อยู่ในแหล่งน้ าย่อมถือว่ามีไว้ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินด้วย เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ พ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วนใหญ่หากมีลักษณะ
เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่สงวนตามกฎหมายแล้ว จะอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

ผลแห่งการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าน้ าจาก
แหล่งดังกล่าวได้เท่าเทียมกันและไม่สามารถยึดถือครอบครองทางน้ านั้นเป็นของตนได้ และกฎหมาย
ห้ามมิให้โอนแก่กัน มิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน และห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน 

การควบคุมการใช้น้ าของที่ดินติดทางน้ าหรือมีทางน้ าไหลผ่าน คือ เจ้าของที่ดินริมทาง
น้ า หรือมีทางน้ าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน้ าไว้กินเกินกว่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็น
เหตุเสื่อมเสียแก่ท่ีดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู่ตามทางน้ านั้น 

การเข้าไปใช้ประโยชน์จากน้ าในที่ดินของผู้อ่ืน คือ บุคคลอาจพาปศุสัตว์ของตนผ่านหรือเข้า
ไปในที่ดินของผู้ อ่ืนซึ่งมิได้กั้นเพ่ือไปเลี้ยง และอาจเข้าไปเอาน้ าในบ่อหรือสระในที่เช่นว่านั้นมา
ใช้ได้ เว้นแต่ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก หรือเตรียมเพ่ือเพาะปลูกหว่าน หรือมีธัญชาติขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านว่า
เจ้าของที่ดินย่อมห้ามได้เสมอ 
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2. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มีการก าหนดการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่มีการหวงห้าม หรือที่ดินที่รัฐสงวนเอาไว้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของรัฐตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ  ได้
ก าหนดเป็นแนวทางการใช้ที่ดินหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งอยู่ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน คือ 

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจ
ถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน  หรือน าไปจัดเพื่อประชาชนได้ 

ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพ หรือการโอน ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ ถ้าพลเมืองได้
เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแล้ว  การถอนสภาพให้กระท าโดยพระราช
กฤษฎีกา 

การคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ มาตรา 9 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และ
การป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้าม
มิให้บุคคลใด 1. เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 2. ท าด้วยประการใด 
ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศ
หวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 3. ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 

3. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน ซึ่งได้แก่ ห้วย หนอง คลอง ล าน้ าต่าง ๆ มาตรา 122  ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอ าเภอ
นอกจากนี้นายอ าเภอมีหน้าที่ต้องตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ า อันเป็นทางที่ราษฎรใช้
เดินทาง  และมาตรา 40 ให้ก านันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในต าบลนั้น 

4. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 
กฎหมายเกี่ยวกับการวาง จัดท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ในบริเวณเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การวางและจดท าผังเมือง และการใช้ประโยชน์พื้นที่และ
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ที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ตลอดจนกระจายอ านาจในการวางและจัดท าผังเมือง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ การผังเมืองเพ่ือบ า รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ   
ผังเมืองรวมประกอบด้วยแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงผังน้ า ผังเมืองเฉพาะ
ประกอบด้วย แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผัง
แสดงพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าบางแห่งอยู่ในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ชุมชน ท าให้ต้องมีการ
ก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งแจ้งในเขตชุมชน ให้เป็นพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในบริเวณชุมชนที่อยู่
อาศัยกฎหมายห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการ
ใดขัดกับข้อก าหนดของผังเมือง เป็นการป้องกันมิให้การเจริญเติบโตของเมืองมีผลกระทบในการ
ท าลายพื้นที่ชุ่มน้ าได ้ 
 การวางและจัดท าผังเมือง มาตรา 8 ถึง มาตรา 9 ประกอบด้วย ผังนโยบายการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ค านึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบ และให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อ
ประชาชน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม มาตรา 37 คือ ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไป
จากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม  หากการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมใน
สาระส าคัญที่เก่ียวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน ประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองเฉพาะ มาตรา 45 การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะต้องให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวม และให้ค านึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
โดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีองค์ประกอบของดินและน้ า ที่ต้องมีการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือจัดท าทะเบียน

พ้ืนที่ชุ่มน้ าการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้
ที่ดินและการก าหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 15 ได้แก่ 

ก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ใช้กับพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน และควบคุมการใช้ที่ดิน ส าหรับที่ดินที่มีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมี ท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  

ห้ามกระท าการใด ๆ รวมถึงการท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อดิน  
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนดมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า หรือก าหนดเขตควบคุมการใช้ที่ดิน 

 

4.2.5 กฎหมายทีเ่กีย่วการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท าหน้าที่ดูแล 
ก าหนดวิธีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอ านาจของตัวเอง เป็นไปตามหลักการกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่น พื้นที่ชุ่มน้ าส่วนมากในประเทศไทยจะอยู่นอกเขตอนุรักษ์ และเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ระดับท้องถิ่น มีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์ ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ พระราชลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

กฎหมายที่เกี่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่อยู่ภายนอกเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง  ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นที่สา
ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น ล าคลองสาธารณะ แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง  
อันมีสภาพเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่พลเมืองใช้ร่วมกันโดยสภาพ ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการดูแลตามกฎหมายเป็นไป
ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543 คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัด เมือง
พัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
หน้าที่ในการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 17  เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ที่อยู่ในการดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
มากกว่าการอนุรักษ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อาหาร แหล่งคมนาคมขนส่ง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมใช้เกินความจ าเป็นท าให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ขาดความระมัดระวัง และมุ่งหวังประโยชน์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองเป็นหลัก มาตรการทางกฎหมายที่มีไม่ได้ควบคุมการใช้ประโยชน์ และขาดวิธีการ
อนุรักษ์ท่ีชัดเจน ท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
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กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเขตอนุรักษ์  ได้แก่  

1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457  
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ มาตรา 

122 ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั้น ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
และมาตรา 40 ให้ก านันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในต าบลนั้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น และก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะในท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ มาตรา 16 และมาตรา 17 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล และขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ในมาตรา 16 และมาตรา 17  
โดยสามารถจ าแนกเป็นอ านาจและหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองซึ่งที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ า การจัดการและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่าง ๆ และการสร้างและบ ารุงทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดการและดูแลสถานีขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ า 

3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจ เพ่ือจัดท าและ

ให้บริการสาธารณะส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองใหญ่ กฎหมายก าหนด
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลในเกี่ยวกับการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 50 และมาตรา 52 ก าหนดอ านาจ
แก่เทศบาลต าบลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนทีชุ่มน้ า คือ มีหน้าที่อนุรักษ์และใช้
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ประโยชน์เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยท าให้เขตเทศบาลมีหน้าที่ ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า และใน
เขตเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลต้องจัดท ากิจกรรมให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

 
4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัด โดยองคการบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 45 ก าหนดให้อ านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ จัดให้มีหน้าที่อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพ้ืนที่
ชุ่มน้ าให้ด าเนินกิจการ ได้แก่ จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร บ าบัดน้ าเสีย จัดให้มี
และบ ารุงรักษาทางน้ า 

5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย

อ านาจที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีจ านวนมากที่สุด ส าหรับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ มาตรา 23 และมาตรา 68 อ านาจหน้าที่ของ
สภาต าบลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก จัดให้มีและการรักษาทางระบายน้ า รักษาความ
สะอาดของทางน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 
จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และนอกจากนี้อาจจะท า
กิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  ให้มี
และบ ารุงรักษาทางระบายน้ า และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

6. พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีอาณาเขตท้องที่

รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 89  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน้ า และทางระบายน้ า และดูแลรักษาที่สาธารณะ 

7. พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับความเป็นเมือง

ท่องเที่ยว โดยยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
ปกครองแบบเมืองท่องเที่ยวในต่างประเทศ  เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
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ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 62 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา คือ การบ าบัดน้ าเสีย จัดให้มี
น้ าสะอาดหรือการประปา คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

 
8. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่ น โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ในรูปของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 21 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจแก่สมาชิดองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

จากการศึกษาประเภทของกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า สรุปได้ว่า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายในหลายมุมมอง และองค์กรผู้ใช้อ านาจตามกฎหมาย เพราะว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า
นั้นเป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะและมีลักษณะพิเศษที่มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ น้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต 
สังคม  ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีประโยชน์ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีวิธีการจัดการตามหลักการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าอย่างชาญฉลาด  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้้า 

การจัดหาและ 
จัดสรรน  า 

ควบคุมการใช้
ประโยชน์

แหล่งน  าเพื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ 

การอนุรักษ์น  า 
ดูแลรักษา

ความสะอาด
และฟื้นฟู
แหล่งน  า 

การใช้
ประโยชน ์
ในที่ดิน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 4.2 สรุปกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด 

4.3 มติิคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีชุ่่มน า้ 

ด้วยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบโดยตรงที่จะคุ้มครองและด ารงรักษาระบบ
นิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องออกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

 

4.3.1 มติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 เร่ืองทะเบียนรายนามพื้นที่ ชุ่มน ้ าที่มี

ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์
พืน้ทีชุ่่มน า้ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  6/2543 วันที่ 
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้
ก าหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ จ านวน 13 
มาตรการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ให้น าเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Site) 

มาตรการที่ 2 ให้ประกาศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ เป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ให้ลักษณะอ่ืน 

มาตรการที่ 3 ให้เร่งรัดออกหนังสือส าคัญที่หลวง ในกรณีที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาตินั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ และให้เร่งด าเนินการจัดท าแนวเขตที่ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 4 ให้ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติที่
เสื่อมโทรม และต้องการปรับปรุงโดยด่วนเพ่ือให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น สามารถด ารงบทบาทหน้าที่ทาง
นิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้ตามธรรมชาติ 

มาตรการที่ 5 ให้จัดท าแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือคุ้มครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ เป็น
เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดแนวเขตกันชนพ้ืนที่ ตลอดจนก าหนดกิจกรรมที่สามารถ
กระท าได้ และห้ามกระท าในพ้ืนที่ 
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มาตรการที่ 6 ให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ 

มาตรการที่ 7 ให้สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติด้วย 

มาตรการที่ 8 ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 9 ให้มีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดปัจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 

มาตรการที่ 10 ให้มีการศึกษาส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ตามเกณฑ์ 

มาตรการที่ 11 ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ชุมชนอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืน 

มาตรการที่ 12 ให้มีการควบคุมป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยมีมาตรการดังนี้ 1. มาตรการ
ป้องกันไฟป่า คือ (1) ให้ด าเนินการควบคุมระดับน้ าของป่าชุ่มน้ าให้คงที่ (2) ท าแนวกันไฟเปียก 
(Wet-Line Firebreak) ตามแนวพระราชด าริ (3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อ
สร้างจิตส านึกและความเข้าให้กับชุมชนถึงอันตรายที่เกิดจากไฟป่า เป็นผลให้ชุมชนยุติการจุดไฟเผา
ป่า และ 2. มาตรการการดับไฟป่า คือ (1) จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ เพื่อท าหน้าทีก ากับ ดูแล
และด าเนินการควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ (2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ปฏิบัติงานดับไฟป่าใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า (3) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 13 ให้มีการศึกษาและจัดท าแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและ
ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งระบบ 

 

4.3.2 มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 

สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ

และระดับชาติของประเทศไทย  และมาตรการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้ 
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงมาตรการการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยเพ่ิมมาตรการส ารวจและตรวจสอบ
ขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น และยกระดับบางพ้ืนที่ขึ้นเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งปรับปรุงทะเบียนรายชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ และได้ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจากเดิม 13 มาตรการ 
เป็น 17 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ประกาศก าหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแหล่งน้ าจืดเป็นพื้นที่สีเขียวและมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่ง
รองรับน้ าและกักเก็บน้ าต่อไป 

มาตรการที่ 2 ให้มีการส ารวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามทะเบียนรายนามพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่นที่ ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพ่ือเป็นแหล่ง
รับน้ าตามธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าและชะลอการไหลของน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 

มาตรการที่ 3 ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและด ารงรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามทะเบียนรายนาม
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ าตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและ
ป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

มาตรการที่ 4 ให้สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญและ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย 

มาตรการที่ 5 ให้น าเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 6 ประกาศให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ในลักษณะอ่ืน ๆ 

มาตรการที่ 7 เร่งรัดให้ออกหนังสือส าคัญที่หลวง ในกรณีที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีความส าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติเป็นสาธารณประโยชน์ และเร่งให้ด าเนินการจัดท าแนวเขตที่ชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการบุกรุกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 8 ให้มีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่เสื่อมโทรมและต้องการการปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นสามารถด ารงบทบาท
หน้าที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้ตามธรรมชาติ 

มาตรการที่ 9 ให้มีการจัดการท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือคุ้มครองฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีการแบ่งเขตการใช้
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ประโยชน์พ้ืนที่เป็นเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดแนวเขตกันชนพ้ืนที่ ตลอดจนก าหนด
กิจกรรมที่สามารถกระท าได้และห้ามกระท าให้พ้ืนที ่

มาตรการที่ 10 ให้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการ
พัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติ 

มาตรการที่ 11 ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 12 ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดปัจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 

มาตรการที่ 13 ให้มีการศึกษาส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ตามเกณฑ์ 

มาตรการที่ 14 ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ เช่น 
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

มาตรการที่ 15 ให้มีการควบคุมป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยมีมาตรการดังนี้ 1. มาตรการ
ป้องกันไฟป่า คือ 1. ให้ด าเนินการควบคุมระดับน้ าของป่าชุ่มน้ าให้คงท่ี 2. ท าแนวกันไฟเปียก (Wet – 
Line Firebreak) ตามแนวพระราชด าริ 3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความเข้าใจให้กับชุมชนถึงอันตรายที่เกิดจากไฟป่า เป็นผลให้ชุมชนยุติการจุดไฟเผาป่า  
2. มาตรการดับไฟป่า คือ 1. จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแลและด าเนินการ
ควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
3. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการที่ 16 ให้มีการศึกษาและจัดท าแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและ
ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งระบบ 

มาตรการที่ 17 ให้จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ 1-16 
โดยติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นประจ า 
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4.3.3 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เร่ืองทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
เร่ืองทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของ
ประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้ ข้อ 10  

มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มาเกิดจากมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่องขอทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า” ที่ประชุมมีมติ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท า
บัญชีรายชื่อประเภท และขนาดของโครงการพัฒนาที่มีความล่อแหลมและเป็นอันตรายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ส าหรับโครงการ
พัฒนาขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และโครงการที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามมติคณะซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ได้ปรับเปลี่ยนข้อความในมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อ 10 เดิม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่มีอยู่  โดยให้ใช้ถ้อยค า ดังนี้ “ให้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535” ในการแก้ไขครั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับมติข้อนี้ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด่วนที่สุดที่ นร 0907/328 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง
ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ข้อ 10  เนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการพิจารณาว่า
โครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนต้องอาศัยดุลพินิจในการวินิจฉัย แสดงให้เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีฉบับ
นี้ เพ่ือท าให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และต้องการ
ให้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่
ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ ซึ่งก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับฟังความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็น
ควรมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการ
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พัฒนาที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
50254  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความล่อแหลมและเป็นอันตราย อันอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเพ่ิมเติม รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว เช่น โครงการขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า โครงการก่อสร้างคันดิน โครงการผันน้ าหรือสูบน้ า เข้า-ออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

เมื่อพิจารณาสถานะของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ด้วยมติคณะรัฐมนตรี
ไม่ใช่กฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะไม่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เพราะมติคณะรัฐมนตรีเหมือนค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  ซึ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (2) บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ”  ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  ดังนั้น ถ้า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอาจผิดวินัย แต่มติคณะรัฐมนตรีไม่
สามารถบังคับหรือสั่งการผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการได้ เพราะไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีสภาพบังคับอย่างกฎหมาย
ในอันที่จะบังคับใช้แก่ประชาชนทั่วไปได้  ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ จึงสามารถใช้บังคับใช้
โดยตรงต่อกระทรวง ทบวง กรมท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เท่านั้น 

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีแล้วนั้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่
ละหน่วยงานก็มีกฎหมายที่ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับ
ใช้มติคณะรัฐมนตรี บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกับมาตรการยังขาดความชัดเจน ด้านหน้าที่ความ

                                           
254 มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2561 “ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล 

ประทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็น
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดมาตรา 
48 วรรคสองก็ได้” 
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รับผิดชอบ ทั้งเนื่องจากไม่มีการมอบหมายหรือสั่งการจากระดับกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในบางมาตรการจึงไม่มีหน่วยงานใดน าไปปฏิบัติ และยังขาดการควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการโดย
ไม่มีหน่วยงานท าหน้าที่ควบคุมก ากับที่ชัดเจน บางมาตรการและพ้ืนที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 ประกาศก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นที่
สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าแหล่งน้ าจืดเป็นพ้ืนที่สีเขียวและมิให้ส่วนราชการ
เข้าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ าและกักเก็บน้ าต่อไป มีปัญหาการตีความว่าไม่มี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประกาศขอบเขตที่สาธารณะดังกล่าว เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประมง กรมท่ีดิน กรมชลประทาน เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าแล้ว พบว่า มติคณะรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าในส่วนใหญ่ เช่น ก าหนดให้
มีพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ ให้มีการส ารวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ การน าเสนอพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที ่4.3  สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
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4.4 องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีชุ่่มน า้ 

  ประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ในการ
เสนอกฎระเบียบ นโยบายและแผนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางส าหรับการจัดการและคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าของประเทศไทย เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุน
และส่งเสริมการด าเนินงานในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบายแห่งชาติ ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ า สนับสนุนความร่วมมือหรือ
ความเป็นพันธมิตร กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการ
แต่งตั้งคณะท างานพื้นที่ชุ่มน้ า เพ่ือเป็นการสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ า และได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
คณะท างานพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่คุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เพ่ิม
มากขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาว่าระบบการจัดองค์กรเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าว่ากลไกในการจัดองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ และการด าเนินงานขององค์กรเหล่านั้นเป็นอย่างไร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนการปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือนโยบายมาตรการ และแผนการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนนั้นมีหลายหน่วยงาน โดยเราสามารถแบ่งองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่แตกต่างกัน ได้แก่ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านนโยบายและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีชุ่มน้ าในด้านปฏิบัติ 
 

4.4.1 องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีชุ่่มน า้ในด้านนโยบาย  
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้มีการด าเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ
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และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือมีการประชุมปรึกษาหารือและก าหนดนโยบาย
ในระดับประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและคณะท างานวิชาการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าขึ้น เพ่ือให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรในระดับนโยบาย
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คณะท างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ า และส านักงาน
นโยบายท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 

1. คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดตั้ง “คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า” 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการ และมีส านักงานนโยบายและแผน
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เป็นฝ่ ายเลขานุการ โดย
คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีบทบาทและหน้าที่ดังนี้255 1. ก าหนดนโยบายและแผน
แห่งชาติเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3. สนับสนุน ก ากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  4. ส่งเสริม
การผนวกข้อพิจารณาด้านพ้ืนที่ชุ่มน้ าในการยกร่างและด าเนินงานตามแผนพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 5. สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า 6.สนับสนุนการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านพ้ืนที่ชุ่มน้ า 7. ประสานงานกับหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและต่างประเทศ 8. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

2. คณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 6/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2547 เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยมีหน้าที่หลักในการ
ก าหนดนโยบายและแผนแห่งชาติส าหรับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่

                                           
255 สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ความจ้าเป็นของการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า 

(สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544), หน้า 14. 
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ชุ่มน้ า ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านพื้นที่ชุ่มน้ าจากมหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้256 1. ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  2. พิจารณากลั่นกรอง
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการฯ  3. ให้
ความเห็นและข้อมูลทางวิชาการในประเด็นที่ก าหนดในการประชุมคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
 องค์กรในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด คือ 
คณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ถือเป็นองค์กรในระดับชาติที่มีส่วน
ในการก าหนดนโยบายและแผนในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการใช้อย่างชาญฉลาดตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า อีกทั้งเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือใน
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแล้ว พบว่ายังขาดการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปยังส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น ท าให้การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ออกมาไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติและระหว่างประเทศ นั้น ต้องได้รับการเสนอรายชื่อจาก
หน่วยงานหรือองค์กรไปยังจังหวัด แต่ในระดับจังหวัดยังขาดการจัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ประจ าจังหวัด  

3. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ เป็นฝ่าย

เลขานุการ และหน่วยงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าประสานงานและ พิจารณาจัดท า
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ากับองค์กรในประเทศและเป็นฝ่ายเลขาอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามตรวจสอบประเมินผล รายงานผลนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ 
ส ารวจพื้นที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ยังพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับ
โครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ และโครงการหรือกิจการของหน่วยงานส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่อยู่
ภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

4. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

                                           
256 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, รายงานแห่งชาติด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่า

ด้วยพื้นที่ชุ่มน้้า, หน้า 9. 
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ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือชื่อเดิม ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ กนช. ให้มีอ านาจหน้าที่ คือ จัดท าผังน้ า
เสนอ กนช. ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการลุ่มน้ า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ก ากับดูแลและบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ า เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

องค์กรในระดับนโยบายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น
ผู้ก าหนดนโยบายการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับประเทศ โดยคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานรับมติและข้อเสนอแนะของสมัชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาอนุวัตรการ  
แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ในเชิงวิชาการ ไม่ได้มีการกระจายอ านาจการจัดการให้แก่ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น ในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างแท้จริง ท าให้นโยบายไม่อาจปฏิบัติได้จริงเพราะว่าขาด
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  ดังนั้น อาจจัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดเข้ามาควบคุมดูแล 
หรือผ่านกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  ท าหน้าที่และ
อ านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า และก ากับดูแลหน่วยงานราชการในพ้ืนที่และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ าในเขตลุ่มน้ านั้น 

 

4.4.2 องค์กรในระดับปฏิบัติการ  
ถือว่าเป็นองค์กรส่วนส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

ชุ่มน้ า เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ ท าให้การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งหลายหน่วยงานต่างก็มี
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจและ อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในมุมมองที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่แตกต่างกันไป เช่น กรมชลประทานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค กรมประมงมีหน้าที่ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์น้ า 
กรมป่าไม้มีหน้าที่คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติในพ้ืนที่ป่า เป็นต้น ดังนั้น เมื่อ
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พิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในระดับการปฏิบัติการนั้น เรา
สามารถพิจารณาหน่วยงานระดับชาติมีหลายหน่วยงาน โดยไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ
หลักในการบริหารจัดการที่แท้จริงและเป็นรูปธรรมในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็น
เอกภาพ และเกิดการบูรณาการตามเป้าหมายและยุทธ์ศาสตร์ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นองค์รวมของประเทศให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

องค์กรในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยมีจ านวนมาก กระจายอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ 
ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัยกฎหมายและวิธีการ
ด าเนินการที่ แตกต่างกัน ทั้ งที่ เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า ซึ่งมีอ านาจหน้ารับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  หน่วยงานระดับ
กรม เช่น กรมประมง กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ า  โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน การน าแผนไปปฏิบัติ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

สรุปหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่และ 
 1.  กรมทรัพยากรน้ า 

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีอ านาจหน้าที่ ได้แก่ จัดท านโยบาย แผน มาตรการและ
การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า จะ
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน และลุ่มน้ าหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 2.  กรมควบคุมมลพิษ 

มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับควบคุมมลพิษจากทุกแห่งในพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งน้ าจืดและน้ ากร่อย ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าทั้งน้ าจืดและน้ าทะเล  การก าหนดพ้ืนที่ควบคุมมลพิษ และติดตามตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพน้ าทะเลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 3.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 จัดท านโยบายและแผนในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล ซึ่งมีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ในแผ่นดินและเกาะรวมทั้งป่าชายเลน เพ่ือความมั่งคงสมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย 
 4.  กรมป่าไม้ 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับจัดการและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าทุกประเภท ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ 
ก าหนดแนวทางการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ จัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
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ที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ เช่น ป่าโกงกาง ป่าพรุ ห้วย หนอง คลองบึง น้ าตก รวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 
 5.  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ให้สมบูรณ์ และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการฟ้ืนฟู  แก้ไข ความเสื่อมโทรม 
และป้องกันไฟป่า ดูแลป้องกัน การบุกรุก ท าลายป่าและการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมาย 
อุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และ ควบคุมดูแลอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยห้ามมิให้บุคคลใดเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้ล า
น้ า ล าห้วย บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง ฟ้ืนฟู แก้ไขความเสื่อมโทรมและศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์ การบริหารจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

6.  กรมประมง 
มีอ านาจและหน้าที่ในดูแลการใช้ประโยชน์และ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ในที่จับสัตว์น้ า

และดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแห่งอาศัยของสัตว์น้ าในบริเวณที่จับสัตว์น้ า  ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาชนิดพันธุ์สัตว์น้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในระยะยาว 

7.  กรมชลประทาน 
พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ า และออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน้ า จัดหาน้ าและจัดสรร ส าหรับท าการเกษตร หรือผู้ใช้น้ า และจัดท าระบบชลประทาน เช่น 
การระบายน้ า การส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก การคมนาคมทางน้ า  บรรเทาอุทกภัย เป็นต้น 

8.  กรมพัฒนาที่ดิน 
มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับวางแผนการใช้ที่ ดินและก าหนดเขตที่ดิน  เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีหน้าที่ให้
ค าแนะน าในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าและการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
น้ า และจัดเตรียมข้อมูลในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 

9.  กรมเจ้าท่า 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลรักษาแหล่งน้ า รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก ากับดูแล การ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ าไทยและการ
ป้องกันน่านน้ า ควบคุมการก่อสร้างในบริเวณชายฝั่ง และดูแลการทิ้งของเสียบริเวณชายฝั่ง ขุดลอก
ร่องน้ าทางเดินเรือ แม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบและทะเล 
 10. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างจิตส านึกในด้าน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการมี
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ส่วนร่วมของนักเรียน ประชาชน และชุมชน โดยการจัดท าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา และการร่วม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
  11.  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับจัดท านโยบาย แผน มาตรการ และบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ก าหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ าบาดาล รวมทั้งประสาน
ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าบาดาล 
 12. กรมทรัพยากรธรณี 
 มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ก ากับดูแล ฟ้ืนฟูและก าหนดมาตรฐาน
ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ซึ่งช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เกิดการน าไปใช้
อย่างชาญฉลาด 

13. กรมท่ีดิน 
มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการรังวัด ท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือก าหนดสิทธิของเอกชนหรือรัฐ
ในที่ดินโดยก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการใช้ที่ดิน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าในที่ดินของ
รัฐ เช่น ที่สาธารณประโยชน์ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 14. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ แหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ภายในเขตท้องที่ ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้อ านาจแก่
นายอ าเภอมีหน้าที่คุ้มครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจและหน้าที่ให้อ านาจแก่เทศบาล อบต. อบจ. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ใน

การบริหารจัดการบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ า แหล่งน้ า ในฐานะเส้นทางคมนาคม ดูแลรักษาที่ดินอันเป็น
สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม การหาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า เป็นต้น 
 16. การประปานครหลวง 

มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจจัดหาน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการท า
ประปาในเขตกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ 
 17. การประปาส่วนภูมิภาค 
 มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจ จัดหาน้ าดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ผลิต
น้ าประปาในเขตท้องที่ซึ่งอยู่นอกเขตการด าเนินงานของการประปานครหลวง 
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 18. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการมีอ านาจจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ 
เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้ า ระบายน้ า แลกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ าและโรงไฟฟ้าโดยให้ กฟผ. และกรม
ชลประทานร่วมกันออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดปริมาณน้ าที่จะกักเก็บหรือระบายน้ าออกจากอ่างเก็บน้ า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรี 

คณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้้า 

คณะท้างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้้า 

องค์กรในระดับปฏิบัติการ (ส่วนกลางและภูมิภาค) 
   เช่น กรมทรัพยากรน  า กรมป่าไม้ กรมท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมเจ้าท่า  

หน่วยงานประสานงานกลาง 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 4.4 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย 
 

สรุปผลจากศึกษานโยบาย  กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ าพบว่า  

นโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย ได้จัดท าบนกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดท านโยบาย  และแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าของประเทศไทยซึ่งเป็นแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ  มีทั้งหมด 5 แผน  ได้แก่ 1. 
นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540-2545 2. แผนการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546-2550 3. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 -2555 4. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 5. แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560-2564 

นโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีกระบวนการจัดท าที่เหมาะสมผ่าน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับความเห็นจากคณะรัฐมนตรี แต่ในระดับฝ่ายปกครอง
รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นนโยบายที่มีความส าคัญในระดับชาติ 
เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการยังไม่มีการด าเนินการอย่างเต็มที่ อาจจะเนื่องมาจาก
ยังไม่มีการจัดล าดับความส าคัญในเชิงนโยบายของรัฐบาล ขาดการบริหารแผนและยังไม่มีผลการสอด
รับกับระดับจังหวัดน าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีนโยบายด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่
ไปแทรกอยู่ในนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท าให้ไม่มีความชัดเจน หรือ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เน้นการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารจัดการไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นหลัก หรืออยู่ใน
วงจ ากัด ตั้งแต่ระดับนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการโดย
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดท า ส่งผลให้ในหลายโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชนมีการต่อต้าน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนหรือชุมชน  

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงาน ซึ่งกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่ด าเนินการในพื้นทีชุ่่มน้ า ท าให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าหลายฉบับ โดยเราสามารถแบ่ง
ประเภทของกฎหมาย ได้ 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ได้แก่  1. กฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า 2. กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าเพ่ือกิจกรรม
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ต่าง ๆ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า ดูแลรักษาความสะอาดและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  รวมทั้งการ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 5. กฎหมายที่เกี่ยวการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ ามีหลายฉบับ  ส่วนมากมุ่งเน้นด้านการจัดการ เช่น การใช้  การ
พัฒนา การบริหารจัดการ  และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแต่ละประเภทเป็นหลัก โดยมิได้ ให้
ความส าคัญในภาพรวมของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยตรง  จึงท าให้
กฎหมายเหล่านี้ขาดความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าและไม่สอดคล้องกับหลักการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่มุ่งเน้นการใช้อย่างชาญฉลาดควบคู่กับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการบัญญัติมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างกว้าง
เท่านั้น  ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานไปบังคับใช้ เมื่อพิจารณามติ
คณะรัฐมนตรีแล้วนั้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีกฎหมาย
ที่ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี 

องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ า มีจ านวนมากอ านาจส่งผลให้อ านาจหน้าที่เกิดความ
ซ้ าซ้อนกัน การบริหารจัดการยังรวมอยู่เฉพาะส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ยังขาดการกระจายอ านาจ
ไปยังท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าควรด าเนินงานใน
ลักษณะให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรด้านการ
อนุรักษ์ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด  
 
 



 

 

บทท่ี 5 
 

วเิคราะห์นโยบาย กฎหมายและองค์กรที่เกีย่วข้องกบั 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืน้ที่ชุ่มน า้ 

ในการศึกษาบทนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายและองค์ที่เก่ียวข้องกับการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือทราบถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เปรียบเทียบกับความสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ื นที่ชุ่มน้ า และกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาอาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือสังเคราะห์ให้ได้กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดต่อไป 

 

5.1 วเิคราะห์นโยบายและแผนเกีย่วกบัการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้ 

จากการศึกษาในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐและแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ าของประเทศให้ความส าคัญกับทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งถือเป็น
พ้ืนที่รองรับน้ า และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์ รวมทั้งแหล่งอาหารของมนุษย์ ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน ซึ่งในการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยพิจารณา
หลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้มีการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตาม
มาตรา 3 (1) ก าหนดให้ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดน
ของตนอย่างชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาได้มี
ข้อแนะน า (Recommendations)257เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิกน าไปใช้ในการอนุรักษ์และ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศตน โดยเรียกร้องให้ภาคีสมาชิก ก าหนดเป็นนโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ า

                                           
257 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 

REC.C 3.3: Wise Use of Wetland, In The Conference of the 
Parties 3rd Meeting in Regina, 27 May – 5 June 1987, Canada.  
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แห่งชาติ เพ่ือด าเนินการพิจารณาว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร และมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าหรือไม่  

 ส าหรับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศไทยมีหลักการที่สนับสนุน
หลักการตามอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโต คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา) ส่งเสริมการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความเชื่อโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสร้างความมั่งคงด้านน้ า 
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ าในระดับ
ลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  ก าหนดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ชุ่มน้ าให้เป็นแหล่งรองรับน้ า  จัดท าพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ป่าชาย
เลน โดยก าหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ.  2558-2593 การคุ้มครองและสงวนรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีความยั่งยืน รวมทั้งมีการ
จัดท าแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่ส าคัญ  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558-2569 ใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ  เพ่ือสร้างการบริหารที่มีเอกภาพโดยผลักดันให้มีองค์กร กฎหมาย 
และนโยบายขับเคลื่อน มีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน มีแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ เป็นเครื่องมือที่ดี
ที่สุดในการมุ่งผลักดันและประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3(1) 
ก าหนดให้ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่าง
ชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างนโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชน และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรพุทธศักราช 2560 มาตรา 57(2) ก าหนดหน้าที่ของรัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา 
ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส าหรับนโยบายและแผนการจัดการเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจุดอ่อนเรื่อง
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นโยบายและแผน การก าหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ าในภาพรวมจากการศึกษา
พบว่านโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยมีประเด็นปัญหาดังนี้ 
          1. ขาดแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

การวางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นหลักการป้องกันล่วงหน้า และ
เป็นการใช้อ านาจรัฐในการก ากับดูแล การวางนโยบายและแผนการจัดการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน อันสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่  
ชุ่มน้ า มาตรา 3 ก าหนดให้ภาคีต้องก าหนดและวางแผนการด าเนินงานการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นจะอยู่ในทะเบียนหรือไม่  เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้ประเทศไทยมีการท าแผนแม่บทพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ นโยบายและ
แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540-2545  อันเป็นแม่บทเพียงแผนเดียวที่ก าหนดนโยบาย 
มาตรการตลอดจนแผนปฏิบัติการที่จัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน แต่จากการศึกษาพบว่า นโยบายและ
แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540-2545 ขาดกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน ด้วยในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ าลง ท าให้ขาดงบประมาณในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ258  หลังจาก ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมานั้น แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าได้ถูกผนวกรวม
กับนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
เนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้มีข้อตกลงที่จะด าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ 1. 
แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546-2550 ผนวกรวมอยู่ในนโยบาย มาตรการ และแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550 และ 2. แผนการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปี พ.ศ. 2551-2555 ได้รับการบรรจุไว้ภายใต้แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 3. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 4. แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560 -2564 และจะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 นั้นไม่มีการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ า ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในแผนจะได้ก าหนดแผนงาน โครงการ 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผน แต่หน่วยงานเหล่านั้นยังไม่มีการให้ความส าคัญ
จึงไม่ด าเนินการตามนโยบายและแผนแต่อย่างใด เช่น การส ารวจ จัดท าและขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่

                                           
258 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, รายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญา

ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า, หน้า 16. 
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มีความส าคัญในระดับต่าง ๆ ของประเทศ  การเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้  นโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพ้ืนที
ชุ่มน้ าที่ผ่านมา ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของมาตรการและแนวทางในด าเนินการท าให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงไม่อาจน าไปปฏิบัติได้ เช่น แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับ
จังหวัดท้องถิ่นและชุมชน  ข้อ 2.3 ท าแนวปฏิบัติและคู่มือส าหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า จัดท า
และขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ เฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

2. ปัญหาไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า   
ด้วยแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2558-2564 อยู่ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวิภาพ พ.ศ. 2558-2564  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ มีเป้าหมายลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศและเก้ือกูลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

จากการศึกษาพบว่าบางมาตรการตามแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ายังไม่มีการจัดท า
โดยเฉพาะมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 บูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้าสู่นโยบาย แผน 
เครื่องมือ กลไก และเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ และ/หรือแรมซาร์ไซด์ พร้อมทั้งผลักดันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและ
ชุมชน เช่น มีการวางแผนการจัดการเฉพาะในเขตอนุรักษ์ คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศหรือแรมซาร์ไซด์เท่านั้นที่มีการจัดแผนจัดการในพ้ืนที่ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง พื้นที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด พ้ืนที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ปากแม่น้ าตรัง และพ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติ
หมู่แกะอ่างทอง259  ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ไม่มีหน่วยงานใดวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
หรือน าไปก าหนดไว้ในแผนในระดับจังหวัดท้องถิ่นและชุมชน เนื่องจากมีหน่วยงานจ านวนมากที่มี
อ านาจใช้ประโยชน์แต่ไม่มีหน่วยงานดูแลรักษาและคุ้มครองอย่างแท้จริง ด้วยแต่ละหน่วยงานต่างมี
นโยบายการบริหารงานของตัวเองขาดการประสานงานในการจัดการ ขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหา

                                           
259 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,  รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าของประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2558), หน้า 48. 
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และขาดการตัดสินใจร่วมกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีความซ้ าซ้อนและใช้งบประมาณที่สิ้นเปลื้อง
ไม่คุ้มค่าและล่าช้าในการท างาน นอกจากนี้ยังไม่มีการด าเนินการตามมาตรการในแผนปฏิบัติการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ขาดจัดท าและขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ และขาดการส ารวจ
สถานภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับใช้ในการวางแผนจัดการ 

ดังนั้น รัฐควรมีการก าหนดหน่วยงานแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ในแผนแม่บทการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  และก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจน โดยการส ารวจและจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า
พร้อมแนวกันชน โดยจ ากัดลงไปว่าควรจะมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ปริมาณเท่าใด และที่
ไหนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เพราะพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ อาจถูกบุกรุกยึดครอบน าไปใช้เพ่ือกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม รัฐควรก าหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรการแนวทางที่ชัดเจน เช่น 
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่กระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีคณะกรรมการในการก ากับดูแล เช่น การท า
กิจกรรมขุดลอกคลองต้องผ่านคณะกรรมการก่อนว่าจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
ควรบูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเข้าสู่นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น รัฐควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เพ่ือวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับประเทศ โดยให้มีการจัดท าต่อเนื่องในทุก ๆ 5 ปี โดยน า 
กลยุทธ์และมาตรการโดยน าอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ และการจัดท าแผนต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และมาตรการที่อยู่ภายใต้การแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าและยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ า และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และแผนการจัดการอ่ืน ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือรัฐควรผลักดันให้การจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ ารวมเข้าอยู่ในแผนการบริหารทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือให้การบริหารงานตามแผน
เกิดความเป็นเอกภาพ และให้กระทรวงมหาดไทยควรก าหนดหน้าที่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับจังหวัด  เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับจังหวัดโดยรวมอยู่
ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  และผลักดันให้การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในที่สารณประโยชน์
ของแผ่นดิน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับขั้นตอนในการท านโยบายและแผนแม่บทพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ
แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้
เสีย หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง  และควรผลักดันให้มีการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
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ความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซด์ให้ครบทุกแห่ง และสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน า
แผนไปสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนของหน่วยงาน และแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น  โดยอาจน า
ตัวอย่างการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของในประเทศสาธารณเกาหลี เป็นประเทศที่ให้
ความส าคัญกับนโยบายการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ค.ศ. 2008 ก าหนดให้มีการวางแผนจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. แผนแม่บทในการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 2. แผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ใช้บังคับกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 3. แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่แรมซาร์ไซด์  โดยแผนแม่บทใน
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าก าหนดโดยมีการจัดท าทุก ๆ 5 ปี เพ่ือเป็นทิศทางให้ไปก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ และแผนการจัดพ้ืนที่ชุ่มน้ าใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ าทั่วไปที่มีการขึ้นทะเบียน
ไว้แล้ว เพ่ือส ารวจ จ าแนกประเภท มาตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ส่วนแผนปฏิบัติการเพ่ือ 
การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ใช้ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีการก าหนดเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ของพ้ืนที่  

 

5.2 การวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในบทที่ 4 พบว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ แต่มีบทบัญญัติในการคุ้มครอง
และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ การน ากฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ตามลักษณะของพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจและตาม
กฎหมายที่ให้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการศึกษาในบทที่ 4 ซึ่งแบ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรน้ าสาธารณะ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ได้แก่ ได้แก่ 1. กฎหมายเพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า 2. กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า ดูแลรักษาความสะอาดและฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า  รวมทั้งการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 5. 
กฎหมายที่เกี่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ผู้วิจัยได้ขอวิเคราะห์โดยพิจารณา
บนพื้นฐานของปัจจัยในเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองหรืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และที่ตั้งและลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่ชุ่มน้ า
นอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งมีจ านวนของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์จ านวน 264 แห่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขต
อนุรักษ์มีจ านวน 19,295 แห่ง  จากตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์มีจ านวนน้อย
กว่าพื้นท่ีชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกท าลายหรือเปลี่ยนสภาพ  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงจ านวนพื้นที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ 
 

พ้ืนที่ชุ่มน้้า จ้านวน (แห่ง) พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระหว่าง

ประเทศ  
(Ramsar Sites) 

พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับ
นานาชาติประเทศ 

พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญ
ระดับชาติ 

พื้นที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ 264 8 25 20 
พื้นที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ 19,295 6 23 28 

 
 การพิจารณาแบ่งประเภทของพ้ืนที่ พิจารณาตามความหมายของเขตอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  ในการวิเคราะห์กฎหมายในบท
นี้จะศึกษาโดยพิจารณาจากที่ตั้งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายในพ้ืนที่อนุรักษ์ และ
มาตรการทางกฎหมายนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยมีศึกษาปัญหาทางกฎหมายในพ้ืนที่อนุรักษ์และนอก
พ้ืนที่อนุรักษ์ และ วิเคราะห์โดยน าหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และหลักการแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือหาแนวทางในการจัดการที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยต่อไป 

1. มาตรการทางกฎหมายในพื้นท่ีชุ่มน้ าที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  
เขตอนุรักษ์ คือ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เขตคุ้มครอง
อย่างอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายก าหนด260  และพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ให้ความหมายของเขตอนุรักษ์ คือ เขต
อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ที่รักษาพืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพ่ือสงวนและ
รักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  

                                           

        260 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเขตอนุรักษ์มีหลายประเภทเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่
เหล่านี้รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์ด้วย ซึ่งพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สงวนทาง
ธรรมชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในกฎหมายไทยไม่มีการให้ค านิยามของพ้ืนที่สงวนตาม
ธรรมชาติ แต่มีการให้ค านิยามโดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) ได้นิยามและก าหนดการจัดการพื้นที่สงวนตามธรรมชาติ หมายถึง 
ผืนดินและหรือท้องทะเล ที่ อุทิศไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นแหล่งปกปักษ์รักษาและคงไว้ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับด้านวัฒนธรรม
ต่าง ๆ และได้รับการจัดการผ่านกลไกทางกฎหมาย หรือวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ261  จาก
ค านิยามนี้ พ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ คือ พ้ืนที่ซึ่งมีกฎหมายประกาศหรือรับรองวิธีการจัดการเพ่ือ
คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ดังกล่าวไว้  เช่น  พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น  

วิธีการในการจัดตั้งพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ ที่เป็นมาตรการเฉพาะที่ก าหนดขึ้นส าหรับ
วิธีการใช้อย่างชาญฉลาด ซึ่งแต่ละภาคีสามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ ดังนี้262 1. วิธีการในการคุ้มครอง
ทั่ วไป  (General Protection Instruments) เป็ นการส่ งเสริมการอนุ รักษ์ และการจัดการใน
องค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ที่อยู่อาศัย ชนิดพันธ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน์ 
และเป็นการก าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่น  หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย 
ก าหนดให้มีการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้หลายอย่างหรือใช้ได้มากมาย โดยการใช้ประโยชน์ต้อง
สอดคล้องกับการักษาคุณลักษณะทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดให้มีมาตรการทาง
กฎหมายพื้นฐานในการควบคุมดูแลใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ที่ดิน  การติดตามตรวจสอบ ระบบการอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการแรงจูงใจ มาตรการการลงโทษ  2. วิธีการในการคุ้มครองเป็นพิเศษ  (Specialized 
Protection Instruments) การใช้ประโยชน์ เพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษบางอย่าง เช่น เพ่ือการประมง 
การปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ภูมิประเทศที่มีความโดดเด่น  พ้ืนที่เหล่านี้มีวิธีการจัดการที่มีการ
ควบคุมเป็นพิเศษขึ้นอยู่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การคุ้มครองอย่างเข้มข้น

                                           
261 สุธาสินี  แท่นอ่อน, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
262 Ramsar Convention Secretariat, Ramsar COP 7 DOC. 17.3 

Laws and Institutions, In Meeting of the Conference of 
Contracting Partes to the Convention on Wetlands ( Ramsar, 

Iran, 1971), p. 19. 
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โดยจะกีดกันไม่ให้มีมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  เช่น พื้นที่เขตอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรการที่ใช้กับ
พ้ืนที่อนุรักษ์เหล่านี้ เช่น  การวางแผนจัดการเฉพาะ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
โดยรอบ และภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีการควบคุมจัดการกิจกรรมอย่างจริงจัง เช่น ก าหนดเขตระยะ
พ้ืนที่กันชนและก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และยอมให้ท า
กิจกรรมได้ในพ้ืนที่กันชน  และการก าหนดมีเขตพ้ืนที่สงวนและให้มีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ  
ก าหนดวิธีการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากจากกิจกรรมภายนอกพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่า
การประกาศเขตอนุรักษ์ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นวิธีการใช้ประโยชน์โดยวิธีการในการคุ้มครอง
เป็นพิเศษโดยรัฐเป็นผู้มีอ านาจในควบคุมการใช้ประโยชน์และคุ้มครองดูแล ตลอดจนบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเท่านั้น  เพื่อรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ผลในทางกฎหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์  
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์ รัฐก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง และ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ เพ่ือสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านั้นไม่ให้เสียหายหรือถูก
ท าลาย ทั้งนี้ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์จะมีวิธีการคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษหรือมีมาตรการการทาง
กฎหมายในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแลเขตอนุรักษ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ไวให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของ
สัตว์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัยและ
รักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าว  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มี
วัตถุประสงค์ ก าหนดให้มีป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกัน  อนุรักษ์ บ ารุง  รักษา  คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้
อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ  และคงความสมบูรณ์เพ่ืออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต
รวมทั้งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเป็นมาตรการส่งเสริมให้
กฎหมายอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ พบว่ามีมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ โดยมีการดูแลรักษาระบบ
นิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายฉบับใดก็จะเป็นตามที่กฎหมาย
นั้น ๆ ก าหนด โดยมีมาตรการที่ก าหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์ภายใต้การ
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ควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศให้เป็นเขต
อนุรักษ์ตามกฎหมายเฉพาะ และพ้ืนที่ที่ยังมิได้มีการประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรการทางกฎหมายในพื้นท่ีที่ได้ประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์  
การก าหนดเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาพ้ืนที่ โดย

กฎหมายจะก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์โดยก าหนดกิจกรรมที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นการก าหนดวิธีการป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกพ้ืนที่ชุ่มน้ า และก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เหล่านี้โดยเฉพาะ จัดให้มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า และภายในพ้ืนที่
ชุ่มน้ าโดยน าระบบการอนุญาตมาใช้ควบคุมหรือจัดการกิจกรรมโดยมีมาตรการทางกฎหมายรองรับ  
และต้องก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่
ชุ่มน้ า นอกจากนั้น ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง ติดตามตรวจสอบ ดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการคุ้มครองพ้ืนที่ตามกฎหมาย ตลอดจนก าหนดโทษหรือเพ่ิมบทลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์โดยมีการลงโทษทางแพ่งและทางอาญา 
เช่น   เขตอุทยานแห่งชาติ การเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตอนุรักษ์ต้องขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามลักษณะของเขตการจัดการและอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ท า
ได้ในเขตอนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ การเข้าไปใช้ประโยชน์ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และต้องขออนุญาตเพ่ือกระท าการในเขตอุทยาน ตามมาตรา 19  และมาตรา 22  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เช่น เข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ น า
เครื่องมือส าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป หรือกระท าการปิดกั้นหรือกีดขวางทางน้ า
หรือทางบก ทั้งนี้ การอนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะเพ่ือการส ารวจ การศึกษาวิจัย หรือการ
ทดลองทางวิชาการ การถ่ายท าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ  
การบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความม่ันคงทางพลังงาน หรือการท่องเที่ยวที่
เป็นประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุทยานแห่งชาติ  ส่วนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ถึง มาตรา 55  
คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การเข้าไปภายเขตดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การเข้า
ไปท าประโยชน์ และห้ามมิให้กระท าการเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้ล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง  
ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก ยกเว้นการ
เข้าไปท าประโยชน์เพ่ือการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายน า
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติการบ ารุงรักษาโครงสร้าง
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สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน และมาตรา 57 อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดที่เกิดทดแทนได้อย่างยั่งยืน โดยก าหนดให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาศึกษาจัดท าโครงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน โดยขออนุญาตต่ออธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรการทางกฎหมายไทยกับหลักการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์  (Site-Specific Legal 
Measure) เป็นหลักการที่น ามาบัญญัติเป็นกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมกิจกรรมที่ท าความเสียหาย
ให้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือเป็นเครื่องมือในการป้องกันพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมภายนอก 
ซ่ึงมาตรการเฉพาะ (Site-Specific Measure) ได้แก่ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยการใช้อย่างชาญฉลาด 
ตามมาตรา 3 (1) ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดให้ภาคีต้องวางแผนและด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แสดง
ให้เห็นว่าภาคีต้องวางแผนเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายก าหนดให้มี
การวางแผนในเขตอนุรักษ์ เช่น แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่ งชาติ และก าหนดเขตการ
จัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แผนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยการวางแผนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  แสดงให้เห็นว่าให้การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการวางแผนจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 4 ที่ก าหนดให้ “ภาคีจะต้องส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดย
จัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุอยู่ในทะเบียนหรือไม่ และ
ให้การควบคุมดูแลที่เพียงพอ” การจัดตั้งพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ก าหนดขอบเขต
การใช้ประโยชน์ และก าหนดให้มีมาตรการในการดูแลรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่สงวนไว้ โดยมีกฎหมาย
เฉพาะ  ได้แก่ เขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น การก าหนดพ้ืนที่สงวนตาม
ธรรมชาติหรือพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น  เพ่ือต้องการคุ้มครองเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก
การอนุรักษ์พ้ืนที่และทรัพยากรในพ้ืนที่เหล่านี้  

มีข้อสังเกตว่า พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซด์ ที่ต้องการอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียของพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามหลักการ
ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงต้องมีกฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานก ากับดูแลในพ้ืนที่อย่าง
ใกล้ชิด  เพ่ือท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมาตรการทางกฎหมายที่น ามาใช้ใน
พ้ืนที่อนุรักษ์เหล่านี้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ 
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มาตรการเฉพาะพ้ืนที่ (Site-Specific Legal Measure) ซึ่งเป็นหลักการที่น ามาบัญญัติเป็นกฎหมายที่
ใช้ในพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือใช้ควบคุมกิจกรรมที่ท าความเสียหาย เช่น การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า การ
ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ การวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น ดังนั้น พ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ จึงได้รับการป้องกันและคุ้มครองเป็นอย่างดี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ผลจากการมีประกาศเป็นพ้ืนที่ 
แรมซาร์ไซด์เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายท าให้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ลดลง  

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในเขตอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามหลักการ
ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ มีการจัดท านโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการก าหนดมาตรการคุ้มครอง
พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย เพ่ือดูแลคุ้มครองพ้ืนที่และควบคุมการใช้
ประโยชน์ เพ่ือสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน้ าเหล่านั้นไม่ให้เสียหายหรือถูกท าลาย 

2. มาตรการทางกฎหมายในพื้นท่ีชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้
อนุรักษ์ไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่นที่อยู่ในการ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นที่ดินของรัฐทั้งมีลักษณะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
มีกฎหมายบัญญัติให้ค าจ ากัดความไว้หลายฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2486 
ก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นถือว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม มาตรา 1304(2)  เช่น ที่ชายตลิ่ง 
ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ แต่ที่ดินพลเมืองใช้ร่วมกันยังมีอีกมาก และเรียกชื่อต่าง ๆ กันหลาย
ชื่อ เช่น  ที่สาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น คือ ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่นิยมเรียก
กันว่าที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพราะประชาชนทุกคนมิใช่ว่าจะมีที่ดินเป็นของตนเองทุกคน ทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่า
เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 263 นอกจากนี้มี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  ได้ให้ความหมายของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

                                           
263 ศิริ เกวสินสฤษดิ์, ค้าอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 

2532), หน้า 44. 
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แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าโดยสภาพ
ธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง 
ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน  
นอกจากนี้พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ยังมีลักษณะเป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 คือ  น้ าในแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือ
โดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง แม่น้ า ล าคลอง ทางน้ า บึง 
แหล่งน้ าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มน้ า แหล่งน้ าตามธรรมชาติอ่ืน  ๆ 
แหล่งน้ าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แหล่งน้ าระหว่างประเทศที่
อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้ าชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 

ผลแห่งการเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1305 -1307 คือ ทุกคนมีสิทธิมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าน้ าจากแหล่งดังกล่าวได้เท่าเทียมกันและไม่
สามารถยึดถือครอบครองทางน้ านั้นเป็นของตนได้ และกฎหมายห้ามมิให้โอนแก่กัน มิให้ยกอายุความ
ขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน และห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน  นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดสิทธิของเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 1355 การควบคุมการใช้น้ าของ
เจ้าของที่ดินที่อยู่ริมทางน้ า หรือมีทางน้ าผ่านไม่มีสิทธิจะชักเอาน้ าไว้เกินกว่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์
ขอบตนตามควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู่ตามทางน้ านั้น และผลจากการเป็น
ทรัพยากรน้ าสาธารณะตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  มาตรา 7 ก าหนดให้ทรัพยากร
น้ าสาธารณะเป็นของส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าที่จ าเป็นในกิจกรรมหรือในที่ดิน
ของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งอาจใช้น้ านั้น และมาตรา 8 
ก าหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีน้ าพุเกิดขึ้นหรือมีน้ าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน ย่อมมี
สิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าที่จ าเป็นและไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน ทั้งนี้จะเห็นได้
ว่าผลจากการที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกันนี้ ท าให้ทุกคนมีสิทธิใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเท่าเทียมกัน  อาจส่งผลให้มีการแย่งชิงกันใช้ทรัพยากรพื้นที่
ชุ่มน้ าโดยประชาชนจ านวนมากได้ หรือเกิดการใช้หรือเก็บน้ าโดยอาจอ้างความจ าเป็นแก่ประโยชน์ใน
ที่ดินขอนตนได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่ง
คมนาคมขนส่ง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมใช้เกินความจ าเป็นท าให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ขาดความระมัดระวัง และมุ่งหวังประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเองเป็นหลัก อีกทั้งยังส่งผลให้สูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเชิงปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น เกิดภาวะน้ าเสีย  มีผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของพืชและสัตว์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นการใช้ที่ไม่ชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่ง
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ให้ความหมายการใช้อย่างชาญฉลาด คือ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพ่ือผลประโยชน์ของมนุษยชาติ 
โดยที่สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางธรรมชาติของระบบนิเวศไว้ได้ ในวิถีทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน”264 จากค านิยามการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดมีลั กษณ ะของการอนุ รักษ์ รวมอยู่ ด้ วย  ที่ ให้ ความส าคัญ กับหลักการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ ความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ โดยให้เป็นไป
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน รวมทั้ งให้ความส าคัญกับกระจายผ ลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม  

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายไทยกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายทั่วไปส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์  (Non-Site Specific 
Legal Measure) เป็นมาตรการที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยทั่วไป โดยน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรการทั่วไปนี้มุ่งใช้บังคับกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกประเภทที่มี
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เหล่านี้มากกว่าการอนุรักษ์   เนื่องจากพ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่ อนุรักษ์มีการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมาย เช่น การวางแผน  
การจัดการในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ( Integrated Planning)  ระบบการอนุญาต
สิ่งแวดล้อม (Environmental Permit Systems)  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( Impact 
Assessment) กระบวนการติดตามตรวจสอบ (Audit Procedure)  การใช้มาตรการแรงจูงใจ 
(Incentives)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายไทยยังขาดหลักการที่ส าคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ า  ได้แก่ ขาดการวางแผนจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ไม่มีการอนุรักษ์โดยก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ขาดการส ารวจ ติดตามและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ และไม่มีการน ามาตรการ
แรงจูงใจมาใช้ 

ประการที่ 1  ขาดการวางแผนการจัดการในพ้ืนที่ 
ตามหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 3(1) การ

ก าหนดให้ภาคีอนุสัญญาต้องด าเนินการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วในดินแดนของตนอย่างชาญฉลาดเท่าที่จะท าได้  แสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนจัดการพ้ืนที่เป็นมาตรการส าคัญในการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด  ซึ่งภาคี
สมาชิกน าไปด าเนินการโดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้หน่วยงานที่

                                           

 264 Ramsar Convention Secretariat, An Introduction to 
the Convention on Wetlands Ramsar Handbook 5th Edition, p. 
37. 
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เกี่ยวข้องในประเทศน าไปปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ส่วนมากเป็นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพื่อประโยชน์จัดการจัดท าบริการ
สาธารณะให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจแต่เพียงดูแลคุ้มครองที่  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จึง
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก าหนดแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าของตนเองได้ เพราะว่า
อ านาจการบริหารจัดการยังเป็นของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่  

ผลจากการไม่มีการวางแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าส่งผลให้พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขต
อนุรักษ์โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินถูกเปลี่ยนแปลงสภาพจากพ้ืนที่
ชุ่มน้ า น าไปให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์  ลักษณะการกระท า คือ หน่วยงานของรัฐน าพ้ืนที่ชุ่ม
น้ ามาใช้ประโยชน์โดยถมหนองบึงธรรมชาติเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา เช่น ส านักงานพุทธ
ศาสนา ที่ต้องการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองอีเลิง จังหวัดขอนแก่น และพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองจ ารุง จังหวัดระยอง 
ในการสร้างพุทธมณฑล หรือ การขอใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ ากุดทิงที่เป็นแรมซาร์ไซต์เพ่ือ ก่อสร้างศูนย์ราชการ
จังหวัดบึงกาฬ  การก่อสร้างสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์265 เป็นต้น 
โดยมองว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันและอยู่นอกเขตอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย มองว่าเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือไม่มีประโยชน์น าไปใช้ท าอะไรก็ได้ และการเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าของหน่วยงานของรัฐท าได้ง่ายโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ผู้ขอใช้ประโยชน์ต้องเป็นทบวง
การเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างอ่ืนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยเพราะเหตุว่าราษฎรได้เลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นสาธารประโยชน์หมดสภาพการมีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
  ดังนั้น การน าหลักการใช้อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ ซึ่งแนวทาง
การใช้อย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ได้แก่ การวางแผน
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยดึงชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่น  
                                           

265 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้้า. 



266 

 

โดยแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอาจไปรวมอยู่กับแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือก าหนดให้เป็นแผนการ
จัดการเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่น โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด และ
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย และควรมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบสถานภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
 ประการที่ 2 ไม่มีก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 4(1) ก าหนดให้แต่ละภาคีต้องส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ าและนกน้ าโดยจัดตั้งให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะถูกบรรจุอยู่ใน
ทะเบียนหรือไม่ และที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า สมัยที่  4 ณ เมือง Montreux 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1990 มีข้อเสนอแนะที่ 4.4 เรื่อง การสร้างพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ266 
(Recommendation 4.4: Establishment of Wetland Reserves) คือ ก าหนดให้ภาคีสร้างพ้ืนที่
สงวนตามธรรมชาติภายในดินแดนของตนให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน และมีการแนะน าให้ภาคีไปทบทวนเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่ว่ามีมาตรการที่เพียง
พอที่จะคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ต้องก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ โดยมีการบัญญัติ
กฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้มีมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่สงวนไว้ 

เมื่อพิจารณามาตรการในกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งพ้ืนที่สงวนตาม
ธรรมชาติพบว่า กฎหมายที่มีอยู่น ามาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซด์เท่านั้น ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับประเทศหรือระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า แม่น้ า ล าคลอง ทาง
ระบายน้ า ยังมิได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่สงวนตามธรรมชาติหรือพ้ืนที่คุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยพื้นที่ชุ่ม
น้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ จึงต้องมีการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา เช่น เป็นเส้นทางคมนามคม เป็นแหล่งท ามาหากิน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้เกิดปัญหาการใช้ที่ไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด บางแห่งอยู่
ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้มีการทิ้งขยะและ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่  การขยายตัวของชุมชน 

                                           
266 Ramsar Convention Secretariat, Recommendation 4.4: 

Establishment of Wetland Reserves, In Convention on 
wetlands 4th Meeting of Conference of the Contracting 
Parties, p. 16. 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อุตสาหกรรมอาหารทะเล267 และพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนมากมีลักษณะเป็นปาก
แม่น้ า ล าห้วย ล าธาร ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจน และจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินเช่น หนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง เพ่ือให้ทราบว่าเป็นที่ดินของรัฐ ท าให้มีการใช้ประโยชน์เกินก าลังของการผลิต
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารของพ้ืนที่ชุ่มน้ า   

ดังนั้น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายอ่ืน  การประกาศ
ให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการอุดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ที่มีความส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  มาตรา 43 ถึง มาตรา 44 คือ เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบ
นิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไปหรือ พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือ  พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดมาตรการ
คุ้มครองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างความจ าเป็นและเหมาะสม  เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่  ประกอบด้วย  1. ก าหนดการใช้ประโยชน์ ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ  หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  2. ห้ามการ
กระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์
ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  3.   
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่นั้นต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. ก าหนดวิธีการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการก าหนด
ขอบเขต  หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ 5. ก าหนดมาตรการคุ้มครอง 
อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการประกาศเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น  มิได้เป็นการลิดรอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของประชาชน
โดยตรง แต่เป็นการคุ้มครองให้มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยการเก็บ
รักษาไว้ เพ่ือให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ในอนาคต 

นอกจากนี้ควรน ามาตรการการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 73  พ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหรือ

                                           

        267 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าในประเทศไทย (วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ส้านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, 2557),  หน้า 5-
4. 
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พ้ืนที่ชุ่มน้ าสมควรสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
และมาตรา 78 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าโดยการออก
กฎกระทรวง ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้ เช่น ก าหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าสาธารณะหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ก าหนดห้ามการกระท าใด ๆ ที่มีผลเป็นการเสื่อมสภาพแหล่งน้ า หรือ
ท าให้เกิดภาวะมลพษิแก่แหล่งน้ า  

 
ประการที่ 3 ขาดการส ารวจ ติดตามและจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน 
ด้วยอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรา 2 ก าหนดให้ส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งได้

บรรจุไว้ในทะเบียน  เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนภาคีทุกประเทศให้ด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ์และ
แนวทางในการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar List) ท าให้ทุก
ประเทศจ าต้องมีการจ าแนกประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าและขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าอย่างเป็นระบบโดยท าการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศ เพ่ือให้ทราบข้อมูลและลักษณะของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด   ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยนั้นได้มีการส ารวจ จัดท าบัญชีรายชื่อ 
สถานภาพ และฐานข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในปี พ.ศ. 2539 และในปี พ.ศ. 2542 จัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย หลังจากนั้นก็ไม่พบว่ามีการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าอีก ท าให้ไม่มีข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นปัจจุบัน จึงไม่อาจวางแผนการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ และไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ จึงเกิดการบุกรุกหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลงเป็นอย่างสูง และไม่สามารถก าหนดขอบเขตที่
ชัดเจนของพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ เช่น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่มีการจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
เพ่ือแสดงว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์  

ดังนั้น ควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
พ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในเขตปกครองของตนเอง  โดยอาศัยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 
42 มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อมูลการใช้น้ าในพ้ืนที่  การใช้ทรัพยากร
สาธารณะเพ่ือการด ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ 
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การ
คมนาคม และการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย ให้หน่วยของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
ข้อมูลการใช้น้ าที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบส่งให้แก่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และระเบี ยบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 18 ให้กระทรวงมหาดไทย
ประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้ าและทางน้ าอยู่ในเขตพ้ืนที่ หรือกรณีแหล่ง
น้ า หรือทางน้ าซึ่งไม่อาจระบุได้ว่ามีหน่วยงานใดของรัฐรับผิดชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
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แหล่งน้ าหรืออ่างน้ าอยู่ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนแหล่งน้ าและทางน้ า  และให้จังหวัดและ
คณะกรรมการลุ่มน้ ารวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งน้ าและทางน้ าของจังหวัดและของ
ลุ่มน้ า ผลจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าท าให้สามารถจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ตลอดจนทะเบียนแหล่งน้ าและทางน้ า ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบสถานภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยท า
ข้อมูลให้ทันสมัย เพ่ือทราบจ านวนและขนาดพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่ตั้งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ท าให้สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์และทราบความต้องการใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้  
และยังเป็นประโยชน์ในการจัดท าผังน้ า เพ่ือแสดงระบบทางน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดในประเทศ 

จากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยควรส่งเสริมให้มีการส ารวจและจัดท า ขอบเขตของพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าและข้ึนทะเบียนชัดเจนเพ่ือทราบขอบเขตที่ชัดเจน ท าให้การดูแลรักษาได้ง่ายและทราบปัญหาที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจตรวจสอบและข้ึนทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพราะว่าประชาชนในท้องที่เข้าใจลักษณะของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและเข้าใจจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และควรก าหนดหน่วยงานที่ต้องด าเนินการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก  ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างน้อยต้องมีการส ารวจและ
จัดท าทะเบียนทุก ๆ 5 ปี  

ประเทศที่เป็นตัวอย่างในการจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ สาธารณรัฐยูกานดา การจัดท า
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Inventory Wetlands) การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าให้ แสดงพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแต่ละ
แห่งประกอบด้วย ที่ตั้ง ต าแหน่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ชนิดของพืชและสัตว์ ดิน และคุณสมบัติในทางอุทก
วิทยา  การระบายน้ าและการจัดระเบียบการใช้น้ า  ปริมาณการไหลของน้ า และคุณภาพของน้ าที่
เป็นไปได้  การใช้ประโยชน์ที่มีอยู่  ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  สถานะของการ
อนุรักษ์  พ้ืนที่หรือขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (The Lead Agency) จะต้องมีการตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบความ
จ าเป็นในการปรับปรุงทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า และผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม ท าการ
เผยแพร่ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าในทุก ๆ 5 ปี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสถานะภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
ส่วนในประเทศสาธารณรัฐอินเดียมีการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Inventory 
of all Wetland) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐ (State 
Wetlands Authority) จัดเตรียมรายชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด และรายงานมายังกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยจัดท ารายงานให้ทราบภายใน 6 เดือน จากนั้นจะมีการน า
ข้อมูลมาขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอลและต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยในทุก 10 ปี 

3. ไม่มีการน ามาตรการแรงจูงใจมาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 



270 

 

ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดในพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ เกิดจากการมีสาเหตุจากประชาชนขาด
ความตระหนักในคุณค่า ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์ไม่ยั่งยืน จากการศึกษาพบว่า มาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าไม่มีมาตรการแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าโดยตรง  มาตรการส่วนใหญ่เป็นระบบการสั่งและควบคุม   เช่น ห้ามกระท ากิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือก าหนดวิธีการใช้น้ า หรือต้องขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ และ
ก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการฝ่าฝืน  แต่ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น จ าเป็น
จะต้องได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานแก้ไขทั้งในภาครัฐบาล ผู้ประกอบการ และประชาชน
โดยทั่วไปด้วยทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็นของส่วนร่วม รัฐจึงควรส่งเสริมแรงจูงใจมาใช้ในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า โดยการช่วยเหลือด้านการเงิน และความรู้ต่าง ๆ  

ในประเทศไทยได้มีการน ามาตรการด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาใช้กับปัญหามลพิษ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มาตรา 94 การให้ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการในการขออนุญาตน าผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาท าหน้าที่เป็น
ผู้ติดตั้งควบคุม และด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดอากาศเสียและระบบก าจัดของเสีย ใน
กรณีไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศรวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้น ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม”  จัดตั้ง
ขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เพ่ือเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดย
ให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้ โดยการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน ในการจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย และระบบก าจัด ของเสีย ส าหรับควบคุม บ าบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรม 
ใด ๆ เพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น รัฐควรใช้มาตรการส่งเสริมโดยอาศัยแรงจูงใจของประชาชนในพ้ืนที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  ได้แก่ การใช้ระบบกองทุนพื้นที่ชุ่มน้ า  ภาครัฐควรมี
การจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเฉพาะ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือองค์กรผู้ใช้น้ าในการพัฒนาฟ้ืนฟู 
คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ส่งเสริมการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า  การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าถ้าไม่ระบายน้ าออกจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีที่ดิน 
และในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐบาลกลาง และกฎหมายของรัฐต่าง  ๆ หลายรัฐอนุญาตให้
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เจ้าของที่ดิน ซึ่งอุทิศพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เพ่ือการอนุรักษ์ ได้รับการลดหย่อนภาษีที่ดินด้วย ซึ่งในบางรัฐ 
กฎหมายระบุให้พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่เสียภาษีที่ดินในราคาต่ า268  และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใช้มาตรการจูงใจมาใช้ คือให้เงินรางวัล และเงินอุดหนุนของรัฐ  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์นาวีหรือนายกเทศมนตรีหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องจ่ายเงินรางวัลแก่บุคคลผู้ที่ได้รายงานหรือยื่นค าร้องเพ่ือคัดค้านบุคคลที่กระท าความผิดโดยการ
กระท ากิจกรรมที่ต้องห้ามในพ้ืนที่ชุ่มน้ า สามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปกครองที่เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ หรือ องค์กรที่มีอ านาจสืบสวน และรัฐให้เงินอุดหนุน เป็นมาตรการแรงจูงใจ ที่
รัฐบาลอาจให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้เงินอุดหนุนการด าเนินโครงการของ
องค์กรอื่น ๆ เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  เช่น การให้เงินอุดหนุนในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก  
เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมดหรือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ าเป็นส าหรับโครงการที่อยู่
ภายใต้งบประมาณ 

สรุปมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า  
 พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์นั้น มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองหรืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
อันเป็นไปตามหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ มีการวางแผนการอนุรักษ์โดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพ้ืนที่ 
โดยใช้ระบบอนุญาตเพ่ือควบคุมกิจกรรมที่กระท าในพ้ืนที่  ก าหนดเขตการจัดการภายในพ้ืนที่เพราะ
พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยา และมาตรการทางกฎหมายในการประกาศ
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์มิได้เป็นการลิดรอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยตรง แต่เป็นการคุ้มครอง
ให้มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน คือ กฎหมายต้องการคุ้มครองให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการอนุรักษ์พ้ืนที่และทรัพยากรในพ้ืนที่เหล่านี้ และเพ่ือคุ้มครองระบบ
นิเวศทางธรรมชาติของพ้ืนที่มิให้ถูกท าลาย จึงก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองหรือ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และห้ามใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด   
 ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์นั้น เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนามากกว่าการอนุรักษ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งคมนาคมขนส่ง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมใช้เกินความ
จ าเป็นท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ขาดความระมัดระวัง และมุง่หวังประโยชน์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก มาตรการทางกฎหมายที่มีไม่ได้ควบคุมการใช้ประโยชน์ 
และขาดวิธีการอนุรักษ์ที่ชัดเจน ท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น 
ขาดแผนการจัดการ ขาดกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท าให้มีการบุกรุก

                                           
268 P. J. Dugan, op. cit., p. 86. 
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พ้ืนที่ ไม่มีการก าหนดให้เป็นพื้นที่สงวนตามธรรมชาติ  ไม่มีการส ารวจ ติดตาม ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า  
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า    
 

5.3 การวเิคราะห์องค์กรในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้ 

จากการศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในบทที่ 4 แล้วผู้วิจัย
พบปัญหาขององค์กรในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 

1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีอยู่หลายหน่วยงาน 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามากกว่า 15 
หน่วยงาน โดยกระจายอยู่ในหน่วยงานระดับกระทรวง 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อย่างไรก็ตามพบว่าแต่ละหน่วยงาน
ก็มีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานของตน มีผลจากพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายฉบับ  
ท าให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นจ านวนซึ่งท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าบางแหล่งมี
หน่วยงานของภาครัฐมากกว่า 2 แห่งเข้าไปด าเนินการตามหน้าที่ของตนท าให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่
ประสานงานหรือขาดความร่วมมือในการวางแผนและนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการ
และการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างเป็นระบบและแนวทางเดียวกัน  เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลเฉพาะทางน้ า ทาง
ระบายน้ า ในเขตพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ ส่วนที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินอย่างอ่ืน เช่น ที่ชายตลิ่ง 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ส่วนการระวังชี้แนวเขตที่ดินยังเป็นอ านาจของนายอ าเภอ ส่วนดูแล
รักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ าไทย ในเขต
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอ านาจของกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ดังนั้น ถ้าจะมีการขุดลอก หรือเปลี่ยนแปลงแม่น้ า ล าคลอง ต้องขอ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่า แต่ถ้าที่ริมแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ หรือชายทะเล   ที่อยู่ใน
เขตทางหลวงแผ่นดินอยู่ในอ านาจของกรมทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงก็อยู่ในความดูแล
ของผู้อ านวยการทางหลวง หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ เช่น ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ หรือที่วัดที่ธรณีสงฆ์ ที่ศาสนสมบัติกลาง
อยู่ในความดูแลรักษาของกรมการศาสนา  แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเดียวอาจมีหลายหน่วยงานใน
การดูแลคุ้มครอง และขาดความเป็นเอกภาพในการน ามาใช้ เพราะกฎหมายให้อ านาจหน่วยงาน
ปฏิบัติต่างท าตามหน้าที ่ที ่กฎหมายให้อ านาจ  ขาดความเชื่อมโยงหรือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ า เนื่องจากต่างคนต่างท าตามหน้าที่ที่กฎหมาย
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ก าหนดเท่านั ้น และผลจากการมีหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าเป็นอ านาจของหน่วยงานใด ในการดูแลรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนั้น  หรือส่งผลให้เกิดการทับซ้อนของขององค์กรที่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
 นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจจากราชการ
ส่วนกลางในพ้ืนที่ ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย  ต่างปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ดูแลเขตห้ามล่าและอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของตนเอง จึงขาดความชัดเจน
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ได้มีการมอบหมาย หรือสั่งการมาจากระดับกระทรวงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน และบางหน่วยงานไม่มีภารกิจโดยตรงในการด าเนินงานเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เช่น กรมป่าไม้ ท าหน้าที่จัดการและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าทุกชนิด กรมชลประทานท าหน้าที่ในการ พัฒนา
แหล่งน้ า จัดสรรน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ 
ประกอบกับไม่ใช่ภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  นอกจากนี้บางหน่วยงานท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผน มาตรการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ไม่มีอ านาจในการสั่งการหน่วยงานใน
พ้ืนที่ ได้ เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ถึงแม้จะมีความแก้ไขปัญหาโดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบให้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าก็
ตามโดยก าหนดหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเพียงมาตรการทางปกครอง เนื้อหา
ของมติคณะรัฐมนตรีเป็นการบัญญัติมาตรการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างกว้าง ไม่ได้รวมรายละเอียด
ในทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานไปบังคับใช้ เพราะมิใช่ภาระกิจโดยตรงและขาดงบประมาณ มีบาง
มาตรการที่ต้องด าเนินการร่วมกัน มาตรการไม่มีบทลงโทษหน่วยงานต่าง  ๆ จึงไม่ให้ความส าคัญ269 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานะของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ด้วยมติ
คณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานราชการต่าง  ๆ จะไม่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพราะมติคณะรัฐมนตรีเหมือนค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ

                                           
269 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าในประเทศไทย (วันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), หน้า 5-12. 
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ตาม   ซึ่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (2) บัญญั ติ
ว่า “ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ”  ดังนั้น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 ดังนั้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ าในแต่ละลุ่มน้ าซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ า ตามหลักการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เป็นกลไกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในแต่ละลุ่มน้ าโดยกระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ าดูแล คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในเขตลุ่มน้ า 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ท าหน้าที่จัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบั ติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า  
 ควรน ามติอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 35  เพื่อกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าไปยังภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด 
ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู ้แทนชุมชน ผู้แทนจากองค์กรอนุรักษ์ในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นฝ่ายเลชานุการ ท าหน้าที่
พิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าภายใน
จังหวัด คณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่วางนโยบายและแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าภายใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัด และก ากับดูให้หน่วยง่านในพื้นที่ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่ชุ ่มน้ า ติดตามและประสานงานการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น  

ตัวอย่างของประเทศที่มีองค์กรในการบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นการกระจายอ านาจการดูแล
พ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่ท้องถิ่น คือ  ประเทศสาธารณรัฐยูกานดามีองค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามี



275 

 

หลายระดับ ตั้งแต่ในระดับชาติ ระดับเขตหรือมณฑล และระดับท้องถิ่น ให้ความส าคัญในระดับ
ท้องถิ่น คือ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับท้องถิ่น (เขตหรือมณฑล อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ให้
ค าปรึกษาแก่องค์กรตั้งแต่ระดับต่ ากว่าเขตหรือมณฑลลงไป ประกอบด้วยองค์กรระดับอ า เภอ
(Country และ Sub-Country) และต าบล (Parish) เป็นองค์กรการปฏิบัติในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีสภาแห่งรัฐบาลท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นพิเศษในการดูแลคุ้มครองและออก
กฎระเบียบบังคับใช้ในท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขตหรือมณฑล ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และสภาเขตหรือ
มณฑล (District Councils) ในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

2.  ขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลโดยเฉพาะ 

การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน มีทั้งใน
ระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ จึงขาดความเชื่อมโยงหรือประสานงานจากราชการส่วนกลางที่
ก าหนดนโยบายและแผนไปยังหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่  จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีเพียง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ประสานงานกับอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีคณะอนุกรรมการกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ า และคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น
ผู้เสนอแนะนโยบายให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดก าหนดนโยบาย และ
แผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า แต่ไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือสั่ง
การหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ โดยอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าท าหน้าที่ในด้านสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบายแห่งชาติ  และติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการสร้าจิตส านึกและการให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอจนการศึกษาวิจัย
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในการ
แกไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า สนับสนุนความร่วมมือหรือความเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า คณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าไม่มี
อ านาจก ากับดูแลหน่วยงานในระดับกระทรวงที่ อยู่นอกเหนือการก ากับดูแลของตน เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และขาดการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีบทบาทดูแลและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ และควรเพ่ิมอ านาจในการประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ าทุกแห่งของประเทศ โดยให้อ านาจแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลหรือรายงานสถานะการณ์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมี
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คณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ในการติดตามผล เพ่ือใช้ในการพัฒนาจัดท านโยบายและ
แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศ    

 ในต่างประเทศมีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ประเทศสาธารณรัฐ  
ยูกานดา ได้แก่ ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม สังกัดภายใต้กระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในประเทศในระดับชาติ ระดับเขตหรือมณฑลและระดับท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจในการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

3.  ขาดการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ส่วนมากอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่อง
ภายในเขตของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ถ่ายโอนหรือกระจายภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ในแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16(2) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางระบายน้ า  และรวมถึง
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน และมาตรา 67(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกให้ความช่วยเหลือ  

ปัญหาการดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าภายในท้องถิ่นได้เอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 122 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ าที่ ใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
และกรณีต้องมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น แต่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใดใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการขอเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
พ้ืนที่ป่า ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  หรือการ
ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง 
สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์และที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน  
ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดและท าตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเท่านั้น แสดงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจแท้จริงในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ขัดแย้งกับ
หลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250  กฎหมายที่เกี่ ยวกับการบริหารราชการสวน
ท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ และการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(24) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 122 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่สามารถใช้
อ านาจในการดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่นได้ และไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการใช้อย่างชาญฉลาดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 

ในด้านมาตรการทางกฎหมาย พบว่าการออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือการก าหนดแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติของกระทรวง กรมต่าง ๆ พบว่าในหลายกรณีมีการออก กฎ 
ระเบียบหรือค าสั่งที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 มีปัญหาด้านอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บางส่วนมีความทับซ้อนกับกระทรวง กรม ซึ่งเดิมเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ภายหลังได้ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงเป็นอ านาจของราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 
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กระทรวง กรม มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลอยู่ แม้ต่อมาภายหลังได้ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนมาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ตามแต่วิธีการและขั้นตอนการกระจายอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว ยัง
ไม่ให้ความส าคัญเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งในการจัดให้มีการบริการสาธารณะเท่านั้น ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิร่วมจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาอ านาหน้าที่ จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ
บางส่วนยังอยู่ในหน่วยงานเดิมอยู่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลคลอง 
หรือล าธารสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล แต่อ านาจในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือการให้เข้ามาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในพ้ืนทีชุ่มน้ านั้นกลับยังเป็นของส่วนกลางอยู่ เช่น การขออนุญาตในการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าล าคลอง ยังอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า270  
 ดังนั้น การจัดองค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ควรกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไปสู่ระดับพ้ืนที่หรือถ่ายโอนภารกิจในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแก่ท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของตนให้มีอ านาจในการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้
ประโยชน์ โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดหลักเกณฑ์ และ
ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละเขตลุ่มน้ าเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้หลักเกณฑ์หรือแนวทางเหล่านั้น  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการควบคุมและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ยังไม่มีความเหมาะสม 
เนื่องด้วยยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมารองรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ด้วยรูปแบบการควบคุมและ
ก ากับดูแลบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่ทราบความต้องการในการใช้
งบประมาณที่แท้จริงเปรียบเสมือนการท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดแนวทางหรือเงื่อนไขให้องค์กรปกครอง

                                           
270 มนตรี แดงศรี, โครงการศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ค้าสั่งของกระทรวง กรมซึ่งขัดหรือ

แย้งกับภารกิจและอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555), หน้า 6-11. 
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ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในการใช้จ่าย ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และจ ากัดโดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 มาตรา 30 ก าหนดให้งบประมาณงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า   และการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้
เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ไม่มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ในการจัดท าและระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในการดูแลที่สาธารณะ เช่น  

 ควรให้กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย ว่าควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 โดยก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง กรม ด าเนินการ
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของท้องถิ่น เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553  โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในพ้ืนโดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ หรือองค์พัฒนาเอกชน และการอนุญาตหรือการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ ต้องได้รับมติจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอตาม
รูปแบบขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายก าหนด  

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะได้  ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
มาตรา 6 ก าหนดนายกรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะแห่งใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทางน้ า
ชลประทาน และน้ าบาดาล และให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ  มี
อ านาจออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ า
สาธารณะตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด  ทั้งนี้ การออกระเบียบ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ควรพิจารณาตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องเพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาประกอบการการยกร่างระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการดูแล 
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยเห็นควรก าหนดให้  
มีมาตรการส าคัญ เช่น ก าหนดให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าตั้งอยู่ด าเนินการส ารวจ 
แนวเขตและจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน และก าหนดขอบ เขต
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงให้ตรงตามที่ทะเบียนที่สาธารณะ และตรงกับการขึ้นทะเบียนของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าทะเบียนแหล่งน้ าและทางน้ า และการก าหนดระเบียบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็น
ที่สาธารณประโยชน์  ได้แก่ น าหลักการป้องกันล่วงหน้า คือ การก าหนดรูปแบบหรือกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ท่ีต้องพยายามรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ และวางหลักการห้ามมิให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ไม่ว่าโครงการนั้นจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือนอกเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า เว้นแต่จะได้ด าเนิน
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐที่ใช้ในการก าหนดว่า
กิจกรรมหรือโครงการที่มีการด าเนินการในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องรักษาคุณค่าทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ไว้  โดยการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมหรือควบคุมกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Adverse Impact) เช่น โครงการขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่น้ า โครงการก่อสร้างคันดิน โครงการผันน้ าหรือ
สูบน้ า เข้า-ออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้นการใช้ระบบการอนุญาตส าหรับกิจกรรมเหล่านี้ เพ่ือการ
ควบคุมกิจกรรมและการกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ นอกจากนี้น ามาตรการป้องกันล่วงหน้าตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ าสาธารณะในบริเวณดังกล่าว มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพยากรน้ าสาธารณะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ การก าหนดกฎระเบียบเพ่ือควบคุม
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้  การก าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและ การขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของท้องถิ่นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบุก
รุก เป็นต้น และน าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การจัดเก็บภาษีจากผู้ปล่อยน้ าเสียลงในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ บึง หนอง ทะเลสาบ 
เป็นต้นการน าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  หมวด 8 เรื่ อง
ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ มาตรา 83 “ผู้ใดจงใจ
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หรือประมาทเลินเล่อกระท าโดยผิดกฎหมายท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะหรือใช้
ทรัพยากรน้ าสาธารณะโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ผู้นั้นกระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนต่อรัฐเพ่ือการนั้น”  นอกจากนี้ควรน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้โดยการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และร่วมในการวาง
แผนการจัดการ การตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยชุมชนร่วมกันกับรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน ารูปแบบแนวคิดเรื่องป่า
ชุมชน คือ การจัดตั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน  มีคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน ท าหน้าที่ออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนทีชุ่มน้ าชุมชน  ดูแลรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า บ ารุงและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
เสื่อมโทรม ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแนวเขต และช่วยจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิด
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น  

 

5.4 วเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีชุ่่มน า้ 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ ไม่ยั่ งยืนได้   รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 57 (2) ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้องให้
ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย  ประกอบดับ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ก าหนดให้ทรัพยากรน้ าเป็นของส่วนร่วม  การใช้
น้ าต้องใช้เท่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือที่ดินของตนโดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน
หรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หรือเป็นทรัพยากรร่วม  (Common Pool Resource) แสดงให้เห็นว่า
กฎหมายรับรองว่าน้ าเป็นทรัพยากรร่วม ท าให้ต้องใช้น้ าอยู่บนหลักการได้แก่ สมดุลและยั่งยืน จ าเป็น
แก่ประโยชน์เท่านั้น และไม่กอให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าถือว่าเป็นทรัพยากรน้ า
สาธารณะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์หลายประการ ปัจจุบันมีปัญหาเกิดจากมีการใช้ประโยชน์โดยชุมชนใน
ท้องถิ่นเกินความจ าเป็น และเป็นการใช้ประโยชน์นี้ท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
สาเหตุเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้
ประชาชนขาดความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนรับรู้จึงเกิดการต่อต้าน  จากท่ีประชาชน
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับความพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้
มีการใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน เช่น การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน มีการใช้ สารเคมีทาง
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การเกษตรปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า การขยายตัวของชุมชนส่งผลให้เกิดขยะและน้ าเสียส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าและสัตว์น้ า  ขาดการควบคุมดูแล  นอกจากนโยบายของรัฐในอดีตขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า แต่เน้นการรวมศูนย์อ านาจในการ
บริหารจัดการไว้กับราชการส่วนกลางเป็นหลัก เช่น ตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยคณะอนุกรรมการจัด
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เสนอนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือ
การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ โดยนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ าที่ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนควรการจัดให้มีการับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชุ่ มน้ า จาก
การศึกษาพบว่า การวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่ผ่านมา เริ่มต้นมาจากคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่ม
น้ าเป็นผู้เสนอนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ ส าหรับการจัดการและคุ้มครองพ้ืนที่
ชุ่มน้ า เสนอให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนทีชุ่มน้ า
ได้จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปี พ.ศ. 2536 เพ่ือยกร่างนโยบายและแผน
ระดับชาติ ซึ่งแผนการจัดการได้รับการน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540271 โดยขั้นตอนการจัดท า
แผนดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคเอกชนเข้าร่วมวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ
การับฟังความคิดเห็นก่อนมีการประกาศใช้แต่อย่างใด  ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564272  ได้ก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้าง
จิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างการมีส่วน
ร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียน
รายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการ

                                           
271 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
272 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564, หน้า 116. 
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อนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในข้อ 4 “ให้สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและ
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกระดับ และ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ด้วย” นอกจากนี้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้รัฐมีเครื่องมือและกลไกที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการ  
ลุ่มน้ า เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ าปิง 
คณะกรรมการลุ่มน้ าป่าสัก เป็นต้น และคณะกรรมการลุ่มน้ าสาขา ท าหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย รัฐควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ 
พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับ
จังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน โดยน ามาตรการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนแม่บท
ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา  18 ก าหนดให้การจัดท านโยบายและแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีตัวอย่างการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจ
ในการวางแผนจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยกฎหมายพื้นที่ชุ่มน้ าก าหนดให้มีผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทบทวนแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า และการเสนอชื่อพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar List) ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภาคเอกชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น  

นอกจากนี้ รัฐควรสร้างกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ใน
การรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ าอาจมีรูปแบบการมี
ส่วนร่วมที่แตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 

1.  หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้
ถูกต้องและชัดเจน 

2.  ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชนหรือตั้งจัดเครือข่ายอนุรักษ์ หรือจัดตั้ง
อาสาสมัครดูแลพื้นที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.   ก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปรากฏอยู่ ในคู่มือของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า เรื่องทักษะทางมีส่วนร่วมข องประชาชน 
(Participatory Skills) เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมืองในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประชาชนใน
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ท้องถิ่น ชนพ้ืนเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ดังนี้273 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา เพ่ือการค้นหาปัญหา  ต้องใช้ความรู้และทักษะของชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่นทุกกลุ่ม ที่มีส่วนได้เสียกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งแกนน าต่างๆ เข้ามาเสนอแนวคิดในการ
จัดการ การอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่นของตน  เพ่ือก าหนดปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา  
เนื่องจากข้อมูลบางเรื่องยากต่อการเข้าถึงและจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ปรากฎออกมาภายนอก  

ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพราะเป็นคนที่
อยู่ในท้องที่และรับทราบถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาเป็นอย่างดี จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
โดยอาศัยประสบการณ์และวิถีชีวิตจารีตประเพณีท้องถิ่นมาใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดการพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า
และน ามาใช้ปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ ต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชน
ท้องถิ่น และชนพ้ืนเมือง องค์กรภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยชุมชนร่วมกัน เช่น 
อาสาสมัคร จิตอาสา และก าหนดรูปของกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เนื่องจากชุมชนท้องถิ่น
อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และทราบปัญหาหรือควบคุมดูแลกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า เช่น การล่าสัตว์และมลพิษ เป็นต้น 

  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาด ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ ชุ่มน้ า ก าหนดให้มี โปรแกรมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน คือ การสื่อสาร การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน หรือ
เรียกว่า “CEPA”(Communication, Education and Public Awareness) คือ ประชาชนเป็นผู้ใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด (People Taking for the Wise Use of Wetlands)274 เป็น

                                           
273 Ramsar Convention Secretariat, Participatory Skills: 

Establishing and Strengthening Local Communities and 
Indigenous People’s Participation in the Management of 
Wetlands, In Ramsar Handbooks for the Wise Use of 
Wetlands, 4th edition, Vol. 7.   

274 Ramsar Convention Secretariat, The Ramsar 
Convention Manual: A Guide to the Convention on Wetlands 
(Ramsar, Iran, 1971), 6th edition.   
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เครื่องมือในการใช้อย่างชาญฉลาดโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นโปรแกรม 
CEPA  เป็นการส่งเริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด และ
การสื่อสารเป็นการแสดงออกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพราะว่าเป็นการส่งเสริมหลักการใช้อย่าชาญ
ฉลาดโดยผ่านทางสังคม275 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและน าโปรมแกรม CEPA มาใช้โดยส่งเสริม
การสื่อสาร การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้  โดยมีการรัฐบาลของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความส าคัญในการจัดท าป้ายสื่อความหมาย เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ า Upo 
เมืองปูซาน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าติดต่อกับนาข้าวมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย การจัดท า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องนิทรรศการ ห้องประชุม หอดูนก ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ได้แก่  
ด้านงบประมาณ รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมากจน
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างดี โดยมีการจัดการการท่องเที่ยวที่ดีมากมีการน าเที่ยวรอบ ๆ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาสาสมัครมาบรรยายให้นักท่องเที่ยว
และเยาวชนได้รับทราบความส าคัญและคุณคาของพื้นที่ชุ่มน้ า276 

ในประเทศไทยมีแนวคิดการการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน
กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 7 เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนที่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ได้รับการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนจากทางราชการ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 18 รับรองสิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า ต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อน นอกจากนี้มีการแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ระหว่างรัฐกับประชาชน คือ แนวคิดเรื่องป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  ส่งเสริม
ให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

                                           
275 Ramsar Convention Secretariat, Wetland CEPA: The 

Convention’s Programmer on Communication, Education, 
Participation and Awareness ( CEPA)  2009-2015, In Ramsar 

Handbooks for the Wise Use of Wetlands, 4th ed, Vol. 6, p. 21.  
276 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้้าโลก ประจ้าปี 2557 เรื่อง “พื้นที่ชุ่มน้้าและการเกษตร: คู่หูสู่

ความเจริญ”, หน้า 60. 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนจัดการ 
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชน โดยวิธีการการจัดตั้งป่าชุมชน  มี
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  ดูแลรักษาบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า
ชุมชน ตลอดจนร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแนวเขต และช่วยจับกุมปราบปราม
ผู้กระท าผิด เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่
สามารถน ามาปรับใช้กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ ด้วยเหตุที่ว่าทรัพยากรน้ าเป็น
ของส่วนรวมรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 



 

 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

ในบทนี้ผู้ศึกษาได้น าเสนอสรุปผลการศึกษาถึงกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาดส าหรับพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยและเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกฎหมายในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดในประเทศไทย และเสนอแนะกฎหมายในเชิง
นโยบาย ดังนี้ 

ปัญหาในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาพบว่า
ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างไม่เหมาะสม  อีกทั้งเมื่อพิจารณานโยบาย กฎหมาย
และองค์กรในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยในบทที่ 5 พบว่าด้านนโยบาย
และแผนการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย  มีประเด็นปัญหา ได้แก่ นโยบายของ
ภาครัฐไม่ชัดเจนในการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  คือ ขาดแผนแม่บทการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า นอกจากนี้ที่ผ่านมา
หน่วยงานของรัฐก็ไม่มีการด าเนินตามแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผน คือ ไม่มีการสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการท าแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าในทุกระดับ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนไปผสานสอดแทรกเข้า
สู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน  ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นมีกฎหมายจ านวนมาก
โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า 2. 
กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า 
ดูแลรักษาความสะอาดและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  รวมทั้งการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. กฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 5. กฎหมายที่เกี่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดย
พิจารณาจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่ชุ่มน้ าแบ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่ชุ่มน้ านอก
เขตอนุรักษ์ ท าให้ทราบว่ามีมาตรการทางกฎหมายในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และนอกพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น คือ  



288 

 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้ปฏิบัติตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด มีการน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามา
ใช้คุ้มครองดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารวางแผนจัดการ ได้แก่ มี
การจัดท านโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการประกาศเป็นเขต
อนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อดูแลคุ้มครองตัวพ้ืนที่และควบคุมการใช้ประโยชน์โดยการ
ควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การประมงเกินขีดจ ากัด การขยายตัวของชุมชน 
ภาวะมลพิษ เป็นต้น เพ่ือสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านั้นไม่ให้เสียหายหรือถูก
ท าลาย ส่วนในพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์นั้น มาตรการทางกฎหมายนอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  กลับมี
ปัญหาในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เช่น  พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติโดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับท้องถิ่น ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาการบุกรุกท าลาย
เป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มีแหล่งกักเก็บและชะลอน้ า ซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี 
พ.ศ. 2558 และไม่สอดคล้องกับหลักการที่ส าคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า    ได้แก่ ขาดการ
วางแผนจัดการโดยมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการอนุรักษ์โดยก าหนดให้เป็น พ้ืนที่สงวนทาง
ธรรมชาติ ขาดการส ารวจ และจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจน และจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ทุกระดับให้เป็นปัจจุบัน ขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2553และติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือก าหนดขอบเขตการพัฒนาพ้ืนที่
ชุ่มน้ าให้อยู่ในความสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  โดยกฎหมายไม่มีความ
ชัดเจนในบทบาทอ านาจหน้าที่ในการการดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาครัฐไม่มีการน ามาตรการแรงจูงใจมาใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
ส าหรับองค์กรในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในประเทศไทย พบว่ามีหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่พ้ืนที่ชุ่มน้ ามีอยู่จ านวนมาก ต่างมีความซ้ าซ้อนกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ การแก้ไขปัญหาจึงขาดเอกภาพ ไม่ประสานงานกันเพราะว่าหน่วยงานต่างปฏิบัติอ านาจหน้าที่
ตามพันธกิจที่กฎหมายให้อ านาจไว้ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ขาดการบูรณาการ 
จึงท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ ขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแล
โดยเฉพาะเช่น จัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด และคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน 
เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าหน้าที่รับนโยบายและ
แผนจากส่วนกลาง โดยรับผิดชอบจัดท าแผนการปฏิบัติการหรือแผนการจัดการในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
ควบคุมดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลบริหารจัดการ
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พ้ืนที่ชุ่มน้ ายังไม่ชัดเจน และขาดการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงขาดความชัดเจนในอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

ดังนั้น ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและมีนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยอาศัย
หลักการแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ  แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายต่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ก าหนดมาตรกาทางกฎหมายในรูปกฎหมายล าดับรอง ได้แก่ ร่างกฎหมายในเชิงนโยบายเพ่ือเป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า และร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เช่น องค์กรในการก ากับดูแล  การวางแผนการจัดการโดยมีส่วนร่วมของประชาชน การส ารวจขึ้น
ทะเบียน มาตรการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ มาตรการส่งเสริมหรือมาตรการแรงจูงใจ 
มาตรการลงโทษ  โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ เพ่ือลดการ
สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ าต่อไป 

 

6.1.1 สรุปแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่ม
น า้อย่างชาญฉลาด 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของงานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ 
ได้แก่ หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ หลักการและแนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการป้องกันล่วงหน้า หลักการผู้
ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย แนวคิดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
ของงานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ และน ามาใช้ในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าส าหรับประเทศไทย   

 

6.1.2 สรุปกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่่มน า้อย่างชาญฉลาด 
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กล่าวโดยสรุปจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของ
ต่างประเทศในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ท าให้ทราบถึงหลักการ
ส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) ถือว่าเป็นกรอบแนวคิดหลักในการ
ออกกฎหมายภายในประเทศ  และศึกษาตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะส าหรับ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ ชุ่มน้ า ได้แก่  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  (Wetland 
Conservation Act 2008) ถือว่าเป็นประเทศแรกที่มีการบัญญัติกฎหมายอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
รูปแบบพระราชบัญญัติ และน าเอามาตรการตามหลักการอนุรักษ์และใช้อย่างชาญฉลาดมาใช้ , 
ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา (The  National Environment (Wetlands, River Banks and Lake 
Shore Management) Regulations 2000) เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟาริกาใต้มีการบัญญัติ
นโยบายและน าเอาหลักการใช้อย่างชาญฉลาดมาบัญญัติเป็นระเบียบโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1986 มีลักษณะเด่นคือ มีองค์กรในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายระดับ และมี
หน่วยงานเฉพาะในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศคือ ผู้อ านวยการองค์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (The Wetlands (Conservation and Management) 
Rules, 2017) เป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตกอยู่ ในภาวะอันตราย ที่ เรียกว่า Montreux Record  จนได้รับรางวัล Ramsar 
Convention Award  นอกจากนี้ยังมีการออกข้อบังคับโดยศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศเพ่ือน าเป็นตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับกฎหมายในประเทศไทย อัน
เป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ขอสรุป
สาระส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

1. สรุปสาระส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นข้อตกลง

ระหว่างรัฐบาล ซึ่งก าหนดขึ้นมา เพ่ืออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์ และยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในโลก โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาด และก าหนดให้ภาคีใช้ในการวางกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า อนุสัญญา
ดังกล่าว มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นภาคี ร่วมจัดท านโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการ
ส าหรับการด าเนินงานอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ในประเทศของตน อนุสัญญาฯ เป็นกรอบนโยบาย ก าหนด
เป้าหมายมากกว่าวิธีการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่งหวังที่จะให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อม
เพ่ืออนุชนรุ่นหลัง  โดยใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างนานาประเทศในการอนุรักษ์  
การสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การศึกษาและวิจัย การแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งสนับสนุนทุนในการด าเนินงาน  
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วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คือ 1. เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานและความร่วมมือระดับ
นานาชาติในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน ยับยั้งการสูญเสีย
พ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก 2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามแนวคิดการใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาด (The Wise Use Concept)  ซึ่งเป็นหัวใจของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่ งยืน   (Sustainable Use) เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิ เวศน์ ใน พ้ืนที่ ชุ่มน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติ คือ การยึดแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และภาคีอนุสัญญาฯ  มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาดังนี้ 

 1) ภาคีต้องคัดเลือกพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 
แห่ง บรรจุในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มาอยู่ในทะเบียนและส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่ใน
ทะเบียน 

 2) ภาคีต้องก าหนดและวางแผนการด าเนินงานการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญ
ฉลาด ไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นจะอยู่ในทะเบียนหรือไม่ และส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าและการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 3) การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้ขึ้นทะเบียนหากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศอันมี
ผลต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในทะเบียนต้องแจ้งองค์กรหรือรัฐที่รับผิดชอบมีการกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบที่ตั้งข้ึนจากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา (Standing Committee) 

 4) การใช้อย่างชาญฉลาด การให้ค านิยามของการใช้อย่างชาญฉลาด  คือ การใช้พ้ืนที่
ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์ของคนและชุมชน ในวิถีทางที่สอดคล้องกลมกลืน และบ ารุงรักษา
คุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ 

 5) การสร้างพ้ืนที่สงวนตามธรรมชาติ (Natural Reserves) การสร้างพ้ืนที่สงวนทาง
ธรรมชาติไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นจะถูกขึ้นทะเบียนหรือไม่และให้ควบคุมดูแลโดยก าหนดมาตรการในการ
คุ้มครองพ้ืนที่เหล่านี้ 

      6) การวิจัย (Research) ให้ภาคีส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสาร
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) ภาคีต้องส่งเสริมการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยและเพ่ิมการตระหนักรู้ในคุณค่าและความส าคัญของ
พ้ืนทีชุ่มน้ า 

 7) ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาคีต้องท าการปรึกษากับภาคีอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ตามเขตแดนระหว่างประเทศ  

 8) การประชุมสมัชชาภาคีการประชุมเพ่ือหารือในการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ โดย
จัดประชุมอย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง การประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบในทางปฏิบัติ แล ะทบทวน
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กฎระเบียบการเงิน ภาคีต้องด าเนินการตามมติและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  การตั้งคณะ
กรรมการบริหาร (Standing Committee) ท าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารการประชุม ให้ค าแนะน าใน
การประชุม และการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Scientific and 
Technical Review Panel) ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านวิชาการต่อคณะกรรมการบริหาร ทบทวน
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 

 9) ภาคีต้องสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่อนุสัญญาฯ จ านวนเงินช่วยเหลือของแต่ละ
ประเทศข้ึนอยู่กับการแบ่งตาม UN Scale 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยได้รับมอบสัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 นับเป็นล าดับที่ 110 ของภาคีอนุสัญญาฯ 
ผลส าเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์และมีนโยบายในการจัดการ
อนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ ส่งผลท าให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์โดยต่อทางเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น การวางมาตรฐานที่
ดีในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย การสร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่ประชาชนและชุมชน ชุมชนในพ้ืนที่ได้ทราบหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และมีส่วนร่วมในการน าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนอย่าง
เหมาะสม ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า การมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยในเวทีโลกในด้านการอนุรักษ์และการจัดการด้านระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งการ
สนับสนุนทางวิชาการและทางการเงินจากกองทุนอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

2. สรุปกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า 
ผู้ศึกษาได้น ากฎหมายต่างประเทศซึ่งมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะส าหรับ

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(Wetland Conservation Act 2008) ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา (The  National Environment 
(Wetlands, River Banks and Lake Shore Management)  Regulations 2 0 0 0 ) ป ร ะ เท ศ
สาธารณรัฐอินเดีย (The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017) โดยจะ
วิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์สากลหรือกรอบกฎหมายในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดตามมติที่ประชุมของที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเฉพาะใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และ
มาตรการทางทั่วไปใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กฎหมาย
ต่างประเทศเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1)  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีพระราชบัญญัติว่าด้วยส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ค.ศ. 2008 (Wetland Conservation Act 2008) เพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต มีการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า การออกกฎหมายล าดับรอง โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดของ 
กฎหมาย โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2008 
(Enforcement Decree of The Wetlands Conservation Act 2008)  ถือว่าเป็นประเทศแรกที่มี
การบัญญัติกฎหมายอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในรูปแบบพระราชบัญญัติ และน าเอามาตรการตามหลักการ
อนุรักษ์และใช้อย่างชาญฉลาดมาใช้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการใช้มาตรการแรงจูงใจ 
การจัดท าแผนการจัดการ และการติดตามตรวจสอบสถานะพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า ดังนี้ 
 องค์กรในการบริหารจัดการ.มีหลายระดับ ได้แก่ ในระดับประเทศ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินการขนส่งและพาณิชย์
นาวี  องค์กรในการก ากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งชาติ   ผู้ตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
องค์กรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ า คือ ผู้ตรวจสอบพื้นที่ชุ่มน้ า ท าหน้าที่ควบคุม ท าให้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติได้จริง  และองค์กรในระดับท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ คือ นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องก าหนดแผนปฏิบัติการ (The Action 
Plan) เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องที่หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอ านาจของตัวเอง โดยมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป  

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 

มาตรการกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ การอนุวัตรการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าการ
ก าหนดแผนการอนุรักษ์เฉพาะพ้ืนที่คุ้มครอง การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ า การเพิกถอน หรือ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ การก าหนดกิจกรรมที่ห้ามกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และ
ข้อจ ากัดการห้ามเข้าไปในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มน้ า การจัดการกับความเสียหายในพื้นที่ชุ่มน้ าโดยการลงโทษ 

มาตรการกฎหมายทั่วไป ได้แก่ การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแผนการจัดการขั้น
พ้ืนฐาน (Fundamental Plan) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเงิน
รางวัลแก่เจ้าของที่ดิน  การซื้อที่ดินของเอกชน  เงินอุดหนุนุของรัฐ มอบเกียรติบัตรมัคคุเทศก์ เพ่ือ
ระบบนิเวศวิทยาพื้นท่ีชุ่มน้ า บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษ 

2) ประเทศสาธารณรัฐยูกานดา เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาใต้มีการบัญญัติ
นโยบายการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ (National Policy 
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for the Conservation and Management of Wetland Resources 1995) และน ามาเป็นหลัก
ในการบัญญัติเป็นระเบียบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ค.ศ. 2000  (The National 
Environment (Wetlands, River Banks and Lake Shore Management) Regulations 2000) 
โดยอาศัยพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1986 มีลักษณะเด่นคือ มีองค์กรในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
หลายระดับมีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน่วยงานเฉพาะในการ
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศคือ ผู้อ านวยการองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม มี
นโยบายพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าได้จัดให้มีระบบการอนุญาตและควบคุม
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการน าหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ในระดับประเทศ คือ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงน้ า ที่ดินและสิ่งแวดล้อม องค์กรก ากับดูแลโดยเฉพาะ ชีวภาพ และองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขต หรือมณฑลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นคือ ผู้อ านวยการ
องค์การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง 

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้พื้นที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดของประเทศ
สาธารณรัฐยูกานดา ได้แก่ 

มาตรการทางกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ การคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดพื้นท่ีสงวนตาม
ธรรมชาติหรือพ้ืนที่อนุรักษ์และมีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์  การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มาตรการทางกฎหมายทั่วไป ได้แก่ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ ามีการใช้หลักการผู้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย ได้แก่ วิธีการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การปฏิเสธใบอนุญาตหรือ
การไม่ออกใบอนุญาต วิธีการเพิกถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าแบบชั่วคราว  
หลักการป้องกันล่วงหน้า คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม การ
แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขการกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า มาตรการการลงโทษ ส าหรับการกระท าความผิด 
(Offences) บุคคลใดกระท าการดังนี้ ถือว่าเป็นความผิด บทลงโทษ (Penalties) ส าหรับการกระท า
ความผิด การอุทธรณ์ค าสั่ง 

3)  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสาธารณรัฐอินเดียจะไม่มีบทบัญญัติทาง
กฎหมายโดยตรงส าหรับการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า แต่ก็มีกฎหมายที่ใช้เทียบเคียงทางอ้อมหรือเครื่องมือ
ทางกฎหมายอ่ืน ๆ เหล่านี้ได้แก่  พระราชบัญญัติประมง ค.ศ. 1857, พระราชบัญญัติป่าไม้ ค.ศ. 
1927 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ค.ศ. 1972 พระราชบัญญัติน้ า (ป้องกันและควบคุม
มลพิษ) ค.ศ. 1974 พระราชบัญญัติการเดินเรือทางทะเล  เขตเศรษฐกิจและไหล่ทวีป ค.ศ. 1976 
พระราชบัญญัติน้ า ค.ศ. 1980 พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1980 พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์
ป่า ค.ศ. 1991 พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2002 และกฎหมายประเพณี
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ท้องถิ่น เช่น ข้อก าหนดเผ่าและป่าดั้งเดิมอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ (สิทธิของชุมชน) พ.ศ. 2006 นอกจากนี้ยัง
มีนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Policy) จากนโยบายดังกล่าวท าให้ต้องมี
การออกกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าจากการถูกบุกรุกท าลายรัฐมนตรี
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เสนอแนะโดยคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ออกข้อบังคับว่าด้วย  
การอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ปี ค.ศ. 2010 The Wetlands (Conservation and Management) 
Rules 2010  ได้ก าหนดกิจกรรมที่ถูกจ ากัด ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือก าหนดกิจกรรมที่ต้องขอรับอนุญาต
กระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ได้ออกข้อบังคับเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า The Wetlands (Conservation and 
Management) Rules 2017  มีหลักการเพ่ิมอ านาจรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการกระจาย
อ านาจในการจัดการ ให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายหรือองค์กรที่มีเขตอ านาจ (The State 
Wetlands Authority: SWA) มาจากรัฐบาลกลางโดยมีสมาชิกจากผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม เช่น 
กรมประมง กรมน้ า กรมป่าไม้ และมีการก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Union 
Territory Wetlands Authority) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขตอ านาจของตน 

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาการ
ก าหนดนโยบายและแผนจากรัฐบาลกลาง คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ โดยมีหน่วยงานกลางที่
ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าให้เป็นไปตามกฎหมาย (The Central Wetlands Regulatory 
Authority: CWRA) และการบริหารจัดการในระดับมลรัฐใช้หลักการกระจายอ านาจ คือ จัดตั้ง
หน่วยงานที่ผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ าในแต่ละมลรัฐ เรียกว่า หน่วยงานพ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งรัฐ 
(The State Wetlands Authority: SWA) และในแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ ามีหน่วยงานปฏิบัติการ (Union 
Territory Wetlands Authority) เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้มีการขึ้น
ทะเบียนแล้ว 

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดของประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่ 

มาตรการทางกฎหมายเฉพาะ (Site-Specific Measure) คือ ก าหนดข้อห้ามในกระท า
กิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Restriction of Activities in Wetland) 

มาตรการทางกฎหมายทั่วไป (Non-Site Specific Measure) มาตรการทั่วไปที่น ามาใช้
เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ าอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ในข้อบังคับจะให้ค าจ ากัดความของ  
ค านิยามที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า การแบ่งประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็น 2 ประเภท คือ 1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 2. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการแจ้งจากรัฐบาล
กลาง มลรัฐ และภายใต้การบริหารงานของรัฐยูทาห์ การบูรณาแผนการจัดการ (Integrated Management 
Plan) หมายถึง   เอกสารที่แสดงกลยุทธ์และการปฏิบัติให้บรรลุถึงการใช้อย่างชาญฉลาด และการขึ้น
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ทะเบียน พ้ืนที่ ชุ่มน้ าด้ วยระบบดิจิตอล (Digital Inventory of all Wetland) โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของรัฐ (State Wetlands Authority) จัดเตรียม
รายชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด และรายงานมายังกระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และการเปลี่ยน  แปลง
ภูมิอากาศ โดยจัดท ารายงานให้ทราบภายใน 6 เดือน จากนั้นจะมีการน าข้อมูลมาขึ้นทะเบียนพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอลและต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยในทุก 10 ปี 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของ
ต่างประเทศในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด ท าให้ทราบถึงหลักการ
ส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention) และกฎหมายต่างประเทศที่เป็น
ตัวอย่างของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศ
ไทยต่อไป 

 

6.1.3 สรุปนโยบาย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ในพืน้ทีชุ่่มน า้ของประเทศไทย  

นโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย ได้จัดท าบนกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดท านโยบาย  และแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าของประเทศไทยซึ่งเป็นแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ  มีทั้งหมด 5 แผน ได้แก่  
1. นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2540-2545 2. แผนการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. 2546-2550 3. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 -2555 4. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 5. แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560-2565 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ไปแทรกอยู่ในนโยบาย 
มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  และแผน
แม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ไม่มีความชัดเจน หรือเป็นรูปธรรมในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและ
แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ จากผลการด าเนินการที่ผ่านมาก็ไม่มีหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2565 เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างต้องปฏิบัติตามนโยบายและแผนของ
หน่วยงานตนเองเป็นหลัก การก าหนดนโยบายเน้นการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารจัดการไว้กับ
หน่วยงานของรัฐเป็นหลัก หรืออยู่ในวงจ ากัด ตั้งแต่ระดับนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการ
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ด าเนินงานและแผนปฏิบัติการโดยประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดท าแผน ส่งผลให้ใน
หลายโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชนมีการต่อต้าน เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือชุมชน มาตรการในการด าเนินการที่ใช้มุ่งเน้นในเรื่อง
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  นอกจากนี้มิได้ก าหนดวิธีการควบคุมการใช้
ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า เน้นการส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มของประเทศไทย  จากการศึกษา
พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าหลายฉบับ 
โดยเราสามารถแบ่งประเภทของกฎหมาย ได้ 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  ได้แก่  
1. กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาและจัดสรรน้ า 2. กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์แหล่ง
น้ าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า ดูแลรักษาความสะอาดและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
รวมทั้งการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 5. กฎหมายที่
เกี่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้
ศึกษามาตรการทางกฎหมาย พบว่ากฎหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะและใช้มาตรการอนุรักษ์ที่
เข้มงวดมากกว่านอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยมีหน่วยงานในการดูแลคุ้มครอง มีการก าหนดวิธีการใช้
ประโยชน์ และก าหนดโทษที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่
นอกเขตอนุรักษ์นั้น พบว่ายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า
โดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่สามารถน ามาปรับใช้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้ในระดับ
หนึ่ง จากการศึกษาพบว่ากฎหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น ยังมีช่องว่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะนอกเขตอนุรักษ์  เช่น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าที่ซึ่งไม่ได้อนุรักษ์ไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติอย่างกว้าง ๆ ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งเป็นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวน
มาก เช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และตัวพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เองถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กฎหมายมิได้มีข้อห้าม
ในการใช้ประโยชน์แต่การใช้ประโยชน์ต้องค านึงถึงหลักการใช้อย่างชาญฉลาดอันเป็นหลักการสากล 
เพ่ือให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช้ได้ตลอดไป โดยถือว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลาง และเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ก าหนดคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยห้ามมิให้โอนแก่กัน มิให้ยกอายุความข้ึนต่อสู้กับแผ่นดิน และ
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ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน นอกจากนี้พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ยังมีลักษณะเป็นทรัพยากร
น้ าสาธารณะผลแห่งการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1305-1307 คือ ทุกคนมีสิทธิมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าจากแหล่งดังกล่าวได้เท่าเทียมกันและ
ไม่สามารถยึดถือครอบครองทางน้ านั้นเป็นของตนได้ อีกทั้งประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1355 
ก าหนดสิทธิของเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมพ้ืนที่ชุ่มน้ า การควบคุมการใช้น้ าของเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมทางน้ า 
หรือมีทางน้ าผ่านไม่มีสิทธิจะชักเอาน้ าไว้เกินกว่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ขอบตนตามควร ให้เป็นเหตุ
เสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู่ตามทางน้ านั้น  และผลจากการเป็นทรัพยากรน้ าสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ก าหนดให้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็นของส่วนรวม 
ทุกคนมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าที่จ าเป็นในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  

ผลจากการที่กฎหมายก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นสิทธิของประชาชนที่ใช้ได้  ซึ่งอาจใช้น้ านั้น
อาจส่งผลให้มีการแย่งกันใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยประชาชนจ านวนมากได้ หรือเกิดการใช้หรือเก็บ
น้ าโดยอาจอ้างความจ าเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินขอนตนได้ เพราะพ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถใช้ประโยชน์เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งคมนาคมขนส่ง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมใช้เกินความ
จ าเป็นท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของกฎหมายไทยกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ซึ่งมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายทั่วไปส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์  (Non-Site Specific Legal 
Measure)เป็นมาตรการที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยทั่วไปและพ้ืนทีชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ จากการศึกษา
พบว่ายังประเทศไทยขาดมาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ ขาดการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ  
ไม่มีการก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ ไม่มีการน าหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ 
เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ า การควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
ชุ่มน้ า  ขาดการส ารวจ ติดตามและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นปัจจุบัน ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  ไม่มีการน ามาตรการแรงจูงใจมา
ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ดังนั้น จากปัญหาความไม่สอคล้องของกฎหมายไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ส่งผลให้
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้องใช้กฎหมายหรือระเบียบที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมาตรการใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า มีการบัญญัติมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างกว้าง
เท่านั้น ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานไปบังคับใช้ และหน่วยงานต่างก็มี
กฎหมายที่ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่แล้วส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี  
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องค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ านั้นมีหลายหน่วยงาน 
และมีหน่วยงานหลายระดับตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน เพราะไม่มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
ขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลโดยเฉพาะ  มี เพียงส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ประสานงานกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมี
คณะอนุกรรมการกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นผู้เสนอแนะนโยบาย
ให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดก าหนดนโยบาย และแผนการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า แต่ไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือสั่งการหน่วยงานในพ้ืนที่
ได้เนื่องจากไม่อยู่ภายในสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ใช้บังคับอยู่
มีลักษณะขัดกับหลักการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
อ านาจที่แท้จริงในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า มีเฉพาะอ านาจในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่การ
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการหรือการใช้ประโยชน์ยังเป็นของกระทรวง ทบวง กรมเจ้าของเรื่องเดิม
อยู่ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกฎระเบียบเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้   

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา หลักการแนวคิดทฤษฎี อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า กฎหมายต่างประเทศ 
นโยบายแผน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ดังนั้น เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดอันเป็นหลักการส าคัญตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และอุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผล ผู้วิจัยของเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

 

6.2.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ถือเป็นกฎหมายในเชิงนโยบายที่ก าหนด

กรอบแนวทางปฏิบัติหรือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยโดยให้แก่หน่วยงานของรัฐน าไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนได้ และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่า
ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  

การก าหนดกฎหมายในเชิงนโยบาย เพ่ือสนับสนุนกรอบนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า ให้
เกิดความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์บ้านเมือง 
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นอกจากนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารได้ด้วย กฎหมายถือเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนให้มีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบาย รวมทั้งเป็นกลไก
ที่ช่วยให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ซึ่งการเนินการที่เกี่ยวกับ
กฎหมายนั้นโดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่  

1. รัฐควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือวางแผนจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในระดับประเทศ โดยให้มีการจัดท าต่อเนื่องในทุก ๆ 5 ปี โดยน ากลยุทธ์และมาตรการโดยน า
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาใช้ และการจัดท าแผนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และมาตรการที่อยู่ภายใต้การ
แผนแม่บทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ าและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า และแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการจัดการอ่ืน  ๆ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. รัฐควรผลักดันให้การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ ารวมเข้าอยู่ในแผนการบริหารทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือให้การบริหารงานตามแผนเกิดความเป็นเอกภาพ และก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนดหน้าที่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับจังหวัด  เพ่ือการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับจังหวัดโดยรวมอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด  และผลักดันให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในที่สารณประโยชน์ของแผ่นดิน  

3.  ควรส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้ส าหรับขั้นตอนในการท านโยบายและ
แผนแม่บทพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง   

4. รัฐควรผลักดันให้มีการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ
หรือแรมซาร์ไซด์ให้ครบทุกแห่ง และสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าแผนไปสอดแทรกเข้าสู่
นโยบายและแผนของหน่วยงาน และแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น 

 

6.2.2 ข้อเสนอแนะด้านองค์กร 
รัฐควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 
1.  ในระดับประเทศ หรือส่วนกลาง รัฐควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านพ้ืนที่

ชุ่มน้ า ขึ้นในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือให้หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการพื้นที่ชุ่ม
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น้ า ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และสนับสนุนงานของ
คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า และคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

2.  ในระดับภูมิภาค คือ การจัดตั้งองค์กรจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับจังหวัด  โดยท างาน
ประสานกับคณะกรรมการลุ่มน้ าประจ าจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่รับนโยบายจากส่วนกลาง และน ามา
วางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศและ มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติของประเทศไทย  และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด  ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ประกอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย 2. เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติในจังหวัด ได้แก่ ป่าไม้จังหวัด ที่ดินจังหวัด ประมง
จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ตัวแทนกรมชลประทาน ตัวแทนสิ่งแวดล้อมประจ าจังหวัด ตัวแทนกรมเจ้าท่า
ที่ดินจังหวัด ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ า ตัวแทนกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 3. ตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพ้ืนที่ชุ่มน้ า 4. ตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน  
5. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวแทนของชุมชนในท้องถิ่น เช่น ผู้น าชุมชน 6. 
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
1) ตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มน้ าที่น าข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าในจังหวัด 
2) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และสภาท้องถิ่น ในการวางแผนจัดการพื้นที่ชุมน้ า 
3) พิจารณาและให้ความเห็นในการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

โครงการพัฒนาที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
4) ควบคุม ตรวจตราและก ากับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ  
5) ให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชนใน

การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
6) การส ารวจ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดและ

จัดเตรียมรายงานและส่งมอบให้แก่คณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
7) หน้าที่อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัด เป็นไปตามกฎหมายและตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมลุ่มน้ า 
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8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า และจัดท าแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด 

3.  องค์กรในระดับท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเฉพาะพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระดับท้องถิ่น  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน  และควรน าหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายชุมชน
โดยรอบพ้ืนที่ เข้าเป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่วางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน เพ่ือเป็นการรับนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดและสอดคล้องกับ
สภาพระบบนิเวศของแต่ละพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

ควรเพ่ิมอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น รวมทั้งให้มีอ านาจในการ
ส ารวจ ติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ า
อย่างยั่งยืน และก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตท้องที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วยก็ได้ และควรแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ขัดแย้งกับหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการสวนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท า
บริการสาธารณะ และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 โดย
แก้ไขเพ่ิมเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในพ้ืนโดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องขอความ
เห็นชอบจากประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ หรือองค์พัฒนาเอกชน และการอนุญาตหรือการอนุมัติให้ใช้
ประโยชน์ ต้องได้รับมติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอตามรูปแบบขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายก าหนด  

 

6.2.3 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 
ด้วยประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารพื้นที่ชุ่มน้ าจ านวนมาก ซึ่งในพ้ืนที่ชุ่มน้ า

ที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ มีการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  แต่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่
ภายนอกเขตอนุรักษ์นั้น ยังไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ดังนั้น ผู้วิจัยของ



303 

 

เสนอแนะแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือน ามาใช้เป็นการบัญญัติกฎหมายล าดับรอง เช่น กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยต่อไป โดยอาศัยมติที่ประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ าก าหนดให้น ามาตรการทางกฎหมายที่ใช้ส าหรับมาตรการเฉพาะและ 
มาตรการทั่วไปตามหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย โดยแบ่งข้อเสนอแนะส าหรับพื้นที่อนุรักษ์และนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ ดังนี้277 

1.  มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์โดยเฉพาะ (Specific Site) เป็นมาตรการ
ใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายซึ่ง เกี่ยวข้องกับสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า
โดยตรง เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยกฎหมายที่มีอยู่ควรจะก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ โดยน ามาตรการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ามาใช้ ได้แก่  

1)  ก าหนดให้มีแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นการจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
ใช้ การอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การบริหารจัดการ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า และแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า โดยจัดท าในทุก  ๆ 5 ปี 
ประกอบด้วย 

 (1)  ก าหนดทิศทางนโยบายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า 
 (2)  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ

และระดับชาติ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือคุ้มครองฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยการปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

 (3)  เรื่องการส ารวจ จัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับต่าง  ๆ และ
การจ าแนกประเภทพื้นท่ีชุ่มน้ า 

 (4)  ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็นเขต
พัฒนา เขตอนุรักษ์ พร้อมทั้งก าหนดแนวกันชนพ้ืนที่ และก าหนดกิจกรรม 

                                           
277 มติที่ประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 7 ณ เมือง San Jose ประเทศคอสตาริก้า ค.ศ. 1999 

มีมติให้มีการทบทวนกฎหมายและสถาบันที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด
ผูกพัน เพ่ือจัดแนวทางในการน ามาใช้เป็นกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
โดยมีเนื้อหาสาระของกฎหมายที่มุ่งเน้นที่ตัวพ้ืนที่ชุ่มน้ าและกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการ
จัดการกิจกรรมที่มีผลกระทบกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พ้ืนที่ 

ชุ่มน้ าอย่ างชาญฉลาดเป็น  2 มาตรการ ได้ แก่  มาตรการเฉพาะพ้ืนที่  (Site-Specific 

Measure) และมาตรการทั่วไป (Non Site-Specific Measure) 
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    (5) ให้น าเสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญที่ระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้ าทีม่ีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

   (6)  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

     (7)  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันและติดตามตรวจสอบ เฝ้า
ระวังกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มีการศึกษาหรือจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

  (8)  ด าเนินงานตามพันธกรณี โปรแกรมงาน ข้อมติของสมัชชาภาคีของอนุสัญญาว่า
ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 

2)  มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
 (1)  การข้ึนทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ส ารวจและ
ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนดให้มีส ารวจและจัดท าทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุก ๆ 5 ปี 

ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญของประเทศ  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ (2) พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ (3) พื้นที่ชุ่มน้ าที่
มีความส าคัญระดับท้องถิ่น โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 

(2)  การประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ าเป็นพื้นที่สงวนตามธรรมชาติ ได้แก่  
  (2.1) พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี่ความส าคัญระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอุยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพ้ืนที่
อนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  

  (2.2) พ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น 
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองตามกฎหมายใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ
และจัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกันทุกแห่งทั่วประเทศโดยท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องที่และผู้มีส่วนได้เสียด้วยเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งใช้ประโยชน์โดยชุมชนและกักเก็บและรองรับน้ า 

      (3)  เมื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าใดได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าแล้ว ห้ามมิให้บุคคลหรือ
หน่วยงานใดด าเนินกิจกรรมหรือโครงการไม่ว่าภายในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือนอกเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น เว้นแต่ ได้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

      (4)  การจัดตั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ เพื่อให้ชุมชนในท้องที่
อยู่ใกล้พ้ืนที่ชุ่มน้ าสามารถจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและได้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ า อันส่งผลให้ชุมชนดูแล
รักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยน าหลักการของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาใช้ เช่น ก าหนดให้มี
องค์กรที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุมชน ในรูปคณะกรรมการจัดการและสมาชิกชุมชน 
แนวทางการจัดตั้ง การจัดการ และการควบคุมดูแลตลอดจนการลงโทษมาใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

   3)  มาตรการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
     ส าหรับพื้นที่ชุ่มน้ าทุกประเภท กฎหมายควรก าหนดวิธีการใช้ประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ

ที่ดินและผู้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
(1)  พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ ต้องควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวดโดย

ปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้จัดตั้ง และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ใช้มาตรการคุ้มครองพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

(2)  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ได้แก่ ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่
ชุ่มน้ าให้ชัดเจนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจะต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้อ่ืน ๆ ในชุมชนด้วย โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันก าหนดวิธีการจัดการ การใช้ประโยชน์ หรือเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีใกล้เคียงพื้นท่ีชุ่มน้ า  

การก าหนดแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนการใช้ที่ดินของ
ประเทศ โดยจัดท าเป็นแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ฟ้ืนที่เป็นเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดแนวเขตกันชนพ้ืนที่ ตลอดจน
ก าหนดกิจกรรมที่สามารถกระท าได้และห้ามกระท าในพ้ืนที่ เช่น การห้ามกระท ากิจกรรมใด  ๆที่อาจ
เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ห้ามการเปลี่ยนแปลง 
ดัดแปลง การระบายน้ าหรือการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ ซึ่งการวางหลักเกณฑ์ควบคุมการใช้ประโยชน์ ต้องพิจารณาความต้องการใช้น้ าของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ รอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  การท าโครงการใด ๆ ที่จะกระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ ต้องจัดให้มีจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจกรมพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ห้ามหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน 
ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  ลงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามความหมายที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่อยู่ในความควบคุมก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย โดยเฉพาะที่มี
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) และก าหนดหน้าที่ของ เจ้าของที่ดินทุกคน ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งอยู่ติดต่อกับพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์ มีหน้าที่ในการป้องกันเพ่ือลดความเสื่อมโทรม
หรอืการท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ า และจะต้องรักษาระบบนิเวศและหน้าที่อ่ืน ๆ ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

2.  มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ส าหรับเป็นมาตรการทั่วไป (Non-Site Specific)  
มาตรการทั่วไปนี้มุ่งใช้บังคับกับพ้ืนที่ชุ่มน้ าและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าทุกประเภทที่มีการ

ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เหล่านี้มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์   มาตรการทั่วไปที่ใช้กับพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์  
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคหรือแนวทางการ
อนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  มาตรการทั่วไปที่น ามาใช้ เป็นมาตรการตามหลักการป้องกัน
ล่วงหน้า หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย และมาตรการส่งเสริมหรือ
มาตรการแรงจูงใจ และมาตรการทางสังคมมาใช้ โดยน ามาใช้มาบัญญัติเป็นกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  อันประกอบด้วยมาตรการ
ดังต่อไปนี้ 

 1)  กระบวนการตรวจสอบ (Audit Procedures) เป็นการน าหลักการป้องกันล่วงหน้า
มาใช้กระบวนการติดตามตรวจสอบภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า วิธีการควบคุมดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การวางหลักการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  โดยให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  และหลักป้องกันล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 
79 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าในบริเวณดังกล่าว มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรน้ าสาธารณะในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

 2)  หลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย คือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตเข้าท า
กิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Administrative Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ก าหนดให้เรียก
เก็บเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้เข้าด าเนินกิจการใน
อุทยานแห่งชาติ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า เช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้
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ประโยชน์ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าหรับการใช้น้ าเพ่ือการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
การประปาและกิจการอ่ืน และการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก
อาจก่อให้เกิดผลกระทบครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง 

 3)  มาตรการส่งเสริมหรือมาตรการแรงจูงใจ อาศัยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใช้ในการ
ป้องกันหรือยับยั้งการปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืนและก าหนดให้มีแรงจูงใจต่าง  ๆ เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย  

  (1)  การให้เงินอุดหนุนแก่โครงการอนุรักษ์ เพ่ีอการผลิตและการใช้พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
เงินอุดหนุนเพ่ือการอนุรักษ์ ประกอบด้วย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ที่ดินของรัฐและที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และให้เงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู 
คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า 

   (2)  ตั้งกองทุนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คณะท างานวิชาการ 
และคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของรัฐ
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในการร่วมพัฒนา ฟ้ืนฟู 
คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

  (3)  มาตรการแรงจูงใจทางภาษี  หรือการลดภาษีมรดกส าหรับการอุทิศให้พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าแก่รัฐ หรือการขายที่ดินให้รัฐ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า  

 4)  น าหลักการนี้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การจัดเก็บค่าปรับ (Fines) จากผู้ปล่อยน้ าเสียลงในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ บึง 
หนอง ทะเลสาบ ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย
น้ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง
ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น  

 5)  มาตรการติดตามตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มน้ า 
   (1)  น าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ โดยสร้างระบบเฝ้าระวังโดย

ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า หรือจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าในชุมชนท้องถิ่น  การจัดตั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชน เป็นต้น 

  (2)  ก าหนดให้มีหน่วยงานในการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบสถานะของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย เช่น 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจน และก าหนดกิจกรรมที่ต้องห้าม เช่น ห้ามการ
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การระบายน้ าหรือการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
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เป็นพื้นที่อนุรักษ ์การท ากิจกรรมการพัฒนา การดัดแปลง และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
มีแนวโน้มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาใช้ 

   ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าให้คณะกรรมการลุ่มน้ า ท าหน้าที่ในการ เป็นผู้
ก ากับดูแลลุ่มน้ า ท าหน้าที่จัดท าแผนแม่บทลุ่มน้ า พิจารณาแผนงานโครงการที่กระท าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้ า ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้นโยบายและกฎหมาย 

  (3)  ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายมีอ านาจตรวจตราพ้ืนที่
ชุ่มน้ าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี แต่งตั้งให้ปฏิบัติการ  โดยสามารถเข้าไปในที่ดิน
ของประชาชนเพ่ือตรวจสอบ ส ารวจ เก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  โดยให้เจ้าหน้าที่เป็น  
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 6)   มาตรการลงโทษแก่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
      (1)  มาตรการลงโทษทางปกครอง ในกรณีที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท าหนังสือของความร่วมมือหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้มีผลเป็น
การขจัดหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น และท าให้ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ ากลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์
ค าสั่งตามกฎหมายปกครอง 

     (2)  มาตรการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ในกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า ไม่ว่ากระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าผิดกฎหมาย ท าให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่
ชุ่มน้ า ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่รัฐ  

     (3)  มาตรการลงโทษทางอาญา โดยก าหนดบทก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด เช่น การ
ขัดขาวง กีดกันการใช้สิทธิของชุมชนท้องถิ่น  การกักเก็บน้ าเกินความจ าเป็น ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใช้น้ า ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ขัดขวางไม่อ านวยความสะดวก ไม่ร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ปกครอง การรอบ
ครอง รุกล้ าหรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ าพ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าเกิด
มลภาวะเป็นพิษ การเททิ้ง หรือระบายสิ่งใด ๆ ให้ปะปนในน้ า หรือลงในดินที่มีผลโดยตรงไปยังพ้ืนที่
ชุ่มน้ า อันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษทางน้ าจนน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

 7)  กรณีเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยบัญญัติกฎหมาย
ล าดับรองมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติอันก่อให้ความ
สมดุลและยั่งยืน การเสนอร่างกฎหมายล าดับรองเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
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ชุ่มน้ าในระยะสั้น และท าได้ง่ายกว่าการยกร่างพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายล าดับรองอ่ืน  ๆ และมี
ผลบังคับหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติได้ ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. …. เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ าอันเป็นกฎหมายแม่บทใน
การบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศในเรื่องการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหาร เพ่ือจัดการ 
การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และสิทธิในน้ า โดยอาศัยอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติอันก่อให้ความ
สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอตัวอย่าง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. ....  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่
ชุ่มน้ า 

หลักเกณฑ์ในการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า 
พ.ศ. .... ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า หลักการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ หลักการอนุรักษ์ หลักการใช้
ประโยชน์ และหลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักการป้องกันล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ตลอดจนน าหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า และกฎหมายต่างประเทศที่เป็น
ตัวอย่างในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ดีมาประกอบการยกร่างระเบียบฯ โดยร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. .... ประกอบด้วยหลักการและสาระส าคัญ
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

หลักการและเหตุผลของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า พ.ศ. .... คือ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดหา การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ การติดตามตรวจสอบ การป้องกันควบคุม การพัฒนา 
และการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวช้องกับทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า  ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
สอดคล้องกันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น อย่างสมดุลและยั่งยืนและให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่  
ชุ่มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
เพ่ือการบริหารทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
ออกระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ  

ก าหนดนิยามและค าส าคัญ ได้แก่ 
“การอนุรักษ์” หมายถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์โดยค านึงถึงสถานภาพ และศักยภาพของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้ง การควบคุม
การเสื่อมสภาพ และบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือรักษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มี
ความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

“การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด” หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่เป็นไปในลักษณะและอัตราที่
ไม่น าไปสู่การลดน้อยถอยลงของปริมาณทรัพยากรในระยะยาว และจะต้องมีการด ารงศักยภาพของ
ทรัพยากรนั้น ให้มีการทดแทนข้ึนใหม่เพ่ือตอบสนองการใช้ประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป 

“การใช้น้ า” หมายถึง  การท ากิจกรรมในแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประปา การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ หรือเพ่ือประโยชน์
อ่ืนใด ไม่ว่าจะท าให้น้ ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม 

“เขตอนุรักษ์” หมายถึง เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เขตคุ้มครองอย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตจาก
ทุกแหล่งรวมถึง นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนแล้ว ระบบนิเวศทางบก ทางทะเลและทางน้ าอ่ืนๆ และการ
ประกอบรวมทางนิเวศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยในการนี้ รวมถึงความหลากหลายภายใน
ชนิดพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธ์และของระบบนิเวศ 

“พ้ืนที่ชุ่มน้ า” หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็น พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พื้นที่
ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ าน้ า มีน้ าท่วม มีน้ าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่ง และน้ าทั้งที่เป็น
น้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดต่ าสุดมีความลึกของ
ระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร 

“พ้ืนที่คุ้มครอง” หมายถึง พื้นที่ซึ่งได้รับการก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถูกระบุให้หรือ
วางระเบียบให้และจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะการอนุรักษ์ 

“ทรัพยากรน้ าสาธารณะ” หมายความว่า น้ าในแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง 
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แม่น้ า ล าคลอง ทางน้ า บึง แหล่งน้ าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหล่งน้ าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แหล่งน้ าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้ า
ชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 

“ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” หมายถึง ที่ดินส าหรับ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทาง 
นิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ 
และท่ีสาธารระประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

เนื้อหาของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ.ศ. .... 
แบ่งออกเป็น 5 หมวด  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1.  องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพ้ืนที่

ชุ่มน้ า กล่าวถึง อ านาจหน้าที่  และการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ  มีหน้าที่หลัก คือ เสนอ
นโยบายและแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า และแต่งตั้งคณะท างานวิชาการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ า
ประจ าจังหวัด  เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายนี้    

2. องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด โดยให้มีในทุกจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ คือ การตรวจสอบขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า การควบคุมการใช้ ดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าในระดับชาติ  นอกจากนี้ ต้องท างานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนงานและโครงการเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าของจังหวัดในลุ่มน้ า 

หมวด 2 การจัดท าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ส ารวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า และจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ของประเทศ โดยก าหนดให้มีส ารวจและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุก ๆ 5 ปี โดยแบ่งทะเบียนพื้นที่
ชุ่มน้ าออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  2. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
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ความส าคัญระดับชาติ 3. พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า
ตามวรรคหนึ่งให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าแนกพ้ืนที่
ชุ่มน้ าและวิธีการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด ใน
การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งนี้ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่าง
หนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้ 

การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าทะเบียนแหล่งน้ าและทางน้ า ส่งไปยังคณะกรรมการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ าอันเป็นที่ตั้งของแหล่ง น้ านั้นปีละครั้ง และให้
คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ า รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าของจังหวัดและเป็นข้อมูลให้การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ 

หมวด 3 การบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
การบริหารจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การวางแผนจัดการ การใช้ประโยชน์ การ

อนุรักษ์ การป้องกันและติดตามตรวจสอบ เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 
1.  การวางแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า  กล่าวถึง วิธีการวางแผนแม่บทการ

จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้ า แผนการใช้ที่ดินของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กร
ผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  แบ่งเป็นการใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์และ
นอกเขตอนุรักษ์หรือท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  ได้แก่  

1) พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์  ในเขตอนุรักษ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดเขต
อนุรักษ์อย่างเคร่งครัด และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  

 2)  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในที่ดินที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ได้แก่ 
การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น ออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง (นสล.) และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์นี้ จะต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการของผู้ใช้อ่ืน ๆ ในชุมชนด้วย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันก าหนด
วิธีการจัดการ การใช้ประโยชน์ หรือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  และป้องกันความเสียหายล่วงหน้าหรือ การ
ควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ได้แก่ ให้มีระบบการอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
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ต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า พร้อมทั้งตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อ
ห้ามหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด  ๆ ลงใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามความหมายที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่อยู่ในความควบคุมก ากับดูแล
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย โดยเฉพาะที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) 

3.  การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดวิธีการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ 
     1)  ก าหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และคณะกรรมการอนุรักษ์ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่

ภายในเขตอนุรักษ์ โดยแผนดังกล่าวต้องได้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้
มีประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

      2)  จัดให้มีพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นพิเศษ เช่น 
แหล่งต้นน้ าล าธาร หรือพ้ืนที่สมควรสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ  

 3) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2552 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศ
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 4) ด าเนินงานตามพันธกรณี โปรแกรมงาน ข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

4.  การป้องกันและติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 จัดให้มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด ก าหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า  เช่น การจัดท า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ส าหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ   

หมวด 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
1.  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้สามารถลดความ
สูญเสียระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ส่งเสริมบทบาทของชุมชนโดยเฉพาะบทบาทสตรีในท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าขึ้นทะเบียน
เป็นแรมซาร์ไซด์  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา และวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน ามาจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.  สร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
หมวดที่ 5 บทเฉพาะกาล 
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ระเบียบฉบับนี้ครอบคลุมการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและ
การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ เว้นแต่ ในกรณีมีกฎหมายใดที่มีก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้ด าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ภายในเขต
อนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์ด้วย  

 

6.2.4 ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์

หรือตั้งจัดเครือข่ายอนุรักษ์ หรือจัดตั้งอาสาสมัครดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าและร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

2. ควรก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยน ารูปแบบการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ามาใช้ ได้แก่ 

ขั้นนตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา เพ่ือการค้นหาปัญหา  ต้องใช้ความรู้และทักษะของชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่นทุกกลุ่ม ที่มีส่วนได้เสียกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งแกนน าต่าง ๆ เข้ามาเสนอแนวคิดในการ
จัดการ การอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในท้องถิ่นของตน  เพ่ือก าหนดปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา  
เนื่องจากข้อมูลบางเรื่องยากต่อการเข้าถึงและจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ปรากฎออกมาภายนอก  

ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพราะเป็นคนที่
อยู่ในท้องที่และรับทราบถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาเป็นอย่างดี จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
โดยอาศัยประสบการณ์และวิถีชีวิตจารีตประเพณีท้องถิ่นมาใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดการพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า
และน ามาใช้ปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ ต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชน
ท้องถิ่น และชนพ้ืนเมือง องค์กรภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดการพื้นทีชุ่่มน้ า 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยชุมชนร่วมกัน เช่น 
อาสาสมัคร จิตอาสา และก าหนดรูปของกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เนื่องจากชุมชนท้องถิ่น
อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า และทราบปัญหาหรือควบคุมดูแลกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า เช่น การล่าสัตว์และมลพิษ เป็นต้น 

 

6.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
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1.  รัฐควรน ามาตรส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนทีชุ่มน้ าโดยน ามาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ เช่น  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์  

2.  น าหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยการก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ในโครงการหรือกิจการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยก าหนด
รายเอียดโครงการที่ควรจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ าไว้ในกฎกระทรวงโดย
อาศัยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

3.  ควรก าหนดค่าเสียหายในทางแพ่งและโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าการฝ่าฝืนโดยการท าลาย
หรือท าให้พื้นที่ชุ่มน้ าได้รับความเสียหาย 
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ภาคผนวก 

ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบรหิารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้้า พ.ศ. .... 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
เพ่ือการบริหารทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
ออกระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ  

นิยามและค้าส้าคัญ 
“การอนุรักษ์” หมายถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์โดยค านึงถึงสถานภาพ และศักยภาพของทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้ง การควบคุม
การเสื่อมสภาพ และบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือรักษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้มี
ความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

“การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด” หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่เป็นไปในลักษณะและ
อัตราที่ไม่น าไปสู่การลดน้อยถอยลงของปริมาณทรัพยากรในระยะยาว และจะต้องมีการด ารง
ศักยภาพของทรัพยากรนั้น ให้มีการทดแทนข้ึนใหม่เพ่ือตอบสนองการใช้ประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป 

 “การใช้น้้า” หมายถึง  การท ากิจกรรมในแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประปา การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ หรือเพ่ือประโยชน์
อ่ืนใด ไม่ว่าจะท าให้น้ ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม 

 “เขตอนุรักษ์” หมายถึง เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เขตคุ้มครองอย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

 “ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตจาก
ทุกแหล่งรวมถึง นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนแล้ว ระบบนิเวศทางบก ทางทะเลและทางน้ าอ่ืน  ๆ และการ
ประกอบรวมทางนิเวศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายใน
ชนิดพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์และของระบบนิเวศ 

 “พื้นที่ชุ่มน้้า” หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่
ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ าน้ า มีน้ าท่วม มีน้ าขัง พื้นที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
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มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่ง และน้ าทั้งที่เป็น
น้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ในบริเวณซึ่งเมือน้ าลดต่ าสุดมีความลึกของ
ระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร 

“พื้นที่คุ้มครอง” หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งได้รับการก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถูกระบุให้
หรือวางระเบียบให้และจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะการอนุรักษ์ 

“ทรัพยากรน้้าสาธารณะ” หมายความว่า น้ าในแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง 
แม่น้ า ล าคลอง ทางน้ า บึง แหล่งน้ าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหล่งน้ าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แหล่งน้ าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้ า
ชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 

“ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” หมายถึง ที่ดินส าหรับ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทาง 
นิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ 
และท่ีสาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

หมวด 1 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้้า โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1.  องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพ้ืนที่

ชุ่มน้ า กล่าวถึง อ านาจหน้าที่  และการก ากับดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ  มีหน้าที่หลัก คือ เสนอ
นโยบายและแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า และแต่งตั้งคณะท างานวิชาการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ า
ประจ าจังหวัด  เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายนี้    

2. องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการพ้ืนที่
ชุ่มน้ าประจ าจังหวัด โดยให้มีในทุกจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ คือ การตรวจสอบขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่ม
น้ า การควบคุมการใช้ ดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะอนุกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน
ระดับชาติ  นอกจากนี้ ต้องท างานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
แผนงานและโครงการเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าของจังหวัดในลุ่มน้ า 
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หมวด 2 การจัดท้าทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้้า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ส ารวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า และจัดท าทะเบียนพ้ืนที่
ชุ่มน้ าของประเทศ โดยก าหนดให้มีส ารวจและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุก  ๆ 5 ปี โดยแบ่ง
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ (2) พื้นที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ (3) พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามวรรคหนึ่งให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้ าและวิธีการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด ในการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งนี้ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้ 

การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าทะเบียนแหล่งน้ าและทางน้ า ส่งไปยังคณะกรรมการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ าอันเป็นที่ตั้งของแหล่ง น้ านั้นปีละครั้ง และให้
คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าประจ าจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ า รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าของจังหวัดและเป็นข้อมูลให้การจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ 

หมวด 3 การบริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้้า ได้แก่ การวางแผนจัดการ การใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ การป้องกันและติดตามตรวจสอบ เพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

1.  การวางแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ า  กล่าวถึง วิธีการวางแผนแม่บทการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้ า แผนการใช้ที่ดินของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กร
ผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่  
 2.1  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตอนุรักษ์  ในเขตอนุรักษ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดเขต

อนุรักษ์อย่างเคร่งครัด และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  

 2.2  พ้ืนที่ชุ่มน้ าในที่ดินที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ได้แก่  
การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น ออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ านอกเขตอนุรักษ์นี้ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการ
ของผู้ใช้อ่ืน ๆ ในชุมชนด้วย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันก าหนดวิธีการจัดการ 
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การใช้ประโยชน์ หรือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  และป้องกันความเสียหายล่วงหน้าหรือ การควบคุมกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ได้แก่ ให้มีระบบการอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าน้ า 
และมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า พร้อมทั้งตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 2.3  ห้ามหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างใด ๆ ลงในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามความหมายที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่อยู่ในความ
ควบคุมก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย โดยเฉพาะที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นสล.) 

3.  การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
     3.1  ก าหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และคณะกรรมการอนุรักษ์ส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่

ภายในเขตอนุรักษ์ โดยแผนดังกล่าวต้องได้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้
มีประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

     3.2  จัดให้มีพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นพิเศษ เช่น 
แหล่งต้นน้ าล าธาร หรือพ้ืนที่สมควรสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าสาธารณะ  

  3.3 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

 3.4  ด าเนินงานตามพันธกรณี โปรแกรมงาน ข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

4.  การป้องกันและติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า กล่าวถึง การติดตามผลการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 จัดให้มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ก าหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น การ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ส าหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ   

หมวด 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้้า 
1.  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้สามารถลดความ
สูญเสียระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ส่งเสริมบทบาทของชุมชนโดยเฉพาะบทบาทสตรีในท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอพ้ืนที่ชุ่มน้ าขึ้นทะเบียน
เป็นแรมซาร์ไซด์  
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2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา และวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน ามาจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

3.  สร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
หมวด 5 บทเฉพาะกาล 
ระเบียบฉบับนี้ครอบคลุมการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและ

การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ เว้นแต่ ในกรณีมีกฎหมายใดที่มีก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้ด าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้ าในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่
ภายในเขตอนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์ด้วย  

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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