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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีชุมน้ำ โดยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำในป 
พ.ศ. 2541 มีการประกาศใหมีพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ และทำการศึกษา สำรวจ 
จัดทำรายชื่อสถานภาพและฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทย โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของ
พ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศออกเปน 3 ระดับ ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ 69 แหง 
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับชาติ 47 แหง และพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน 19,295 แหง 
โดยทำการสำรวจเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2542 และไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 กำหนด
มาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เพ่ือแกไขปญหาการเสื่อมโทรม
และการสูญเสียพ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทย 
  การลดลงของพ้ืนท่ีชุมน้ำนั้นทำใหเกิดผลกระทบทางชีวนิเวศท้ังระบบต้ังแตตนน้ำถึงทายน้ำ 
กอใหเกิดความไมสมดุลตามธรรมชาติ สงผลใหเกิดภาวะน้ำทวมบอยข้ึน การขาดแคลนน้ำ การพังทลาย
ของดิน การตกคางของสารพิษในดิน มลพิษทางน้ำ และเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
อันกอใหเกิดความเสียหายตอความเปนอยูของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ สาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำเปนพ้ืนท่ีทำการเกษตร ปญหาการเสื่อมโทรมและการสูญเสีย
พ้ืนท่ีชุมน้ำจึงมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินท่ียังขาดมาตรการอนุรักษ 
และจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำอยางถูกตอง พ้ืนท่ีดังกลาวจึงมีความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีชุมน้ำและลด
ขนาดพ้ืนท่ีลงไปอยางรวดเร็ว 
  ดังนั้นป พ.ศ. 2552 ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี  
1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำมีมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558  
โดยประกาศกำหนดใหพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีเปนสาธารณะทุกแหงท่ัวประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุมน้ำแหลงน้ำจืด
เปนพ้ืนท่ีสีเขียว และมิใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพ่ือสงวนไวเปนแหลงรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ
ตอไป จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว พ้ืนท่ี ชุมน้ำสาธารณะหรือพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน 
จึงมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน หนวยงานของรัฐไมควรดำเนินการใดๆ รุกล้ำพ้ืนท่ีชุมน้ำสาธารณะนั้นๆ 
  การสำรวจทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพรจัดทำข้ึนเพ่ือลด
ความขัดแยงจากความตระหนักตอการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีแตกตางกัน เนื่องดวยทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินไดจัดทำตั้งแตป พ.ศ.2542 แสดงรายชื่อของพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ตามเขตการปกครอง โดยไมมีขอบเขตและตำแหนงอางอิงท่ีชัดเจน การบุกรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำโดยอางความ
ไมชัดเจนของพ้ืนท่ีจึงเปนสาเหตุหนึ่งของการคุกคามพ้ืนท่ีชุมน้ำ การศึกษาดังกลาวจึงไดจัดทำข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบสถานสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพรรวมท้ัง
จัดทำขอบเขตและตำแหนงท่ีต้ังของพ้ืนท่ีชุมน้ำ ท้ังนี้ขอมูลดังกลาวยังสามารถใชเปนหลักฐานขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนงานวางแผนการใชท่ีดิน และการหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสรางแหลงน้ำขนาดเล็กของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือจัดทำฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบสภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1.3.1 ไดฐานขอมูลจุดท่ีตั้งพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพรท่ีจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
  1.3.2 ทราบสถานภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร 
  1.3.3 นำไปใชเปนขอมูลสนับสนุนงานวางแผนการใชท่ีดิน การหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ
จัดสรางแหลงน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดิน 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
  1.4.1 ขอบเขตการศึกษาของพ้ืนท่ี 
    พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร Zone 47N 
  1.4.2 อุปกรณท่ีใชในการศึกษา 
    1) ขอมูลภาพถายดาวเทียม Spot-5 ท่ีบันทึกป พ.ศ.2553  
    2) แผนท่ีภูมิประเทศ L7017 และ L7018 มาตราสวน 1 : 50,000 
    3) ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1 : 25,000 
    4) แผนท่ีขอบเขตการปกครองประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000 
    5) แผนท่ีเสนทางน้ำ คลองชลประทาน มาตราสวน 1 : 50,000 
    6) โปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
  1.4.3 วิธีการศึกษา 
    1) รวบรวมขอมูลทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน จากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    2) กำหนดตำแหนงของพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน ตามทะเบียนของสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสามารถอางอิงตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โดยหาตำแหนงและสภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำ โดยใชฐานขอมูลหมูบานและขอบเขตการปกครอง เปน
ขอบเขตหลักในการกำหนดตำแหนงพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน 
    3) นำภาพถายออรโธสีมาตราสวน 1 : 25,000 และภาพถายดาวเทียม ใชในการคัดกรอง
พ้ืนท่ีตามสภาพความสมบูรณของพ้ืนท่ีชุมน้ำพรอมหาตำแหนงพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
    4) ตรวจสอบสถานภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำจากแผนท่ีภูมิประเทศ L1017 และ L7018 เพ่ือคัดกรอง
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีหมดสภาพพรอมหาตำแหนงพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
    5) นำเขาขอมูลพิกัดจุดท่ีตั้งพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ี มีความสำคัญระดับทองถ่ินโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
    6) วิเคราะหขอมูลโดยกำหนดและจำแนกประเภทของขอมูลเปนจุดและทำการใหคาของ
ตำแหนงตามสภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำวามีการคงสภาพหรือหมดสภาพแลว 
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    7) สำรวจความถูกตองของขอมูลโดยออกสำรวจภาคสนามเพ่ือแกไขและปรับปรุงความ
ถูกตองรวมถึงรวบรวมขอมูลใหมีความสมบูรณ (เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 
ทำใหไมสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได จึงปรับวิธีการไดมาของขอมูล โดยการ
สอบถามจากหนวยงานระดับทองถ่ิน แตบางขอมูลหนวยงานระดับทองถ่ินไมสามารถใหคำตอบท่ีชัดเจนได) 
    8) นำขอมูลมาจัดเก็บเปนชั้นแผนท่ีและจัดทำแผนท่ี พรอมจัดเก็บเปนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พรอมจัดทำตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ โดยมีการออกแบบตารางขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลเชิง
คุณลักษณะใหมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
    9) จัดทำรายงานพรอมแผนท่ีและบันทึกลงในแผนบันทึกขอมูล (CD) และนำเสนอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564 

1.6 ผูดำเนินงาน 
 1.6.1 นายสมศักดิ์ สุขจันทร   ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน   ท่ีปรึกษา 
 1.6.2 นางสาวพิมพพร พรพรหมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   ท่ีปรึกษา 
 1.6.3 นางสาวชนมชนก ตั้งตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ผูดำเนินงาน 
 1.6.4 นายพลวัฒน เศรษฐสุทธิ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ผูดำเนินงาน 

 



บทท่ี 2 
นโยบายท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

2.1 อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ำ (Ramsar Convention) 
  อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ ตั้งชื่อตามสถานท่ีจัดให มีการประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญา 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 คือ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญานี้เปนขอตกลงระหวาง
รัฐบาลซ่ึงกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการอนุรักษและยับยั้ง 
การสูญเสียของพ้ืนท่ีชุมน้ำในโลก ซ่ึงจะตองมีการจัดการเพ่ือใชประโยชนอยางชาญฉลาด อนุสัญญาฯ 
นี้มีผลบังคับใชเม่ือป พ.ศ. 2518 ตามเง่ือนไขวาอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใชเม่ือมีประเทศตางๆ 
เขารวมเปนภาคีปจจุบันมีประเทศตางๆ จากภูมิภาคท่ัวโลก รวมท้ังสิ้น 160 ประเทศ (สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
  ในระยะแรกการดำเนินงานจะมุงเนนท่ีความเปนอยูของนกน้ำท่ีอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีชุมน้ำตอมา
ไดเริ่มใหความสำคัญตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดอ่ืนๆ มากข้ึน เพราะไดตระหนักและเห็นถึงคุณคา
ของพ้ืนท่ีชุมน้ำวา มีความสัมพันธกับมนุษยมากข้ึน โดยเฉพาะชุมชนท่ีตองพ่ึงพาอาศัยพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพโดยตรง รวมท้ังยังอาศัยพ้ืนท่ีชุมน้ำเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีปองกันภัยอันตรายทางธรรมชาติ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน อนุสัญญาฯ 
จึงระบุไววาจะตองจัดใหมีการประชุมปกติ (Ordinary session) ในทุกๆ 3 ป 
  2.1.1 ประเด็นสำคัญของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
    1) อนุสญัญาฯ ไมละเมิดอำนาจอธิปไตยของภาคีซ่ึงเปนเจาของดินแดนท่ีมีพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
    2) อนุสัญญาฯ เปนอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีสงเสริมใหประเทศตางๆ มีการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมน้ำอยางยั่งยืนโดยเฉพาะอยางยิ่งใหความสำคัญตอการ 
มีสวนรวมของชุมชน 
    3) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศแลว 
ตอมาหากมีความจำเปนประเทศภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทำเนียบหรือจำกัดขอบเขตใหมได  
แตท้ังนี้ตองเสนอพ้ืนท่ีอ่ืนทดแทนดวย 
    ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำเปนลำดับท่ี 110 ซ่ึงพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเสนอพ้ืนท่ีชุมน้ำพรุควนข้ี
เสียนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศแหงแรกของ
ประเทศหรือเปนลำดับท่ี 948 ในทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ ปจจุบันประเทศ
ไทยไดประกาศพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนรวมท้ังหมด 14 แหง ดังนี ้
    (1)  พ้ืนท่ีชุมน้ำพรุควนข้ีเสียนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
      ลักษณะท่ัวไปเปน พ้ืน ท่ีพรุ ไม เสม็ดขาว มีน้ ำทวมขัง มีพืชประเภทกก  
หญากระจูด กระจูดหนู ข้ึนอยูอยางหนาแนน ต้ังอยูทางเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง 
ไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2525 มีเนื้อท่ีประมาณ 
281,625 ไร มีอาณาเขตของผิวน้ำ ประมาณ 20,000 ไร  
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      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อท่ี 3,085.5 ไร ครอบคลุมถึงปาเสม็ดผืนใหญท่ีสุดท่ี
เหลืออยูในประเทศไทย มีความหลากหลายของระบบนิเวศน้ำจืดและนกน้ำสูง ท้ังนกประจำถ่ินและนก
อพยพ โดยพบนกกาบบัว (Mycteria leucocepphala) ซ่ึงเปนนก ท่ีพบวาทำรังวางไขเฉพาะบริเวณนี้
เทานั้น เปนแหลงใตสุดท่ีพบเสือปลา (Prionailurus vivervinus) งูกระดาง (Erpeton tentaculatum) 
ซ่ึงเปนประชากรท่ีแยกออกมาจากประชากรอ่ืนๆ และนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) ซ่ึงเปนนก
ท่ีสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุเพราะมีจำนวนเพียงเล็กนอยท่ีอพยพมา 
    (2)  พ้ืนท่ีชุมน้ำเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง 
      ตั้งอยูอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เปนบึงน้ำจืด ลักษณะ
แคบยาวน้ำในบึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50–100 เซนติเมตร น้ำในบึงไหลลงสูแมน้ำสงครามกอนออก
แมน้ำโขง มีเกาะกลางบึง ไดแก ดอนแกว ดอนโพธิ์ ดอนนอง ดอนสวรรค บนเกาะมีปาดิบแลง 
ท่ีคอนขางสมบูรณ 
      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี 1,098  
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีเนื้อท่ี 8,062 ไร มีความสำคัญจัดเปนบึงน้ำจืดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแหลงท่ีอยูของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุและ
สถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน ปลากางพระรวง (Kryptopterus bichirris) ปลาดุกดาน 
(Clarias batrachus) ปลากัดเข้ียว (Betta smaragedina) ปลากัดไทย (B. splendens) นกกระสานวล 
(Ardea cinerea) นกกระสาแดง (Ardea purpurea) เหยี่ ย วดำ (Milvus migrans) เป ด คับแค 
(Nettapus coromandelianus) เปดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca) ซ่ึงพบอยูในสถานภาพการ
คุกคามของโลก บึงโขงหลงเปนแหลงอาศัยท่ีสำคัญสำหรับนกอพยพในฤดูหนาว 33 ชนิด เปนแหลง
อาหารและแหลงวางไขสำหรับปลาหลายชนิด 
    (3)  พ้ืนท่ีชุมน้ำดอนหอยหลอด 
      ดอนหอยหลอด ตั้ งอยูอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำชายฝงทะเล ลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ำและตะกอนน้ำบริเวณปาก
แมน้ำแมกลอง ทำใหแผนดินขยายออกไปในทะเลบริเวณพ้ืนท่ีตั้งแตแนวชายทะเลลงไปในทะเลประมาณ 
8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพ้ืนชายฝงราบเรียบประกอบดวยตะกอนโคลน เม่ือน้ำลดจะปรากฏเปนสันดอน
ทรายกวางประมาณ 4 กิโลเมตร 
      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี 1,099 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 546,875 ไร รวมท้ังพ้ืนท่ีบนบกและในทะเล ความสำคัญท่ีจัดเปน
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ คือ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำชายฝงทะเลมีลักษณะธรรมชาติท่ีหายาก
ประเภทหนึ่ง มีหาดเลนเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ท่ีเปนเอกลักษณสำคัญ
ของพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีคุณคาดานความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชอยางนอย 42 ชนิด นกอยางนอย 
18 ชนิดสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางนอย 42 ชนิด และหอยประมาณ 10 ชนิด 
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    (4)  พ้ืนท่ีชุมน้ำปากแมน้ำกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
      ตั้งอยูอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแตสุสานหอย 75 ลานป 
รวมพ้ืนท่ีปาชายเลน หาดเลน หาดทราย ลำคลองนอยใหญหนาเมืองกระบี่จนถึงปาชายเลน และ 
แหลงหญาทะเลผืนใหญบริเวณเกาะศรีบอยา 
      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี 1,100  
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 133,120 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระหวางประเทศ คือ เปนแหลงหญาทะเลในเกาะศรีบอยา และเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำชายฝงมีลักษณะเฉพาะ
แหงหนึ่งของประเทศไทยพบนกอยางนอย 221 ชนิด ในพ้ืนท่ีปาชายเลน เปนแหลงท่ีพบนกท่ีอยูใน
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุและสถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน นกยางจีน (Egretta 
eulophotes) นกฟนฟุท (Helioparis personata) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) 
นอกจากนี้ยังพบพะยูน (Dugong dugon) ซ่ึงอยูในสภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ หาดเลนในพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ปากแมน้ำกระบี่จัดเปนหาดเลนท่ีมีความสำคัญมากตอนกอพยพในภาคใต มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง พบพันธุไม 35 ชนิด หญาทะเล 9 ชนิด รวมถึงพันธุปลา 232 ชนิด 
    (5)  พ้ืนท่ีชุมน้ำเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 
      ตั้งอยูอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนบึงน้ำจืดอยูในเขตหามลาสัตวปาหนองบง
คายและเปนสวนหนึ่งของลุมน้ำเชียงแสนและทะเลสาบเชียงแสน 
      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี 1,101 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 2,712.5 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระหวางประเทศ คือ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญตอนกประจำถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะนกน้ำท่ีอยูใน
สภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุของโลก เชน เปดดำหัวดำ (Aythya baeri) และสถานภาพใกลสูญพันธุ 
ของประเทศไทย เชน นกกาน้ำใหญ (Phalacrocora carbo) นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และ 
เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) บริเวณเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย พบนก 121 ชนิด เปนแหลงท่ีนกทำรัง 
วางไขบริเวณนี้อยางนอย 15 ชนิด บริเวณทะเลสาบพบพืช 185 ชนิด นกท้ังหมด 225 ชนิด และพบ
ปลาอยางนอย 46 ชนิด 
    (6)  พ้ืนท่ีชุมน้ำเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
(พรุโตะแดง) 
      ครอบคลุมอำเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ สุไหงโกลกและสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส เปนท่ีราบลุมน้ำทวมขังซ่ึงอยูหางจากชายฝงทะเล เปนแหลงรองรับน้ำจากลุมน้ำตอนบนทอด
ขนานไปกับแนวชายฝงทะเลภาคใตดานตะวันออกในระยะหางประมาณ 7 กิโลเมตร พ้ืนท่ีประกอบดวย
พรุดั้งเดิม ปาพรุท่ีกลายสภาพเปนปาเสม็ด ไมพุมและพรุหญา มีภูมิอากาศคอนขางรอนและชื้นกวาปาชนิดอ่ืน 
      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี 1,102 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 125,625 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระหวางประเทศ คือ เปนปาพรุดั้งเดิมผืนใหญท่ีสุดท่ียังคงเหลืออยูในประเทศไทยและเปนแหลงท่ีมี  
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงท้ังพืชและสัตว พบสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 
และสถานภาพใกลสูญ พันธุหลายชนิด เชน  นกตะกรุม (Leptoptilos javanieus) นกฟน ฟุท 
(Heliopais personata) นกเปลาใหญ  (Teron cepeller) เตาหม (Cuora amboinensis) เตาดำ 
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(Siebenroekiella crassicollis) ตะโขง (Tomistoma schlegelii) และจระเขน้ำ (Crocodylus porocus) 
สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกเหยี่ยวหัวปลาใหญหัวเทา (Lchthyophaga ichthyaetus) นกโพระดก
หลากสี (Megalaima raffesii) นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพร (Dinopium raffesii) นอกจากนี้ยังมีกลุม
สังคมพืชท่ีซับซอน ท้ังพืชยืนตน พืชลมลุก เฟรนตางๆ ข้ึนอยูอยางหนาแนน มีพันธุไมเฉพาะถ่ินอยางนอย 
50 ชนิด พบนกอยางนอย 217 ชนิด ปลาอยางนอย 62 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 59 ชนิด 
สัตวเลื้อยคลาน52 ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 19 ชนิด 
    (7)  พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง- 
ปากแมน้ำตรัง 
      ตั้งอยูอำเภอสิเกาและอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบดวยระบบนิเวศ  
3 ลักษณะ คือ แมน้ำ ปากแมน้ำ และชายฝงทะเล ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวาง
ประเทศ เปนลำดับท่ี 1,182 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 515,745 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปน
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ ไดแก ประกอบดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำหลากหลายรูปแบบ เชน  
ปาชายเลน ปาจาก หาดเลนหาดทราย แนวปะการังและแหลงหญาทะเล เปนท่ีอยูอาศัยของชนิดพันธุท่ี
หายากและอยูในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด พบนกอยางนอย 212 ชนิด โดยหาดเจาไหมเปนแหลง
ทำรังวางไขแหงเดียวของนกกระสาคอดำใน (Malay peninsular) มีความหลากหลายของชนิดพันธุพืช
และสัตว นอกจากนี้ยังเปนบริเวณท่ีมีความหลากหลายของหญาทะเลอยางนอย 8 ชนิด เชน หญาเตา 
(Thalassia hemprichii) หญาชะเงาใบขาว (Enhalus acoroides) ระบบนิเวศนี้ มีความสำคัญตอ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยเปนแหลงอาหารแหลงหลบภัย แหลงอนุบาลสัตวน้ำวัยออนโดยเฉพาะปลา กุง ปู และ
พะยูน (Dugong dugon) พบปลาอยางนอย 75 ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 13 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 
39 ชนิด และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 22 ชนิด 
    (8)  พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมน้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร 
      ตั้งอยูอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปนปาชายเลนผืนใหญท่ีสุดท่ีเหลืออยู
ของประเทศไทยและเขตอินโดแปซิฟก ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ 
ลำดับท่ี 1,183 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื้อท่ี 677,625 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ระหวางประเทศ คือ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีประกอบดวยระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ำหลายแบบผสมผสานกัน 
ไดแก หาดเลน หาดทราย แหลงปะการัง แหลงหญาทะเล และปาชายเลนดึกดำบรรพท่ีสุด มีความ
สมบูรณมากแหงหนึ่งของประเทศ พบตนโกงกางขนาดใหญท่ีมีอายุมากกวา 300 ป เปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของชนิดพันธุท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง คือ นกยางจัน (Egretta eulophotes) สถานภาพ 
ใกลถูกคุกคาม คือ เหยี่ยวแดง (Haliatu rindus) เหยี่ยวหนาเทา (Butastus indicus) และสถานภาพ 
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ คือ นกกระเต็นใหญปกสีน้ำตาล (Haleyon amauroptera) เปนแหลงท่ีมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก พบนกอยางนอย 50 ชนิด สัตวท่ีอาศัยอยูหนาดินและในดิน 77 ชนิด 
ปลามากกวา 82 ชนิด พบแหลงหญาทะเลบริเวณบานบางจากและบานหาดทรายดำ 
    (9)  พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
      ประกอบดวยเกาะตางๆ 42 เกาะ ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางอยูเปนกลุมเกาะ
กลางทะเลในแนวเหนือ-ใต เปนเขาหินปูนสูงชันตั้งอยูในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
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      ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ี มีความสำคัญระหวางประเทศลำดับท่ี 1,184  
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เนื้อท่ี 63,750 ไร ความสำคัญท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระหวางประเทศ คือ ประกอบดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำหลายรูปแบบ เชน หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน และแนว
ปะการังเปนแหลงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว โดยบางชนิดจัดเปนพืชพันธุ
เฉพาะถ่ินไดแก กลวยไมนารีชองอางทอง (Paphiopedilum niveum) สิ่งมีชีวิตท่ีอยูในสถานภาพใกล
สูญพันธุไดแก นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก 
(Haliaectus leucogaster) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor) พบสังคมพืชท่ีประกอบดวยปาดงดิบแลง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเกาะขนาดใหญ ปาชายหาดเปนปาโปรงข้ึนบริเวณแคบๆ ตามชายหาด และเชิงเขา
หินปูนซ่ึงมีชั้นดินนอย ปาชายเลนพบอยูนอยมากบริเวณซอกหินท่ีมีหาดทรายหรือหาดเลน 
    (10) พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
      เปนอาวตื้นลอมรอบดวยปาชายเลนท่ีตอเปนผืนใหญในอำเภอเมืองพังงาและ
อำเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา สวนท่ีเปนหาดเลน เนื้อท่ี 25,300 ไร ระดับน้ำในอาวคอนขางตื้นประมาณ 
1-4 เมตร ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ ลำดับท่ี 1,185 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
พ .ศ . 2545 ป ระกอบด วย เกาะประมาณ  42 เกาะ เช น  เกาะเขาเต า เกาะพระอาด เฒ า  
เกาะมะพราว เกาะปนหยี และเกาะเขาพิงกันมีความหลากหลายของระบบนิเวศท้ังชายหาด ปากแมน้ำ 
ปาชายเลน หาดเลน หนาผา หาดหินและแหลงหญาทะเล เปนตัวอยางของพ้ืนท่ีชุมน้ำตามธรรมชาติท่ี
เปนแหลงของชนิดพันธุท่ีมีสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ไดแก พะยูน (Dugong dugon) สถานภาพ
คุกคามของโลก ไดแก นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกซอมทะเลอกแดง (Limnodromus 
semipalmatus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก (Haliaeetus leucogastus)  
    (11) พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
      พ้ืนท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติสามรอยยอดตั้งอยูในเขตอำเภอกุยบุรีและอำเภอ
ปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทพ้ืนท่ีราบลุมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีน้ำขัง
หรือทวมถึงอยูอยางถาวร มีท้ังสวนท่ีเปนน้ำจืดและน้ำกรอย ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวาง
ประเทศลำดับท่ี 1,734 เม่ือวันท่ี14 มกราคม พ.ศ. 2551 เนื้อท่ี 43,074 ไร โดยเปนทุงน้ำจืดขนาดใหญ 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,190 ไร มีระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน 10 ประเภท ท้ังท่ีเปนระบบนิเวศแหลงน้ำ 
ในแผนดินและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง มีความหลากหลายของชนิดนกสูงมากถึง 316 ชนิด  
อยางนอย 157 ชนิด อาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณทุงสามรอยยอด พบนกอยางนอย 116 ชนิด เปนนกประจำถ่ิน 
และอพยพซ่ึงอยู ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก ไดแก  นกตะกราม นกกระทุง เปดดำหัวดำ  
นกอินทรียปกลาย นกหัวโตมลายูและนกซอมทะเลอกแดง เปนตน พบนกท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ
อยางยิ่งของประเทศ ไดแก นกเคาแดงใหญสีน้ำตาล รวมถึงพบชนิดพันธุปลาท่ีอยูในสถานภาพ 
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ ไดแก ปลาดุกดาน พบไมชายเลน พืชชายเลนและพืชน้ำรวมไมนอยกวา 150 ชนิด 
    (12) พ้ืนท่ีชุมน้ำกุดทิง 
      เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทหนองบึง ท่ีใชภาษาทองถ่ินคำวา “กุด” ซ่ึงหมายถึงน้ำท่ีมา
จากลำหวยหลายสายไหลมารวมเปนแองน้ำ ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ 
ลำดับท่ี 1,926 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2552 เนื้อท่ี 16,500 ไร กุดทิงอยูในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีสภาพ
เปนหนองบึงขนาดใหญ ท่ีมีน้ำขังตลอดป มีการเชื่อมตอกับแมน้ำในชวงฤดูน้ำหลาก กุดทิงถือเปนพ้ืนท่ี
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ชุมน้ำสำคัญท่ีมีระบบนิเวศเชื่อมตอกับแมน้ำโขงทำใหมีความหลากหลายของสังคมพืชน้ำและชนิดพันธุ
สัตวพบพันธุปลาน้ำจืดถึง 123 ชนิด ในจำนวนนี้มีปลาประจำถ่ินและปลาอพยพท่ีมาจากแมน้ำโขง  
ซ่ึงมากกวา 56 ชนิดเปนปลาเศรษฐกิจ มีปลาซิวแคระ พันธุปลาน้ำจืดท่ีเล็กท่ีสุดเปนอันดับ 3 ของโลก 
และเปนสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีเล็กท่ีสุดของไทย ท้ังยังพบปลาท่ีอยูในสถานภาพเสี่ยงตอการคุกคาม คือ
ปลายี่สก หรือปลาเอิน พืชน้ำพบท้ังหมด 80 ชนิด และเปนชนิดใหมของโลก คือ ตนเล็บมาและสาหราย
ขาวเหนียวดอกเหลอืง พรรณไมเดนท่ีพบมีท้ังกกสามเหลี่ยมหรือผือ สาหรายเทปยักษ และสาหรายขาว
เหนียวดอกเหลือง กุดทิงเปนแหลงพักพิงของนกอพยพและนกประจำถ่ินหลายชนิด เชนนกเปดน้ำ 
เหยี่ยว และนกน้ำอ่ืนๆ อีกมากกวา 100 ชนิด ท่ีพบมากไดแก นกเปดแดง ยังมีรายงานการพบนกท่ีหา
ยากและอยูในสถานภาพถูกคุกคามของโลก ไดแก เปดลาย นกเปดหัวดำ รวมถึงเหยี่ยวหาดูไดยากอีก  
2 ชนิด คือ เหยี่ยวทุงแถบเหนือ และเหยี่ยวทุงพันธุยุโรป 
    (13) พ้ืนท่ีชุมน้ำเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ตั้งอยูอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูหางจากแผนดินประมาณ 
350 กิโลเมตร เม่ือวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง ประกอบดวยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะไดแก 
เกาะกระใหญ เกาะกลาง (เกาะหลาม) เกาะเล็ก (เกาะบก) และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกวา  
หินเรือ ซ่ึงมีสวนยอดโผลน้ำไมมากนัก ประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ  
เปนลำดับท่ี 2,152 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2556 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,337.5 ไร ความสำคัญเปนหมูเกาะ
ขนาดเล็กท่ีตั้งอยูในอาวไทย ประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก แนวหินชายฝง พบความหลากหลายของ
ปะการังแข็ง กวา 67 ชนิด ซ่ึงนับวาเปนแหลงปะการังท่ีหายากและสำคัญท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงวางไขท่ีสำคัญของเตาตนุ (Chelonia mydas) และเตากระ(Eretmochelys 
imbricate) เปนแหลงอาศัยของนกโจรสลัดเกาะคริสตมาส (Fregata andrewsi) ซ่ึงมีสถานภาพใกลสูญพันธุ 
    (14) พ้ืนท่ีชุมน้ำหมูเกาะระ–เกาะพระทอง 
      ตั้งอยูอำเภอคุระบุรี และอำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ดานทิศเหนือจดอุทยาน
แหงชาติแหลมสนและทะเลอันดามัน ทิศใตจดทางหลวงหมายเลข 4 อำเภอตะก่ัวปา ทิศตะวันออกจด
ทางหลวงหมายเลข 4 เทือกเขาแมนางขาว อุทยานแหงชาติศรีพังงา ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน 
ประกอบไปดวยเกาะตางๆ ท่ีอยูติดทะเลอันดามัน ไดแก เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา ประกาศ
เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ เปนลำดับท่ี  2,153 เม่ือวันท่ี  12 สิงหาคม 2556  
มีเนื้อท่ีท้ังหมด 122,800 ไร ประกอบดวยเกาะขนาดใหญสองเกาะ มีความหลากหลายของระบบนิเวศท่ี
เปนทุงหญา ปาชายเลน ปาพรุ บึงน้ำจืด ปาดิบชื้นชายหาด หาดเลน หญาทะเล และแนวปะการังชายฝง 
เป น ถ่ิน ท่ีอยู อาศัย ท่ีสำคัญ ของเต าหญ า (Lepidochelys olivacea) เต ากระ (Eretmochelys 
imbricate) และเตามะเฟอง (Dermochelys coriacea) เปนท่ีอยูอาศัยท่ีสำคัญไมก่ีแหงในประเทศ
ไทยของนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) ซ่ึงเปนนกท่ีหายากและใกลสูญพันธุ นอกจากนี้ยังเปนท่ี
อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีสำคัญ อาทิ ลิ่นชวา (Manis javanica) กวางปา (Rusa unicolor) 
รวมท้ังพะยูน (Dugong dugon) สัตวปาสงวน อีกท้ังแหลงหญาทะเลในพ้ืนท่ีกวา 4,375 ไร ยังเปน
แหลงขยายเพาะพันธุวางไขของพันธุปลาไมต่ำกวา 268 ชนิด 
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  2.1.2 ขอดีในการเขารวมอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทย 
    1) อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ เปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีมีความสำคัญเก่ียวกับ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีชุมน้ำเปนสำคัญ ขณะเดียวกันอนุสัญญาฯ 
ยังสามารถเชื่อมโยงกับอนุสัญญาดานการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change : UNFCCC) และอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิด
สัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora : CITES) 
    2) การเปนภาคีทำใหมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศในการประชุม
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการอนุรักษและใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ำอยางชาญฉลาด 
    3) เปนการนำพ้ืนท่ีชุมน้ำสำคัญของประเทศ เขาไปในทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมี
ความสำคัญระดับประเทศ (Ramsar Site) 
    4) การเปนภาคีทำใหประเทศตางๆ ไดรับขาวสารขอมูลและคำแนะนำท่ีทันสมัยรวมถึง
ขอคิดเห็นตางๆ 
    5) ภาคีสามารถเสนอขอรับการชวยเหลือจากตางประเทศหรือเงินกองทุน 

2.2 นโยบายของรัฐ 
 ประเทศไทยมีนโยบายท่ีช วยกำกับดูแล พ้ืน ท่ีชุมน้ ำ โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ 
และระดับชาติของประเทศไทยและมาตราการการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
 2.2.1 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   สำนั ก งานน โยบ ายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำโครงการสำรวจ จัดทำทะเบียนรายชื่อ สถานภาพและ
ฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทย โดยพบวา พ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทยประกอบดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ
แหลงน้ำจืด ท้ังแหลงน้ำไหลและน้ำนิ่ง ไดแก คลอง หวย ลำธาร แมน้ำ น้ำตก หนอง อางเก็บน้ำ เข่ือน 
ทะเลสาบ บึง พรุหญา พรุน้ำจืดท่ีมีไมพุม ท่ีลุมชื้นแฉะ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีน้ำทวมขัง และพ้ืนท่ีชุมน้ำชายฝง
ทะเล ไดแก ปากแมน้ำ ชายหาด หาดเลน ปาชายเลน ปะการัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางนอย 36,616.16 
ตารางกิโลเมตร (22,885,100 ไร) คิดเปนรอยละ 7.5 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย และไดพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญของพ้ืนท่ีชุมน้ำ ดังนี้ 
    - พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ 61 แหง  
    - พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับชาติ 48 แหง 
    - พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน 19,295 แหง  
    - พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีสมควรไดรับการเสนอ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ 
(Ramsar Sites) ตามอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำเปนลำดับแรก 9 แหง และพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีสมควรไดรับ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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การคุมครองและฟนฟูโดยเรงดวน 28 แหง พรอมท้ังจัดทำมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงประกอบดวย การอนุรักษ การสรางจิตสำนึก การศึกษาสำรวจและ
การปองกันไฟปา  
    - ข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีเกาะเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ จำนวน 10 แหง 
และระดับชาติ 1 แหง 
 2.2.2 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมี
ความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   1) เห็นชอบตอทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญของประเทศไทยโดยเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    (1) เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ จำนวน 8 แหง ไดแก พ้ืนท่ีชุม
น้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ พ้ืนท่ีชุมน้ำในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานีพ้ืนท่ีชุมน้ำใน
เขตหามลาสัตวปาเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี พ้ืนท่ีชุมน้ำในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หาดทายเหมือง จังหวัดพังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี  
    (2) เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับชาติ จำนวน 2 แหง ไดแก พรุแมรำพึง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และบึงสำนักใหญ (หนองจำรุง) จังหวัดระยอง  
    (3) เพ่ิมเติมรายชื่อ พ้ืน ท่ีชุมน้ ำท่ี มีความสำคัญ เรงดวนสมควรได รับการเสนอ 
เปนแรมซารไซต จำนวน 4 แหง ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดทายเหมือง จังหวัดพังงา 
    (4) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความจำเปนเรงดวนตองไดรับการคุมครอง โดยเพ่ิมเติม หนองหลม 
(ผนวกเพ่ิมกับหนองบงคาย) พ้ืนท่ีชุมน้ำลุมน้ำสงคราม (ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย) พ้ืนท่ีชุมน้ำทุงมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีชุมน้ำวัด
หวยจันทร จังหวัดลพบุรี อาวไทยตอนใน (โดยเฉพาะดานตะวันตกแหลมผักเบี้ย บานปากทะเลและเขา
ตะเครา จังหวัดเพชรบุรี) ปากแมน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  
    (5) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความจำเปนเรงดวนตองไดรับการฟนฟู โดยเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุมน้ำ
จำนวน 12 แหง ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย เขตหามลาสัตวปาดูนลำพัน จังหวัด
มหาสารคาม ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอม จังหวัดปทุมธานี พ้ืนท่ีชุมน้ำ 
วัดอโศกการาม จังหวัดสมุทรปราการ เขตหามลาสัตวปาวัดตาลเอน และพ้ืนท่ีชุมน้ำทุงมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทุงโพธิ์ทอง/ทุงคำหยาด จังหวัดอางทอง เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ปากแมน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี อาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนท่ีชุมน้ำพรุ
บานไมขาว จังหวัดภูเก็ต  
    (6) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความจำเปนเรงดวนตองไดรับการศึกษาสำรวจ โดยเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุม
น้ำจำนวน 9 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี (สัตวปา/ปลา) พ้ืนท่ีชุมน้ำ
บริเวณลุมแมน้ำมูล (พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี) พ้ืนท่ีชุมน้ำ
บริเวณลุมแมน้ำโขงตอนกลาง (ประชากร/ชนิดนก) ปากแมน้ำเวฬุและอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
เขตหามลาสัตวปาเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จังหวัด
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กาญจนบุรี (สัตวน้ำ/ปลา) เกาะตาง อุทยานแหงชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ต ปาชายเลนปะเหลียน-ละงู 
จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีชุมน้ำพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี (ความหลากหลายทางชีวภาพ/ประชากร/
ชนิดนก)  
   2) เห็นชอบตอมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ ดังนี้ 
    (1) ประกาศกำหนดใหพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีเปนท่ีสาธารณะทุกแหงท่ัวประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ชุมน้ำแหลงน้ำจืดเปนพ้ืนท่ีสีเขียวและมิใหสวนราชการเขาไปใชประโยชน เพ่ือสงวนไวเปนแหลงรองรับ
น้ำและกักเก็บน้ำตอไป 
    (2) ใหมีการสำรวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนท่ีชุมน้ำตามทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมี
ความสำคัญระดับทองถ่ินท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือเปนแหลง
รับน้ำตามธรรมชาติโดยเปนพ้ืนท่ีกักเก็บและชะลอการไหลของน้ำ เพ่ือปองกันน้ำทวมและภัยแลง 
    (3) ใหมีการติดตาม ตรวจสอบและดำรงรักษาพ้ืนท่ีชุมน้ำตามทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุม
น้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน เพ่ือสงวนไวเปนแหลงรองรับน้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ี
ชุมน้ำท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนแหลงน้ำสาธารณประโยชน ตลอดจนควบคุมและปองกันการบุกรุกเขาใช
ประโยชนท่ีจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 
    (4) ใหสรางจิตสำนึกและปลูกฝงความรู ความเขาใจในคุณคาและความสำคัญ และการ
ใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ำอยางยั่งยืนแกทุกภาคสวนและประชาชนทุกระดับ และใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ 
    (5) ใหนำเสนอพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ ภายใตอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ (Ramsar Convention) 
    (6) ประกาศใหพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เปนเขตหาม
ลาสัตวปา หรือพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม หรือพ้ืนท่ีอนุรักษในลักษณะอ่ืน 
    (7) เรงรัดใหออกหนังสือสำคัญท่ีหลวงในกรณีท่ี พ้ืนท่ีชุมน้ำมีความสำคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติเปนท่ีสาธารณประโยชน และเรงใหดำเนินการจัดทำแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ือ
ปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
    (8) ใหมีการฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติท่ี
เสื่อมโทรมและตองการการปรับปรุงโดยดวน เพ่ือใหพ้ืนท่ีชุมน้ำนั้นสามารถดำรงบทบาทหนาท่ีทาง
นิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตามธรรมชาติ 
    (9) ใหมีการจัดทำแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือคุมครอง ฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ำ โดยมีการแบงเขตการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีเปนเขตอนุรักษและเขตพัฒนา พรอมท้ังกำหนดแนวเขตกันชนพ้ืนท่ี ตลอดจนกำหนด
กิจกรรมท่ีสามารถกระทำไดและหามกระทำในพ้ืนท่ี 
    (10) ให มีจัดทำรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม (EIA) สำหรับโครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 46 แหง พรบ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
    (11) ใหมีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติและเผยแพรขอมูลแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
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    (12) ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดปจจัยหรือดัชนีชี้วัดท่ีชัดเจน 
    (13) ใหมีการศึกษาสำรวจพ้ืนท่ีชุมน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่องเพ่ือ
ปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามเกณฑ 
    (14) ใหมีการควบคุมและปองกันมลพิษจากแหลงกำเนิดประเภทตางๆ ไดแก ชุมชน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
     (15) ใหมีการควบคุมปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติท่ีอาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีมาตรการดังนี้  
        1. มาตรการปองกันไฟปา 
          - ใหดำเนินการควบคุมระดับน้ำของปาชุมน้ำใหคงท่ี  
          - ทำแนวกันไฟเปยก (wet-line firebreak) ตามแนวพระราชดำริ  
          - ประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบ เพ่ือสรางจิตสำนึกและความเขาใจกับ
ชุมชนถึงอันตรายจากไฟปา เปนผลใหชุมชนยุติการจุดไฟเผาปา  
        2. มาตรการดับไฟปา 
          - จัดต้ังสถานีควบคุมไฟปาพ้ืนท่ี เพ่ือทำหนาท่ีกำกับ ดูแลและดำเนินการ
ควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีสำคัญ  
          - ฝกอบรมเจาหนาท่ีปาไมใหปฏิบัติงานดับไฟปาในพ้ืนท่ีชุมน้ำ  
          - ใชเครื่องมือ อุปกรณดับไฟปาใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ี
เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
     (16) ใหมีการศึกษาและจัดทำแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทัศนบริเวณโดยรอบและใน
บริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ืออนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีดังกลาวท้ังระบบ 
     (17) ใหจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ
จากมติคณะรัฐมนตรี โดยติดตามตรวจสอบจากหนวยงานหลักเสนอตอคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ี
ชุมน้ำเปนประจำ 

2.3 การดำเนินงานพ้ืนที่ชุมน้ำ 
  ตั้งแต พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการ 
พ้ืน ท่ีชุมน้ำ ข้ึน โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดลอมรับผิดชอบเปนฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ ตอมามีการปรับปรุงใหมเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 มีรองปลัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลุมภารกิจท่ีเก่ียวของเปนประธาน มีอำนาจหนาท่ีดังนี ้
   1) เสนอกฎระเบียบ นโยบายและแผนแหงชาติ ตลอดจนแนวทางสำหรับการจัดการและ
คุมครองพ้ืนท่ีชุมน้ำของประเทศไทย เพ่ือการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   2) สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานในพ้ืนท่ีชุมน้ำ ใหเปนไปตามกฎระเบียบนโยบายแหงชาติ  
และแนวทางอยางมีประสิทธิผล 
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   3) สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามพันธกรณี ของอนุสัญญาวาดวย
พ้ืนท่ีชุมน้ำ และความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 
   4) สนับสนุนการสรางจิตสำนึก การใหการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ ตลอดจน
การศึกษาวิจัยดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
   5) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะชุมชน ในการแกไขปญหา
ท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   6) สนับสนุนความรวมมือหรือความเปนพันธมิตร กับหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 
จากภายในและตางประเทศ 
   7) แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือใหปฎิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   8) ปฎิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย 
  ภายใตการดำเนินการของอนุกรรมการ การจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ ไดจัดตั้งคณะทำงานวิชาการ 
พ้ืนท่ีชุมน้ำเพ่ือทำหนาท่ีหลักในการกลั่นกรองแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ หรือใหคำปรึกษา 
ดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีชุมน้ำกอนนำเรื่องเสนออนุกรรมการพ้ืนท่ีชุมน้ำโดยมีผูอำนวยการสำนัก
ความหลากหลายทางชีวภาพ รับผิดชอบเปนฝายเลขานุการคณะทำงานวิชาการพ้ืนท่ีชุมน้ำ  
มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
   1) ใหคำปรึกษาด านวิชาการท่ี เก่ียวของกับการจัดการพ้ืน ท่ีชุ มน้ ำในประเทศไทย 
ตอคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   2) พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำในแตละพ้ืนท่ีกอนนำเสนอขอความเห็นชอบ
ตอคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   3) ใหความเห็นและขอมูลทางวิชาการในประเด็นท่ีกำหนดในการประชุมคณะกรรมการทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   4) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร
กระทรวง และมติท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   5) ปฏิบตัิงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

2.4 การดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
  จากสถานการณปจจุบันพบวาพ้ืนท่ีชุมน้ำขนาดเล็กถูกบุกรุกและคุกคาม จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกสภาพแวดลอมและนำไปสูความขัดแยงของชุมชนในพ้ืนท่ี กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหนึ่ง 
ท่ีดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ีชุมน้ำตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา พรอมจัดทำรายงานพรอมแผนท่ีมาตราสวน  
1 : 50,000 และ 1 : 25,000 เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนำไปสูการ
กำหนดแผนหรือมาตรการ การจัดการท่ีเหมาะสมตอไป 
  จากการท่ีสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดทำการสำรวจพ้ืนท่ี 
ชุมน้ำโดยแบงเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน การบุกรุก
และคุกคามของพ้ืนท่ีชุมน้ำสวนใหญพบในพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน เปนสวนใหญ เชน 
พ้ืนท่ีชุมน้ำบึงกะโล ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดจัดทำฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหผูท่ีจะดำเนินการใดๆ สามารถนำไปใชตรวจสอบความสำคัญ
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ของพ้ืนท่ีชุมน้ำและจัดทำมาตรการดูแลคุมครองพ้ืนท่ีดังกลาว โดยมีชองทางการดำเนินงานเพ่ือเสนอ
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รูปท่ี 2-1 แผนภูมิการดำเนินงานเสนอขอมูลเพ่ือนำไปสูการดำเนินงานในระดับปฏิบัติ 
 

ฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำ กรมพัฒนาท่ีดิน 

  คณะทำงานวิชาการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

คณะอนุกรรมการการจดัการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

   เสนอขอมูลพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตร ี



บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

3.1 ผลการวิเคราะห 
  จากตารางทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร (สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2542) มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน
จังหวัดชุมพร จำนวน 428 แหง  
  เม่ือทำการสำรวจโดยทำการวิเคราะห รวมกับภาพถายออรโธสี แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ 
เพ่ือจัดทำฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาพ้ืนท่ีชุมน้ำจังหวัดชุมพร ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจำนวน 428 แหง จำแนกไดเปน น้ำตก จำนวน  
1 แหง คลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 411 แหง แมน้ำ จำนวน 2 แหง หนอง/บึง จำนวน 12 แหง และ
สระน้ำ จำนวน 2 แหง จากการจัดทำฐานขอมูลและตรวจเช็คสถานภาพจากภาพถายทางอากาศ พบวา
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีสามารถระบุสถานภาพและพิกัดได จำนวน 142 แหง และรอตรวจสอบ จำนวน 286 แหง 
ท้ังนี้เนื่องจากความไมชัดเจนของขอมูล รวมถึงขนาดของพ้ืนท่ีชุมน้ำนั้นเล็กมากจนไมสามารถแสดงไดใน
แผนท่ีหรือหมดสภาพลง และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทำใหไมสามารถลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบสถานภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ำได คณะผูจัดดำเนินการประสานสอบถามรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ตามทะเบียนขอมูลกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3-1 และพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ี
สามารถแสดงตำแหนงและสถานภาพแสดงในรูปท่ี 3-1 ถึงรูปท่ี 3-8 

ตารางท่ี 3-1 ตำแหนงและสถานภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน จังหวัดชุมพร 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

SO02000118 คลองคุริง คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000119 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ 519633 1182522 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000120 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000121 คลองปฏัก คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000122 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000123 คลองกะเลา คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000124 คลองหวยมาก คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000125 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000126 คลองลันเดาะ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000127 คลองรับรอ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000128 คลองหวยปริก คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000129 คลองยี่ลาน คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000130 คลองรับรอ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000131 คลองสมปอย คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000132 คลองคุริง คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 



3-2 
 

 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

SO02000133 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000025 คลองพนา ทาขาม ทาแซะ 515905 1175928 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000026 คลองรับรอ ทาขาม ทาแซะ 513497 1173499 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000027 คลองทาแซะ ทาขาม ทาแซะ 517037 1172419 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000028 คลองหวยคลัง ทาขาม ทาแซะ 516148 1174488 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000029 คลองนาพาง ทาขาม ทาแซะ 513577 1171451 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000030 คลองรับรอ ทาขาม ทาแซะ 514677 1172837 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000031 คลองทะเลเซ้ียะ ทาขาม ทาแซะ 509154 1177032 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000032 คลองพนา ทาขาม ทาแซะ 516387 1175346 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000033 คลงอทุงเปง ทาขาม ทาแซะ 516365 1177917 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000034 คลองทะเลเซ้ียะ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000035 คลองตาดำ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000036 คลองนาราง ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000037 วังตะมัค ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000038 คลองตาดวง ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000039 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000040 คลองหวยชัน ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000041 คลองหวยระกำ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000042 คลองทุงไผ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000043 คลองตนสะตอ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000044 คลองนาพาง ทาขาม ทาแซะ 512820 1171086 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000045 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000046 หนองน้ำดำ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000047 คลองวังหลุม ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000048 คลองกราย ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000049 คลองพะวาร ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000050 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000051 คลองพนา ทาขาม ทาแซะ 515703 1176199 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000052 คลองทุงเปง ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000053 คลองนาตาดวง ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000054 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000055 แพรก คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000056 คลองน้ำทรัพยซอย10 ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000057 คลองนาพาง ทาขาม ทาแซะ 515691 1175997 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000058 คลองวังจวง ทาขาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

SO02000059 คลองอะ ทาแซะ ทาแซะ 519320 1177883 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000060 คลองหนองขา ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000061 คลองพนา ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000062 คลองทุงเปง ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000063 คลองโก ทาแซะ ทาแซะ 520150 1180713 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000064 คลองทาแซะ ทาแซะ ทาแซะ 519152 1179605 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000065 คลองหวยยาง ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000066 คลองหวยดวน ทาแซะ ทาแซะ 517851 1178518 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000067 คลองทาแซะ ทาแซะ ทาแซะ 519037 1179277 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000068 คลองกะเลา ทาแซะ ทาแซะ 517787 1182067 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000069 คลองหวยดวน ทาแซะ ทาแซะ 517885 1178654 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000070 คลองไมแดง ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000071 คลองนาหงอน ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000072 คลองทาแซะ ทาแซะ ทาแซะ 518371 1176273 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000073 คลองน้ำฉา ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000074 คลองทับหมาก ทาแซะ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000075 คลองกะเลา ทาแซะ ทาแซะ 513804 1183237 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000076 คลองอำปาง ทาแซะ ทาแซะ 513275 1183988 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000077 หนองอำเภอ ทาแซะ ทาแซะ 521372 1176514 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000095 คลองโตน นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000096 คลองนางวง นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000097 คลองหนองบอ นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000098 คลองหนองบอตอนที่ 2 นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000099 แมน้ำทาตะเภา นากระตาม ทาแซะ 515973 1170746 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000100 คลองพนา นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000101 คลองทาแซะ นากระตาม ทาแซะ 518508 1175630 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000102 คลองทาแซะ นากระตาม ทาแซะ 517709 1173624 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000103 คลองนาลุม นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000104 คลองพานไทร นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000105 คลองกรูด นากระตาม ทาแซะ 522569 1172012 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000106 คลองขี้นาค นากระตาม ทาแซะ 520652 1171974 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000107 คลองเรียง นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000108 คลองขี้นาค นากระตาม ทาแซะ 520976 1169644 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000109 คลองละมุ นากระตาม ทาแซะ 520461 1164339 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000110 คลองกรูด นากระตาม ทาแซะ 521662 1169285 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

SO02000111 คลองขี้นาค นากระตาม ทาแซะ 520537 1169364 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000112 คลองหนองปาน นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000113 คลองกรูด นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000114 คลองไทรลอด นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000115 คลองหวยหลุง นากระตาม ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000116 คลองรับรอ กับคลองทาแซะ นากระตาม ทาแซะ 516588 1171841 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000117 คลองตะโก นากระตาม ทาแซะ 519458 1180445 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000134 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 509977 1172665 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000135 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 504405 1176624 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000136 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000137 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 508017 1173489 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000138 คลองสงอน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000139 คลองขุนศรี รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000140 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 510885 1172976 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000141 คลองโสม รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000142 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 510758 1172441 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000143 คลองนาใหญ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000144 คลองพรุวางขาว รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000145 คลองหนองขายแวน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000146 คลองนาปงไผ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000147 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000148 คลองนาทุง รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000149 คลองนานอย รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000150 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000151 คลองรักษ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000152 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000153 คลองจันทึง รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000154 คลองแตะ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000155 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000156 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000157 คลองสุขสวัสด์ิ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000158 คลองบางยวน รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000159 คลองเล็ง รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000160 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000001 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 521610 1197247 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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SO02000002 คลองปะระ สลุย ทาแซะ 519546 1198276 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000003 คลองอาธรรม สลุย ทาแซะ 514414 1208326 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000004 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 523445 1198676 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000005 คลองโอน สลุย ทาแซะ 517856 1202386 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000006 คลองคันธทรัพย สลุย ทาแซะ 521851 1200175 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000007 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 524640 1199189 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000008 คลองแวง สลุย ทาแซะ 526825 1200126 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000009 คลองซัง สลุย ทาแซะ 526243 1199449 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000010 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 521606 1147326 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000011 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 525864 1201375 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000012 คลองน้ำแดง สลุย ทาแซะ 524626 1200530 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000013 คลองบางลาย สลุย ทาแซะ 527592 1201751 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000014 กรอเตย สลุย ทาแซะ 520798 1195411 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000015 คลองหินลัม สลุย ทาแซะ 522295 1195358 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000016 คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 521406 1196348 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000017 คลองง่ัว สลุย ทาแซะ 524116 1198343 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000018 คลองหวยทรายขาว สลุย ทาแซะ 525497 1209469 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000019 คลองทาใหญ หรือคลองทาแซะ สลุย ทาแซะ 522533 1197712 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000020 น้ำตกพรุตะเคียน สลุย ทาแซะ 528466 1197549 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000021 คลองตางิ สลุย ทาแซะ 526772 1195967 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000022 คลองหวยดวน สลุย ทาแซะ 523644 1198616 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000023 คลองตะพานหิน สลุย ทาแซะ 525005 1198078 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000024 คลองนายมา สลุย ทาแซะ 517501 1201618 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000078 คลองตางิ หงสเจริญ ทาแซะ 521108 1191805 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000079 ลำหวยบอนก หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000080 ลำหวยตางิ หงสเจริญ ทาแซะ 524378 1193018 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000081 คลองทาแซะ หงสเจริญ ทาแซะ 520860 1192954 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000082 คลองหวยมาก หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000083 คลองยานสะพาน หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000084 คลองทาแซะ หงสเจริญ ทาแซะ 520910 1193006 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000085 คลองน้ำตกกะเปาะ หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000086 คลองยายไท หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02000087 คลองชมพู หงสเจริญ ทาแซะ 520930 1189682 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000088 คลองทาแซะ หงสเจริญ ทาแซะ 520104 1191634 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000089 คลองบาชูด หงสเจริญ ทาแซะ 519750 1192587 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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SO02000090 คลองแพรใหญ หงสเจริญ ทาแซะ 519141 1193719 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000091 คลองกะแพรนอย หงสเจริญ ทาแซะ 520009 1193746 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000092 คลองกะวะ หงสเจริญ ทาแซะ 520279 1194127 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000093 คลองคดสอก หงสเจริญ ทาแซะ 515315 1192968 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02000094 คลองชะเอก หงสเจริญ ทาแซะ - - รอตรวจสอบ 

SO02010001 คลองตะโก ชองไมแกว ทุงตะโก 504571 1120363 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010002 คลองโชน ชองไมแกว ทุงตะโก 507651 1115133 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010016 คลองน้ำตาย ชองไมแกว ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010003 คลองกะเพรา ตะโก ทุงตะโก 508874 1112564 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010005 หวยคลา ตะโก ทุงตะโก 511080 1110528 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010006 คลองกรูด ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010007 คลองบางดวน ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010008 คลองบางละมุด ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010014 หวยแรดตาย ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010015 หวยทุงสมคาว ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010017 คลองบางคอย ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010020 คลองทาทอง ตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010004 คลองวังกลาง ทุงตะไคร ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010009 หวยลึก ทุงตะไคร ทุงตะโก 510196 1119092 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010010 คลองเขาปบ(สายที่ 1) ทุงตะไคร ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010011 คลองเขาปบ(สายที่ 2) ปากตะโก ทุงตะโก 513066 1119433 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02010012 คลองปากหัก ปากตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010013 หวยแหง ปากตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010018 หวยรัตนโกสัย ปากตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02010019 หวยใสเนียง ปากตะโก ทุงตะโก - - รอตรวจสอบ 

SO02020007 คลองวังชาง ชมโค ปะทิว 532931 1191308 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020002 คลองปะทิว ดอนยาง ปะทิว - - รอตรวจสอบ 

SO02020003 คลองทาโบสถ ดอนยาง ปะทิว - - รอตรวจสอบ 

SO02020004 คลองหวยปลิง ดอนยาง ปะทิว 537999 1191539 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020005 คลองพละ ดอนยาง ปะทิว - - รอตรวจสอบ 

SO02020006 คลองน้ำดำ ดอนยาง ปะทิว 537479 1190111 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020009 คลองบางเสียบ ทะเลทรัพย ปะทิว 534224 1178701 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020008 คลองบางสน บางสน ปะทิว 536440 1181393 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020011 คลองสำนัก บางสน ปะทิว 528709 1176507 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02020001 คลองบางดวน ปากคลอง ปะทิว 549967 1203038 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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SO02020010 คลองหนองจั่น สะพลี ปะทิว 528532 1171363 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030009 คลองโกฏ ปงหวาน พะโตะ 495845 1095707 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030010 คลองพังเหา ปงหวาน พะโตะ 493744 1089611 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030011 คลองโหมง ปงหวาน พะโตะ - - รอตรวจสอบ 

SO02030012 คลองเงิน ปงหวาน พะโตะ - - รอตรวจสอบ 

SO02030013 คลองปงหวาน ปงหวาน พะโตะ 490389 1097263 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030014 คลองอาร ปงหวาน พะโตะ 484949 1098665 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030015 คลองเอนก ปงหวาน พะโตะ 486812 1095448 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030016 คลองพร่ัง ปงหวาน พะโตะ - - รอตรวจสอบ 

SO02030017 คลองหินชาง ปากทรง พะโตะ 467293 1077077 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030018 คลองหางแก ปากทรง พะโตะ - - รอตรวจสอบ 

SO02030019 คลองทรง ปากทรง พะโตะ 469971 1077130 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030020 คลองตอน ปากทรง พะโตะ 468370 1077513 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030021 คลองประแจะ ปากทรง พะโตะ - - รอตรวจสอบ 

SO02030001 คลองจาก พะโตะ พะโตะ 480043 1084958 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030002 คลองตรัง พะโตะ พะโตะ 474333 1090608 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030003 คลองแย พะโตะ พะโตะ 477294 1089468 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030004 คลองปะติมะ พะโตะ พะโตะ 476207 1085551 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030005 คลองพะโตะ พะโตะ พะโตะ 477425 1082511 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030006 คลองเลข พะโตะ พะโตะ 472830 1081713 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030007 คลองหลาดตาง พะโตะ พะโตะ 481257 1080102 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02030008 คลองปก พะโตะ พะโตะ 476682 1077045 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040009 คลองขนาย ทุงคา เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040003 คลองพนังตัก บางลึก เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040004 คลองละมุ บางลึก เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040006 คลองบางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040012 คลองจันทรลำ บางหมาก เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040013 คลองกุม บานนา เมืองชุมพร 495590 1156476 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040017 คลองหินใส บานนา  เมืองชุมพร 490847 1157505 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040018 คลองน้ำลอด บานนา  เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040007 คลองอีเล็ด บานอีเล็ด  เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040008 คลองทาตะเข ปากน้ำ เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040001 คลองชุมพร วังใหม เมืองชุมพร 504377 1160903 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040014 คลองกะพอน วังใหม เมืองชุมพร 500853 1163903 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040015 คลองทาไมลาย วังใหม เมืองชุมพร 495653 1162267 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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SO02040016 คลองลังดัน วังใหม เมืองชุมพร 509653 1163838 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02040010 คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040011 คลองวิสัย วิสัยเหนือ เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040002 คลองทาตะเภา หาดพันไกร เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040005 คลองมายัง หาดพันไกร เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02040019 คลองวังหลง หาดพันไกร เมืองชุมพร - - รอตรวจสอบ 

SO02050003 คลองเสร็จ ทุงคาวัด ละแม 508786 1083317 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02050004 คลองปง ทุงคาวัด ละแม - - รอตรวจสอบ 

SO02050001 คลองขนาน ทุงหลวง ละแม 509094 1084238 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02050002 หวยตำเสา ทุงหลวง ละแม 509332 1087153 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02050005 คลองละแม ละแม ละแม 503725 1075145 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02050006 หวยกลุม ละแม ละแม - - รอตรวจสอบ 

SO02050007 คลองคันธุลี ละแม ละแม 500760 1077249 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02050008 หวยมาดยาว ละแม ละแม - - รอตรวจสอบ 

SO02050009 คลองดวด สวนแดง ละแม 512355 1074948 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060091 คลองถ้ำทุน เขาทะลุ สวี 488645 1128376 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060092 หวยแพรกญวน เขาทะลุ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060093 หวยเขาใหญ เขาทะลุ สวี 491270 1128910 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060094 หวยกลาง เขาทะลุ สวี 492365 1126095 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060095 หวยแกงนา เขาทะลุ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060096 หวยโคหอย เขาทะลุ สวี 489687 1121227 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060001 หวยนาเหร่ียง ครน สวี 507354 1139483 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060002 หวยขอนมวง ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060003 หวยแหง ครน สวี 507618 1141018 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060004 คลองพะงุน ครน สวี 508492 1134774 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060005 หวยใน ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060006 หวยเข ครน สวี 508640 1137393 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060007 หวยบานคู ครน สวี 508333 1136435 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060008 คลองฉลอง ครน สวี 511460 1139176 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060009 คลองพะงุน ครน สวี 507930 1135009 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060010 หวยเรือน ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060011 หวยเหร่ียง ครน สวี 509200 1135682 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060012 หวยธ ู ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060068 คลองขุนยาใหญ ครน สวี 502008 1138509 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060069 คลองขุนยาเล็ก ครน สวี 501792 1131932 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 
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SO02060070 หวยระกำหวาน ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060071 หวยไทยเลียบ ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060072 หวยเขาทั่ง ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060073 หวยหยาง ครน สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060074 หวยแพรกหมาก ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060075 หวยจวงกลวง ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060076 หวยลึก ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060077 หวยหม ี ทุงระยะ สวี 494286 1133684 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060078 หวยนำ้ตกใหญ ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060079 หวยนำ้ตกนอย ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060080 หวยกริมหนึ่ง ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060081 หวยกริมสอง ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060082 หวยสองพี่นอง ทุงระยะ สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060054 หวยโบสถ ม.1 ต.ดานสวี * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060088 หวยกล่ำ ม.1 บานกลาง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060090 หวยใหญ ม.1 บานกลาง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060089 หวยฉานวัด ม.1 บานชองเขา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060131 คลองสามัคคี ม.1 บานทุงคาโตนด * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060130 หวยโกหิน ม.1 บานทุงคาโตนด* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060058 หวยทุงระยะ ม.1 บานทุงระยะ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060059 หวยนาตาโม ม.1 บานทุงระยะ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060060 หวยสงน้ำขึ้นทุงนาโพธิ ์ ม.1 บานทุงระยะ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060137 หวยหีด ม.1 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060138 หวยพลู ม.1 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060139 หวยขุนทอง ม.1 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060140 หวยลึก ม.1 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060141 หวยหลา ม.1 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060043 หวยวังหิน ม.1 บานในแหลม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060045 สระน้ำหนาควน ม.1 บานในแหลม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060106 หนองน้ำกิน ม.2 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060061 หวยแรด ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060062 หวยยิงกัน ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060063 หวยหินเพิง ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060064 หวยตนกระทอม ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060065 หวยตนโก ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 
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SO02060067 หวยนอย ม.2 บานแกงกระทิง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060146 หวยนา ม.2 บานเขานอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060142 หวยไทร ม.2 บานนาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060046 คลองฉลอง ม.2 บานวิสัย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060143 หวยสวนพริก ม.2 บานหนองบัว * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060018 หวยขอนมวง ม.2 บานหวยแหง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060134 หวยหินดำ ม.2 แยกขวาจาก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060133 คลองหินดำแยกขวาไป ม.3 ม.2 แยกขวาไปถึง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060118 หวยวังนนท  ม.2 ริมถนนนสายทาหิน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060119 หวยวังสับปะรด ม.2 เร่ิมจากเขาเขียว * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060132 ปลายคลองหินดำ ม.2 เร่ิมจากรอยตอ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060120 คลองขาง ม.2,3 จากเขาสวนทุเรียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060107 หนองหาร ม.3 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060144 หวยหีด ม.3 บานเขานอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060145 หวยหนองกรุด ม.3 บานเขานอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060047 หวยทาหลา ม.3 บานลาง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060122 หวยพรุกำ ม.3 เร่ิมจากเขาทากระดาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060135 ปลายคลองหินดำ ม.3 เร่ิมจากคลองนางคอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060104 คลองสวีหนุม ม.4 ต.เขาคาย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060105 คลองสวีเฒา ม.4 ต.สวี * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060037 หวยปลายงาน ม.4 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060028 หวยกำ ม.4 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060040 คลองกรีน ม.4 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060041 คลองตะแบกลาย ม.4 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060147 หนองตนกะบะ ม.4 บานคลองโคน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060121 หวยเหมอืง ม.4 บานคลองชุม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060123 หวยชัน ม.4 บานคลองชุม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060049 หวยบางวัดพระ ม.4 บานควน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060050 หนองหาน ม.4 บานควน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060098 หวยทองแกว ม.4 บานถ้ำทุน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060055 คลองทองเกร็ง ม.4 บานทองเกร็ง - อาวคอ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060097 หวยขุนยา ม.4 บานน้ำลอด * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060099 คลองน้ำลอด ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060100 คลองถ้ำทุน ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060048 คลองหนองหลวง ม.4 บานวิสัย * สวี - - รอตรวจสอบ 
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SO02060170 บึงหวยรากไม ม.4 บานหวยรากไม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060117 หวยคลองเชน ม.4 บานแหลมปอ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060167 หวยเชี่ยวไทร ม.4บานหวยเชีย่วไทร * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060109 หนองน้ำกิน ม.5 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060151 หวยคอกชาง ม.5 บานคอกชาง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060101 หวยยายช ี ม.5 บานถ้ำทุน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060102 หวยยิงชาง ม.5 บานถ้ำทุน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060103 หวยขอนออก ม.5 บานถ้ำทุน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060149 หวยคลา ม.5 บานทุงยอ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060013 หวยนำ้ฉา ม.5 บานน้ำฉา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060015 ชองกรกเกร็ก ม.5 บานน้ำฉา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060150 หวยคูสวนพริก ม.5 บานยางงาม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060148 หวยมุด  ม.5 บานหนองแซะ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060136 คลองนอย ม.5 เร่ิมจากคลองสวีหนุม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060152 หวยแกงยาว ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060153 หวยนา ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060154 หวยปริก ม.6 บานแกงกระทัง่ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060155 หวยหินดาษ ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060156 หวยอินทนิน ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060157 หวยตานก ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060066 หวยตนจกิ ม.6 บานแกงกระทัง่ *   สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060016 คลองฉลอง ม.6 บานหวยแหง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060017 หวยแหง ม.6 บานหวยแหง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060052 หวยเขาหลัก ม.6 บานหาดพริก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060053 หวยชองพงษ ม.6 บานหาดพริก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060044 คลองนอย ม.6,5,4, บานไนไร * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060124 คูระบายน้ำในทุงนา ม.6,7,4,5,10 * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060056 คลองบางโพด ม.6,7,8 บานหนาถ้ำ * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060110 คลองขาง ม.7 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060111 คลองโทง ม.7 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060019 คลองแกงตะเคียน ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060020 หวยฝนตกนำ้แหงฝนแลงน้ำมาก ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060021 หวยควนชัน ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060022 หวยนำ้ใส ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060023 หวยเขาหลัก ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 
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SO02060024 บึงน้ำหนาคราม ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060025 หวยพรุเตย ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060159 หนองผักบุง ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060160 หนองละมัย ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060161 หวยแกว ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060162 หวยอินทนิน ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060163 หวยนำ้คำ ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060083 คลองน้ำชน ม.7 บานน้ำชน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060084 หวยอินทนิน ม.7 บานน้ำชน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060085 คลองปลายกริม ม.7 บานน้ำชน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060086 หวยควนไทร ม.7 บานน้ำชน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060087 หวยนำ้ขาว ม.7 บานน้ำชน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060125 หนองน้ำหนองปลา ม.7 บานหนองปลา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060126 หวยใหญ ม.7 บานหนองปลา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060158 คลองโตน ม.7,8,9,1,4,2 ต.นาสัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060128 สระน้ำหวยปลิง ม.8 - ม.3 ต.ทาหิน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060108 หวยกรวด ม.8 ต.นาโพธิ ์* สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060026 คลองกริม ม.8 บานเขากาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060127 ลำหวยเขาเร้ีย ม.8 บานเขาขวาง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060033 หวยทับบอน ม.8 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060034 หวยจับเตา ม.8 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060035 หวยทรุกำ ม.8 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060036 หวยเขาลาน ม.8 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060038 หวยอินทนิน ม.8 บานเขาลาน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060164 หวยทรายขาว ม.8 บานหวยทรายขาว * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060166 หวยแพง ม.8 บานหวยแพง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060168 หวยสะพานล่ืน ม.8 บานหวยสะพานล่ืน * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060057 คลองชุม ม.8,10 จากคลองสวีหนุม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060039 คลองนอย ม.8,7 ต.ครน ผาน ม.6,8,5 * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060027 หวยเขาหลัก ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060029 หวยแพรกเนียง ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060030 หวยนำ้ขาว ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060031 หวยสมเส็ด ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060032 หวยปริก ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060042 คลองแพรกแหง ม.9 บานเขาหลัก * สวี - - รอตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

SO02060014 หวยถำ้แกว ม.9 บานน้ำฉา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060129 หวยลึก ม.9 บานหนองปลา * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060169 หวยรากไม ม.9 บานหวยรากไม * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060165 แพรกหวยหลุง ม.9 บานหวยหลุง * สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060051 หวยสะบา วิสัยใต สวี 504455 1146603 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060112 คลองพะงุน สวี สวี 506193 1135351 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02060113 หวยขนาน สวี สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060114 หวยตาแพ สวี สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060115 หวยลึก สวี สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02060116 หวยแร สวี สวี - - รอตรวจสอบ 

SO02070006 หวยทรายขาว นาขา หลังสวน 504005 1108930 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070007 หวยสะพานสูง นาขา หลังสวน 506714 1106871 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070008 หวยนก นาขา หลังสวน 510498 1105485 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070009 คลองบางมุด นาขา หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070013 คลองน้ำขาว นาพญา หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070017 คลองบางมัน นาพญา หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070018 คลองบางเหรียง บางมะพราว หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070011 คลองธัมมัง บานควน หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070012 คลองกก บานควน หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070015 คลองชัง บานควน หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070016 คลองขนาน บานควน หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070014 คลองบางกา พอแดง  หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070004 คลองลำแยง วังตะกอ หลังสวน 503797 1101558 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070005 คลองป วังตะกอ หลังสวน 502770 1102035 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070010 คลองแหลมไป หาดยาย หลังสวน 500970 1094075 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070001 แมน้ำหลังสวน หาดยาย  หลังสวน - - รอตรวจสอบ 

SO02070002 หวยหงาว หาดยาย  หลังสวน 495762 1098880 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

SO02070003 คลองกริม หาดยาย  หลังสวน 496741 1100796 คงสภาพพื้นที่ชุมน้ำ 

หมายเหต ุ: * ขอมูลไมสามารถบอกที่ต้ังของตำบลไดชัดเจน 
ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2542) 
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3.2 ทะเบียนรายช่ือพ้ืนที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดบัทองถิน่จังหวัดชุมพร แยกเปนรายอำเภอ 

  เม่ือแยกพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ี มีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพรเปนรายอำเภอสามารถ 
แยกรายละเอียดไดดังนี ้
  3.2.1 อำเภอทาแซะ มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 160 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-1 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทน้ำตก จำนวน 1 แหง คลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 156 แหง แมน้ำ จำนวน 1 แหง และ
หนอง/บึง จำนวน 2 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 
75 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 85 แหง 
  3.2.2 อำเภอทุงตะโก มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 20 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-2 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 20 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 6 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 14 แหง 
  3.2.3 อำเภอปะทิว มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 11 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-3 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 11 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 8 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 3 แหง 
  3.2.4 อำเภอพะโตะ มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 21 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-4 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 21 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 16 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 5 แหง  
  3.2.5 อำเภอเมืองชุมพร มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 19 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-5 เปนพ้ืนท่ีชุม
น้ำประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 19 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 6 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 13 แหง 
  3.2.6 อำเภอละแม มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 9 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-6 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 9 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 6 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 3 แหง 
  3.2.7 อำเภอสวี มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 170 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-7 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 158 แหง หนอง/บึง จำนวน 10 แหง และสระน้ำ จำนวน 2 
แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 17 แหง และรอ
ตรวจสอบขอมูล จำนวน 153 แหง 
  3.2.8 อำเภอหลังสวน มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท้ังหมดจำนวน 18 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 3-8 เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 17 แหง และแมน้ำ จำนวน 1 แหง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ี
คงสภาพตามทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำ จำนวน 8 แหง และรอตรวจสอบขอมูล จำนวน 10 แหง 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



บทท่ี 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุป 
  จากผลการศึกษาสำรวจ และวิเคราะหพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร
สามารถสรุปรายละเอียดหลักได 3 ประเด็นดังนี้  
  1) การตรวจสอบและตำแหนงพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
   พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพรตามทะเบียนรายชื่อของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 428 แหง ทำการตรวจสอบสามารถระบุ
ตำแหนงและสถานภาพได จำนวน 142 แหง หรือรอยละ 33.17 ของจำนวนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ
ระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร และพ้ืนท่ีชุมน้ำในทะเบียนท่ีรอตรวจสอบขอมูลเนื่องจากความไมชัดเจนของ
ขอมูลจำนวน 286 แหง หรือรอยละ 66.82 ของจำนวนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัด
ชุมพร รายละเอียดการจัดทำขอมูลแสดงในตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 ฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน จังหวัดชุมพร 

พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถิ่น จำนวน (แหง) 

พ้ืนท่ีชุมน้ำสามารถระบุตำแหนงและคงสภาพ 142 
 น้ำตก 1 

 คลอง/คู/ลำหวย/หวย 139 

 แมน้ำ 1 

 หนอง/บึง 1 

พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีรอตรวจสอบขอมูล * 286 

รวม 428 

หมายเหตุ : * ขอมูลไมชัดเจนจากการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากหนวยงานระดับทองถ่ิน 
ท่ีมา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2542) 
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  2) พ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทแมน้ำ คลอง หวย ท่ีเปนแหลงเดียวกัน 
   พ้ืนท่ีชุมน้ำในทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร เม่ือทำการศึกษา
ตามทะเบียนรายชื่อแลวพบวามีรหัสคลองและหวยท่ีอางอิงชื่อเดียวกันแตมีหลายรหัส เดิมอาจตั้งชื่อ
รหัสตามคลองและหวยท่ีไหลผานโดยแบงตามเขตปกครอง จากขอมูลท่ีไดศึกษาพบวา ขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำ
ท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร มีพ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทคลองและหวยท่ีมีชื่อเดียวกันแตมีหลาย
รหัสจำนวน 39 แหง มีรหัสท่ีแสดงพ้ืนท่ีชุมน้ำจำนวน 129 รหัส รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2 สรุปรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทคลอง แมน้ำ น้ำตก และหนอง ท่ีเปนแหลงเดียวกัน 

ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ รหัส 

คลองกริม ม.8 บานเขากาน * สวี SO02060026 
 หาดยาย  หลังสวน SO02070003 

คลองกรูด นากระตาม ทาแซะ SO02000105 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000110 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000113 
 ตะโก ทุงตะโก SO02010006 

คลองกะเลา ทาแซะ ทาแซะ SO02000068 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000075 
 คุริง ทาแซะ SO02000123 

คลองขนาน ทุงหลวง ละแม SO02050001 
 บานควน หลังสวน SO02070016 

คลองขาง ม.7 ต.นาโพธิ ์* สวี SO02060110 
 ม.2,3 จากเขาสวนทุเรียน * สวี SO02060120 

คลองขี้นาค นากระตาม ทาแซะ SO02000106 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000108 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000111 

คลองคุริง คุริง ทาแซะ SO02000118 
 คุริง ทาแซะ SO02000132 

คลองฉลอง ครน สวี SO02060008 
 ม.6 บานหวยแหง * สวี SO02060016 
 ม.2 บานวิสัย * สวี SO02060046 

คลองตางิ สลุย ทาแซะ SO02000021 
 หงสเจริญ ทาแซะ SO02000078 

คลองโตน นากระตาม ทาแซะ SO02000095 
 ม.7,8,9,1,4,2 ต.นาสัก * สวี SO02060158 

คลองถ้ำทุน เขาทะลุ สวี SO02060091 
 ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี SO02060100 

คลองทะเลเซ้ียะ ทาขาม ทาแซะ SO02000031 

 ทาขาม ทาแซะ SO02000034 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) 

ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ รหัส 

คลองทาแซะ สลุย ทาแซะ SO02000001 
 สลุย ทาแซะ SO02000004 
 สลุย ทาแซะ SO02000007 
 สลุย ทาแซะ SO02000010 
 สลุย ทาแซะ SO02000011 
 สลุย ทาแซะ SO02000016 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000027 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000064 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000067 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000072 
 หงสเจริญ ทาแซะ SO02000081 
 หงสเจริญ ทาแซะ SO02000084 
 หงสเจริญ ทาแซะ SO02000088 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000101 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000102 
 คุริง ทาแซะ SO02000119 
 คุริง ทาแซะ SO02000120 
 คุริง ทาแซะ SO02000122 
 คุริง ทาแซะ SO02000125 
 คุริง ทาแซะ SO02000133 

คลองทุงเปง ทาขาม ทาแซะ SO02000052 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000062 

คลองนอย ม.8,7 ต.ครน ผาน ม.6,8,5 *  สวี SO02060039 
 ม.6,5,4, บานไนไร -  สวี SO02060044 
 ม.5 เร่ิมจากคลองสวีหนุม * สวี SO02060136 

คลองนาพาง ทาขาม ทาแซะ SO02000029 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000044 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000057 

คลองน้ำลอด บานนา  เมืองชุมพร SO02040018 
 ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี SO02060099 

คลองบางดวน ตะโก ทุงตะโก SO02010007 
 ปากคลอง ปะทิว SO02020001 

คลองพงัน รับรอ ทาแซะ SO02000136 

 รับรอ ทาแซะ SO02000152 

 รับรอ ทาแซะ SO02000156 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) 

ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ รหัส 

คลองพนา ทาขาม ทาแซะ SO02000025 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000032 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000051 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000061 
 นากระตาม ทาแซะ SO02000100 

คลองพะงุน ครน สวี SO02060004 
 ครน สวี SO02060009 
 สวี สวี SO02060112 

คลองรับรอ ทาขาม ทาแซะ SO02000026 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000030 
 คุริง ทาแซะ SO02000127 
 คุริง ทาแซะ SO02000130 
 รับรอ ทาแซะ SO02000134 
 รับรอ ทาแซะ SO02000135 
 รับรอ ทาแซะ SO02000137 
 รับรอ ทาแซะ SO02000140 
 รับรอ ทาแซะ SO02000142 
 รับรอ ทาแซะ SO02000147 
 รับรอ ทาแซะ SO02000150 
 รับรอ ทาแซะ SO02000155 
 รับรอ ทาแซะ SO02000160 

คลองละมุ นากระตาม ทาแซะ SO02000109 
 บางลึก เมืองชุมพร SO02040004 

คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ SO02000039 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000045 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000050 
 ทาขาม ทาแซะ SO02000054 

คลองหวยดวน สลุย ทาแซะ SO02000022 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000066 
 ทาแซะ ทาแซะ SO02000069 

คลองหวยมาก หงสเจริญ ทาแซะ SO02000082 
 คุริง ทาแซะ SO02000124 

ปลายคลองหินดำ ม.2 เร่ิมจากรอยตอ * สวี SO02060132 

 ม.3 เร่ิมจากคลองนางคอย * สวี SO02060135 

หนองน้ำกิน ม.2 ต.นาโพธิ ์* สวี SO02060106 

 ม.5 ต.นาโพธิ ์* สวี SO02060109 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) 

ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ รหัส 

หวยขอนมวง ครน สวี SO02060002 
 ม.2 บานหวยแหง * สวี SO02060018 

หวยเขาหลัก ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี SO02060023 
 ม.9 บานเขาหลัก * สวี SO02060027 
 ม.6 บานหาดพริก * สวี SO02060052 

หวยคลา ตะโก ทุงตะโก SO02010005 
 ม.5 บานทุงยอ * สวี SO02060149 

หวยทรายขาว ม.8 บานหวยทรายขาว * สวี SO02060164 
 นาขา หลังสวน SO02070006 

หวยนา ม.2 บานเขานอย * สวี SO02060146 
 ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี SO02060153 

หวยนำ้ขาว ม.9 บานเขาหลัก * สวี SO02060030 
 ม.7 บานน้ำชน * สวี SO02060087 

หวยปริก ม.9 บานเขาหลัก * สวี SO02060032 
 ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี SO02060154 

หวยลึก ทุงตะไคร ทุงตะโก SO02010009 
 ทุงระยะ สวี SO02060076 
 สวี สวี SO02060115 
 ม.9 บานหนองปลา * สวี SO02060129 
 ม.1 บานนาสัก * สวี SO02060140 

หวยหีด ม.1 บานนาสัก * สวี SO02060137 
 ม.3 บานเขานอย * สวี SO02060144 

หวยแหง ปากตะโก ทุงตะโก SO02010013 
 ครน สวี SO02060003 
 ม.6 บานหวยแหง * สวี SO02060017 

หวยอินทนิน ม.8 บานเขาลาน * สวี SO02060038 
 ม.7 บานน้ำชน * สวี SO02060084 
 ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี SO02060156 

  ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี SO02060162 

หมายเหต ุ: * ขอมูลไมสามารถบอกที่ต้ังของตำบลไดชัดเจน 
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 3) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีรอตรวจสอบขอมูล 
   พ้ืนท่ีชุมน้ำตามทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินจังหวัดชุมพร ซ่ึงมี
รายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน และจากการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากหนวยงานระดับทองถ่ินทำให
ไดขอมูลท่ีไมชัดเจน ไมสามารถระบุตำแหนงไดมีจำนวน 286 แหง ดังแสดงในตารางท่ี 4-3 จากตาราง
พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีรอตรวจสอบขอมูล เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำประเภทคลอง/คู/ลำหวย/หวย จำนวน 272 แหง แมน้ำ 
จำนวน 1 แหง หนอง/บึง จำนวน 11 แหง และสระน้ำ จำนวน 2 แหง ท้ังนี้สามารถสรุปรายละเอียดความ
ไมชัดเจนของขอมูลไดดังนี้ 
    (1)  ขอมูลประเภทคลอง ลำหวย หวย มีรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน จึงไมสามารถ
ระบุตำแหนง 
    (2)  ขอมูลรายชื่อทะเบียนชุมน้ำเปนรายชื่อเกาท่ีชาวบานตั้งข้ึน พอมาปจจุบันเปนชื่อ
เปนทางการทำใหชาวบานไมทราบ วาชื่อตามทะเบียนมีอยุตรงจุดใด และขอมูลท่ีไดมาเปนขอมูลท่ีไม
บอกท่ีตั้งของตำบล จึงทำใหหนวยงานระดับทองถ่ินไมสามารถใหขอมูลได  

ตารางท่ี 4-3 พ้ืนท่ีชุมน้ำจังหวัดชุมพรท่ีรอตรวจสอบขอมูล 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ 

SO02000118 คลองคุริง คุริง ทาแซะ 

SO02000120 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ 

SO02000121 คลองปฏัก คุริง ทาแซะ 

SO02000122 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ 

SO02000123 คลองกะเลา คุริง ทาแซะ 

SO02000124 คลองหวยมาก คุริง ทาแซะ 

SO02000125 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ 

SO02000126 คลองลันเดาะ คุริง ทาแซะ 

SO02000127 คลองรับรอ คุริง ทาแซะ 

SO02000128 คลองหวยปริก คุริง ทาแซะ 

SO02000129 คลองยี่ลาน คุริง ทาแซะ 

SO02000130 คลองรับรอ คุริง ทาแซะ 

SO02000131 คลองสมปอย คุริง ทาแซะ 

SO02000132 คลองคุริง คุริง ทาแซะ 

SO02000133 คลองทาแซะ คุริง ทาแซะ 

SO02000034 คลองทะเลเซ้ียะ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000035 คลองตาดำ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000036 คลองนาราง ทาขาม ทาแซะ 

SO02000037 วังตะมัค ทาขาม ทาแซะ 

SO02000038 คลองตาดวง ทาขาม ทาแซะ 

SO02000039 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000040 คลองหวยชัน ทาขาม ทาแซะ 

SO02000041 คลองหวยระกำ ทาขาม ทาแซะ 
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ตารางท่ี 4-3 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ 

SO02000042 คลองทุงไผ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000043 คลองตนสะตอ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000045 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000046 หนองน้ำดำ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000047 คลองวังหลุม ทาขาม ทาแซะ 

SO02000048 คลองกราย ทาขาม ทาแซะ 

SO02000049 คลองพะวาร ทาขาม ทาแซะ 

SO02000050 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000052 คลองทุงเปง ทาขาม ทาแซะ 

SO02000053 คลองนาตาดวง ทาขาม ทาแซะ 

SO02000054 คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000055 แพรก คลองวังมะไฟ ทาขาม ทาแซะ 

SO02000056 คลองน้ำทรัพยซอย10 ทาขาม ทาแซะ 

SO02000058 คลองวังจวง ทาขาม ทาแซะ 

SO02000060 คลองหนองขา ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000061 คลองพนา ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000062 คลองทุงเปง ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000065 คลองหวยยาง ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000070 คลองไมแดง ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000071 คลองนาหงอน ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000073 คลองน้ำฉา ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000074 คลองทับหมาก ทาแซะ ทาแซะ 

SO02000095 คลองโตน นากระตาม ทาแซะ 

SO02000096 คลองนางวง นากระตาม ทาแซะ 

SO02000097 คลองหนองบอ นากระตาม ทาแซะ 

SO02000098 คลองหนองบอตอนที่ 2 นากระตาม ทาแซะ 

SO02000100 คลองพนา นากระตาม ทาแซะ 

SO02000103 คลองนาลุม นากระตาม ทาแซะ 

SO02000104 คลองพานไทร นากระตาม ทาแซะ 

SO02000107 คลองเรียง นากระตาม ทาแซะ 

SO02000112 คลองหนองปาน นากระตาม ทาแซะ 

SO02000113 คลองกรูด นากระตาม ทาแซะ 

SO02000114 คลองไทรลอด นากระตาม ทาแซะ 

SO02000115 คลองหวยหลุง นากระตาม ทาแซะ 

SO02000136 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ 

SO02000138 คลองสงอน รับรอ ทาแซะ 
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ตารางท่ี 4-3 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ 

SO02000139 คลองขุนศรี รับรอ ทาแซะ 

SO02000141 คลองโสม รับรอ ทาแซะ 

SO02000143 คลองนาใหญ รับรอ ทาแซะ 

SO02000144 คลองพรุวางขาว รับรอ ทาแซะ 

SO02000145 คลองหนองขายแวน รับรอ ทาแซะ 

SO02000146 คลองนาปงไผ รับรอ ทาแซะ 

SO02000147 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 

SO02000148 คลองนาทุง รับรอ ทาแซะ 

SO02000149 คลองนานอย รับรอ ทาแซะ 

SO02000150 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 

SO02000151 คลองรักษ รับรอ ทาแซะ 

SO02000152 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ 

SO02000153 คลองจันทึง รับรอ ทาแซะ 

SO02000154 คลองแตะ รับรอ ทาแซะ 

SO02000155 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 

SO02000156 คลองพงัน รับรอ ทาแซะ 

SO02000157 คลองสุขสวัสด์ิ รับรอ ทาแซะ 

SO02000158 คลองบางยวน รับรอ ทาแซะ 

SO02000159 คลองเล็ง รับรอ ทาแซะ 

SO02000160 คลองรับรอ รับรอ ทาแซะ 

SO02000079 ลำหวยบอนก หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02000082 คลองหวยมาก หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02000083 คลองยานสะพาน หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02000085 คลองน้ำตกกะเปาะ หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02000086 คลองยายไท หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02000094 คลองชะเอก หงสเจริญ ทาแซะ 

SO02010016 คลองน้ำตาย ชองไมแกว ทุงตะโก 

SO02010006 คลองกรูด ตะโก ทุงตะโก 

SO02010007 คลองบางดวน ตะโก ทุงตะโก 

SO02010008 คลองบางละมุด ตะโก ทุงตะโก 

SO02010014 หวยแรดตาย ตะโก ทุงตะโก 

SO02010015 หวยทุงสมคาว ตะโก ทุงตะโก 

SO02010017 คลองบางคอย ตะโก ทุงตะโก 

SO02010020 คลองทาทอง ตะโก ทุงตะโก 

SO02010004 คลองวังกลาง ทุงตะไคร ทุงตะโก 

SO02010010 คลองเขาปบ(สายที่ 1) ทุงตะไคร ทุงตะโก 
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ตารางท่ี 4-3 (ตอ) 

รหัส ชื่อพ้ืนที่ชุมน้ำ ตำบล อำเภอ 

SO02010012 คลองปากหัก ปากตะโก ทุงตะโก 

SO02010013 หวยแหง ปากตะโก ทุงตะโก 

SO02010018 หวยรัตนโกสัย ปากตะโก ทุงตะโก 

SO02010019 หวยใสเนียง ปากตะโก ทุงตะโก 

SO02020002 คลองปะทิว ดอนยาง ปะทิว 

SO02020003 คลองทาโบสถ ดอนยาง ปะทิว 

SO02020005 คลองพละ ดอนยาง ปะทิว 

SO02030011 คลองโหมง ปงหวาน พะโตะ 

SO02030012 คลองเงิน ปงหวาน พะโตะ 

SO02030016 คลองพร่ัง ปงหวาน พะโตะ 

SO02030018 คลองหางแก ปากทรง พะโตะ 

SO02030021 คลองประแจะ ปากทรง พะโตะ 

SO02040009 คลองขนาย ทุงคา เมืองชุมพร 

SO02040003 คลองพนังตัก บางลึก เมืองชุมพร 

SO02040004 คลองละมุ บางลึก เมืองชุมพร 

SO02040006 คลองบางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร 

SO02040012 คลองจันทรลำ บางหมาก เมืองชุมพร 

SO02040018 คลองน้ำลอด บานนา  เมืองชุมพร 

SO02040007 คลองอีเล็ด บานอีเล็ด  เมืองชุมพร 

SO02040008 คลองทาตะเข ปากน้ำ เมืองชุมพร 

SO02040010 คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 

SO02040011 คลองวิสัย วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 

SO02040002 คลองทาตะเภา หาดพันไกร เมืองชุมพร 

SO02040005 คลองมายัง หาดพันไกร เมืองชุมพร 

SO02040019 คลองวังหลง หาดพันไกร เมืองชุมพร 

SO02050004 คลองปง ทุงคาวัด ละแม 

SO02050006 หวยกลุม ละแม ละแม 

SO02050008 หวยมาดยาว ละแม ละแม 

SO02060092 หวยแพรกญวน เขาทะลุ สวี 

SO02060095 หวยแกงนา เขาทะลุ สวี 

SO02060002 หวยขอนมวง ครน สวี 

SO02060005 หวยใน ครน สวี 

SO02060010 หวยเรือน ครน สวี 

SO02060012 หวยธ ู ครน สวี 

SO02060070 หวยระกำหวาน ครน สวี 

SO02060071 หวยไทยเลียบ ครน สวี 
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SO02060072 หวยเขาทั่ง ครน สวี 

SO02060073 หวยหยาง ครน สวี 

SO02060074 หวยแพรกหมาก ทุงระยะ สวี 

SO02060075 หวยจวงกลวง ทุงระยะ สวี 

SO02060076 หวยลึก ทุงระยะ สวี 

SO02060078 หวยนำ้ตกใหญ ทุงระยะ สวี 

SO02060079 หวยนำ้ตกนอย ทุงระยะ สวี 

SO02060080 หวยกริมหนึ่ง ทุงระยะ สวี 

SO02060081 หวยกริมสอง ทุงระยะ สวี 

SO02060082 หวยสองพี่นอง ทุงระยะ สวี 

SO02060054 หวยโบสถ ม.1 ต.ดานสวี * สวี 

SO02060090 หวยใหญ ม.1 บานกลาง * สวี 

SO02060088 หวยกล่ำ ม.1 บานกลาง * สวี 

SO02060089 หวยฉานวัด ม.1 บานชองเขา * สวี 

SO02060130 หวยโกหิน ม.1 บานทุงคาโตนด * สวี 

SO02060131 คลองสามัคคี ม.1 บานทุงคาโตนด * สวี 

SO02060059 หวยนาตาโม ม.1 บานทุงระยะ * สวี 

SO02060060 หวยสงน้ำขึ้นทุงนาโพธิ ์ ม.1 บานทุงระยะ * สวี 

SO02060058 หวยทุงระยะ ม.1 บานทุงระยะ * สวี 

SO02060137 หวยหีด ม.1 บานนาสัก * สวี 

SO02060138 หวยพลู ม.1 บานนาสัก * สวี 

SO02060139 หวยขุนทอง ม.1 บานนาสัก * สวี 

SO02060140 หวยลึก ม.1 บานนาสัก * สวี 

SO02060141 หวยหลา ม.1 บานนาสัก * สวี 

SO02060043 หวยวังหิน ม.1 บานในแหลม * สวี 

SO02060045 สระน้ำหนาควน ม.1 บานในแหลม * สวี 

SO02060106 หนองน้ำกิน ม.2 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060061 หวยแรด ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060062 หวยยิงกัน ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060063 หวยหินเพิง ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060064 หวยตนกระทอม ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060065 หวยตนโก ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060067 หวยนอย ม.2 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060146 หวยนา ม.2 บานเขานอย * สวี 

SO02060142 หวยไทร ม.2 บานนาสัก * สวี 

SO02060046 คลองฉลอง ม.2 บานวิสัย * สวี 
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SO02060143 หวยสวนพริก ม.2 บานหนองบัว * สวี 

SO02060018 หวยขอนมวง ม.2 บานหวยแหง * สวี 

SO02060134 หวยหินดำ ม.2 แยกขวาจาก * สวี 

SO02060133 คลองหินดำแยกขวาไป ม.3 ม.2 แยกขวาไปถึง * สวี 

SO02060118 หวยวังนนท  ม.2 ริมถนนนสายทาหิน * สวี 

SO02060119 หวยวังสับปะรด ม.2 เร่ิมจากเขาเขียว * สวี 

SO02060132 ปลายคลองหินดำ ม.2 เร่ิมจากรอยตอ * สวี 

SO02060120 คลองขาง ม.2,3 จากเขาสวนทุเรียน * สวี 

SO02060107 หนองหาร ม.3 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060144 หวยหีด ม.3 บานเขานอย * สวี 

SO02060145 หวยหนองกรุด ม.3 บานเขานอย * สวี 

SO02060047 หวยทาหลา ม.3 บานลาง * สวี 

SO02060122 หวยพรุกำ ม.3 เร่ิมจากเขาทากระดาน * สวี 

SO02060135 ปลายคลองหินดำ ม.3 เร่ิมจากคลองนางคอย * สวี 

SO02060104 คลองสวีหนุม ม.4 ต.เขาคาย * สวี 

SO02060105 คลองสวีเฒา ม.4 ต.สวี * สวี 

SO02060037 หวยปลายงาน ม.4 บานเขาลาน * สวี 

SO02060028 หวยกำ ม.4 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060040 คลองกรีน ม.4 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060041 คลองตะแบกลาย ม.4 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060147 หนองตนกะบะ ม.4 บานคลองโคน * สวี 

SO02060121 หวยเหมอืง ม.4 บานคลองชุม * สวี 

SO02060123 หวยชัน ม.4 บานคลองชุม * สวี 

SO02060049 หวยบางวัดพระ ม.4 บานควน * สวี 

SO02060050 หนองหาน ม.4 บานควน * สวี 

SO02060098 หวยทองแกว ม.4 บานถ้ำทุน * สวี 

SO02060055 คลองทองเกร็ง ม.4 บานทองเกร็ง - อาวคอ * สวี 

SO02060097 หวยขุนยา ม.4 บานน้ำลอด * สวี 

SO02060099 คลองน้ำลอด ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี 

SO02060100 คลองถ้ำทุน ม.4 บานน้ำลอดนอย * สวี 

SO02060048 คลองหนองหลวง ม.4 บานวิสัย * สวี 

SO02060170 บึงหวยรากไม ม.4 บานหวยรากไม * สวี 

SO02060117 หวยคลองเชน ม.4 บานแหลมปอ * สวี 

SO02060167 หวยเชี่ยวไทร ม.4บานหวยเชีย่วไทร * สวี 

SO02060109 หนองน้ำกิน ม.5 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060151 หวยคอกชาง ม.5 บานคอกชาง * สวี 
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SO02060101 หวยยายช ี ม.5 บานถ้ำทุน * สวี 

SO02060102 หวยยิงชาง ม.5 บานถ้ำทุน * สวี 

SO02060103 หวยขอนออก ม.5 บานถ้ำทุน * สวี 

SO02060149 หวยคลา ม.5 บานทุงยอ * สวี 

SO02060013 หวยนำ้ฉา ม.5 บานน้ำฉา * สวี 

SO02060015 ชองกรกเกร็ก ม.5 บานน้ำฉา * สวี 

SO02060150 หวยคูสวนพริก ม.5 บานยางงาม * สวี 

SO02060148 หวยมุด  ม.5 บานหนองแซะ * สวี 

SO02060136 คลองนอย ม.5 เร่ิมจากคลองสวีหนุม * สวี 

SO02060152 หวยแกงยาว ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060153 หวยนา ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060154 หวยปริก ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060155 หวยหินดาษ ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060156 หวยอินทนิน ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060157 หวยตานก ม.6 บานแกงกระทั่ง * สวี 

SO02060066 หวยตนจกิ ม.6 บานแกงกระทิง * สวี 

SO02060016 คลองฉลอง ม.6 บานหวยแหง * สวี 

SO02060017 หวยแหง ม.6 บานหวยแหง * สวี 

SO02060052 หวยเขาหลัก ม.6 บานหาดพริก * สวี 

SO02060053 หวยชองพงษ ม.6 บานหาดพริก * สวี 

SO02060044 คลองนอย ม.6,5,4, บานไนไร * สวี 

SO02060124 คูระบายน้ำในทุงนา ม.6,7,4,5,10 * สวี 

SO02060056 คลองบางโพด ม.6,7,8 บานหนาถ้ำ * สวี 

SO02060110 คลองขาง ม.7 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060111 คลองโทง ม.7 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060019 คลองแกงตะเคียน ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060020 หวยฝนตกนำ้แหงฝนแลงน้ำมาก ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060021 หวยควนชัน ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060022 หวยนำ้ใส ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060023 หวยเขาหลัก ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060024 บึงน้ำหนาคราม ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060025 หวยพรุเตย ม.7 บานแกงตะเคียน * สวี 

SO02060159 หนองผักบุง ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี 

SO02060160 หนองละมัย ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี 

SO02060161 หวยแกว ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี 

SO02060162 หวยอินทนิน ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี 
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SO02060163 หวยนำ้คำ ม.7 บานไทยพัฒนา * สวี 

SO02060083 คลองน้ำชน ม.7 บานน้ำชน * สวี 

SO02060084 หวยอินทนิน ม.7 บานน้ำชน * สวี 

SO02060085 คลองปลายกริม ม.7 บานน้ำชน * สวี 

SO02060086 หวยควนไทร ม.7 บานน้ำชน * สวี 

SO02060087 หวยนำ้ขาว ม.7 บานน้ำชน * สวี 

SO02060125 หนองน้ำหนองปลา ม.7 บานหนองปลา * สวี 

SO02060126 หวยใหญ ม.7 บานหนองปลา * สวี 

SO02060158 คลองโตน ม.7,8,9,1,4,2 ต.นาสัก * สวี 

SO02060128 สระน้ำหวยปลิง ม.8 - ม.3 ต.ทาหิน * สวี 

SO02060108 หวยกรวด ม.8 ต.นาโพธิ ์* สวี 

SO02060026 คลองกริม ม.8 บานเขากาน * สวี 

SO02060127 ลำหวยเขาเร้ีย ม.8 บานเขาขวาง * สวี 

SO02060033 หวยทับบอน ม.8 บานเขาลาน * สวี 

SO02060034 หวยจับเตา ม.8 บานเขาลาน * สวี 

SO02060035 หวยทรุกำ ม.8 บานเขาลาน * สวี 

SO02060036 หวยเขาลาน ม.8 บานเขาลาน * สวี 

SO02060038 หวยอินทนิน ม.8 บานเขาลาน * สวี 

SO02060164 หวยทรายขาว ม.8 บานหวยทรายขาว * สวี 

SO02060166 หวยแพง ม.8 บานหวยแพง * สวี 

SO02060168 หวยสะพานล่ืน ม.8 บานหวยสะพานล่ืน * สวี 

SO02060057 คลองชุม ม.8,10 จากคลองสวีหนุม * สวี 

SO02060039 คลองนอย ม.8,7 ต.ครน ผาน ม.6,8,5 * สวี 

SO02060027 หวยเขาหลัก ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060029 หวยแพรกเนียง ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060030 หวยนำ้ขาว ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060031 หวยสมเส็ด ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060032 หวยปริก ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060042 คลองแพรกแหง ม.9 บานเขาหลัก * สวี 

SO02060014 หวยถำ้แกว ม.9 บานน้ำฉา * สวี 

SO02060129 หวยลึก ม.9 บานหนองปลา * สวี 

SO02060169 หวยรากไม ม.9 บานหวยรากไม * สวี 

SO02060165 แพรกหวยหลุง ม.9 บานหวยหลุง * สวี 

SO02060113 หวยขนาน สวี สวี 

SO02060114 หวยตาแพ สวี สวี 

SO02060115 หวยลึก สวี สวี 
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SO02060116 หวยแร สวี สวี 

SO02070009 คลองบางมุด นาขา หลังสวน 

SO02070013 คลองน้ำขาว นาพญา หลังสวน 

SO02070017 คลองบางมัน นาพญา หลังสวน 

SO02070018 คลองบางเหรียง บางมะพราว หลังสวน 

SO02070011 คลองธัมมัง บานควน หลังสวน 

SO02070012 คลองกก บานควน หลังสวน 

SO02070015 คลองชัง บานควน หลังสวน 

SO02070016 คลองขนาน บานควน หลังสวน 

SO02070014 คลองบางกา พอแดง  หลังสวน 

SO02070001 แมน้ำหลังสวน หาดยาย  หลังสวน 

หมายเหต ุ: * ขอมูลไมสามารถบอกที่ต้ังของตำบลไดชัดเจน 

4.2 ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการดำเนินการ 
   การตรวจสอบสถานภาพพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ินพบวา ขอมูลตารางทะเบียน
พ้ืนท่ีชุมน้ ำท่ี มีความสำคัญระดับทองถ่ิน ควรไดรับการปรับปรุงขอมูลใหม  เปนปจจุบันมากข้ึน 
โดยนำเสนอคณะทำงานวิชาการพ้ืนท่ีชุมน้ำ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ การจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ 
พิจารณาเสนอตอ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรีดังนี ้
   1) ตรวจสอบรายชื่อขอบเขตการปกครองใหเปนปจจุบัน 
   2) รายชื่อแมน้ำ คลอง ลำหวย และหวยท่ีจัดทำรหัสซ้ำกันควรปรับใหเหลือรหัสของแหลงน้ำ
รหัสเดียว 
   3) พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีหมดสภาพควรตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ำใหมใหเปนปจจุบัน 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
ท่ีกำหนดใหพ้ืนชุมน้ำสาธารณะ หรือพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน หนวยงานของรัฐไมควร
ดำเนินการใดๆ รุกล้ำพ้ืนท่ีชุมน้ำสาธารณะนั้นๆ ดังนั้นในฐานะท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีหลักในการวาง
แผนการใชท่ีดิน จึงควรใหความสำคัญกับฐานขอมูลดังกลาว และนำฐานขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ำมาวิเคราะห
รวมในการกำหนดเขตการใชท่ีดินเพ่ือปองกันไมใหการดำเนินกิจกรรมภายใตหนวยงานของรัฐหรืองาน
ของกรมพัฒนาท่ีดิน เชน การพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก และการอนุรักษดินและน้ำรุกล้ำเขาไป
ดำเนินการในพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับทองถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือใหการทำงานของหนวยงานรัฐสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ความเขาใจ อนุ สัญญาแรมซาร. 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.คนเม่ือ 14 ธ.ค.2563 
 http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/ramsarconvension 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. มปป. เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

ท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการการอนุรักษ
พ้ืนท่ีชุมน้ำ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม. แรมซารไซตของประเทศไทย.  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.คนเม่ือ 14 ธ.ค.2563 
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