
จ ำนวน 18 แห่ง

กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำอ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์พืน้ที่อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



บริเวณหน้ำวัดย่ำนยำว หมู่ที่ 3 ต ำบลโคกสลุด อ ำเภอบำงกระทุ่มจังหวัดพิษณโุลก

กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดย่ำนยำว



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดย่ำนยำว

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดย่านยาว เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดย่านยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลโคกสลุด อ.บางกระทุ่ม                   
จ.พิษณุโลก เนื้อที่ท้ังหมด 18,847.4 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดย่านยาว  ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........24........  รำย  
เห็นชอบ     ..........24......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.570213 100.245809

2 16.571750 100.246738

3 16.571508 100.247675

4 16.569980 100.246710







ภำพกำรท ำประชำคม



บริเวณหน้ำ วัดก ำแพงมณ ีหมู่ 6 ต ำบลโคกสลุด อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดก ำแพงมณี



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดก ำแพงมณี

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดก าแพงมณี เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดก าแพงมณี หมู่ 6 ต าบลโคกสลุด อ.บางกระทุ่ม          
จ. พิษณุโลก เนื้อที่ทั้งหมด 10,591.40 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดก าแพงมณี ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า
ต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........36........  รำย  
เห็นชอบ     ..........36......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  

ต า ร า ง เ ม ต ร



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.585021 100.240842

2 16.584222 100.289457

3 16.583823 100.239923

4 16.584301 100.240902







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดห้วยแก้ว

วัดห้วยแก้ว หมู่ 4 ต ำบลบำงกระทุ่ม อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดห้วยแก้ว

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดห้วยแก้ว เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า             
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดห้วยแก้ว หมู่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม               
จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 7,605.59 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดห้วยแก้ว  ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า
ต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........27........  รำย  
เห็นชอบ     ..........27......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.579057 100.301327

2 16.576247 100.301894

3 16.576268 100.302040

4 16.579066 100.301528







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



บริเวณหน้ำ วัดสิริสุธำวำส (วัดขวำง) หมู่ 7 ต ำบลบำงกระทุ่ม อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดสิริสุธำวำส (วัดขวำง)



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดสิริสธุำวำส (วัดขวำง)

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดสิริสุทธาวาส (วัดขวาง) เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษา
พืชพันธุ์สัตว์น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดสิริสุทธาวาส (วัดขวาง) หมู่ 7 ต.บ้าน
ไร่  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 13,732.22 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติ
จากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดสิริสุทธาวาส (วัดขวาง) ให้เป็นเขตพื้นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........22.......  รำย  
เห็นชอบ     ..........17......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ............5.......   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.615055 100.249288

2 16.613678 100.249885

3 16.613896 100.250631

4 16.615200 100.250206







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดโคกสลุด

บริเวณหน้ำวัดโคกสลุด หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดวัดโคกสลุด

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดโคกสลุด เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า             
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดโคกสลุด หมู่ 3 ต.บ้านไร่  อ.บางกระทุ่ม                 
จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 16,096.60 ตารางเมตรก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดย่านยาว  ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด                ..........39........  ราย  
เห็นชอบ     ...........39.........  ราย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   ราย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.597993 100.247076

2 16.596375 100.246787

3 16.596246 100.247615

4 16.597853 100.247971







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



บริเวณหน้ำ วัดไพรสุวรรณหมู่ 9 ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

กำรท ำประชำคม 
เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดไพรสุวรรณ



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดไพรสุวรรณ

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดไพรสุวรรณ เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดไพรสุวรรณ หมู่ 9 ต.บ้านไร่  อ.บางกระทุ่ม จ.
พิษณุโลก มีพื้นที่ 16,938.76 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคม
จากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดไพรสุวรรณ ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด                ..........17........  ราย  
เห็นชอบ     ..........17......... ราย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   ราย  



เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำแหล่งน้ ำบริเวณหน้ำวัดไพรสุวรรณ เคยประกำศเป็นเขตพื้นที่รักษำพืชพันธุ์
สัตว์น้ ำ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2499 ประกำศที่ 542/2499 วัดไพรสุวรรณ  หมู่ 9 ต.บ้ำนไร่ อ.บำง
กระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 16,938.76 ตำรำงเมตร

ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.629421 100248735

2 16.630387 100.247312

3 16.629625 100.246689

4 16.628658 100.248193







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดสนำมคลีตะวนัออก

วัดสนำมคลีตะวันออก หมู่ 2 ต ำบลนำมคลี อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดสนำมคลีตะวันออก

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดสนามคลีตะวันออก เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืช
พันธุ์สัตว์น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดสนามคลีตะวันออก หมู่ 2 ต.สนามคลี                      
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 9,431.26 ตารางเมตรก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่
ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดสนามคลีตะวันออก ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์
น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........22........  รำย  
เห็นชอบ     ..........22......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.537392 100.251823

2 16.536229 100.251623

3 16.536246 100.252293

4 16.537335 100.252508







ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดสนำมคลีตะวนัตก

วัดสนำมคลีตะวันตก หมู่ 2 ต ำบลนำมคลี อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำสนำมคลีตะวันตก

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดสนามคลีตะวันตก เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืช
พันธุ์สัตว์น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดสนามคลีตะวันตก หมู่ 2 ต.สนามคลี      
อ.บางกระทุ่ม    จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 4,623.07 ตารางเมตร 

ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.537250 100.251452

2 16.535939 100.251147

3 16.535923 100.251459

4 16.537272 100.251674







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดบำงกระทุ่ม

บริเวณหน้ำ วัดบำงกระทุ่ม หมู่ 6 ต ำบลบำงกระทุม่ อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดบำงกระทุ่ม

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดบางกระทุ่ม เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์
น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดบางกระทุ่ม หมู่ 6 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม                 
จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 5,167.81 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดบางกระทุ่มให้เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธ์ุ
สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........53........  รำย  
เห็นชอบ     ..........53......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.565271 100.284631

2 16.564284 100.285525

3 16.564398 100.285794

4 16.564685 100.285731







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดสำมเรือน

บริเวณหน้ำ วัดสำมเรือน หมู่ 3 ต ำบลนครป่ำหมำก อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดสำมเรือน

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดสามเรือน เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม          
จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 4,179.34 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้
มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดสามเรือน ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........30........  รำย  
เห็นชอบ     ..........30......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  

ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.595821 100.345245
2 16.594854 100.346762
3 16.594701 100.346714
4 16.595716 100.345130







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดกรุงศรีเจริญ

บริเวณหน้ำวัดกรุงศรีเจริญ หมู่ที่ 6 ต ำบลนครป่ำหมำก อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดกรุงศรเีจริญ

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดกรุงศรีเจริญ เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์
น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม      
จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ 10,359.1 ตารางเมตรก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคม
จากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดกรุงศรีเจริญ  ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า
ต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ..........56...... รำย  
เห็นชอบ ..........56...... รำย
ไม่เห็นชอบ ........-.........รำย 



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.604197 100.370247

2 16.603013 100.369869

3 16.603214 100.36916

4 16.604306 100.369605







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำตำล

วัดท่ำตำล หมู่ 3 ต ำบลท่ำตำล อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำตำล

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่าตาล เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า             
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499 วัดท่าตาล หมู่ 3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก    
มีพื้นที่ 7,605.59 ตารางเมตร ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่
อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่าตาล ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........46........  รำย  
เห็นชอบ     ..........46......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.643564 100.319056

2 16.142923 100.319101

3 16.642959 100.319220

4 16.643576 100.319187







ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดตำยม

วัดตำยม หมู่ 1 ต ำบลวัดตำยม อ ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดตำยม

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดตายม  เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลวัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัดก่อนจึงจะ
ประกาศเป็นเขตพื้นท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดตายม ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........106........  รำย  
เห็นชอบ     ..........106......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก

1 16.591469 100.441093
2 16.591455 100.441583
3 16.591778 100.442113
4 16.591929 100.441840







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำนำ

วัดท่ำนำ หมู่ 4 ต ำบลไผ่ล้อม อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำนำ

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



ที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่านา  เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัด ก่อนจึง
จะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่านา ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........18........  รำย  
เห็นชอบ     ..........18......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-...........   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.548641 100.334053
2 16.547421 100.344252
3 16.547400 100.334688
4 16.584301 100.334355







ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำขำม
วัดท่ำมะขำม หมู่ 7 ต ำบลไผ่ล้อม อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดท่ำมะขำม

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่ามะขาม เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัด ก่อนจึง
จะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดท่ามะขาม ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า
ต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........26........  รำย  
เห็นชอบ     ..........26......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-............   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.568620 100.344874
2 16.568051 100.345288
3 16.568128 100.345544
4 16.56871 100.345261







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดเนินกุ่ม
วัดเนินกุ่ม หมู่ 4 ต ำบลเนินกุ่ม อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดเนินกุ่ม

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดเนินกุ่ม  เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัด ก่อนจึง
จะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดเนินกุ่ม ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........45........  รำย  
เห็นชอบ     ..........45......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-............   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.545508 100.418069
2 16.545111 100.417822
3 16.545175 100.417715
4 16.545545 100.417970







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดบึงล ำ

วัดบึงล ำ หมู่ 1 ต ำบลนครป่ำหมำก อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดบึงล ำ

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดบึงล า เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ก่อนจะด าเนินการในประกาศฉบับใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมประชาคมจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณหน้าวัด ก่อนจึง
จะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดบึงล า ให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........46........  รำย  
เห็นชอบ     ..........46......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-............   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.60613 100.321142
2 160605405 100.322233
3 16.605276 100.322199
4 16.606066 100.321090







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



กำรท ำประชำคม 
เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำหน้ำวัดปำกคลองเจริญสุข

วัดปำกคลองเจริญสุข หมู่ 6 ต ำบลท่ำตำล อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก



กำรท ำประชำคม เรื่อง เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหน้ำวัดปำกคลองเจริญสุข

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 – 2530  จ านวน ทั้งสิ้น 
33 แห่ง และตั้งแต่ปี 2558 กรมประมงได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดกรมประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อจาก “เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์” เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า” ซึ่งจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลด้านการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ชื่อแหล่งน้ า และสภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในบางแห่ง
ซึ่งไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน กรมประมง จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจใหม่ และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ใหม่ ซึ่งอยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามาถจะด าเนินการได้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่การพิจารณาต้องอาศัยมติจาก
ประชาคมในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ

1. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (มาตรา 9)

2. ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชน์ หรือ ปลูกบัว ข้าว ปอ หรือพันธุ์ไม้น้ าอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่                    
เช่น ว่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 17)

3. ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ าในที่รักษาพืชพันธุ์  ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ า หรือท าให้น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าเช่นว่านั้นแห้งหรือลดน้อยลง เพื่อท าการประมง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด (มาตรา 
18)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

4. ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ ามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์
น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า หรือท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บัญชีวัตถุมีพิษตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยวัตถุมีพิษ 
12 ชนิด ได้แก่ DDT, Dieldrin, Aldrin, Heptachor, Heptachor expoxide, Carbofuran, Endrin, Chlorpyrifos, 
Endosulfan, Deltamethrin, Sodiumcyanide และ Potassiumcyanide

5. ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ าไม่ว่าใน
กรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา 20)



พื้นที่รักษำพืชพนัธุ์สัตว์น้ ำ (ต่อ)

6. ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ าโดยรู้ว่าได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 
19 หรือมาตรา 20 (มาตรา 20 ทว)ิ

7. ห้ามมิให้บุคคลใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าซึ่งมิได้อยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ (มาตรา 21)

8. ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ท านบ รั้ว เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการ
ประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ า ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการ
กระท าเช่นว่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ เช่น บันไดปลาโจนหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สัตว์น้ าว่ายขึ้นลงได้ (มาตรา 22)



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง  
ประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการ
บ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 172 ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดใช้บังคับเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า)



เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหล่งน้ าบริเวณหน้าวัดปากคลองเจริญสุข เคยประกาศเป็นเขตพื้นท่ีรักษาพืชพันธุ์
สัตว์น้ า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศที่ 542/2499  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตาล  อ.บางกระทุ่ม       
จ.พิษณุโลก ก่อนจึงจะประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้

มติที่ประชุม รับทราบเห็นควรรักษาแหล่งน้ าบริเวณหน้า วัดปากคลองเจริญสุขให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้ าต่อไป

มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด                ..........56........  รำย  
เห็นชอบ     ..........56......... รำย
ไม่เห็นชอบ  ........-............   รำย  



ตำมที่กรมประมงมอบหมำยให้ประมงจังหวัดพษิณโุลกจัดท ำพิกัดและแผนที่ ได้ดังนี้

จุดที่ ละติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก
1 16.694173 100.320361
2 16.693378 100.319735
3 16.693135 100.319840
4 16.694146 100.320560







ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม



ภำพกำรท ำประชำคม


