
บทที่ 2 
พ้ืนที่ชุมน้ําและอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา 

2.1  ความหมาย 
 คําจํากัดความของระบบนิเวศที่เรียกวา “พื้นที่ชุมน้ํา” ปจจุบันนานาประเทศทั่วโลกยอมรับคํา
นิยามปรากฏในอนุสัญญาแรมซาร หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําทีม่ีความสําคัญระหวางประเทศที่
ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําวา “พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นทีฉ่่ําน้ํา มีน้ําทวม มี
น้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ํา ทั้งที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือ
ทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหลทั้งที่เปนน้ําจดื น้ํากรอยและน้าํเค็ม
รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพืน้ที่ของทะเล ในบรเิวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับ
น้ําไมเกนิ 6 เมตร ”  
 “ Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or 
temporary, with water that is static, flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, 
the depth of which at low tide does not exceed six metres” 
 คําไทยและคําในภาษาทองถ่ิน ที่ใชเรียกพื้นที่ซ่ึงเขาขายวาเปนพืน้ที่ชุมน้ําธรรมชาติไดแก 
หนอง คลอง บึง บอ กระพงั (ตระพัง) แมน้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชายคลอง ฝงน้ํา สบธาร สระ 
ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ ทาม พรุ สนุน น้ําตก แกง หาดทราย หาดโคลน หาดเลน 
ชายทะเล ชายฝงทะเล พืดหนิ ปะการัง คุง อาว ดินดอนสามเหลี่ยม ชะวากทะเล ปาเลน ปาโกงกาง ปา
จาก เปนตน สวนพืน้ที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก นาขาว นากุง นาเกลือ บอปลา อางเก็บน้ํา เปนตน 
 

2.2 บทบาทและหนาที่ของพื้นที่ชุมน้ํา 
 พื้นที่ชุมน้ํามีบทบาทและหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

1.) ทําหนาที่ดวยตัวของตัวเอง (Function) ไดแก 
1.1) เปนตัวเติมน้ําใตดิน เชน กนัไมใหน้ําเค็มเขามาแทรกน้ําใตดิน 
1.2) นําน้ําใตดินมาเติมในพืน้ที่ชุมน้ํา ทําใหประชากรของชีวภาพในพืน้ทีชุ่มน้ํา

สามารถคงอยูไดอยางถาวร 
1.3) ปองกันน้ําทวม โดยเปนพื้นที่รองรับน้ําไหลบาลงมา 
1.4) เปนแนวกนัชนกระแสน้ํา คล่ืนและลม เพือ่ปองกันชายฝงถูกทําลาย 
1.5) รองรับตะกอนและสารพิษ 



1.6) รองรับธาตุอาหาร 
1.7) ชวยเพิ่มมวลชวีภาพ 
1.8) ชวยลดความรุนแรงของพายแุละลม 
1.9) ชวยควบคุม Microclimate บริเวณนั้นไมใหแปรเปลี่ยนไดงาย 
1.10) ใชเปนเสนทางคมนาคม 
1.11) เปนที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 

 2. ทําหนาที่ใหผลผลิต (Product) ไดแก 
2.1) ใหผลผลิตทางทรัพยากรปาไม 
2.2) ใหผลผลิตสัตวปา 
2.3) ใหผลผลิตสัตวน้ํา 
2.4) ใหผลิตภณัฑพืชน้ํา เพื่อเปนอาหารสัตว 
2.5) ใหผลผลิตทางการเกษตร 
2.6) เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค 
2.7) เปนแหลงไดรับพลังงานจากไมและ Peat 

3. มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง (Attributes) ไดแก 
 3.1)  มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) พื้นที่ชุมน้ําบางแหง

เปนที่อยูอาศยัถาวรของสัตวปา สัตวที่อพยพมาอาศัยเปนฤดูกาล และทีอ่ยูอาศัยของสัตว พืช ที่หายาก 
หรือใกลสูญพันธุ 

 3.2)  เปนเอกลักษณทางสังคมหรือมรดกทางธรรมชาติ อาทิ ความสวยงามตาม
ธรรมชาติหรือสัตวปาที่อาศัยอยูในพืน้ที่ชุมน้ํา 
2.3 ปญหาการคุกคามของพื้นที่ชุมน้ํา 

 ในภาพรวมแลวปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ําของภาคตะวนัออก ซ่ึงทําใหพื้นทีชุ่มน้ําและ
คุณภาพของน้าํโดยพื้นที่ชุมน้ําลดลง ไดแก 

2.3.1 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น อัตราการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้น หรือมีความตองการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทีชุ่ม
น้ําไปเพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ 

2.3.2 การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไม
เหมาะสมจึงมกีารเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติไปเพื่อประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การ

 4 



ระบายน้ําออกจากพื้นทีเ่พื่อการเกษตรกรรม การชักน้ําเคม็เขาในแผนดนิเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
ขุดถมพื้นที่เพือ่การอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอทุกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ํา ตลอดจนการสราง
ถนนการพัฒนาการทองเที่ยว โดยขาดการคํานึงถึงผลกระทบขึ้นกับวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนใน
ทองถ่ินที่ตองพึ่งพาอาศัยพืน้ที่ชุมน้ํา 

2.3.3 ปญหาการจัดการพื้นที่ชุมน้าํ ทั้งๆที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญ และมี
บทบาทหนาทีม่ากมาย แตองคกรที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในเมือง
และชนบทปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการใหประชาชนสวนใหญเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญ
และความจําเปนที่จะอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนขาดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ คุณคาและ
คุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นทีชุ่มน้ํา จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวงัและใชประโยชน
พื้นที่ชุมน้ําอยางไมถูกตองเหมาะสม มีความไมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และขาดการประสาน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพื้นที่ และในหลายกรณี กฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ
ไมมีประสิทธิผลในการบังคับใชและไมเอือ้อํานวยตอการจัดการพื้นทีชุ่มน้ําอยางยั่งยืน 
 
2.4 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention)  
 อนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ํา ตั้งชื่อตามสถานที่จัดใหมีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา วันที่ 2 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2514 คือเมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญานี้เปนขอตกลงระหวางรัฐบาลซึ่ง
กําหนดกรอบการทํางาน สําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสีย
ของพื้นที่ชุมน้าํในโลก ซ่ึงจะตองมีการจดัการเพื่อใชประโยชนอยางชาญฉลาด อนุสัญญามีผลบังคับ
ใชเมื่อป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  ตามเงือ่นไขวาอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใชเมื่อมีประเทศตางๆเขา
รวมเปนภาคี 7 ประเทศ ขณะนี้นับถึง 17 กนัยายน พ.ศ. 2546 มีประเทศตางๆ จากภูมภิาคทั่วโลก รวม
ทั้งส้ิน 138 ประเทศ มีพื้นทีชุ่มน้ําในทะเบยีนพื้นที่ลุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศทั้งส้ิน 1,313 
แหง รวมพื้นทีป่ระมาณ 693.56 ลานไร 

ในระยะแรกการดําเนินงาน จะมุงเนนที่ความเปนอยูของนกน้ําที่อาศัยในบริเวณพืน้ที่ชุมน้ํา 
ตอมาไดเร่ิมใหความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดอื่นๆมากขึน้โดยไดตระหนักและเห็นถึง
คุณคาของพื้นที่ชุมน้ําวามีความสัมพันธกับมนุษยมากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่ตองพึ่งพาและอาศัยพืน้ที่
ชุมน้ําทั้งในชวีิตประจําวัน และการประกอบอาชีพโดยตรงรวมทั้งยังอาศัยพื้นที่ชุมน้ําเปนปราการทาง
ธรรมชาติ ปองกันภยัอันตรายทางธรรมชาติ เพื่อการดําเนินงานที่เปนไปในทางเดียวกัน อนุสัญญาฯ
ระบุไววาจะตองจัดใหมีการประชุมปกติ (Ordinary session) ในทุกๆ 3 ป สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
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ไดจัดใหมกีารประชุมสมัชชาภาคมาแลว 9 ครั้ง การประชุมสมัชชาภาคีสาระพิเศษ 1 คร้ัง ณ ประเทศ
ฝร่ังเศส เมื่อป พ.ศ. 2525 ( ค.ศ. 1982) เพื่อตกลงโปรแกรมและงบประมาณในการดําเนนิการตาม
อนุสัญญา ในการประชุมครั้งนี้ไดมีการรางพิธีสารขึ้นมาแกไขความบางตอนในอนุสัญญาฯ เรียกวา 
“พิธีสารปารีส” (Paris Protocol) โดยสมัยการประชุมทีผ่านมามีดังนี ้

คร้ังที่ 1 ที่เมือง Cagliari ประเทศอิตาลี ป พ.ศ. 2523 (ค.ศ.1980) 
คร้ังที่ 2 ที่เมือง Groringen ประเทศเนเธอรแลนด ป พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) มกีารประชุมรับ

พิธีสารปารีส และบังคับใช รวมถึงมีการรับรองบทแกไขอนุสัญญา (amedment) ที่เสนอในคราว
ประชุมวาระพเิศษ 

คร้ังที่ 3 ที่เมือง Regina, Saskatchewan ประเทศแคนาดา ป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)  ไดมกีาร
แกไขความบางตอนในอนุสัญญาอีกครั้ง เรียกวา “ Regina Amendment” คือในมาตรา 6 และ 7 แตยัง
ไมมีผลบังคับใช 

คร้ังที่ 4 ที่เมือง Montreux ประเทศ สวิสเซอรแลนด ป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
คร้ังที่ 5 ที่เมือง kushiro ประเทศญีปุ่น ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) มีการรบัรองบทแกไข

อนุสัญญา ตามที่แกไขในคราวประชุมครั้งที่ 3 ทําใหมีผลบังคับใชโดยไดรับการสนับสนุนดาน
การเงินจากประเทศที่สมัครใจหรือองคกรที่สนใจ 

คร้ังที่ 6 ที่เมือง Brisbone ประเทศออสเตรเลีย ป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)ที่ประชมุมีมติยอมรับ
ถึงความสําคัญของพันธุปลาและการทําการประมงวาสามารถใชเปนเงือ่นไขหนึ่งในการกําหนดพืน้ที่
ชุมน้ําเปน Ramsar Site รับรองแผนกลยทุธ  ป พ.ศ. 2540 – 2545 (Strategie Plan 1997- 2002) และ
รับรองความรวมมือกันระหวาง อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาแรมซาร 
ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไดเขารวมประชุมในฐานะผูเขารวมสงัเกตการณ กอนเขารวมลงนาม 

คร้ังที่ 7 ที่เมือง San Jose  ประเทศคอสตาริกา วันที่ 10-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 2002) 
ที่ประชุมมีมตรัิบรอง Outreach Programe ซ่ึงเปนแผนงานที่จัดทาํขึ้นเพื่อเรงรัดการเสริมสรางความ
ตระหนกั ในคุณคาและบทบาทพื้นที่ลุมน้ําในสังคม ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไดเขารวม
ประชุมในฐานะประเทศภาคีเปนครั้งแรก หลังทําการลงนาม 

คร้ังที่ 8 ที่เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ที่
ประชุมมีมติ รับรองขอมติรับรองรวม 46 เร่ือง แบงเปน 5 กลุม ไดแก ความทาทายและการสราง
โอกาสสําหรับพื้นที่ชุมน้ําคอืน้ําและความยั่งยืน การสํารวจสภาพและการประเมินสถานภาพของพืน้ที่
ชุมน้ํา พื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ การจัดการพื้นทีชุ่มน้ําเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและความอยูดีของมวลมนุษยชาติ และการใชวฒันธรรม ประเพณี เปนเครื่องชวยสําหรับการ
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อนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาด มีมติที่สําคัญไดแก เร่ืองพื้นที่ชุมน้ําและการเกษตร การ
แปรสภาพภูมอิากาศ ประเดน็ของวัฒนธรรมประเพณี การจัดการน้ํา แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ ป 
พ.ศ. 2546 – 2551 และแผนการบริหารงบประมาณสําหรับป พ.ศ. 2546- 2549 และแผนประเมิน 

คร้ังที่ 9 ที่กรุงคัมพาลา สาธารณรัฐยกูันดา วนัที่ 8 – 15  พฤศจกิายน พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) 
ไดพิจารณารางขอมติ 27 ขอ และมีการรบัรองขอมติ 25 ขอ โดยถอดรางมติเร่ืองพื้นที่ชุมน้ําของแถบ
อารกติกออก และนํารางมติเรื่อง Transboundary และ Transnational Ramsar Site  มาพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 10 มีมติที่สําคัญไดแก การใชประโยชนทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน พืน้ที่ชุมน้ําและการ
ลดปญหาความยากจน สถานภาพของบัญชีรายช่ือพื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ บทบาท
ของอนุสัญญาฯในการปองกนัลดและปรับตัวตอมหนัตภยัที่เกดิจากธรรมชาติ และการใหความสําคัญ
ในคุณคาทางวฒันธรรม ของพื้นที่ชุมน้ํา 

 
ประเด็นสําคญัของอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้าํ 

1. อนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ําไมละเมิดอํานาจอธิปไตยของภาคีซ่ึงเปนเจาของ 
ดินแดนที่มีพืน้ที่ชุมน้ํา 

2. อนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ําเปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่สงเสริมใหประเทศ
ตางๆมีการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมน้ําอยาง
ยั่งยืนโดนเฉพาะอยางยิ่งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน 

3. พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการเสนอชื่อเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศแลวตอมามีความจําเปน ภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทําเนียบหรือ
จํากัดขอบเขตใหมได แตทั้งนี้ตองเสนอพืน้ที่อ่ืนทดแทนดวย 

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ําเปนลําดับที่ 110 ซ่ึง
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื้นที่ชุมน้ําพรุควนขี้
เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เปนพื้นที่ชุมน้าํที่มีความสําคัญระหวางประเทศแหงแรกของ
ประเทศไทยเปนลําดับที่ 948 ปจจุบันไดมกีารประกาศเพิ่มรวมทั้งหมด 10 แหง ไดแก 

1. พื้นที่ชุมน้าํพรคุวนขี้เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
ลักษณะทั่วไปเปนพื้นที่พรุ ไมเสม็ดขาว มีน้ําทวมขัง พื้นมีกก หญากระจูด 

กระจูดหน ู ขึน้อยูอยางหนาแนน ตั้งอยูทางเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ไดรับ
ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ประมาณ 281,625 ไร 
มีอาณาเขตของผิวน้ํา ประมาณ 20,000 ไร  
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เมื่อวนัที ่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อที ่3,085.5  ไร มีความสําคัญระหวางประเทศครอบคลุมถึงปาเสม็ดผืนใหญ
ที่สุดที่เหลืออยูในประเทศไทย มีความหลากหลายของระบบนิเวศน้ําจืด และนกน้าํสูง ทั้งนกประจํา
ถ่ินและนกอพยพ โดยพบนกกาบบัว (Mycteria leucocepphala) ซ่ึงเปนนกที่พบวาทาํรังวางไขเฉพาะ
บริเวณนี้เทานัน้ เปนแหลงใตสุดที่พบเสอืปลา (Prionailurus vivervinus) พบงูกระดาง (Erpeton 
Tentaculatum) ซ่ึงเปนประชากรที่แยกออกมาจากประชากรอื่นๆ และนกตะกรุม (Leptoptilos 
javanicus) ซ่ึงเปนนกที่มีสถานภาพมแีนวโนมใกลสูญพันธุจํานวนเพยีงเล็กนอยที่อพยพมา 

 
2. พื้นที่ชุมน้าํเขตหามลาสัตวปาบงึโขงหลวง 

       ตั้งอยูอําเภอเซกาและอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปนบึงน้ําจืด
ลักษณะแคบยาว น้ําในบึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร น้ําในบึงไหลลงสูแมน้ําสงคราม
กอนออกแมน้าํโขง  มีเกาะกลางบึง ไดแก ดอนแกว ดอนโพธิ์ ดอนนอง ดอนสวรรค บนเกาะมีปาดิบ
แลงที่คอนขางสมบูรณ 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคญัระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1098 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีความสําคัญจัดเปนพืน้ทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ จัดเปน
บึงน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุและสถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน ปลากางพระรวง (Kryptopterus 
bichirris) ปลาดุกดาน (Clarias batrachus) ปลากัดเขี้ยว (Betta smaragedina) ปลากดัไทย 
(B.splendens) นกกระสานวล (Ardea cinerea)  นกกระสาแด (A. Purpu rea) เหยี่ยวดํา (Milvus 
migrans) เปดคับแค (Nettapus coromandelianus) พบเปดดําหวัสีน้ําตาล (Aythya nyroca) ซ่ึงพบอยู
ในสถานภาพการคุกคามของโลก บึงโขงหลงเปนแหลงอาศัยที่สําคัญสําหรับนกอพยพในฤดูหนาว 33 
ชนิด เปนแหลงอาหารและแหลงวางไขสําหรับปลาหลายชนิด 

 
3. พื้นที่ชุมน้าํดอนหอยหลอด 

ดอนหอยหลอดเปนพืน้ที่ชุมน้ําชายฝงทะเล ลักษณะดนิเกิดจากการทับถม
ของตะกอนแมน้ําและตะกอนน้ําบริเวณปากแมน้ําแมกลอง ทําใหแผนดินขยายออกไปในทะเล 
บริเวณพืน้ที่ตัง้แตแนวชายทะเลลงไปในทะเล ประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพืน้ชายฝงราบเรียบ 
ประกอบดวยตะกอนโคลน เมื่อน้ําลดจะปรากฏเปนสันดอนทราย กวางประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศ เปนลําดับที่ 1099 วันที่ 
5 กรกฎาคม 2544 เนื้อที่ 546,875 ไร รวมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลมีลักษณะธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง 
มีหาดเลนเปนแหลงที่อยูอาศยัของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เปนเอกลักษณสําคัญของพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังมคีุณคาดานความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชอยางนอย 42 ชนิด นกอยางนอย 18 
ชนิด สัตวไมมกีระดกูสันหลังอยางนอย 42 ชนิด และหอยประมาณ 10 ชนิด  

 
4. พื้นที่ชุมน้าํปากแมน้ํากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ตั้งอยูอําเภอเมอืง  จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตสุสานหอย 75 ลานป 
ที่เปนหนึ่งเดยีวในภูมภิาคนี ้ รวมพื้นที่ปาชายเลน หาดเลน หาดทราย ลําคลองนอยใหญหนาเมอืง
กระบี่จนถึงปาชายเลนและแหลงหญาทะเลผืนใหญบริเวณเกาะศรีบอยา 

ประเทศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที ่ 1100 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 133,120 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ คือแหลงหญาทะเลในเกาะศรีบอยา และเปนพื้นทีชุ่มน้ําชายฝงมลัีกษณะเฉพาะแหง
หนึ่งของประเทศไทย พบนกอยางนอย 221 ชนิดในพื้นที่ปาชายเลน เปนแหลงที่พบนกที่อยูใน
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุและสถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน นกยางจนี (Egretta 
eulophotes) นกฟนฟุท (Helioparis personata) และนกทะเลขาเขยีวลายจุด (Tringa guttifer) 
นอกจากนี้ยังพบพะยูน (Dugong dugon) ซ่ึงอยูในสภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ หาดเลนในพื้นที่ชุม
น้ําปากแมน้ํากระบี่ จัดเปนหาดเลนที่มีความสําคัญมากตอนกอพยพในภาคใต ปาชายเลนเปนแหลงที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบพันธุไม 35 ชนิด หญาทะเล 9 ชนิด ชนิดพนัธุนกที่พบประมาณ 
221 ชนิด ในปาชายเลนปากแมน้ํากระบี่ รวมถึงพันธุปลา 232 ชนิด 

 
5. พื้นที่ชุมน้าํเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 

เปนบึงน้ําจดืขนาดเล็กที่งดงามทามกลางภูเขา ตั้งอยูอําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย โดยเขตหามลาสัตวปาหนองบงคายเปนสวนหนึ่งของลุมน้ําเชียงแสนและทะเลสาบเชียงแสน 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1101 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 2,712.5 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอนกประจําถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะนกน้ําทีอ่ยูใน
สภาพมีแนวโนมใกลสูญพนัธุของโลก เชน เปดดําหวัดํา (Aythya baeri) และสถานภาพใกลสูญพันธุ
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ของประเทศไทย เชน นกกาน้ําใหญ(Phalacrocora carbo)นกกะสาแดง(Ardea purpurea) และเหยีย่วดํา 
(Milvus migrans) บริเวณเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย พบนก 121 ชนิด เปนนกทีท่ําอยูทํารังวางไข 
บริเวณนี้อยางนอย 15 ชนดิ ในทะเลสาบเชียงแสนพบพชื 185 ชนิด นกทั้งหมด 225 ชนิด และพบปลา
อยางนอย 46 ชนิด 

 
6. พื้นที่ชุมน้าํเขตรักษาพันธุสตัวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา

ฯ (พรุโตะแดง) 
เปนที่ราบลุมน้ําทวมขังซ่ึงอยูหางจากชายฝงทะเลเปนแหลงรองรับน้ําจาก

ลุมน้ําตอนบน ทอดขนานไปกับแนวชายฝงทะเลภาคใตดานตะวันออกในระยะหางประมาณ 7 
กิโลเมตร พืน้ที่ประกอบดวยพรดุั้งเดิม ปาพรุที่กลายสภาพเปนปาเสม็ดและไมพุม และพรหุญา มี
ภูมิอากาศคอนขางรอนและชืน้กวาปาชนิดอ่ืนครอบคลุมอําเภอเมือง ตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1102 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 125,625 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ เปนปาพรุดั้งเดิมผืนใหญที่สุดที่ยังคงเหลืออยูในประเทศไทย และเปนแหลงที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว พบส่ิงมีชีวิตที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 
สถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน นกตะกรุม (Leptoptilos javanieus) นกฟนฟุท  (Heliopais 
personata) นกเปลาใหญ  (Teron cepeller) เตาหม (Cuora amboinensis) เตาดํา (Siebenroekiella 
crassicollis) ตะโขง (Tomistoma schlegelii) และจระเขน้ํา (Crocodylus porocus) สถานภาพใกลถูก
คุกคามของโลก เชน นกเหยี่ยวหวัปลาใหญหัวเทา (Lchthyophaga ichthyaetus) นกโพระดกหลากสี 
(Megalaima raffesii) นกหวัขวานสามนิ้วหลังสีไพร (Dinopium raffesii) นอกจากนี้ยังมีกลุมสังคม
พืชที่ซับซอน ทั้งพืชยืนตน พืชลมลุก เฟนตางๆขึ้นอยูอยางหนาแนน มพีันธุไมเฉพาะถิ่นอยางนอย 50 
ชนิด พบนกอยางนอย 217 ชนิด ปลาอยางนอย 62 ชนดิ สัตวเล้ียงลูกดวยนม 59 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 
52 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 19 ชนดิ 
 

7. พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง – 
ปากแมน้ําตรัง 

ประกอบดวยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แมน้ํา ปากแมน้ํา และชายฝง ตั้งอยู
อําเภอสีเกาและอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศเปน
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ลําดับที่ 1182   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 515,745 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้าํที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศ ไดแก ประกอบดวยพื้นทีชุ่มน้ําหลากหลายรูปแบบ เชนปาชายเลน ปา
จากหาดเลน หาดทราย แนวปะการังและแหลงหญาทะเล เปนที่อยูอาศัยของชนิดพนัธุที่หายากและอยู
ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิดพบนกอยางนอย 212 ชนิด โดยหาดเจาไหมเปนแหลงทํารังวางไข
แหงเดียวของนกกระสาคอดําใน (Malay Penisula) มีความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและสัตว 
นอกจากนี้ยังเปนบริเวณที่มคีวามหลากหลายของหญาทะเลอยางนอย 8 ชนิด เชน หญาเตา (Thalassia 
hemprichii) หญาชะเงาใบขาว (Enhalus acoroides) ระบบนิเวศนี้มคีวามสําคัญตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดย 
เปนแหลงอาหาร แหลงหลบภัย แหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน โดยเฉพาะปลา กุง ปู และพะยูน 
(Dugong dugon) พบปลาอยางนอย 75 ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทนิบก 13 ชนดิ สัตวเล้ือยคลาน 39 
ชนิด และสัตวเล้ียงลูกดวยนม 22 ชนิด 
  

8.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหลงชาตแิหลมสน – ปากแมน้ํากระบุรี – ปากคลอง
กะเปอร 

เปนปาชายเลนผืนใหญที่สุด ที่เหลืออยูของประเทศไทย และเขตอินโด – 
แปซิฟก ตั้งอยูอําเภอเมืองจังหวดัระนอง ประการเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
ลําดับที่ 1183 วันที่ 14 สิงหาคม 2545 เนื้อที่ 677,625 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพืน้ที่ชุมน้ําระหวาง
ประเทศ เปนพื้นที่ชุมน้ําทีป่ระกอบดวยระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําหลายแบบผสมผสานกัน ไดแก หาด
เลน หาดทราย แหลงปะการัง แหลงหญาทะเล และปาชายเลนดกึดําบรรพที่สุด มีความสมบูรณมาก
แหงหนึ่งของประเทศ สามารถพบตนโกงกสงขนาดใหญที่มีอายุมากกวา 300 ป เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของชนิดพันธุที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง คอื นกยางจัน (Egretta eulophotes) สถานภาพ
ใกลถูกคุกคาม คือ เหยี่ยวแดง (Haliaturindus)  เหยีย่วหนาเทา (Butastus indicus) และสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ คือนกกระเต็นใหญปกสีน้ําตาล (Haleyon amauroptera) เปนแหลงที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก พบนกอยางนอย 50 ชนิด สัตวที่อาศัยอยูหนาดินและในดิน 77 ชนดิ 
ปลามากกวา 82 ชนิด พบแหลงหญาทะเลในบานบางจากและบานหาดทรายดํา 

  9.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
ประกอบดวยเกาะตางๆ 42 เกาะ ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางอยูเปนกลุม

เกาะกลางทะเลในแนวเหนอื – ใต เปนเขาหินปูนสูงชันตั้งอยู อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธานี  
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศลําดับที่ 1184 วันที ่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2548 เนื้อที่ 63,750 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้าํที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
ประกอบดวยพื้นที่ชุมน้ําหลายรูปแบบ เชน หาดทราย หาดหนิ ปาชายเลนและแนวปะการัง เปนแหลง
ที่มีความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตว โดยบางชนดิจัดเปนพืชพันธุเฉพาะถิ่น ไดแก 
กลวยไมนารีชองอางทอง (Paphiopedilum niveum) ส่ิงมีชีวิตที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก 
นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก (Haliaectus 
leucogaster) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor) พบสังคมพืชที่ประกอบดวยปาดงดิบแลง ครอบคลุมพื้นที่
ของเกาะขนาดใหญ ปาชายหาดเปนปาโปรงขึ้นบริเวณแคบๆตามชายหาดและเชิงเขาหินปูนซึ่งมีช้ัน
ดินนอย และปาชายเลนพบอยูนอยมากบริเวณซอกหินทีม่ีหาดทราย หรือหาดเลน 
  

10.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
เปนอาวตืน้ลอมรอบดวยปาชายเลนที่ตอเปนผืนใหญในอําเภอเมืองและ

อําเภอตะกั่วทุง จังหวดัพังงา  สวนที่เปนหาดเลนมีเนื้อที่ 25,300 ไร ระดับน้ําในอาวคอนขางตื้น
ประมาณ 1- 4 เมตร 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศประกอบดวยเกาะ
ประมาณ 42 เกาะ เชน เกาะเขาเตา เกาะพระอาดเฒา เกาะมะพราว เกาะปนหยี เกาะเขาพิงกัน มีความ
หลากหลายของระบบนิเวศทัง้ชายหาด ปากแมน้ํา ปาชายเลน หาดเลน หนาผา หาดหนิและแหลงหญา
ทะเลเปนตวัอยางของพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่เปนแหลงของชนิดพันธุที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง ไดแก พะยนู (Dugong dugon) สถานภาพคกุคามของโลก ไดแก นกหัวโตมลายู (Charadrius 
peronii) นกฮอมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก 
(Haliaeetus leucogastus)  

ขอดีของประเทศไทยในการเขารวมอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้าํ 
1.  อนุสัญญาฯเปนหนึ่งในกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนรัุกษและ

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลก และอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธ (CITES) 

2.  การเปนภาคีทาํใหมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศในการ
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด 
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3. เปนการนําพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญของประเทศ เขาไปในทะเบยีนรายชื่อพ้ืนที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับประเทศ (Ramsar Site) 

4.  การเปนภาคีทาํใหประเทศตางๆไดรับขาวสารขอมูลและคําแนะนําที่ทนัสมัย 
รวมถึงขอคิดเห็นตางๆ 

5.  ภาคีสามารถเสนอขอรับการชวยเหลือจากตางประเทศหรือเงินกองทนุ 
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