
ภาคผนวก ก. 
ทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 

ของอนุสัญญาแรมซารในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ของอนุสัญญาแรม
ซาร 10 แหง  
  1. พรุควนขี้เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
    2. พื้นที่ชุมน้ําปากแมน้ํากระบี่ 
  3. พื้นที่ชุมน้ําเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(พรุโตะแดง) 
 4. พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากน้ําตรัง 
 5. พื้นที่ชุมน้ําแหงชาติแหลมสน-ปากแมน้ํากระบุรี-ปากคลองกะเปอร 
 6. พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
 7.  พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
 8. พื้นที่ชุมน้ําในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง 
  ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร เปนลําดับ
ที่ 1092 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตั้งอยูในเขตอําเภอบึงโขงหลง อําเภอหนองคาย เนื้อที่ 13,837 ไร 
เปนบึงน้ําจืดลักษณะแคบยาว โดยมีความยาว 13 กิโลเมตร กวาง 2 กิโลเมตร น้ําในบึงลึกเฉลี่ย 0.5-1 
เมตร สวนที่ลึกที่สุดประมาณ 6 เมตร รอบบึงมีชุมชนประมาณ 18 หมูบาน ประชากรเปนกลุม
วัฒนธรรมไทย-ลาว มีประเพณีวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับพื้นที่ รวมท้ังพื้นที่ที่มีศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติสูง พบนกอยางนอย 27 ชนิด นกประจําถ่ิน 3 ชนิด นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสม
พันธุ 26 ชนิด ปลาอยางนอย 25 ชนิด ชนิดที่อยูในสภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ไดแก ปลาดุกดาน 

 9.  พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร เปน
ลําดับที่ 110 วันที่ 5  กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตั้งอยูตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัดสุมทรสงคราม 
เนื้อที่ประมาณ 546,875 ไร สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ําและ
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ตะกอนน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ําแมกลองทําใหแผนดินนขยายออกไปในทะเล 8 กิโลเมตร มีลักษณะ
พื้นผิวชายฝงราบเรียบ ประกอบดวยตะกอนทราย โคลนกระจายเต็มพื้นที่ เมื่อน้ําลงจะปรากฏเปนหาด
เลนสันดอนทรายกวางประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่เปนดินโคลนคอนขางเหลว เนื้อดินมีความอุดมสม
บูรรของธาตุอาหาร เปนที่อยูอาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ซ่ึงถือเปนเอกลัษณของหาดเลน 
พบนกอยางนอย 18 ชนิด เปนนกทะเลและนกชายเลนชนิดที่อยูในสภาพใกลสูญพันธุ สัตวไมมี
กระดูกสันหลังอยางนอย 42 ชนิด หอยประมาณ 10 ชนิด และพันธุไมโกงกางใบเล็กและโกงกางใบ
ใหญขึ้นหนาแนน ดอยหอยหลอดเปนที่กักเก็บตะกอนขนาดใหญที่พัดพามาตามแมน้ํากอนลงสูทะเล 
เปนแหลงผลผลิตทางการประมงหลายชนิดที่ทํารายไดใหแกทองถ่ิน เชน หอยหลอด หอยแครง และ
หอยแมลงภู 

  10. พื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 
  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ของอนุสัญญาแรมซาร เปน
ลําดับที่  1101 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ประมาณ 2,711 ไร ตั้งอยูตําบลโยนก ตําบลปาสัก 
อําเภอเชียงแสนและตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เดิมเปนหนองน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงถูก
ลอมรอบดวยเนินเขาเตี้ยๆ โดยรอบเปนแองรองรับน้ําฝนตามธรรมชาติ ทางราชการไดกอสราง
เขื่อนน้ําลนกั้นทางน้ําไหลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของหนองน้ํา เกิดเปนหนองน้ําขนาดใหญขึ้น 
จึงมีช่ือเรียกอีกวา “ทะเลสาบเชียงแสน” ไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที่  4 เมษายน 
พ.ศ. 2528 พบนกอพยพอยางนอย 121 ชนิด เปนนกน้ํา 53 ชนิด นกประจําถ่ิน 57 ชนิด นกอพยพแต
มิใชเพื่อการผสมพันธุ 56 ชนิด เปนทั้งนกประจําถ่ินและนําอพยพ 8 ชนิด นําที่ทํารังวางไขใน
บริเวณหนองน้ํา 15 ชนิด พบกลุมปลาที่พบในหนอง บึง แมน้ํากกและแมน้ําโขง อยางนอย 13 ชนิด 
กลุมปลาที่พบในแมน้ําโขงในเขตจังหวัดเชียงรายมีอยูอยางนอย 143 ชนิด และพืชน้ํา 24 ชนิด 
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เกณฑของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา 

 1. พื้นที่ชุมน้ํา ท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 
  เกณฑสําหรับจําแนกวินิจฉัยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศภายใตมาตรา 2 
ของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา เกณฑนี้ไดรับการรับรองจากการประชุมสมัชชาภาคีที่เมือง บริสเบน 
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) มีใจความดังตอไปนี้ 
1. เกณฑสําหรับประเมินคุณคาของพื้นท่ีชุมน้ําท่ีเปนตัวแทน หรือท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ 
 พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หากเปนตัวอยางที่ดี หรือเปนประเภทที่แสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําของภูมิภาคนั้น พื้นที่ชุมน้ําจะ
ไดรับการพิจารณาใหไดรับเลือกภายใตเกณฑ 

 1. เปนตัวอยางประเภทที่หายากหรือที่ไมธรรมดาในเขตชีวภูมิศาสตรที่สมควร (1a) 
 2. เปนตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี ซ่ึงแสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําในภูมิภาคที่สมควร (1b) 
 3. เปนตัวแทนที่ดีของประเภททั่วไป ซ่ึงพื้นที่นั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑในขอ2 (1c) 
 4. เปนตัวแทนของประเภทที่เปนสวนประกอบหนึ่งของพื้นที่ชุมน้ํารวม ที่เปนแหลง
ที่อยูอาศัยอันอุดมสมบูรณ พื้นที่ชุมน้ําที่มีคุณคาระดับชาติสามารถไดรับการพิจารณาเปนพื้นที่ชุมน้ํา
ที่สําคัญระหวางประเทศได หากมีบทบาทสําคัญทางดานอุทุกวิทยา ชีววิทยาในระบบลุมน้ําหรือ
ระบบชายฝงทะเลระหวางประเทศ (1d) 
 5. เปนพื้นที่ชุมน้ําในประเทศกําลังพัฒนาที่มีคุณคาสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ภายใตกรอบการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย ทั้งนี้เนื่องจาก
มีบทบาทสําคัญทางชีววิทยา หรือนิเวศวิทยา (1e) 

 1.1 เกณฑท่ัวไปสําหรับการใชพืชหรือสัตวในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 
 พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

 1. เปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดพันธุ สายพันธุ ของพืชและสัตวที่หายาก มีแนวโนมใกลสูญพันธุ
หรือเปนถ่ินที่อยูอาศัยของประชากรพืชและสัตวดังกลาวมากกวาหนึ่งชนิดพันธุในจํานวนหนี่ง (2a) 
 2. มีคุณคาพิเศษในการดํารงมีความหลากหลายของพันธุกรรม และระบบนิเวศของภูมิภาค
เนื่องเพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุพืชหรือพันธุสัตวในพื้นที่นั้น (2b) 
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 3. มีคุณคาพิเศษในฐานะที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวในชวงสําคัญของ
วงจรชีวิต (2c) 
  4. มีคุณคาพิเศษสําหรับชนิดหรือสังคมพืชและสัตวเฉพาะถิ่น (endemic species) (2d) 

 1.2 เกณฑเฉพาะสําหรับการใชนกน้ําในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 
  พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

  1. ตามปกติสามารถใหนกน้ําอาศัยอยูได 20,000 ตัว อยูไดตลอดเวลา (3a) 
  2. ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวนพอสมควร จากกลุมสําคัญ ซึ่งเปนดัชนีแสดงคา
ความอุดมสมบูรณ หรือความหลากหลายของพื้นที่ชุมน้ําอยูไดตลอดเวลา (3b) 
  3. ในกรณีที่มีขอมูลประชากรนกน้ํา ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวนรอยละ 1 ของประชากร
ในชนิดพันธุ หรือสายพันธุหนึ่งอยูไดตลอดเวลา  (3c) 

 1.3 เกณฑเฉพาะสําหรับการใชพันธุปลาในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 
  1. เปนถ่ินที่อยูของสายพันธุ ชนิดพันธุ หรือวงจรชีวิต และปฏิสัมพันธ ของชนิดพันธุของ
ปลาพื้นเมืองในสัดสวนที่มีนัยสําคัญและ/หรือของประชากรปลาที่เปนตัวแทนของพื้นที่ชุมน้ํา 
และ/หรือ คุณคาที่เกื้อหนุนตอความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (4a) 
  2. เปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุวางไข แหลงอนุบาลตัวออนและ/
หรือเสนทางในการอพยพ  ซึ่งประชากรปลาไมวาภายในพื้นที่ชุมน้ําหรือจากแหลงน้ําอื่นๆ 
ตองพึ่งพาอาศัย (4b) 

2. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ มีความสําคัญระดับชาติ 
 มีคุณสมบัติตามเกณฑ 3 ขอ ดังนี้ 

 2.1 เกณฑสําหรับประเมินความเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีเปนตัวแทนที่ดีหรือมีเอกลักษณเฉพาะ 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 
  1. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติหรือใกลเคียงธรรมชาติ ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ซ่ึงพบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย 
  2. เปนตัวอยางที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะโดดเดนเปน
เอกลักษณหาไดยากในประเทศไทย 
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  3. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบธรรมชาติวิทยา
ชีววิทยา นิเวศนวิทยา หรืออุทกวิทยา 
  4. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีคุณคาสําคัญตอการดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตไทย
และวัฒนธรรมไทย 

 
 2.2 เกณฑท่ีประเมินจากพืชและสัตวในพื้นท่ีชุมน้ํา 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 

  1. เปนถ่ินที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวที่หาไดยากใกลสูญพันธุอยางยิ่ง หรือใกลสูญพันธุ
หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ในประเทศไทย 
  2. มีคุณคาพิเศษตอการดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย 
  3. มีคุณคาพิเศษตอการดํารงอยูของชนิดพันธุหรือสังคมของพืช หรือสัตวพื้นเมือง 
หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งชนิดของไทย 

 2.3 เกณฑท่ีประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หากเปนพื้นที่ชุมน้ําที่อยู
ภายในเขตพื้นที่อนุรักษหรือในเขตพื้นที่คุมครองตามกฎหมายของไทย 

3. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น 
 มีคุณสมบัติตามเกณฑ 2 ขอ ดังนี้ 

 3.1 เกณฑท่ีประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หากเปนพื้นที่ชุมน้ําใน
บัญชีรายช่ือแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2532) 

 3.2 เกณฑท่ีประเมินจากความสําคัญท่ีมีตอทองถิ่น 
  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หาก 
  1. มีความสําคัญตอวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นไทย เปนแหลงกําเนิดของปจจัยที่จําแนกตอ
การดํารงชีพ เชน เปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร เชื้อเพลิง พืชเสนใย และวัตถุดิบในการ
ประกอบชีพ 
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  2. มีคุณคาทางสังคม  ประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา  ประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน 
นันทนาการทองถ่ิน ตลอดจนเปนเสนทางสัญจร 
  3. มีความสําคัญตอระบบนิเวศทองถ่ิน เชน ชวยปองกันน้ําทวม ชวยรักษาสมดุลของ
ภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ชวยรักษาคุณภาพน้ํา 
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