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ตารางภาคผนวกที่ 1   ประเภท  ที่ตั้ง  และเนื้อที่ของพื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติ

พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ
ตร.กม. (ไร) นก ปลา

แองเชียงแสน ที่ราบลุมนํ้าทวมถึง หนองน้ํา อาเภอเชียงแสน 62.4 ตร.กม. 121 143 1b,2a
มีนํ้าตลอดป และมีนํ้าบางฤดู อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย (39,000 ไร) 2b,4a

หนองเล็งทราย หนองน้ํา มีนํ้าบางฤดู ตําบลปาแฝก 9.6 ตร.กม. 56 24 2a,4b
มีพืชนํ้า ตาบลเจรญราษฏร (6,000 ไร)

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
กวานพะเยา บึงน้ําจืด มีนํ้าตลอดป หนองนํ้ ตําบลเวียง อําเภอเมือง 20.5296 ตร.กม. 14 47 1e

มีนํ้าตลอดปและมีนํ้าบางฤดู จังหวัดพะเยา (12,831 ไร)
ที่ราบลุมน้ําทวมขัง

ที่ราบลุมน้ํายม ที่ราบลุมนํ้าทวมถึง หนองน้ํา ใต วเมืองสุโขทัยครอบคลุม 496 ตร.กม. 58 14 1e,2a,4b
มีนํ้าตลอดป และมีนํ้าบางฤดู มาถึงเขตอําเภอบางระกํา (310,000 ไร)

จังหวัดพิษณุโลก
บึงสีไฟ บึงน้ําจืด มีนํ้าตลอดป อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 8.624 ตร.กม. 83 33 2a,4b

(5,390 ไร)
บึงบอระเพ็ด บงนาจ  มีนํ้าขังตลอดป และ ตําบลหนองกรด 212.379 .กม. 187 44 2a,2b,

มีที่ลุมชื้นแฉะโดยรอบ ตําบลเกรียงไกร  อําเภอเมือง (132,737 ไร) 3a,3b,
ตําบลทับกฤษ  อําเภอชุมแสง 4b
ตําบลเขาพนมเศษ อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค

พ้ืนที่ชุมน้ําใน แองน้ํา ลําหวย ลําธาร ตําบลสองแคว ตําบลยางคราม เนื้อที่อุทยานฯ 364  - 1a,2d
อุทยานแหงชาติ ตําบลสบเตี๋ย อําเภอจอมทอง 482 ตร.กม.
ดอยอินทนนท ตําบลแมนาจร ตําบลชางเคิ่ง (301,250 ไร)

ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 
ตําบลแมวิน ตําบลทุงป
อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม

แมนํ้าสาละวิน แม  ้ําไหลตลอดป อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ความยาว 120 กม.  - 111 1d,4a
ถึงอําเภอสบเมย จังหวัดตาก (ชวงที่ไหลผานเขต

แดนประเทศไทย)
หนองหาน บึงน้ําธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 125.2 ตร.กม. 32 31 1b,1e,2a

(78,250 ไร)
หนองหานกุมภวาปหนองน้ําธรรมชาติ มีพืชนํ้า อาเภอกุมภวาป 45 ตร.กม. 74 39 1b,2a

จังหวัดอุดรธานี (28,125 ไร) 4b
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
บึงละหาน หนองน้ําธรรมชาติ มีพืชนํ้า อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 29.09 ตร.กม. 56 25 1e,2a,

(18,181 ไร) 3b
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต บึงน้ําธรรมชาติ มีนํ้าตลอดป ตําบลบานตอง ตําบลโสกกาม เนื้อที่เขตหามลาฯ 29 25 2a,3b
หามลาสัตวปาบึง อ  าบลบงโขงหลง 12.90 ตร.กม.
โขงหลง ตําบลโพธิหมากแขง อําเภอ (8,062 ไร)

บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต อางเก็บน้ํากึ่งธรรมชาติ ตําบลเสม็ด ตําบลบานบัว เนอทเขตห าฯ 11 18 2a,3b
หามลาสัตวปาอาง มีนํ้าบางฤดู ตําบลนาสะแกโพรง 6.2 ตร.กม.
เก็บนํ้าหวยจรเข อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ( 3,876 ไร)
มาก
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต อางเก็บน้ํากึ่งธรรมชาติ ตําบลเสม็ด ตําบลสะแกชํา เนอทเขตห าฯ 30 18 2a,3b
หามลาสัตวปาอาง มีนํ้าตลอดป อําเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย 7.09 ตร.กม.
เก็บนํ้าหวยตลาด (4,434 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต อางเก็บน้ํากึ่งธรรมชาติ อําเภอประโคนชัย เนอทเขตห าฯ 23 14 2a
หามลาสัตวปาอาง มีนํ้าตลอดป จังหวัดบุรีรัมย 5.71 ตร.กม.
เก็บนํ้าสนามบิน (3,568 ไร)
แมนํ้าโขง แมนํ้าระหวางประเทศ แมนํ้าโขงตอนกลางผาน  ความยาวกวา 2,400 กม.  - 289 1d,1e

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 60,900 ตร.กม. 2a,4a,
และตอนลางผานจังหวัดเลย (38,062,500 ไร) 4b
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

แมนํ้าสงคราม แองน้ํา วังน้ําในแมนํ้า อาเภอทงฝน อําเภอบานดุง 13,001.4 ตร.กม.  - 183 2a,4b
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร (8,125,875 ไร)
อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย
และอําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม

ลําปลายมาศ ลําน้ํา และปาไมพุมที่มีนํ้าทวม อําเภอลําปลายมาศ 19 ตร.กม. 5 37 2a
บางฤดู อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย (11,875 ไร)

ลําโดมใหญและ แมนํ้า ที่ราบน้ําทวมถึงลําหวย ตําบลโดมประดิษฐ พ้ืนที่ตามลําน้ํา 188 36 1e,2a
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต ลําธาร ตําบลศรีวิเชียร อําเภอน้ํายืน ประมาณ 30 กม.
รักษาพันธุสัตวปา จงหวดอบลราชธาน เนื้อที่เขตรักษาพันธุฯ
ยอดโดม 225.35 ตร.กม.

(140,845 ไร)
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต ที่ราบลุมน้ําทวม มีนํ้าบางฤดู ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาน เนื้อที่เขตรักษาพันธุฯ 223 26 2a
รักษาพันธุสัตวปา ตาบลบานยาง าบลบานข 1,560 ตร.กม.
ภูเขียว ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตร (975,000 ไร)

สมบูรณ และตําบลนางแดด
ตําบลหนองแวง ตําบลหนอง
บัวแดง อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต อางเก็บน้ํา หนองน้ํามีนํ้า หม  4,5,6,7,8,11 ตําบลบางพระ เนื้อที่เขตหามลาฯ 139 17 2a
หามลาสัตวปาอาง ตลอดป และมีนํ้าบางฤดู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 18.56 ตร.กม.
เก็บนํ้าบางพระ (11,600 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน แมนํ้า ลําธาร ทั้งที่มีนํ้าไหล อําเภอหนองหญาปลอง เนื้อที่อุทยานฯ 408 42 2a,4b
อุทยานแหงชาติ ตลอดปและบางฤดูกาล อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง 2,915 ตร.กม.
แกงกระจาน น้ําตก อางเก็บน้ํา จงหวดเพชรบ ี อําเภอหัวหิน (1,821,875 ไร)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
แมนํ้าแควนอย แมนํ้ามีนํ้าไหลตลอดป อําเภอสังขละบุรี ความยาวประมาณ  - 31 1e,2a,

อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค 318 โลเมตร 4b
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แมนํ้าแควใหญ แมนํ้ามีนํ้าไหลตลอดป อําเภอสังขละบุรี อําเภอทอง พื้นที่แมนํ้า 400 100 1e,2a,
และบางฤดู ลําธาร ลําหวย ผาภูมิ อําเภอศรีสวัสดิ์ 7,827.47 ตร.กม. 4b
นํ้าตก หนอง บึง อางเก็บน้ํา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (4,892,168.75 ไร)

แมนํ้าแมกลอง แมนํ้ามีนํ้าไหลตลอดป อําเภอเมือง อําเภอทามวง ความยาวประมาณ 178 102 1e,2b
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 140 กิโลเมตร
อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม
อําเภอเมือง อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี อําเภออัมพวา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ดอนหอยหลอด หาดเลน ปาชายเลน ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง 24.09 ตร.กม. 18  - 1e,2b
จังหวัดสมุทรสงคราม (15,056.25 ไร)

พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต ที่ราบลุมริมแมนํ้า ตาบลบานง  ําเภอสามโคก 0.1184 ตร.กม. 100  - 2a,3a
หามลาสัตวปาวัด จงหวดปทมธาน (74 ไร)
ไผลอมและ
วัดอัมพุวราราม
ปากแมนํ้าเวฬุ แมนํ้า ปากแมนํ้า ปาชายเลน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ถึง 250 ตร.กม. 22 59 2a,4b

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (156,250 ไร)
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หวงน้ําทะเลตื้น แนวปะการัง อาเภอแหลมงอบ เนื้อที่อุทยานฯ 74  - 1e,2a
อุทยานแหงชาติ หาดทราย หาดหิน หาดโคลน จังหวัดตราด 650 ตร.กม.
หมูเกาะชาง ปาชายเลน ลําธารสายสั้นๆ (406,250 ไร)

นํ้าตก
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย ชายฝงทะเล ตําบลเพ อําเภอเมือง เนื้อที่อุทยานฯ 109  - 1e,2a
อุทยานแหงชาติ อาว เกาะ แนวปะการัง ตาบลแกลง อําเภอแกลง 131 ตร.กม.
เขาแหลมหญา - จังหวัดระยอง (81,875 ไร)
หมูเกาะเสม็ด
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หวงทะเลน้ําตื้น เกาะนอก กิ่งอําเภอสามรอยยอด เนื้อที่อุทยานฯ 316 25 1e,2a
อุทยานแหงชาติ ชายฝง โขดหินและหนาผา และอําเภอกุยบุรี 130 ตร.กม. 2c,3b
เขาสามรอยยอด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (81,253 ไร)

ปาชายเลน ที่ลุมริมทะเลน้ํา
ทวมถึง ที่ลุมน้ํากรอย ทุงน้ํา
จืด

พ้ืนที่ชุมน้ําใน ลําธาร ลําหวย นํ้าตก แองน้ํา จงหวัดสระบุรี เนื้อที่อุทยานฯ 198  - 1e,2c
อุทยานแหงชาติ แกงหิน หนองน้ํา จงหวดนครราชสีมา 2,168.64 ตร.กม.
เขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี (1,355,396.96 ไร)

จังหวัดนครนายก
พ้ืนที่ชุมน้ําใน ลําธาร นํ้าตก แกง อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม เนื้อที่อุทยานฯ 155 80 1b,2a
อุทยานแหงชาติ ทะเลสาบเหนือเขื่อน จังหวัดสุราษฏรธานี 738.8 ตร.กม.
เขาสก (461,751 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต บึงน้ําจืดธรรมชาติ ที่มีพืชนํ้า อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนอทเขตหามลาฯ 217 29 1b,1e,
หามลาสัตวปา พร อําเภอรนโด จังหวัดสงขลา 457 ตร.กม. 2a,2b,
ทะเลสาบนอย อําเภอหัวไทร (285,625 ไร) 3a,3b

จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต ทะเลสาบน้ํากรอย ตําบลคลองรี ตําบลทาหิน เนอทเขตห าฯ 216 88 1a,2a
หามลาสัตวปา ตาบลค  าเภอสะทงพระ 364.6656 ตร.กม. 3b
ทะเลสาบ ตําบลบางเขียด ตําบลชะแล (227,916 ไร)

ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร
ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง
ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแส
สินธุ จังหวัดสงขลา และ
ตําบลปากพระยูน ตําบล
ดอนประดู ตําบลเกาะหมาก
ตําบลเกาะนางคํา อําเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
แมนํ้าสายบุรี แมนํ้า มีนํ้าไหลตลอดป ในเขตอําเภอสุขิริน จังหวัด ความยาวประมาณ  - 103 1e,2a

นราธิวาส ไหลวกเขาเขต 184 กม. พ้ืนที่ลุมน้ํา 4b
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประมาณ 2,170 ตร.กม.
ออกสูอาวไทยที่อําเภอสายบุรี (1,356,250 ไร)
จังหวัดปตตานี

พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต หนองน้ํา ทุงหญา ปาที่ถูก ตาบลเขาตอก ตําบลเคียนซา เนื้อที่เขตหามลาฯ 104 39 1b,2a
หามลาสัตว นํ้าทวมบางฤดู ตําบลอรัญทามจารี 29.56 ตร.กม.
ปาหนองทุงทอง อําเภอเคียนซา ตําบลทาชี (18,475 ไร)

อําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฏรธานี

แมนํ้าตาป แมนํ้า มีนํ้าไหลตลอดป ไหลจากอําเภอทุงใหญ จังหวัด ความยาวประมาณ  - 39 1b,1e,
นครศรีธรรมราช มารวมกับแม 132 กม. เนื้อที่พ้ืนที่ 4b
นํ้าพุมดวงที่อําเภอพุนพิน ลมน  12,225 ตร.กม.
จัวหวัดสุราษฎรธานี ออกสูอาว (7,640,625 ไร)
ไทยที่บริเวณอาวบานดอน

พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต พรุดั้งเดิม ปาที่ถูกน้ําทวมบาง อําเภอตากใบ เนื้อที่เขตรักษาพันธุฯ 217 62 1b,2a
รักษาพันธุสัตวปา ฤด จังหวัดนราธิวาส 346.36 ตร.กม. 4b
เฉลิมพระเกียรติ (216,475 ไร)
สมเด็จพระเทพฯ
(ปาพรุโตะแดง)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน ปาชายเลน หาดทราย อําเภอเมือง อําเภอกะเปอร เนื้อที่อุทยานฯ 175 119 2a
อุทยานแหงชาติ แหลงปะการัง จงหวดระนอง และ 315 .กม.
แหลมสน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (196,875 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย อําเภอเกาะพระทอง เนื้อที่อุทยานฯ 66 110 1b,2a
อุทยานแหงชาติ แหลงปะการัง อาเภอคระบ  งหวัดพังงา 128 ตร.กม. 4b
หมูเกาะสิมิลัน (80,000 ไร)
อาวพังงา อาว ปากแมนํ้า ปาชายเลน อําเภอเมือง อําเภอตะกั่วทุง 400 ตร.กม. 88 82 1b,2a

หาดเลน หนาผา โขดหิน จังหวัดพังงา (250,000 ไร) 4b
แหลงหญาทะเล

พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย ปาชายเลน ตําบลไมขาว ตําบลสาคู เนื้อที่อุทยานฯ 86  - 1b,2a
อุทยานแหงชาติ แหลงปะการัง ตาบลเชงทะเล าเภอถลาง 90 ตร.กม.
สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต (56,250 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน แหลงปะการัง หาดทราย ตําบลหนองทะเล เนื้อที่อุทยานฯ
อุทยานแหงชาติ หนาผา โขดหิน ปาชายเลน ตําบลอาวนาง ตําบลไสไทย 389.96 ตร.กม. 22 57 4b,2a
หาดนพรัตนธารา พรุนํ้ากรอย ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง (243,725 ไร)
 - หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
พ้ืนที่ชุมน้ําใน ชายหาด โขดหิน ปาชายเลน อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง เนอท ทยานฯ 137  - 1b,2a
อุทยานแหงชาติ แหลงหญาทะเล แหลง จงหวดตรัง 230.86 ตร.กม. 3b,4b
หาดเจาไหม ปะการัง (144,330 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําในเขต หาดทราย หาดเลน ตําบลนาเกลือ ตําลบลลิบง เนื้อที่เขตหามลาฯ 101 - 1b,2a,
หามลาสัตวปาหมุ ปาชายเลน แหลงหญาทะเล อําเภอกันตัง ตําบลหาดสําราญ 447.7992 ตร.กม. 3b
เกาะลิบง แปลงปะการัง อาเภอปะเหรยญ งหวัดตรัง (279,687 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน บึงน้ําจืด ปาชายเลน อําเภอควนโดน อําเภอเมือง เนื้อที่อุทยานฯ 304 - 2a
อุทยานแหงชาติ จังหวัดสตูล 196 ตร.กม.
ทะเลบัน (122,500 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย หนาผา โขดหิน ตาบลเกาะสาหราย เนื้อที่อุทยานฯ 106 - 1b,2a,
อุทยานแหงชาติ แหลงปะการัง อาเภอเมอง งหวดสตูล 152.01 ตร.กม. 4b
เกาะตะรุเตา (95,006.25 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย หนาผา โขดหิน ตาบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย เนอท ทยานฯ 53 - 2a,4b
อุทยานแหงชาติ ปาชายเลน แหลงปะการัง จงหวดสุราษฏรธานี 102 ตร.กม.
หมูเกาะอางทอง (63,750 ไร)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย หนาผา โขดหิน ตาบลเกาะลันตานอย เกาะ เนื้อที่อุทยานฯ 185 260 2a,4b
อุทยานแหงชาติ ปาชายเลน แหลงปะการัง ลนตาใหญ ตําบลเกาะกลาง 134 ตร.กม. ( าเค )
หมูเกาะลันตา อําเภอเกาะลันตา  จังหวัด (83,750 ไร) 19 

กระบี่ (นํ้าจืด)
พ้ืนที่ชุมน้ําใน หาดทราย หนาผา โขดหิน ตาบลเกาะพระทอง เนื้อที่อุทยานฯ 91 214 2a,4b
อุทยานแหงชาติ ปาชายเลน แหลงปะการัง อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 134.971 ตร.กม.
หมูเกาะสุรินทร แหลงหญาทะเล (84,357 ไร)
อาวทุงคา-อาวสวี อาว ปาชายเลน  หาดเลน อําเภอเมือง อําเภอสวี 48.16 ตร.กม. 99 50 1b,2a,4b

จังหวัดชุมพร (30,100 ไร)
ปากแมนํ้ากระบี่ ปากแมนํ้า ปาชายเลน อําเภอเมือง จังหวัด 114 ตร.กม. 221 50 2a,3b

หาดเลน กระบี่ (71,250 ไร)
ปากแมนํ้าตรัง ปากแม  าชายเลน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 160 ตร.กม. 90 50 1b,2a,

หาดเลน (100,000 ไร) 3b,4b
ปากคลองกะเปอร ปาชายเลน หาดเลน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ประมาณ 69.504 50 - 1b,2a,4b

ตร.กม. (43,440 ไร)
ชายฝงมีความยาว

รวมประมาณ 30 กม.



ผ-12

ี่ตั้ ื้ ี่

ื ้ ี่อ
ี

นํ้า

ู ็ต จั ั ู ็ต

ตารางภาคผนวกที่ 1  (ตอ)
พื้นท่ีชุมนํ้า ประเภท ท ง เนอท จํ ิ ั ุ เกณฑแรมซารานวนชนดพนธ

ตร.กม. (ไร) นก ปลา
ปาชายเลน ปาชายเลน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 312 ตร.กม. 90 50 2a,4b
ปะเหลียน-ละงู และอําเภอทุงหวา อําเภอละงู (195,000 ไร)

จังหวัดสตูล
อาวบานดอน อาว ปากแมนํ้า ปาชายเลน อําเภอไชยา อําเภอดอนสัก พนท าวและชายฝง 50 24 1b,2a

หาดเลน อําเภอเมือง จังหวัด ทะเลมความยาวรวม 4b
สุราษฎรธานี ประมาณ 120 กม.

อาวปตตานี อาว ปากแมนํ้า ปาชายเลน อําเภอเมือง อําเภอยะหริ่ง 50 ตร.กม. 30 32 1e,2a
หาดเลน แหลงหญาทะเล จังหวัดปตตานี (31,250 ไร) 4b

อาวปากพนัง ปากแม  หาดเลน อําเภอปากพนัง อําเภอเมือง 150 ตร.กม. 13 50 1e,2a
ปาชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช (93.750 ไร) 3b,4b

ชายฝงทะเล ปาชายเลน ตั้งแตแหลมยาบูถึงอาวมะขาม 21.28 ตร.กม. 90 - 1b,2a
ดานตะวันออก ฝงทะเลดานตะวันออกของ (13,300 ไร)
ของเกาะภูเก็ต เกาะภเก  งหวดภเก

หมายเหตุ   เกณฑแรมซาร หมายถึง  เกณฑของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา เกี่ยวกับการพิจารณาพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
                                          -    หมายถึง  ไมมีขอมูล 
ท่ีมา: สํานักงานนโยลายและแผนสิ่งแวดลอม
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