พืน้ ที่ช่มุ นํ้า
และ
อนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)
่ วยพืน้ ที่ช่มุ นํ้า
หรือ อนุสญ
ั ญาวาด้

พืน้ ที่ช่มุ นํ้า (Wetland) หมายถึงลักษณะทางภูมปิ ระเทศทีม่ รี ปู แบบเป็ น พืน้ ทีล่ ุ่ม พืน้ ทีร่ าบลุ่ม
พืน้ ทีล่ ุ่มชืน้ แฉะ พืน้ ทีฉ่ ่ํานํ้า มีน้ําท่วม มีน้ํ าขัง พืน้ ทีพ่ รุ พืน้ ทีแ่ หล่งนํ้า ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติแ
มนุษย์สร้างขึน้ ทัง้ ทีม่ นี ้ําขังหรือท่วมอยูถ่ าวรและชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งนํ้านิ่งและนํ้าทัง้ ทีเ่ ป็ น้ํนา
ั่
นํ้ากร่อย และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพืน้ ทีช่ ายฝงทะเล
และพืน้ ทีข่ องทะเล ในบริเวณซึง่ เมือ่ นํ้าลดลงต่ํ าสดุ มี
ลึกของระดับนํ้าไม่เกิน 6 เมตร
คุณประโยชน์ของพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า คือ การเป็ นแหล่งนํ้า แหล่งเก็บกักนํ้าฝนและน้ํ าท่า เป็ นแ
ทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติ ทีม่ นุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกีย่ วใช้ประโยชน์ได้ และมีความสําคัญต่อ
การคมนาคมในท้องถิน่ รวมถึงการเป็ นแหล่งรวมสายพันธุพ์ ชื และสัตว์ อันมีความสําคัญทางนิเวศวิทยา
และการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นแหล่งของผูผ้ ลิตทีส่ าํ คัญในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้
บางแห่งยังมีความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเทีย่ ว ประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ และเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั ทางธรรมชาติวทิ ยา อีกด้วย
้
หน้าที่ การอุม้ ซับพลังอันรุนแรงของลมและคลื่น พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าคือตัวปกปองแผ่
นดินทีเ่ ชื่อมต่อจา
พายุ นํ้าท่วมและความเสียหายจากการกระแทกของคลื่น ต้นไม้ในพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าช่วยกรองมลพิษและสิ
สกปรกทีม่ ากับนํ้า ทีล่ ุ่มชืน้ แฉะนํ้าจืดส่วนใหญ่จะอยูใ่ นบริเวณทีร่ าบนํ้าท่วมของแม่น้ํ า พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าที
ระหว่างบริเวณนํ้าขึน้ นํ้าลงเป็ นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ดุ ทีแ่ สดงให้เห็นการแพร่กระจาย (invasion) การปรับตัว
(modification) และการทดแทน (succession) ของพืชพรรณในพืน้ ที่ กระบวนการแพร่กระจายและการ
ทดแทนได้แก่การเจริญงอกงามของหญ้าทะเล พืชเหล่านี้ชว่ ยดักตะกอนและเพิม่ อัตราการตกตะกอน
ตะกอนทีถ่ ูกจับไว้จะเพิม่ กลายเป็ นทีเ่ ลนราบ สิง่ มีชวี ติ ในเลนเริม่ ตัง้ ตัวและกระตุน้ ให้เกิดสิง่ มีชวี ติ รูปแบบ
อื่นมากขึน้ ทําให้องค์ประกอบอินทรียข์ องดิน

ประเภทของพืน้ ที่ช่มุ นํ้า
พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า มีความหมายครอบคลุมถึงแหล่งนํ้าเกือบทุกประเภท ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึ
ั ่ ้า สบน้ํ า สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ
บ่อ กระพัง (ตระพัง) บาราย แม่น้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชายคลอง ฝงนํ
กุด ทุง่ กว๊าน มาบ บุ่ง ทาม พรุ สนุ่น แก่ง นํ้าตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน
ั ่ ะเล พืดหินปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุง้ อ่าว ดินดอนสามเหลีย่ ม
ชายทะเล ชายฝงท
่ ปาเลน
่
่
่
่
่
ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองนํ้า กร่อย ปาพรุ
ปาชายเลน
ปาโกงกาง
ปาจาก
ปาแสม
รวมทัง้ นาข้าว นากุง้ นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บนํ้า เป็ นต้น โดยมีประเภทหลักทีส่ าํ คัญ คือ
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

พรุ (bog) หรือ มัสเคก (พรุเขตหนาว) คือดินพิตทีเ่ ป็ นกรด (พรุพติ – peat bog)
ทุง่ มัวร์ (moor) ในขัน้ แรกมีลกั ษณะเหมือนพรุแต่ต่อมาได้รวมตัวกับดินบนยอดเนิน
มอสส์ (แหล่งทีอ่ ยู)่ ได้แก่พรุทย่ี กตัวสูงขึน้ ในสก็อตแลนด์
พรุดนิ ด่าง (fen) คือดินพรุน้ําจืดทีม่ คี ุณสมบัตทิ างเคมีของนํ้าใต้ดนิ เป็ นด่าง ซึง่ หมายความว่า
สัดส่วนของประจุไฮดร็อกซีล ปานกลางถึงสูง (มีคา่ pH มากกว่า 7)
ทีล่ ุ่มชืน้ แฉะ (marsh) อาจเป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีเ่ ป็ นนํ้าจืดหรือนํ้าเค็มก็ได้ ลักษณะสาคัญ
ํ ของมันก็
ความเปิดโล่งทีม่ พี ชื พรรณประเภทเตีย้ ขึน้ อยู่
ทีล่ ุ่มชืน้ แฉะชายฝงั่ (นํ้าเค็ม) อาจอยูค่ กู่ บั ชวากทะเลและอยูย่ าวตามทางนํ้าระหว่างเกาะขวา
ั่
ั ่ านใน พืชพรรณอาจเริม่ จากต้นกกทีข่ น้ึ ในนํ้ากร่อยไปจนถึงต้นซาลิโคเนีย ที่
ชายฝงและชายฝงด้
ขึน้ บนดินเลนเค็ม พืน้ ทีป่ ระเภทนี้ยงั อาจปรับใช้เป็ นทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์หรือนาเกลือ
ทีล่ ุ่มชืน้ แฉะนํ้าจืดอาจประกอบด้วย หญ้า กก หญ้าทรงกระเทียมและไม้ลม้ ลุกอื่นๆ (อาจมีไม้พมุ่
เตีย้ ) ทีอ่ ยูไ่ ด้กบั นํ้าตืน้ ถือเป็ นพรุทม่ี รี ปู แบบเปิ ดโล่ง
คารร์ (carr) คือพรุดนิ ด่างอีกชนิดหนึ่งทีไ่ ด้พฒ
ั นามาถึงจุดทีส่ ามารถรองรับต้นไม้ได้ คารร์เป็ น
ชื่อเรียกันยุโรปตอนเหนือ
มาบ (swamp) คือพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ ตี น้ ไม้ขน้ึ มากกว่าหญ้าและวัชพืชเตีย้ เป็ นชื่อทีเ่ รียกในเขตร้อ
และอเมริกาเหนือ ดินและนํ้าอาจมีความเป็ นกรด โดยมาบทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในประเทศไทยคือ มาบ
ตาพุด มาบพระจันทร์ มาบอัมฤทธิ และมาบกะเบา
่
ปาชายเลน
(mangrove forest) คือพืน้ ทีท่ ส่ี ภาพทีล่ ุ่มนํ้าเค็มหรือนํ้ากร่อยทีม่ ตี น้ ไม้ชายเ
่
ขึน้ อยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ เช่น ต้นโกงกาง แสม ลําพู ชะคราม เช่น ปาชายเลนอุ
ทยานแห่งชาติอา่ ว
่
พังงา ปาชายเลนศู
นย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บึงบายู (bayou) หรือ (slough) เป็ นชื่อทีเ่ รียกร่องหรือทางนํ้าทีไ่ หลผ่านมาบ หรือบึง บางครัง้ ก
เรียก”ร่องนํ้าขึน้ -ลง” (creek)
พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้ามนุ ษย์สร้าง สิง่ ประดิษฐ์ของมนุษย์ทท่ี าํ ขึน้ เพือ่ จงใจให้เป็ นทีส่ าํ หรับรองรับนํ้าท่
ฉับพลัน เพือ่ ทําให้น้ําโสโครกสะอาดขึน้ ส่งเสริมให้เกิดทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ และอา
เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการหย่อนใจ อาจเรียกว่าแก้มลิงก็ได้

•

หนองนํ้าในทีด่ อน (pocosin) คือพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีค่ ล้ายพรุการมีไม้พมุ่ และต้นไม้ทนไฟขึน้ เป็ นส่ว
ใหญ่ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ

ั่
ทัง้ นี้พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีอ่ ยูใ่ นเขตนํ้าขึน้ นํ้าลง (intertidal) ทีพ่ บตามชายฝงทะเลจะต้
องมีอุณหภูมไิ ม่
สุดโต่ง คลื่นไม่รนุ แรงจัดมาก มีความเค็มไม่สงู และการนําพาของตะกอนเบาบาง รวมทัง้ อยูใ่ นตําแหน่งที่
เข้าลักษณะระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมของชวากทะเล (estuarine environment)
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าในประเทศไทย
•

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
่
่
และสิง่ แวดล้อม ได้สาํ รวจและพบว่าประเทศไทยมีพน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าประกอบด้วยปาชายเลน
ปาพรุ
หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบและแม่น้ํากระจายอยูท่ วประเทศรวมเนื
ั่
้อทีไ่ ด้ 22.88 ล้านไร่ เท่ากับ
ร้อยละ 7.5 ของพืน้ ที่
่ วยพืน้ ที่ช่มุ นํ้า
อนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ อนุสญ
ั ญาวาด้

อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า หรืออนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตามชือ่ สถานทีจ่ ดั
ให้มกี ารประชุมเพือ่ รับรองอนุ สญ
ั ญาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1971) คือ เมืองแรมซาร์
ประเทศอิหร่าน อนุ สญ
ั ญานี้เป็ นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึง่ กําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพือ่ ร่วมมือในการอนุ รกั ษ์แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีช่ ุม่ นํ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เริม่ ต้น
เน้นการดําเนินการด้านการอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าเพือ่ อนุรกั ษ์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกนํ้
ต่อมาขอบเขตการดําเนินการของอนุ สญ
ั ญาฯ ได้ขยายให้กว้างขึน้ โดยเน้นการอนุรกั ษ์และการใช้
ประโยชน์ของพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า อย่างชาญฉลาดในทุกๆด้าน ตลอดจนเพือ่ อนุรกั ษ์และยับยัง้ การสูญหายของ
พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าในโลกโดยมีพนั ธกิจทีส่ าํ คัญของอนุสญ
ั ญากล่าวถึง “ในการดําเนินงานระดับชาติโดยความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในทุกภูมภิ าคทัวโลก”
่
อนุ สญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้เมือ่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975) ตามเงือ่ นไขว่าด้วย
อนุสญ
ั ญา ฯ จะมีผลบังคับใช้เมือ่ ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็ นภาคี 7 ประเทศ ขณะนี้นบั ถึง พ.ศ. 2551 มี
ประเทศต่าง ๆ จากภูมภิ าคทัวโลกเข้
่
าร่วมเป็ นภาคีทงั ้ สิน้ 158 ประเทศ
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์เป็ นลําดับที่ 110 ซึง่ พันธกรณีของอนุสญ
ั ญาฯ มี
ั บนั ประเทศไทยมีพน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่า
ผลบังคับใช้วนั ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 ปจจุ
ประเทศ (Ramsar Site) จํานวน 11 แห่งพืน้ ทีร่ วมประมาณ 2,257,830 ไร่ คือ

่ ตว์ป่าทะเลน้ อย จังหวัดพัทลุง
1. ลําดับที่ 984 พืน้ ที่ช่มุ นํ้า พรุควนขีเ้ สียนในเขตห้ามลาสั
่ เสม็ดขาว ดงหญ้าชืน้ แฉะ ทุง่ กระจูด ดงกกกลม ดงแขม
มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 3,085 ไร่ ประกอบด้วย ปาพรุ
หาดเลน เป็ นแหล่งอาศัยทีส่ าํ คัญของนกนํ้ากว่า 187 ชนิด โดยเฉพาะนกกาบบัว ซึง่ พบว่าทํารังวางไข่
ทีน่ ่ีเพียงแห่งเดียว พบนกทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ ได้แก่ นกอ้ายงัว่ และนกตะกรุม นกที่
อยูใ่ นสภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาบบัว นกช้อนหอยขาว เหยีย่ วดํา
และนกฟินฟุตพบปลา 34 ชนิด สัตว์เลือ้ ยคลาน 29 ชนิด สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 8 ชนิด ปญั หาทีส่ าํ คัญใน
ั บนั คือคุณภาพนํ้าเริม่ เสือ่ มโทรมลงจากการเพิม่ ขึน้ ของตะกอนทีเ่ กิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืช
ปจจุ
และกิจกรรมการเกษตรโดยรอบ

่ ตว์ป่าทะเลน้ อย จังหวัดพัทลุง
พืน้ ที่ช่มุ นํ้า พรุควนขีเ้ สียนในเขตห้ามลาสั

่ ตว์ป่าบึงโขงหลงจังหวัดหนองคาย มีพน้ื ที่
2. ลําดับที่ 1098 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตห้ามลาสั
ประมาณ 13,837.5 ไร่ เป็ นหนึ่งในบึงนํ้าจืดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี
ลักษณะแคบยาว เกิดจากลําห้วยหลายสายไหลมารวมกัน เป็ นส่วนหนึ่งของทีร่ าบนํ้าท่วมถึงของแม่นํ
สงคราม พบนกประจําถิน่ อย่างน้อย 44 ชนิด เป็ นแหล่งพักพิงของนกอพยพในฤดูหนาวไม่น้อยกว่า 37
ชนิด เช่น นกกระสาแดง และนกอุม้ บาตร ซึง่ อยูใ่ นสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ พบปลา 80 ชนิด สัตว์สะเทิน
ั บนั พืน้ ทีก่ ารเกษตร
นํ้าสะเทินบก 6 ชนิด สัตว์เลือ้ ยคลาน 6 ชนิด และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 2 ชนิด ปจจุ
โดยรอบมีการเปลีย่ นแปลงเป็ นสวนยางพารา ไร่ยาสูบและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
คุณภาพนํ้า และสารเคมีตกค้าง

่ ตว์ป่าบึงโขงหลงจังหวัดหนองคาย
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตห้ามลาสั

3. ลําดับที่ 1099 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม มีพน้ื ทีป่ ระมาณ
546,875 ไร่ ซึง่ รวมทัง้ พืน้ ทีบ่ นบกและในทะเลของตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ่ ตําบลบางแก้ว
ั่
และตําบลคลองโคน เป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าชายฝงทะเลมี
ลกั ษณะทางธรรมชาติทห่ี ายากทีเ่ กิดจากการทับถ
ของตะกอนปากแม่น้ํา หาดเลน แห่งนี้เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของหอยหลอด และหอยอีกหลายชนิดทีม่ ี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็ นแหล่งอาหารของนกชายเลนหลากหลายชนิด ชนิดพันธุส์ ตั ว์ใกล้สญ
ู พันธุ์
ั บนั มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ทด่ี นิ
ได้แก่ เหยีย่ วแดง นกแอ่นกินรัง ละนกนางนวลแกลบเล็ก ปจจุ
ไปจากเดิม โดยเฉพาะการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา และการขยายตัวขอ
ชุมชน

พืน้ ที่ช่มุ นํ้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

4. ลําดับที่ 1100 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าปากแมนํ่ ้ากระบี่จงั หวัดกระบี่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 133,120 ไร่
่
ครอบคลุมพืน้ ทีต่ งั ้ แต่สสุ านหอย 45 ล้านปีทเ่ี ป็ นหนึ่งเดียวในภูมภิ าคนี้เขตผังเมืองรวมกระบี่ ปาชายเลน
่ ชายฝงั ่ เทือกเขาหินปูน ลําคลองน้อยใหญ่หน้าเมืองกระบีจ่ นถึงปาชายเลน
่
หาดเลน หาดทราย ปาพรุ
่
และแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ในบริเวณเกาะศรีบอยา ปาชายเลนปากแม่
น้ํากระบีม่ สี ภาพสมบูรณ์แล
สวยงาม พบนกอพยพและนกชายเลนถึง 221 ชนิด ทีส่ าํ คัญคือนกตีนเทียน นกหัวโตทรายใหญ่ นกหัว
่
โตมลายู พบพะยูนซึง่ เป็ นชนิดพันธุห์ ายากใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ ของประเทศไทย พบพันธุไ์ ม้ปาชายเลน
่
25 ชนิด พันธุไ์ ม้ปาชายหาด
84 ชนิด พบหญ้าทะเล 9 ชนิด ปากแม่น้ํากระบีเ่ ป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ กี ารประ
ประสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง

พืน้ ที่ช่มุ นํ้าปากแมนํ่ ้ากระบี่จงั หวัดกระบี่

่ ตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย มีพน้ื ที่
5. ลําดับที่ 1101 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตห้ามลาสั
ประมาณ 2,712.5 ไร่ เป็ นบึงนํ้าจืดขนาดเล็กในเขตอําเภอเชียงแสน เป็ นแหล่งพักพิงทีส่ าํ คัญของนก
อพยพในฤดูหนาว ในบริเวณนี้พบนกอพยพอย่างน้อย 121 ชนิด เป็ นนกนํ้า 53 ชนิด ทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพ
ถูกคุกคาม ได้แก่ นกกานํ้าใหญ่ นกกระสาแดง นกกระสาดํา เหยีย่ วดํา เป็ ดดํา หัวสีน้ําตาล เป็ ดดําหั
ั ่ นตกขอ
ดํา หนองบงคายเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาหมอแคระซึง่ พบเฉพาะในแหล่งนํ้าจืดแถบใต้ฝงตะวั
แม่น้ําโขงเท่านัน้

่ ตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตห้ามลาสั

ิ
ิ
6. ลําดับที่ 1102 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเฉลมพระเกี
ยรตสมเด็
จพระเท
่ ดงั ้ เดิมผืนใหญ่
ิ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 125,625 ไร่ ปาพรุ
รัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธวาส
ทีส่ ดุ ผืนสุดท้ายของประเทศไทยทีย่ งั คงเหลืออยูม่ พี นั ธุไ์ ม่เฉพาะถิน่ อย่างน้อย 50 ชนิด เช่น ช้างไห้ กาบ
อ้อย พญาไม้ ปาหนันช้าง เต่าร้าง หมากงาช้าง เป็ นต้น พบนกอย่างน้อย 217 ชนิด สัตว์เลือ้ ยคลาน 52
ชนิด และปลา 62 ชนิด ซึง่ บางชนิดอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม เช่น เหยีย่ วปลาใหญ่หวั เทา นกตะกรุม
ั
นกเปล้าใหญ่ เป็ นต้น ปญหาของพื
น้ ทีแ่ ห่งนี้คอื มีการระบายนํ้าออกจากพรเุ พือ่ ทําการเกษตร ส่งผลต่
ระดับนํ้าในพรุ และเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ในพืน้ ทีพ่ รุ

ิ
ิ
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเฉลมพระเกี
ยรตสมเด็
จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะ
ิ
แดง) จังหวัดนราธวาส

ิ
ิ
่
่ ตว์ป่าหมู่เกาะลบง
7. ลําดับที่ 1182 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตหาดเจ้
าไหม-เขตห้ามลาสั
– ปากนํ้าตรัง จังหวัดตรัง มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 515,745 ไร่ ประกอบด้วยแม่น้ํา ลําคลอง ร่องนํ้า นํ้าตก บ
่ ปาเสม็
่ ด ปาจาก
่
่
่
ั่
นํ้าร้อน ถํ้าและธารลอด ปาพรุ
ปากแม่น้ํา ปาชายเลน
ปาชายหาด
ชายฝงทะเล
สัน
ทราย หาดทราย หาดเลน แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล อ่าว และหมูเ่ กาะ ทําให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนิดพันธุท์ ห่ี ายากและอยูใ่ นสถานภาพถูก
คุกคามหลายชนิด เช่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตมาลายู และพะยูน หมูเ่ กาะลิบงเป็ น
แหล่งชุมชนนกอพยพทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็ นทีพ่ กั จองนกอพยพ จากทวีปอาฟริกา
คือ นกหัวโตกินปู ปี หนึ่ง ๆ อาจพบเพียงไม่กค่ี รัง้ หรือบางปีอาจไม่พบเลย เป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลา
เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ อาทิ ปลาในกลุ่มปลากะพง เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมีความงดงามของ
ั บนั มีการเปลีย่ นแปลง
ธรรมชาติ เป็ นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาวิจยั ทีส่ าํ คัญแหล่งหนึ่ง ปจจุ
รูปแบบการใช้ทด่ี นิ ไปจากเดิม โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการเกษตร ปลูกยาพารา และปาล์มนํ้ามัน
และการขยายตัวของชุมชน

ิ
ิ – ปากนํ้าตรัง
่
่ ตว์ป่าหมู่เกาะลบง
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตหาดเจ้
าไหม-เขตห้ามลาสั
จังหวัดตรัง

ิ
่
8. ลําดับที่ 1183 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตแหลมสน
-ปากแมนํ่ ้ากระบุรี – ปากคลอง
กะเปอร์จงั หวัดระนอง มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 677,625 ไร่ ประกอบด้วยระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าหลายแบบที
ผสมผสานกันเป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าผืนใหญ่ ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และปา่
ชายเลนดึกดําบรรพ์ทส่ี ดุ มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศพบต้นโกงกางขนาดใหญ่ทม่ี อี ายุ
มากกว่า 300 ปี เป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยหลบภัยและขยายพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ นานาชนิด มีความหลากหลาย
่
ทางชีวภาพสูงมาก ปาชายเลนบริ
เวณปากแม่น้ํากระบุรี ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิจยั ระดับนานาชาติ
่
เกีย่ วกับปาชายเลนได้
รบั การประกาศเป็ นพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑล ลําดับที่ 4 ของประเทศไทยจัดว่าเป็ น
่
พืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลประเภทปาชายเลนแห่
งแรกของโลก เป็ นแหล่งนกอพยพตามฤดูกาล เช่น นกทีม่ ี
สถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์ เช่นนกยางจีน นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล เหยีย่ วดํา ปลาทะเลชนิดเด่นคือ
กลุ่มปลาการ์ตูน ปลาสินสมุทร

ิ
่
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตแหลมสน
-ปากแมนํ่ ้ากระบุรี – ปากคลองกะเปอร์จงั หวัดระนอง

ิ ่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพน้ื ที่
่
9. ลําดับที่ 1184 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตหมู
ประมาณ 63,750 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กและขนาดกลาง 42 เกาะ อยูเ่ ป็ นกลุ่มกลางอ่าวไทย
เป็ นแหล่งประมงทีเ่ รียกกันว่า “ ช่องอ่างทองของการประมง ” ซึง่ หมายถึงเป็ นแหล่งพักของปลาในวัย
เจริญพันธุแ์ ละวัยอ่อนของปลาเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลาทู ปลาลัง ปลาเก๋า ปลาจวด เป็ นแหล่ง
ปะการังทีง่ ดงามทีส่ ดุ ของประเทศไทยจึงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติมชี ่อื เสียงด้านความงดงามของภูมิ
ทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศ พบปลาอย่างน้อย 161 ชนิด สาหร่ายทะเลอย่างน้อย 43 ชนิด พบหอยอย่าง
น้อย 192 ชนิด สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมพบ 20 ชนิด พบนก 15 ชนิด พรรณพืช 117 ชนิด มีชนิดพรรณพืช
และพันธุส์ ตั ว์ทม่ี สี ถานภาพถูกคุกคามใกล้สญ
ู พันธุห์ ลายชนิด

ิ ่เกาะอางทองจั
่
่
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตหมู
งหวัดสุราษฏร์ธานี

ิ ่ งงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 250,000 ไร่
่
10. ลําดับที่ 1185 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตอาวพั
่
เป็ นอ่าวตืน้ ล้อมรอบด้วยปาชายเลนต่
อเนื่องเป็ นผืนใหญ่มเี นื้อทีป่ ระมาณ 132,381 ไร่ ประกอบด้วยเกาะ
ั เกาะเขาพิงกัน เป็ นต้นปาชาย
่
น้อยใหญ่ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาดเฒ่า เกาะมะพร้าว เกาะปนหยี
เลนในอ่าวพังงา มีความอุดมสมบูรณ์ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีคุณค่ามหาศาลในการให้ผลผลิต
่ ชายเลนและการประมงเป็ นแหล่งพันธุก์ รรมของพืชและเป็นสถานอนุบาลสัตว์น้ํา ชนิดพันธุพ์ ชื
ต้านปาไม้
่
่ เช่น ยางนา ตะเคียน
ประกอบด้วยพืชปาเลน
เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว พืชปาบก
่
หิน เต่าร้าง พืชปาเขาหิ
นปูน เช่น พลับพลา กาหยี พบหญ้าทะเล 11 ชนิด สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอย่าง
น้อย 27 ชนิด นกมากกว่า 120 ชนิด

ิ ่ งงา จังหวัดพังงา
่
พืน้ ที่ช่มุ นํ้าอุทยานแหงชาตอาวพั

11. ลําดับที่ 1,734 พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มเี นื้อทีป่ ระมาณ
43,074 ไร่ หรือ 68.92 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่ อ.สามร้อยยอด และ อ.กุยบุรี จ.
ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และรับการประกาศให้
เป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ เมือ่ วันที่ 14 ม.ค. 2551 พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าสา
ร้อยยอด เป็ นพืน้ ทีร่ าบลุ่มเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มีน้ําขังหรือท่วมถึงอยูอ่ ย่างถาวร ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นนํ้าจื
และนํ้ากร่อย เป็ นแหล่งทีม่ อี งค์ประกอบทางชีวภาพ กายภาพ มีความหลากหลายของชนิดพืช สัตว์และ
ธาตุอาหาร เป็ นแหล่งอาศัยของพันธุป์ ลาและสัตว์น้ํา สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม และเป็ นแหล่งนํ้าเพือ่ กา
อุปโภค เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วนันทนาการ และเป็ นแหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ การประกอบอาชีพการประมงที่
สําคัญของชุมชนท้องถิน่ พบนกทัง้ หมด 110 ชนิดเป็ นนกประจําถิน่ 82 ชนิด

พืน้ ที่ช่มุ นํ้าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

่
การเข้ารวมเป็
นภาคีอนุสญ
ั ญา
ประเทศใด ๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือเป็ นหนึ่งในหน่วยงานพิเศษ หรือองค์กร
พลังงานปรมาณูนานาชาติ The International Atomic Energy Agency (IAEA) หรือ ภาคีของ The
Statutes of the International Court of Justice (SICJ) สามารถเข้าเป็ นภาคี ของอนุสญ
ั ญาฯ ได้ 3 วิธี
ดังนี้
• ลงนามโดยไม่มขี อ้ งสงวนใด ๆ พร้อมกับการให้สตั ยาบัน
• ลงนามเพือ่ รับรองอนุ สญ
ั ญา ฯ ก่อนแล้วจึงให้สตั ยาบัน
• ภาคยานุ วตั (การเข้าเป็นภาคีใหม่)
โดยผูแ้ ทนเป็ นทางการของประเทศนัน้ ๆ มอบสัตยาบันสารต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห้งสหประชาชาติ ทัง้ นี้ประเทศทีจ่ ะเข้าร่วมเป็ นภาคีจะต้องเสนอชือ่ พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่
ความสําคัญในทางนิเวศวิทยา และอุทกวิทยา พร้อมทัง้ ข้อมูลพืน้ ฐานและแผนทีแ่ สดงทีต่ งั และขอบเขตที่
ชัดเจน โดยเสนอตามรูปแบบ “Ramsar datasheets” มาพร้อมกับการขอเข้าร่วมเป็ นภาคี หรือเสนอ
หลังจากนัน้ โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ซง่ึ datasheets เหล่านี้จะได้รบั การจัดพิมพ์เป็ น “ ทะเบียน
พืน้ ทีช่ ุม่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศ ” (Directory of Wetlands of International Importance)
โดยสามารถเพิม่ เติมพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญในดินแดนของตนในภายหลังได้อกี ด้วย ในขณะทีม่ พี น้ื ที่
ชุม่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) มากกว่า 1,800 แห่ง

่
ข้อตกลงของการเข้ารวมเป็
นภาคี
ข้อตกลงหลัก ๆ ของรัฐทีเ่ ข้าร่วมในภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ คือ
• ภาคีจะต้องคัดเลือกพืน้ ทีช่ ุม่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 แห่ง บรรจุใน
ทะเบียนพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ อี ยูใ่ นทะเบียน (มาตรา 3 วรรค 1)
• ภาคีตอ้ งกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าอย่างชาญฉลาด ไม่วา่ พืน้ ที่
ชุม่ นํ้านัน้ จะอยูใ่ นทะเบียนหรือไม่ (มาตรา 3 วรรค 1)
• ทําการปรึกษากับภาคีอ่นื ๆ เกีย่ วกับการดําเนินงานของอนุสญ
ั ญา ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีช่ ุม่ นํ้าที่
ตัง้ อยูต่ ามพรมแดนระหว่างประเทศ มีการใช้ทรัพยากรนํ้าร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพร่วมกัน
และมีการพัฒนาความช่วยเหลือสําหรับโครงการพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า
• ภาคีตอ้ งสนับสนุ นเงินช่วยเหลือแก่อนุสญ
ั ญา ฯ จํานวนเงินช่วยเหลือของแต่ละประเทศขึน้ กับการแบ่ง
ตาม UN Scale

ประเด็นสําคัญที่ควรรู้
• อนุสญ
ั ญาแรมซาร์ไม่ละเมิดอํานาจอธิปไตยของภาคี ซึง่ เป็ นเจ้าของดินแดนทีม่ พี น้ื ทีช่ มุ่ นํ้า
• อนุสญ
ั ญาแรมซาร์เป็ นอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศทีส่ ง่ เสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีการอนุรกั ษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าอย่างยังยื
่ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ความสําคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
• พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าใดทีได้รบั การเสนอเป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสาคัญ
ํ ระหว่างประเทศแล้ว ต่อมามีความ
จําเป็ น ภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทําเนียบหรือจํากัดขอบเขตใหม่ได้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งเสนอพืน้ ทีอ่ ่นื
ทดแทนด้วย
การเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
• ทําให้มกี ารอนุ รกั ษ์และยับยัง้ การสูญเสียของพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าในแต่ละภูมภิ าคของโลก
ั าความขัดแย้งในการอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าระหว่างประเทศตลอดจน
• ลดปญห
สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในพืน้ ทีร่ วมทัง้ ฝูงนกนํ้าทีอ่ พยพตามฤดูกาลไปอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจาก
อนุสญ
ั ญา ฯ ระบุวา่ ภาคีจะต้องร่วมมือในการจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าและสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้รว่ มกัน
• ทําให้มกี ารอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าและสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้อย่างฉลาด เนื่องจาก
อนุสญ
ั ญา ฯ ระบุหน้าทีท่ ภ่ี าคีจะต้องกระทํา คือ ให้คาํ นึงถึงการอนุรกั ษ์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าในการกําหนด
แผนการใช้ทด่ี นิ และแผนการจัดการระดับชาติ ซึง่ การดําเนินการตามแผนการจัดการระดับชาติ ซึง่
การดําเนินการตามแผนนี้ จะเป็ นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างฉลาดตลอดจนทําให้มพี น้ื ทีช่ มุ่ นํ้าที่
ต้องสงวนรักษาไว้
้ นการเสือ่ มเสียสภาพของพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า โดยเฉพาะทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้โดยมีการติดตาม
• ทําให้มกี ารปองกั
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
่
พันธกรณี ในการเข้ารวมเป็
นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
ข้อตกลงหลัก ๆ ของประเทศทีเ่ ข้าร่วมในอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ คือ
• ภาคีแต่ละประเทศจะต้องคัดเลือกพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติหรือระหว่างประเทศอย่างน้อย
1 แห่ง บรรจุใน “ ทะเบียนรายชื่อพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศ ” นอกจากนัน้ แล้ว
มาตรา 3 วรรค 1 ยังระบุให้แต่ละประเทศส่งเสริมการอนุรกั ษ์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ อี ยูใ่ นทะเบียนด้วย
• ภาคีแต่ละประเทศต้องกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าอย่างชาญฉลาด
ไม่วา่ พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าจะอยูใ่ นทะเบียนหรือไม่
• ภาคีแต่ละประเทศสามารถทําการปรึกษากับภาคีอ่นื ๆ เกีย่ วกับการดําเนินงานของอนุสญ
ั ญาฯ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีอ่ ยูต่ ามพรมแดนระหว่างประเทศมีการใช้ทรัพยากรนํ้าร่วมกัน และมี
การพัฒนาความช่วยเหลือสําหรับโครงการพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า
• ภาคีแต่ละประเทศต้องสนับสนุ นเงินช่วยเหลือแก่อนุสญ
ั ญา ฯ จํานวนเงินช่วยเหลือแก่อนุสญ
ั ญาฯ

จํานวนเงินช่วยเหลือของแต่ละประเทศขึน้ กับการแบ่งตาม UN Scale ซึง่ สําหรับประเทศไทยต้อง
บริจาคประมาณ 5,313 ฟรังค์สวิส ในแต่ละปีเท่ากับจํานวนบริจาคของประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย
่
ผลดีในการเข้ารวมเป็
นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
• อนุสญ
ั ญาแรมซาร์เป็ นหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป้ าและพืช
่ ใ่ กล้จะสูญพันธุ์ (CITES) อนุ สญ
ปาที
ั ญามรดกโลก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชนิดพันธุอ์ พยพ อนุสญ
ั ญาว้า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก ในการ
เป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาปดระเภทนี้เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมโลก
ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมร่วมกัน
• การเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ทาํ ให้มโี อกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศ ใน
การประชุมเพือ่ พิจารณาหลักการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าอย่างชาญฉลาด เช่น มติของ
ประเทศภาคีจากการประชุมสมัชชาภาคี ครัง้ ที่ 3 ทําให้เกิดกองทุนความช่วยเหลือในการจัดการพืน้ ที่
ชุม่ นํ้าแก่ประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาขึน้
• การเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์จะนําชื่อเสียงมาสูป่ ระเทศและเป็ นการนําพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าสําคัญของ
ประเทศ เข้าไปในทะเบียนรายชื่อพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ทําให้
เป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวโลก
่
นอกจากนัน้ ยังเป็ นการเพิม่ ความเป็ นไปได้สาํ หรับภาคีทเ่ี ป็ นประเทศกําลัง
พัฒนาจะได้รบั การสนับสนุ น และความช่วยเหลือในการดําเนินงานอนุรกั ษ์และจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าใน
ประเทศของเรา
• การเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ จะทําให้ภาคีประเทศต่าง ๆ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลและคําแนะนําที่
ทันสมัยเกีย่ วกับพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า และข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการใช้ประโยชน์พน้ื ทีช่ มุ่
ั าความเสือ่ ม
นํ้าอย่างชาญฉลาด ทัง้ นี้ ซึง่ อาจจะนํามาประยุกต์ใช้ในการอนุรกั ษ์และการแก้ไขปญห
โทรมของพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าของประเทศไทยต่อไป
• ภาคีสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ จากต่างประเทศหรือเงินกองทุนอนุสญ
ั ญาฯ
(Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use) ได้โครงการละประมาณ
40,000 ฟรังค์สวิสหรือประมาณ 1,000,000 บาท
่ ดเกี่ยวกับพืน้ ที่ช่มุ นํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศทั
่
ข้อมูลลาสุ
วโลก
่
• จนถึงขณะนี้ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นภาคี ทัง้ สิน้ 158 ประเทศ จํานวนพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญ
ระหว่างประเทศกว่า 1,800 แห่ง
• พืน้ ทีช่ ุม่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศทีเ่ ล็กทีส่ ดุ มีขนาด 2.33 เฮกแตร์ (2 ไร่) อยูท่ ป่ี ระเทศ

•
•
•
•

•
•
•
•

ออสเตรเลียส่วนพืน้ ทีท่ ใ่ี หญ่ทส่ี ดุ มีขนาด 6.8 ล้านเฮกแตร์ (42.5 ล้านไร่)อยูท่ ป่ี ระเทศบอสวานา
ประเทศทีม่ จี าํ นวนพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศทีม่ ากทีส่ ดุ คือ สหราชอาณาจักร มี
ทัง้ สิน้ 169 แห่ง
ประเทศทีม่ พี น้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศจํานวนน้อยทีส่ ดุ คือมีประเทศละ 1 แห่ง มี
ทัง้ สิน้ 36 ประเทศ
ประเทศแคนาดามีพน้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศรวมทัง้ สิน้ 13 ล้านเฮกแตร์ (81.25 ล้าน
ไร่) ซึง่ ถือว่ากว้างใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
ประเทศทีม่ พี น้ื ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศขนาดไม่เกิน100 เฮกแตร์ (625 ไร่) มี 5
ประเทศและประเทศทีม่ พี น้ื ทีช่ ุม่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศขนาดเกิน 100 เฮกแตร์ แต่ไม่เกิน
500 เฮกแตร์ (3.125 ไร่ ) มี 6 ประเทศ
ในจํานวนพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหว่างประเทศทัวโลก
่
ร้อยละ 40 มีความเหมาะสม เนื่องจากมีคุณค่าพิเศษทีจ่ ะธํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
และทางระบบนิเวศของภูมภิ าค
ร้อยละ50 (ประมาณ 500 แห่ง) มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนิดพันธุห์ รือสาย
พันธุท์ ห่ี ายาก มีแนวโน้มสูญพันธุ์ หรือ ใกล้จะสูญพันธุ์
ร้อยละ 86 มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นตัวแทนพืน้ ทีช่ มุ่ นํ้าประเภททีห่ ายาก หรือมีเอกลักษณ์
เฉพาะในชีวภูมภิ าคนัน้
่
หนวยงานที
เกี่ยวข้องกับอนุสญ
ั ญาแรมซาร์

• The United Nations Scientific and Cultural Organization (UNESCO) เป็ นองค์กรรับรองการเข้า
เป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญา ฯ ของประเทศต่าง ๆ ในการเข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาแรมซาร์
• สมัชชาภาคีของอนุ สญ
ั ญาฯ (Conference of the Contracting Parties ) จะมีการประชุมทุก ๆ 3 ปี
ั บนั มีการจัดประชุมไปแล้ว 8 ครัง้
จนถึงปจจุ
• Standing Committee คณะกรรมการบริหารอนุสญ
ั ญาฯ มีหน้าทีจ่ ดั เตรียมเอกสารในการประชุม
ประเทศภาคีและให้คาํ แนะนําการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ จะมีการประชุมปี
ละ 1 ครัง้ ทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Scientific and Technical Review Panel ซึง่ เป็ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีหน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําด้านวิชาการต่อคณะกรรมการบริหาร มีวาระคราวละ3 ปี
• Secretariat ซึง่ เป็ นสํานักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ (Ramsar Bureau) ทําหน้าทีป่ ระสานงานกับภาคี
และดําเนินงานเกีย่ วกับอนุ สญ
ั ญาฯ โดยมีสาํ นักงานตัง้ อยู่ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สํานักงาน
เลขาธิการฯ มีองค์ประกอบดังนี้ คือ เลขาธิการ (Secretary General) รองเลขาธิการ (Deputy
Secretary General) ผูป้ ระสานงานระดับภูมภิ าค 4 ท่าน คือ เอเชีย อาฟริกา ยุโรป และ Neotropic
• Partner Organizations อันได้แก่ องค์กรเครือข่ายอันประกอบด้วย Birdlife International, IUCN-The
World Conservation Union, Wetland International และ World Wide Fund for Nature (WWF)

