พื้นที่ชุ่มน้้ำกับควำมส้ำคัญในระบบนิเวศ

พื้นที่ชุ่มน้้ำ คืออะไร
คำจำกัดควำมตำมอนุสัญญำแรมซำร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญำว่ำด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ กล่ำวว่ำ
"พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ" (Wetlands) หมำยถึ ง ที่ ลุ่ ม ที่ ร ำบลุ่ ม ที่ ชื้ น แฉะ พรุ แหล่ ง น้ ำ ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตำมธรรมชำติ
และที่มนุ ษ ย์ ส ร้ ำงขึ้น ทั้งที่มีน้ ำขังหรื อ น้ ำท่ว มอยู่ ถำวรและชั่ว ครั้งชั่ว ครำว ทั้ งที่เป็นแหล่ งน้ำนิ่งและน้ำไหล
ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงชำยฝั่งทะเลและที่ในทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุด มีควำมลึก
ของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร"
"พื้นที่ซึ่งมีลักษณะจัดได้ว่ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง (ตระพัง) บำรำย
แม่น้ำ ลำธำร แคว ละหำน ชำนคลอง ฝั่งน้ำ สบธำร สระ ทะเลสำบ แอ่งลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊ำน มำบ บุ่ง ทำม สนุ่น แก่ง
น้ำตก หำดหิน หำดกรวด หำดทรำย หำดโคลน หำดเลน ชำยทะเล ชำยฝั่งทะเล พืดหินปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล
แหล่งสำหร่ำยทะเล คุ้ง อ่ำว ดินดอนสำมเหลี่ยม ช่องแคบ ชะวำกทะเล ตะกำด หนองน้ำกร่อย ป่ำพรุ ป่ำเลน
ป่ำชำยเลน ป่ำโกงกำง ป่ำจำก ป่ำแสม รวมทั้งนำข้ำว นำกุ้ง นำเกลือ บ่อปลำ อ่ำงเก็บน้ำ เป็นต้น"
ประเภทของพื้นที่ชุ่มน้้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลกเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสิ่งมีชีวิตนำนำชนิด อำจแบ่งออกตำมลักษณะของถิ่นที่อยู่อำศัย
(habitat) เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำชำยฝั่งทะเล และพื้นที่ชุ่มน้ำในแผ่นดิน ในสองประเภทนี้
ประกอบด้วย
1. พื้นที่ชุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเล
- ทะเล (marine) หรื อ ชำยฝั่ ง ทะเล เป็ น บริ เ วณที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ำยใต้ อิ ท ธิ พ ลของกระแสจำกแม่ น้ำ
เช่น ทะเลสำบน้ำเค็ม (lagoon) หรือ น้ำกร่อย (brackich water) หำดทรำย (beach) และแนวปะกำรัง (Coral reef)
เป็นต้น

- ปำกแม่น้ำ หรือ ชวำกทะเล (estuarine) เป็นบริเวณที่แม่น้ำและทะเลมำบรรจบกันมีควำมเค็ม
อยู่ระหว่ำงน้ำทะเลและน้ำจืด เช่น ดินดอนสำมเหลี่ยม (delta) ที่รำบลุ่มน้ำขึ้นถึง (tidal marsh) ป่ำชำยเลน
(mangrove forest) หำดโคลน หำดเลน (mud flat) แหล่งหญ้ำทะเล (seagrass bed) เป็นต้น

2. พื้นที่ชุ่มน้้ำในแผ่นดิน
- แหล่งน้ำไหล (riverrine) ได้แก่ แม่น้ำ ลำธำร ลำคลอง ลำห้วย ที่มีน้ำไหลตลอดปี หรือ น้ำไหล
บำงฤดู ฝั่งแม่น้ำหรือหำดแม่น้ำ หรือสันทรำย หมำยรวมถึงที่รำบลุ่มฝั่งแม่น้ำ ได้แก่ ทุ่งหญ้ำหรือพรุหญ้ำ ป่ำพรุ
บริเวณรอบๆ แม่น้ำที่มีน้ำท่วมขังเป็นบำงครั้งบำงครำว เช่น แอ่งน้ำ วังน้ำในแม่น้ำ ทุ่งน้ำจืด
- ทะเลสำบหรือบึง (lacustrine) ได้แก่ แหล่งน้ำขนำดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีน้ำขังตลอดเวลำ หรือบำงฤดู
และมี ก ระแสน้ำไหลเล็ ก น้ อ ย มี ค วำมลึ ก มำกกว่ ำ 2 เมตร และมี พื ช น้ำน้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 30 ของผิ ว น้ำ
เช่น ทะเลสำบ บึงต่ำงๆ
- ที่ลุ่มชื้นแฉะ หรือ หนองน้ำ (palustrine) ได้แก่ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลำหรือบำงฤดู มีควำมลึก
ไม่เกิน 2 เมตร และมีพืช น้ำปกคลุมมำกกว่ำ ร้อยละ 30 ของผิว น้ำ ได้แก่ ที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) ที่ลุ่มสนุ่น
หนองน้ำซับ (bog) ที่ลุ่มน้ำขัง (swamp) เป็นต้น
นอกจำกนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำยังรวมถึงแหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น เช่น นำข้ำว บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ชลประทำน
อ่ำงเก็บน้ำ รวมถึงคลองที่ขุดขึ้นอีกด้วย

คุณค่ำและควำมส้ำคัญ
คุณค่ำโดยรวมของพื้น ที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ กำรเป็นแหล่ งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำฝน และน้ำท่ำ ป้องกันน้ำเค็ม
มิให้รุกเข้ำมำในแผ่นดิน ป้องกันชำยฝั่งพังทลำย ดักจับตะกอนและแร่ธำตุ ดักจับสำรพิษ เป็นแหล่งทรัพยำกร
และผลผลิตธรรมชำติที่มนุษย์ เข้ำไปเก็บ เกี่ยวใช้ประโยชน์ เป็นแหล่ งรวบรวมพันธุ์พืชและสั ตว์ มีควำมส ำคัญ
ทำงนิเวศวิทยำและกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สำคัญในห่วงโซ่อำหำร ควำมสำคัญด้ำนนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษำวิจัยทำงธรรมชำติพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศ
ที่มีบ ทบำทหน้ ำที่ ตลอดจนคุณค่ำและควำมส ำคัญต่อวิ ถีชีวิตทั้งของมนุษย์ พืช และสั ตว์ ทั้งทำงนิเวศวิทยำ
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ทั้งในระบบท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
ภำพรวมพื้นที่ชุ่มน้้ำของประเทศไทย
พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย ประกอบด้ วยป่ำชำยเลน ป่ำพรุ หนอง บึง สนุ่น ทุ่งนำ ทะเลสำบ และแม่น้ำ
กระจัดกระจำยอยู่ทั่วประเทศไทย มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 36,616.16 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 22,885,100 ไร่
หรือประมำณร้อยละ 6.75 ของประเทศไทย และในจำนวนนี้มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ 69 แห่ง
ระดับชำติ 47 แห่ง ซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติได้มีมติให้เสนอพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำหนองบงคำย
บึงบอระเพ็ด เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบึงโขงโหลง อุทยำนแห่งชำติสำมร้อยยอด ดอนหอยหลอด เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ สิ ริ น ธร (พรุ โ ต๊ ะแดง) อุ ทยำนแห่ งชำติ หำดเจ้ ำไหม – เขตห้ ำมล่ ำสั ตว์ ป่ ำเกำะลิ บง - ปำกน้ ำตรั ง อ่ ำวพั งงำ
และปำกแม่น้ำกระบุรีเป็น Ramsar Site โดยแห่งแรกที่นำเสนอพร้อมกับกำรเข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำแรมซำร์
คือ พรุ ควนขี้เสี้ ย นเขตห้ ำมล่ ำ สั ต ว์ ป่ ำ ทะเลน้อ ย ซึ่ง ประเทศไทย ได้เ ข้ ำ ร่ ว มเป็ นภำคี อนุ สั ญ ญำฯ ตั้ งแต่ วั น ที่
13 กันยำยน 2541
แหล่งที่มำ : http://wetland.onep.go.th/onep/wetlands/ ค้นเมื่อ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙
จัดทำโดย: ส่วนส่งเสริมการจัดการ

