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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในปี 
พ.ศ. 2541 มีการประกาศให้มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ และทําการศึกษา สํารวจ 
จัดทํารายช่ือสถานภาพและฐานข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของ
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 69 แห่ง 
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ 47 แห่ง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน 19, 295 แห่ง 
โดยทําการสํารวจเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2542 และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 กําหนด
มาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเสื่อม
โทรมและการสูญเสียพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย 
 การลดลงของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าน้ันทําให้เกิดผลกระทบทางชีวนิเวศท้ังระบบต้ังแต่ต้นนํ้าถึงท้ายนํ้า 
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภาวะนํ้าท่วมบ่อยข้ึน การขาดแคลนนํ้า การพังทลายของดิน 
การตกค้างของสารพิษในดิน มลพิษทางนํ้า และเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ สาเหตุหลักเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร ปัญหาการเสื่อมโทรมและการสูญเสียพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าจึงมี
เ พิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะพื้นที่ ชุ่ม นํ้าที่มีความสําคัญระดับท้อง ถิ่นที่ยังขาดมาตรการอนุรักษ์ 
และจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างถูกต้อง พื้นที่ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มนํ้า 
และลดขนาดพื้นท่ีลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ดังน้ันปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย 
และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้ามีมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 โดยประกาศกําหนดให้พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ที่ เ ป็นสาธารณะทุกแห่ ง ทั่ วประ เทศ โดย เฉพาะ พื้น ที่ ชุ่ ม นํ้าแหล่ ง นํ้าจื ด เป็น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว  
และมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้าต่อไป 
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าสาธารณะหรือพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจึงมี
ความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานของรัฐไม่ควรดําเนินการใดๆ รุกล้ําพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าสาธารณะน้ันๆ 
 การสํารวจทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือลด
ความขัดแย้งจากความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีแตกต่างกัน เน่ืองด้วยทะเบียน
รายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินได้จัดทําต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 แสดงรายช่ือของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ตามเขตการปกครอง โดยไม่มีขอบเขตและตําแหน่งอ้างอิงท่ีชัดเจน การบุกรุกพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าโดยอ้างความ
ไม่ชัดเจนของพื้นท่ีจึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการคุกคามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า การศึกษาดังกล่าวจึงได้จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบสถานสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรีรวมทั้ง
จัดทําขอบเขตและตําแหน่งท่ีต้ังของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ท้ังน้ีข้อมูลดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นหลักฐานข้อมูลเพ่ือ
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สนับสนุนงานวางแผนการใช้ท่ีดิน และการหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบสภาพของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ได้ฐานข้อมูลจุดท่ีต้ังพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรีท่ีจัดเก็บใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1.3.2 ทราบสถานภาพของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี 
 1.3.3 นําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานวางแผนการใช้ท่ีดิน การหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้าง
แหล่งนํ้าขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 

 1.4.1 ขอบเขตการศึกษาของพ้ืนท่ี 
   พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี Zone 47 N 
 1.4.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 
  1) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot-5 ท่ีบันทึกปี พ.ศ.2553  
  2) แผนที่ภูมิประเทศ L7017 และ L7018 มาตราส่วน 1 : 50,000 
  3) ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 25,000 
  4) แผนที่ขอบเขตการปกครองประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 
  5) แผนท่ีเส้นทางนํ้า คลองชลประทาน มาตราส่วน 1 : 50,000 
  6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมสําเร็จรูป และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1.4.3 วิธีการศึกษา  
   1) รวบรวมข้อมูลทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2) กําหนดตําแหน่งของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน ตามทะเบียนของสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ให้สามารถอ้างอิงตามระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยหาตําแหน่งและสภาพของพื้นที่ชุ่มนํ้า โดยใช้ฐานข้อมูลหมู่บ้านและขอบเขตการ
ปกครอง เป็นขอบเขตหลักในการกําหนดตําแหน่งพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถิ่น 
   3) นําภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 25,000 และภาพถ่ายดาวเทียม ใช้ในการคัดกรอง
พ้ืนท่ีตามสภาพความสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าพร้อมหาตําแหน่งพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   4) ตรวจสอบสถานภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าจากแผนที่ภูมิประเทศ L7018 เพ่ือคัดกรองพื้นท่ีชุ่มนํ้า
ท่ีหมดสภาพพร้อมหาตําแหน่งพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
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   5) นําเข้าข้อมูลพิกัดจุดท่ีต้ังพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
   6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยกําหนดและจําแนกประเภทของข้อมูลเป็นจุดและทําการให้ค่าของตําแหน่งตาม
สภาพของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าว่ามีการคงสภาพหรือหมดสภาพแล้ว 
   7) สํารวจความถูกต้องของข้อมูลโดยออกสํารวจภาคสนามเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงความถูกต้อง
รวมถึงรวบรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 
   8) นําข้อมูลมาจัดเก็บเป็นช้ันแผนท่ีและจัดทําแผนท่ี พร้อมจัดเก็บเป็น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พร้อมจัดทําตารางข้อมูลเชิงคุณลักษณะ โดยมีการออกแบบตารางข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเชิง
คุณลักษณะให้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
   9) จัดทํารายงานพร้อมแผนท่ีและบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และนําเสนอหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

1.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564 

1.6 ผู้ดําเนินงาน 
 1.6.1 นายสมศักด์ิ สุขจันทร์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  ท่ีปรึกษา 
 1.6.2 นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ      ท่ีปรึกษา 
 1.6.3 นางสาวสุภาพร สินศิริวัฒนา นักสํารวจดินชํานาญการ       ผู้ดําเนินงาน 
 1.6.4 นายธฤต กฤษดาวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ผู้ดําเนินงาน 



บทท่ี 2 
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 

2.1 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า (Ramsar Convention) 
  อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้า ต้ังช่ือตามสถานท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญา 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คือ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาน้ีเป็นข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลซ่ึงกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์และยับย้ัง 
การสูญเสียของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในโลก ซ่ึงจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ 
น้ีมีผลบังคับใช้เม่ือปี พ.ศ. 2518 ตามเงื่อนไขว่าอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เม่ือมีประเทศต่างๆ 
เข้าร่วมเป็นภาคีปัจจุบันมีประเทศต่างๆ จากภูมิภาคท่ัวโลก รวมท้ังสิ้น 160 ประเทศ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
  ในระยะแรกการดําเนินงานจะมุ่งเน้นท่ีความเป็นอยู่ของนกนํ้าท่ีอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าต่อมา
ได้เริ่มให้ความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดอ่ืนๆ มากข้ึน เพราะได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่า
ของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าว่า มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากข้ึน โดยเฉพาะชุมชนท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพโดยตรง รวมท้ังยังอาศัยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีป้องกันภัยอันตรายทางธรรมชาติ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน อนุสัญญาฯ 
จึงระบุไว้ว่าจะต้องจัดให้มีการประชุมปกติ (Ordinary session) ในทุกๆ 3 ปี 
  2.1.1 ประเด็นสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
    1) อนุสัญญาฯ ไม่ละเมิดอํานาจอธิปไตยของภาคีซ่ึงเป็นเจ้าของดินแดนท่ีมีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
    2) อนุสัญญาฯ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ มีการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มนํ้าอย่างย่ังยืนโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ความสําคัญต่อการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน 
    3) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศแล้ว 
ต่อมาหากมีความจําเป็นประเทศภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทําเนียบหรือจํากัดขอบเขตใหม่ได้  
แต่ท้ังน้ีต้องเสนอพ้ืนท่ีอ่ืนทดแทนด้วย 
    ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเป็นลําดับท่ี 110 ซ่ึงพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเสนอพื้นท่ีชุ่มนํ้าพรุควนข้ี
เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของ
ประเทศหรือเป็นลําดับท่ี 948 ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ประกาศพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนรวมท้ังหมด 15 แห่ง ดังน้ี 
    (1)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าพรุควนข้ีเสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
      ลักษณะทั่ วไปเป็น พ้ืนท่ีพรุ ไม้ เสม็ดขาว มี นํ้าท่ วมขัง มีพืชประเภทกก  
หญ้ากระจูด กระจูดหนู ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น ต้ังอยู่ทางเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง 
ได้รับประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2525 มีเน้ือท่ีประมาณ 
281,625 ไร่ มีอาณาเขตของผิวนํ้า ประมาณ 20,000 ไร่  
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      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่ มีความสําคัญระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีเน้ือท่ี 3,085.5 ไร่ ครอบคลุมถึงป่าเสม็ดผืนใหญ่ท่ีสุดท่ี
เหลืออยู่ในประเทศไทย มีความหลากหลายของระบบนิเวศนํ้าจืดและนกนํ้าสูง ท้ังนกประจําถ่ินและนก
อพยพ โดยพบนกกาบบัว (Mycteria leucocepphala) ซ่ึงเป็นนก ท่ีพบว่าทํารังวางไข่เฉพาะบริเวณน้ี
เท่าน้ัน เป็นแหล่งใต้สุดท่ีพบเสือปลา (Prionailurus vivervinus) งูกระด้าง (Erpeton tentaculatum) 
ซ่ึงเป็นประชากรท่ีแยกออกมาจากประชากรอื่นๆ และนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) ซ่ึงเป็นนก
ท่ีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุเพราะมีจํานวนเพียงเล็กน้อยท่ีอพยพมา 
    (2)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
      ต้ังอยู่อําเภอเซกาและอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นบึงนํ้าจืด ลักษณะ
แคบยาวนํ้าในบึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50–100 เซนติเมตร นํ้าในบึงไหลลงสู่แม่นํ้าสงครามก่อนออก
แม่นํ้าโขง มีเกาะกลางบึง ได้แก่ ดอนแก้ว ดอนโพธิ์ ดอนน่อง ดอนสวรรค์ บนเกาะมีป่าดิบแล้ง 
ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ 
      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับท่ี 1,098  
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีเน้ือท่ี 8,062 ไร่ มีความสําคัญจัดเป็นบึงนํ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุและ
สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุหลายชนิด เช่น ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus bichirris) ปลาดุกด้าน 
(Clarias batrachus) ปลากัดเข้ียว (Betta smaragedina) ปลากัดไทย (B. splendens) นกกระสานวล 
(Ardea cinerea) นกกระสาแดง  (Ardea purpurea) เห ย่ียว ดํา  (Milvus migrans) เป็ ดคั บแค 
(Nettapus coromandelianus) เป็ดดําหัวสีนํ้าตาล (Aythya nyroca) ซ่ึงพบอยู่ในสถานภาพการ
คุกคามของโลก บึงโขงหลงเป็นแหล่งอาศัยท่ีสําคัญสําหรับนกอพยพในฤดูหนาว 33 ชนิด เป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งวางไข่สําหรับปลาหลายชนิด 
    (3)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าดอนหอยหลอด 
      ดอนหอยหลอด ต้ังอยู่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล ลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่นํ้าและตะกอนนํ้าบริเวณปาก
แม่นํ้าแม่กลอง ทําให้แผ่นดินขยายออกไปในทะเลบริเวณพื้นท่ีต้ังแต่แนวชายทะเลลงไปในทะเลประมาณ 
8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพ้ืนชายฝั่งราบเรียบประกอบด้วยตะกอนโคลน เม่ือนํ้าลดจะปรากฏเป็นสันดอน
ทรายกว้างประมาณ 4 กิโลเมตร 
      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับที่ 1,099 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เน้ือท่ี 546,875 ไร่ รวมท้ังพ้ืนท่ีบนบกและในทะเล ความสําคัญท่ีจัดเป็น
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ คือ เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลมีลักษณะธรรมชาติท่ีหายาก
ประเภทหน่ึง มีหาดเลนเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ท่ีเป็นเอกลักษณ์สําคัญ
ของพ้ืนท่ี นอกจากน้ียังมีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชอย่างน้อย 42 ชนิด นกอย่างน้อย 
18 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างน้อย 42 ชนิด และหอยประมาณ 10 ชนิด 



2-3 
 

    (4)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าปากแม่นํ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ 
      ต้ังอยู่อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีต้ังแต่สุสานหอย 75 ล้านปี 
รวมพ้ืนที่ป่าชายเลน หาดเลน หาดทราย ลําคลองน้อยใหญ่หน้าเมืองกระบ่ีจนถึงป่าชายเลน และ 
แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่บริเวณเกาะศรีบอยา 
      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับท่ี 1,100  
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เน้ือท่ี 133,120 ไร่ ความสําคัญท่ีจัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ คือ เป็นแหล่งหญ้าทะเลในเกาะศรีบอยา และเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าชายฝั่งมีลักษณะเฉพาะ
แห่งหน่ึงของประเทศไทยพบนกอย่างน้อย 221 ชนิด ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เป็นแหล่งท่ีพบนกที่อยู่ใน
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุและสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุหลายชนิด เช่น นกยางจีน (Egretta 
eulophotes) นกฟินฟุท (Helioparis personata) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) 
นอกจากน้ียังพบพะยูน (Dugong dugon) ซ่ึงอยู่ในสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ หาดเลนในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ปากแม่นํ้ากระบ่ีจัดเป็นหาดเลนท่ีมีความสําคัญมากต่อนกอพยพในภาคใต้ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง พบพันธ์ุไม้ 35 ชนิด หญ้าทะเล 9 ชนิด รวมถึงพันธ์ุปลา 232 ชนิด 
    (5)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 
      ต้ังอยู่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นบึงนํ้าจืดอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบง
คายและเป็นส่วนหน่ึงของลุ่มนํ้าเชียงแสนและทะเลสาบเชียงแสน 
      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับที่ 1,101 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เน้ือท่ี 2,712.5 ไร่ ความสําคัญท่ีจัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ คือ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญต่อนกประจําถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะนกนํ้าท่ีอยู่ใน
สภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุของโลก เช่น เป็ดดําหัวดํา (Aythya baeri) และสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ 
ของประเทศไทย เช่น นกกานํ้าใหญ่ (Phalacrocora carbo) นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และ 
เหย่ียวดํา (Milvus migrans) บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พบนก 121 ชนิด เป็นแหล่งท่ีนกทํารัง 
วางไข่บริเวณน้ีอย่างน้อย 15 ชนิด บริเวณทะเลสาบพบพืช 185 ชนิด นกท้ังหมด 225 ชนิด และพบ
ปลาอย่างน้อย 46 ชนิด 
    (6)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
(พรุโต๊ะแดง) 
      ครอบคลุมอําเภอเมืองนราธิวาส ตากใบ สุไหงโกลกและสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมขังซ่ึงอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งรองรับนํ้าจากลุ่มนํ้าตอนบนทอด
ขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันออกในระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร พ้ืนท่ีประกอบด้วย
พรุด้ังเดิม ป่าพรุท่ีกลายสภาพเป็นป่าเสม็ด ไม้พุ่มและพรุหญ้า มีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและช้ืนกว่าป่าชนิดอ่ืน 
      ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับท่ี 1,102 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เน้ือท่ี 125,625 ไร่ ความสําคัญท่ีจัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ คือ เป็นป่าพรุด้ังเดิมผืนใหญ่ท่ีสุดท่ียังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยและเป็นแหล่งท่ีมี  
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงท้ังพืชและสัตว์ พบสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 
และสถานภาพใกล้สูญ พัน ธ์ุหลายชนิด  เช่น  นกตะกรุม  (Leptoptilos javanieus) นกฟินฟุท 
(Heliopais personata) นกเปล้าใหญ่  (Teron cepeller) เต่าห่ม  (Cuora amboinensis) เต่าดํา 
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(Siebenroekiella crassicollis) ตะโขง (Tomistoma schlegelii) และจระเข้นํ้า (Crocodylus porocus) 
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกเหย่ียวหัวปลาใหญ่หัวเทา (Lchthyophaga ichthyaetus) นกโพระดก
หลากสี (Megalaima raffesii) นกหัวขวานสามน้ิวหลังสีไพร (Dinopium raffesii) นอกจากน้ียังมีกลุ่ม
สังคมพืชท่ีซับซ้อน ท้ังพืชยืนต้น พืชล้มลุก เฟิร์นต่างๆ ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น มีพันธ์ุไม้เฉพาะถ่ินอย่างน้อย 
50 ชนิด พบนกอย่างน้อย 217 ชนิด ปลาอย่างน้อย 62 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 59 ชนิด 
สัตว์เล้ือยคลาน52 ชนิด สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก 19 ชนิด 
    (7)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง- 
ปากแม่นํ้าตรัง 
      ต้ังอยู่อําเภอสิเกาและอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วยระบบนิเวศ  
3 ลักษณะ คือ แม่นํ้า ปากแม่นํ้า และชายฝั่งทะเล ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ เป็นลําดับท่ี 1,182 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เน้ือท่ี 515,745 ไร่ ความสําคัญท่ีจัดเป็น
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ได้แก่ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหลากหลายรูปแบบ เช่น  
ป่าชายเลน ป่าจาก หาดเลนหาดทราย แนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล เป็นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุท่ี
หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด พบนกอย่างน้อย 212 ชนิด โดยหาดเจ้าไหมเป็นแหล่ง
ทํารังวางไข่แห่งเดียวของนกกระสาคอดําใน (Malay peninsular) มีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุพืช
และสัตว์ นอกจากน้ียังเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายของหญ้าทะเลอย่างน้อย 8 ชนิด เช่น หญ้าเต่า 
(Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาใบขาว (Enhalus acoroides) ระบบนิเวศน้ีมีความสําคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยเป็นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัย แหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนโดยเฉพาะปลา กุ้ง ปู และ
พะยูน (Dugong dugon) พบปลาอย่างน้อย 75 ชนิด สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก 13 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 
39 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม 22 ชนิด 
    (8)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่นํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 
      ต้ังอยู่อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ท่ีสุดท่ีเหลืออยู่
ของประเทศไทยและเขตอินโดแปซิฟิก ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ 
ลําดับท่ี 1,183 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เน้ือท่ี 677,625 ไร่ ความสําคัญที่จัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ระหว่างประเทศ คือ เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีประกอบด้วยระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหลายแบบผสมผสานกัน 
ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนดึกดําบรรพ์ท่ีสุด มีความ
สมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของประเทศ พบต้นโกงกางขนาดใหญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 300 ปี เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ของชนิดพันธ์ุท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง คือ นกยางจัน (Egretta eulophotes) สถานภาพ 
ใกล้ถูกคุกคาม คือ เหย่ียวแดง (Haliatu rindus) เหย่ียวหน้าเทา (Butastus indicus) และสถานภาพ 
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ คือ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีนํ้าตาล (Haleyon amauroptera) เป็นแหล่งท่ีมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก พบนกอย่างน้อย 50 ชนิด สัตว์ท่ีอาศัยอยู่หน้าดินและในดิน 77 ชนิด 
ปลามากกว่า 82 ชนิด พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านบางจากและบ้านหาดทรายดํา 
    (9)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
      ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่เป็นกลุ่มเกาะ
กลางทะเลในแนวเหนือ-ใต้ เป็นเขาหินปูนสูงชันต้ังอยู่ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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      ประกาศเป็นพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศลําดับท่ี 1,184  
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เน้ือท่ี 63,750 ไร่ ความสําคัญท่ีจัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ คือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหลายรูปแบบ เช่น หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน และแนว
ปะการังเป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ โดยบางชนิดจัดเป็นพืชพันธ์ุ
เฉพาะถ่ินได้แก่ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง (Paphiopedilum niveum) สิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธ์ุได้แก่ นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก 
(Haliaectus leucogaster) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor) พบสังคมพืชท่ีประกอบด้วยป่าดงดิบแล้ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเกาะขนาดใหญ่ ป่าชายหาดเป็นป่าโปร่งข้ึนบริเวณแคบๆ ตามชายหาด และเชิงเขา
หินปูนซ่ึงมีช้ันดินน้อย ป่าชายเลนพบอยู่น้อยมากบริเวณซอกหินท่ีมีหาดทรายหรือหาดเลน 
    (10) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
      เป็นอ่าวต้ืนล้อมรอบด้วยป่าชายเลนท่ีต่อเป็นผืนใหญ่ในอําเภอเมืองพังงาและ
อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ส่วนท่ีเป็นหาดเลน เน้ือท่ี 25,300 ไร่ ระดับนํ้าในอ่าวค่อนข้างต้ืนประมาณ 
1-4 เมตร ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคญัระหว่างประเทศ ลําดับท่ี 1,185 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
พ .ศ . 2545 ประกอบ ด้ วย เกาะประมาณ  42  เกาะ  เช่ น  เกาะ เขาเต่ า เกาะพระอาด เฒ่ า  
เกาะมะพร้าว เกาะปันหยี และเกาะเขาพิงกันมีความหลากหลายของระบบนิเวศท้ังชายหาด ปากแม่นํ้า 
ป่าชายเลน หาดเลน หน้าผา หาดหินและแหล่งหญ้าทะเล เป็นตัวอย่างของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าตามธรรมชาติท่ี
เป็นแหล่งของชนิดพันธ์ุท่ีมีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง ได้แก่ พะยูน (Dugong dugon) สถานภาพ
คุกคามของโลก ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus 
semipalmatus) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก (Haliaeetus leucogastus)  
    (11) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
      พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอดต้ังอยู่ในเขตอําเภอกุยบุรีและอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีนํ้าขัง
หรือท่วมถึงอยู่อย่างถาวร มีท้ังส่วนที่เป็นนํ้าจืดและนํ้ากร่อย ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่าง
ประเทศลําดับท่ี 1,734 เม่ือวันท่ี14 มกราคม พ.ศ. 2551 เน้ือท่ี 43,074 ไร่ โดยเป็นทุ่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่ประมาณ 1,190 ไร่ มีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกัน 10 ประเภท ท้ังท่ีเป็นระบบนิเวศแหล่งนํ้า 
ในแผ่นดินและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง มีความหลากหลายของชนิดนกสูงมากถึง 316 ชนิด  
อย่างน้อย 157 ชนิด อาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณทุ่งสามร้อยยอด พบนกอย่างน้อย 116 ชนิด เป็นนกประจําถ่ิน 
และอพยพซ่ึงอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก ได้แก่ นกตะกราม นกกระทุง เป็ดดําหัวดํา  
นกอินทรีย์ปีกลาย นกหัวโตมลายูและนกซ่อมทะเลอกแดง เป็นต้น พบนกท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ
อย่างย่ิงของประเทศ ได้แก่ นกเค้าแดงใหญ่สีนํ้าตาล รวมถึงพบชนิดพันธ์ุปลาท่ีอยู่ในสถานภาพ 
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ ได้แก่ ปลาดุกด้าน พบไม้ชายเลน พืชชายเลนและพืชนํ้ารวมไม่น้อยกว่า 150 ชนิด 
    (12) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้ากุดทิง 
      เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทหนองบึง ท่ีใช้ภาษาท้องถ่ินคําว่า “กุด” ซ่ึงหมายถึงนํ้าท่ีมา
จากลําห้วยหลายสายไหลมารวมเป็นแอ่งนํ้า ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ 
ลําดับท่ี 1,926 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เน้ือท่ี 16,500 ไร่ กุดทิงอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีสภาพ
เป็นหนองบึงขนาดใหญ่ ท่ีมีนํ้าขังตลอดปี มีการเช่ือมต่อกับแม่นํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก กุดทิงถือเป็นพ้ืนท่ี
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ชุ่มนํ้าสําคัญท่ีมีระบบนิเวศเช่ือมต่อกับแม่นํ้าโขงทําให้มีความหลากหลายของสังคมพืชนํ้าและชนิดพันธ์ุ
สัตว์พบพันธ์ุปลานํ้าจืดถึง 123 ชนิด ในจํานวนน้ีมีปลาประจําถ่ินและปลาอพยพท่ีมาจากแม่นํ้าโขง  
ซ่ึงมากกว่า 56 ชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจ มีปลาซิวแคระ พันธ์ุปลานํ้าจืดท่ีเล็กท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก 
และเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเล็กท่ีสุดของไทย ท้ังยังพบปลาที่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการคุกคาม คือ
ปลาย่ีสก หรือปลาเอิน พืชนํ้าพบท้ังหมด 80 ชนิด และเป็นชนิดใหม่ของโลก คือ ต้นเล็บม้าและสาหร่าย
ข้าวเหนียวดอกเหลือง พรรณไม้เด่นท่ีพบมีท้ังกกสามเหลี่ยมหรือผือ สาหร่ายเทปยักษ์ และสาหร่ายข้าว
เหนียวดอกเหลือง กุดทิงเป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพและนกประจําถ่ินหลายชนิด เช่นนกเป็ดนํ้า 
เหย่ียว และนกนํ้าอ่ืนๆ อีกมากกว่า 100 ชนิด ท่ีพบมากได้แก่ นกเป็ดแดง ยังมีรายงานการพบนกท่ีหา
ยากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก ได้แก่ เป็ดลาย นกเป็ดหัวดํา รวมถึงเหย่ียวหาดูได้ยากอีก  
2 ชนิด คือ เหย่ียวทุ่งแถบเหนือ และเหยี่ยวทุ่งพันธ์ุยุโรป 
    (13) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ต้ังอยู่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 
350 กิโลเมตร เม่ือวัดในแนวตรงจากบริเวณอําเภอปากพนัง ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะได้แก่ 
เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง (เกาะหลาม) เกาะเล็ก (เกาะบก) และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่า  
หินเรือ ซ่ึงมีส่วนยอดโผล่นํ้าไม่มากนัก ประกาศเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ  
เป็นลําดับท่ี 2,152 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2556 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 2,337.5 ไร่ ความสําคัญเป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็กท่ีต้ังอยู่ในอ่าวไทย ประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก แนวหินชายฝั่ง พบความหลากหลายของ
ปะการังแข็ง กว่า 67 ชนิด ซ่ึงนับว่าเป็นแหล่งปะการังท่ีหายากและสําคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
นอกจากน้ียังเป็นแหล่งวางไข่ท่ีสําคัญของเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ(Eretmochelys 
imbricate) เป็นแหล่งอาศัยของนกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi) ซ่ึงมีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ 
    (14) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง 
      ต้ังอยู่อําเภอคุระบุรี และอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้านทิศเหนือจดอุทยาน
แห่งชาติแหลมสนและทะเลอันดามัน ทิศใต้จดทางหลวงหมายเลข 4 อําเภอตะกั่วป่า ทิศตะวันออกจด
ทางหลวงหมายเลข 4 เทือกเขาแม่นางขาว อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน 
ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ท่ีอยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา ประกาศ
เป็นพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นลําดับท่ี 2,153 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2556  
มีเน้ือท่ีท้ังหมด 122,800 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่สองเกาะ มีความหลากหลายของระบบนิเวศท่ี
เป็นทุ่งหญ้า ป่าชายเลน ป่าพรุ บึงนํ้าจืด ป่าดิบช้ืนชายหาด หาดเลน หญ้าทะเล และแนวปะการังชายฝ่ัง 
เป็น ถ่ิน ท่ีอ ยู่อาศั ย ท่ี สํ าคัญ ของเต่ าหญ้ า (Lepidochelys olivacea) เต่ ากระ  (Eretmochelys 
imbricate) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นท่ีอยู่อาศัยที่สําคัญไม่กี่แห่งในประเทศ
ไทยของนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) ซ่ึงเป็นนกท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ นอกจากน้ียังเป็นท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีสําคัญ อาทิ ลิ่นชวา (Manis javanica) กวางป่า (Rusa unicolor) 
รวมท้ังพะยูน (Dugong dugon) สัตว์ป่าสงวน อีกท้ังแหล่งหญ้าทะเลในพ้ืนท่ีกว่า 4,375 ไร่ ยังเป็น
แหล่งขยายเพาะพันธ์ุวางไข่ของพันธ์ุปลาไม่ตํ่ากว่า 268 ชนิด 
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    (15) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าแม่นํ้าสงครามตอนล่าง 
      มีขอบเขตเริ่มต้ังแต่ปากนํ้าบ้านไชยบุรี ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม ไปจนถึงบ้านปากยาม ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาวท้ังสิ้น  
92 กิโลเมตร นับเป็นแรมซาร์ไซต์ ลําดับท่ี 15 ของประเทศไทย และเป็นแรมซาร์ไซต์ ลําดับท่ี 2,420 
ของโลก มีผลอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีเป็นตัวแม่นํ้า
สงครามตอนล่าง และพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีติดกับสองฝั่งแม่นํ้า และพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ หรือป่าบุ่งป่าทาม
ท่ีผู้นําชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นชอบ และไม่มีพ้ืนท่ีทับซ้อนกับพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิของราษฎร 
รวมท้ังพ้ืนท่ีการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พ้ืนท่ีสาธารณะตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง (นสล.) รวมพ้ืนท่ีท่ีเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ท้ังหมด 34,381 ไร่ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ป่าท่ีพบในบริเวณลุ่มนํ้าน้ีประกอบด้วย ป่าบึงนํ้าจืดหรือป่าบุ่ง-ทาม (freshwater swamp forest)  
ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) และป่าดิบแล้ง (dry dipterocarp forest) บนเขาหินทรายและท่ี
ราบลุ่ม พบพืชหายาก รวม 7 ชนิด เช่น กระโดนเบ้ีย (Careya herbacea Roxb.) ตะแบกทามหรือ
เปือยนํ้า (Lagerstroemia spireana Gagnep.) และไชยวาน (Cephalanthus tetrandra (Roxb.) 
Ridsdale & Bakh.f.) เป็นต้น พบว่า มีสัตว์ป่าท่ีมีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (VU) 3 ชนิด คือ 
เต่านา (Malayemys subtrijuga) เต่าดํา (Siebenrockiella crassicollis) และตะพาบนํ้า (Amyda 
cartilaginea) และพบปลาจํานวน 183 ชนิด ชนิดท่ีเป็นพันธ์ุเฉพาะถ่ิน (Endemic) เช่น ปลากระเบน
แม่นํ้าโขง (Dasyatis laosensis) ปลาตองลาย (Chitala blanci) และปลาหมากผาง (Tenualosa 
thibaudeaui) เป็นต้น ชนิดพันธ์ุท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered) เช่น ปลากระเบนแม่นํ้าโขง 
(Dasyatis laosensis) ปลาตองลาย (Chitala blanci) และปลากระโห้ (Catlocarpio siamensis) 
  2.1.2 ข้อดีในการเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย 
    1) อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเป็นสําคัญ ขณะเดียวกันอนุสัญญาฯ 
ยังสามารถเช่ือมโยงกับอนุสัญญาด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change : UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora : CITES) 
    2) การเป็นภาคีทําให้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศในการประชุม
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาด 
    3) เป็นการนําพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าสําคัญของประเทศ เข้าไปในทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระดับประเทศ (Ramsar Site) 
    4) การเป็นภาคีทําให้ประเทศต่างๆ ได้รับข่าวสารข้อมูลและคําแนะนําท่ีทันสมัยรวมถึง
ข้อคิดเห็นต่างๆ 
    5) ภาคีสามารถเสนอขอรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงินกองทุน 
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2.2 นโยบายของรัฐ 
 ประเทศไทยมีนโยบายท่ี ช่วยกํ ากับ ดูแล พ้ืน ท่ี ชุ่ม นํ้า โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 
และระดับชาติของประเทศไทยและมาตราการการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
 2.2.1 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ืองทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   สํ านั กงานน โยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการสํารวจ จัดทําทะเบียนรายช่ือ สถานภาพและ
ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย โดยพบว่า พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทยประกอบด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
แหล่งนํ้าจืด ท้ังแหล่งนํ้าไหลและนํ้าน่ิง ได้แก่ คลอง ห้วย ลําธาร แม่นํ้า นํ้าตก หนอง อ่างเก็บนํ้า เข่ือน 
ทะเลสาบ บึง พรุหญ้า พรุนํ้าจืดท่ีมีไม้พุ่ม ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีนํ้าท่วมขัง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าชายฝั่ง
ทะเล ได้แก่ ปากแม่นํ้า ชายหาด หาดเลน ป่าชายเลน ปะการัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีอย่างน้อย 36,616.16 
ตารางกิโลเมตร (22,885,100 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย และได้พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ดังน้ี 
    - พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 61 แห่ง  
    - พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ 48 แห่ง 
    - พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน 19,295 แห่ง  
    - พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีสมควรได้รับการเสนอ เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ 
(Ramsar Sites) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าเป็นลําดับแรก 9 แห่ง และพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีสมควรได้รับ
การคุ้มครองและฟ้ืนฟูโดยเร่งด่วน 28 แห่ง พร้อมท้ังจัดทํามาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ ซ่ึงประกอบด้วย การอนุรักษ์ การสร้างจิตสํานึก การศึกษาสํารวจและ
การป้องกันไฟป่า  
    - ข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีเกาะเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 10 แห่ง 
และระดับชาติ 1 แห่ง 
 2.2.2 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   1) เห็นชอบต่อทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญของประเทศไทยโดยเพ่ิมเติม ดังน้ี 
    (1) เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ พ้ืนท่ีชุ่ม
นํ้ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    (2) เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ พรุแม่รําพึง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบึงสํานักใหญ่ (หนองจํารุง) จังหวัดระยอง  



2-9 
 

    (3) เพ่ิม เติมรายช่ือ พ้ืนท่ี ชุ่ม นํ้าท่ี มีความสําคัญ เร่งด่วนสมควรได้รับการเสนอ 
เป็นแรมซาร์ไซต์ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ พ้ืนท่ีชุ่มนํ้ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
    (4) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการคุ้มครอง โดยเพ่ิมเติม หนองหล่ม 
(ผนวกเพ่ิมกับหนองบงคาย) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าสงคราม (ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าทุ่งมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าวัด
ห้วยจันทร์ จังหวัดลพบุรี อ่าวไทยตอนใน (โดยเฉพาะด้านตะวันตกแหลมผักเบ้ีย บ้านปากทะเลและเขา
ตะเครา จังหวัดเพชรบุรี) ปากแม่นํ้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    (5) พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการฟ้ืนฟู โดยเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
จํานวน 12 แห่ง ได้แก่ พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหนองหลวง จังหวัดเชียงราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลําพัน จังหวัด
มหาสารคาม ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
วัดอโศกการาม จังหวัดสมุทรปราการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน และพื้นท่ีชุ่มนํ้าทุ่งมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทุ่งโพธ์ิทอง/ทุ่งคําหยาด จังหวัดอ่างทอง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ ปากแม่นํ้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ชุ่มนํ้าพรุ
บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  
    (6) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการศึกษาสํารวจ โดยเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีชุ่ม
นํ้าจํานวน 9 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (สัตว์ป่า/ปลา) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
บริเวณลุ่มแม่นํ้ามูล (พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
บริเวณลุ่มแม่นํ้าโขงตอนกลาง (ประชากร/ชนิดนก) ปากแม่นํ้าเวฬุและอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัด
กาญจนบุรี (สัตว์นํ้า/ปลา) เกาะต่าง อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ต ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู 
จังหวัดตรัง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ความหลากหลายทางชีวภาพ/ประชากร/ชนิดนก)  
   2) เห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ดังน้ี 
    (1) ประกาศกําหนดให้พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีเป็นท่ีสาธารณะทุกแห่งท่ัวประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ชุ่มนํ้าแหล่งนํ้าจืดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวและมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับ
นํ้าและกักเก็บนํ้าต่อไป 
    (2) ให้มีการสํารวจและตรวจสอบขอบเขตพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าตามทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระดับท้องถ่ินท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือเป็นแหล่ง
รับนํ้าตามธรรมชาติโดยเป็นพ้ืนท่ีกักเก็บและชะลอการไหลของนํ้า เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้ง 
    (3) ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดํารงรักษาพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าตามทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่ม
นํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับนํ้าตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนท่ี
ชุ่มนํ้าท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้าใช้
ประโยชน์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ 
    (4) ให้สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญ และการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าอย่างย่ังยืนแก่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ 
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    (5) ให้นําเสนอพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า (Ramsar Convention) 
    (6) ประกาศให้พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็นเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในลักษณะอ่ืน 
    (7) เร่งรัดให้ออกหนังสือสําคัญท่ีหลวงในกรณีท่ีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ามีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ และเร่งให้ดําเนินการจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการบุกรุกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
    (8) ให้มีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติท่ี
เสื่อมโทรมและต้องการการปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือให้พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าน้ันสามารถดํารงบทบาทหน้าท่ีทาง
นิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้ตามธรรมชาติ 
    (9) ให้มีการจัดทําแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือคุ้มครอง ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า โดยมีการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็นเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา พร้อมท้ังกําหนดแนวเขตกันชนพ้ืนท่ี ตลอดจนกําหนด
กิจกรรมท่ีสามารถกระทําได้และห้ามกระทําในพ้ืนท่ี 
    (10) ให้มีจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) สําหรับโครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 46 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
    (11) ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 
    (12) ติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกําหนดปัจจัยหรือดัชนีช้ีวัดท่ีชัดเจน 
    (13) ให้มีการศึกษาสํารวจพื้นท่ีชุ่มนํ้าและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียนพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามเกณฑ์ 
    (14) ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกําเนิดประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
     (15) ให้มีการควบคุมป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติท่ีอาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีมาตรการดังน้ี  
        1. มาตรการป้องกันไฟป่า 
          - ให้ดําเนินการควบคุมระดับนํ้าของป่าชุ่มนํ้าให้คงท่ี  
          - ทําแนวกันไฟเปียก (wet-line firebreak) ตามแนวพระราชดําริ  
          - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความเข้าใจกับ
ชุมชนถึงอันตรายจากไฟป่า เป็นผลให้ชุมชนยุติการจุดไฟเผาป่า  
        2. มาตรการดับไฟป่า 
          - จัดต้ังสถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนท่ี เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ ดูแลและดําเนินการ
ควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีสําคัญ  
          - ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ให้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นท่ีชุ่มนํ้า  
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          - ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ี
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
     (16) ให้มีการศึกษาและจัดทําแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและใน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีดังกล่าวทั้งระบบ 
     (17) ให้จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
จากมติคณะรัฐมนตรี โดยติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ี
ชุ่มนํ้าเป็นประจํา 

2.3 การดําเนินงานพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
  ต้ังแต่ พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการ 
พ้ืน ท่ี ชุ่ม นํ้าข้ึน  โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ต่อมามีการปรับปรุงใหม่เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 มีรองปลัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภารกิจท่ีเกี่ยวข้องเป็นประธาน มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
   1) เสนอกฎระเบียบ นโยบายและแผนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางสําหรับการจัดการและ
คุ้มครองพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย เพ่ือการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   2) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบนโยบายแห่งชาติ  
และแนวทางอย่างมีประสิทธิผล 
   3) สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามพันธกรณี ของอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
   4) สนับสนุนการสร้างจิตสํานึก การให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ตลอดจน
การศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   6) สนับสนุนความร่วมมือหรือความเป็นพันธมิตร กับหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
จากภายในและต่างประเทศ 
   7) แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อให้ปฎิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   8) ปฎิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
  ภายใต้การดําเนินการของอนุกรรมการ การจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ได้จัดต้ังคณะทํางานวิชาการ 
พ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าเพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการกลั่นกรองแผนการจัดการพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้า หรือให้คําปรึกษา 
ด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าก่อนนําเร่ืองเสนออนุกรรมการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าโดยมีผู้อํานวยการสํานัก
ความหลากหลายทางชีวภาพ  รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทํางานวิชาการพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้า  
มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   1) ให้คํ าป รึกษาด้านวิชาการท่ี เกี่ ยวข้องกับการจัดการพ้ืน ท่ี ชุ่ม นํ้าในประเทศไทย 
ต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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   2) พิจารณากล่ันกรองแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในแต่ละพ้ืนท่ีก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   3) ให้ความเห็นและข้อมูลทางวิชาการในประเด็นท่ีกําหนดในการประชุมคณะกรรมการทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการ และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   4) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง และมติท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
   5) ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
2.4 การดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าขนาดเล็กถูกบุกรุกและคุกคาม จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สภาพแวดล้อมและนําไปสู่ความขัดแย้งของชุมชนในพ้ืนท่ี กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหน่ึง 
ท่ีดําเนินการสํารวจพื้นท่ีชุ่มนํ้าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา พร้อมจัดทํารายงานพร้อมแผนที่มาตราส่วน  
1 : 50,000 และ 1 : 25,000 เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของพื้นที่ชุ่มนํ้าในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําไปสู่การ
กําหนดแผนหรือมาตรการ การจัดการท่ีเหมาะสมต่อไป 
  จากการท่ีสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทําการสํารวจพ้ืนท่ี 
ชุ่มนํ้าโดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน การบุกรุก
และคุกคามของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าส่วนใหญ่พบในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน เป็นส่วนใหญ่ เช่น 
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าบึงกะโล่ ดังน้ัน กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้จัดทําฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ท่ีจะดําเนินการใดๆ สามารถนําไปใช้ตรวจสอบความสําคัญ
ของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าและจัดทํามาตรการดูแลคุ้มครองพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยมีช่องทางการดําเนินงานเพ่ือเสนอ
ข้อมูลซ่ึงจะนําไปสู่การดําเนินงานในระดับปฏิบัติได้ ดังแสดงในรูปท่ี 2-1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2-1 แผนภูมิการดําเนินงานเสนอข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การดําเนินงานในระดับปฏิบัติ 

ฐานข้อมูลพื้นท่ีชุ่มนํ้า กรมพัฒนาท่ีดิน 

  คณะทํางานวิชาการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

   เสนอข้อมูลพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

3.1 ผลการวิเคราะห์ 
 จากตารางทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,2542) มี พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่ มีความสําคัญระดับท้องถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 396 แห่ง  
 เม่ือทําการสํารวจโดยทําการวิเคราะห์ ร่วมกับภาพถ่ายออร์โธสี แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ 
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าพ้ืนที่ชุ่มนํ้าจังหวัดสระบุรี ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 396 แห่ง จําแนกได้เป็น สระ/สระนํ้าใน 
รร./สระ กสช./บ่อนํ้า 45 แห่ง แม่นํ้า/แก่ง/คลอง/ห้วย/ลําห้วย/ลําราง 225 แห่ง สวน 2 แห่ง ทุ่ง/
หนอง/บึง/กุด 30 แห่ง โครงการพระราชดําริ/อ่างเก็บนํ้า 45 แห่ง ซับ 2 แห่ง ฝาย 34 แห่ง ทางระบาย
นํ้า 2 แห่ง นํ้าตก 7 แห่ง ทํานบ 2 แห่ง และอ่ืนๆ (นาข้าว พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า) 2 แห่ง จากการจัดทํา
ฐานข้อมูลและตรวจเช็คสถานภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีสามารถระบุสถานภาพ
และพิกัดได้ จํานวน 334 แห่ง และไม่สามารถระบุหรือจําแนกได้ จํานวน 62 แห่ง ท้ังน้ีเน่ืองจากความไม่
ชัดเจนของข้อมูล รวมถึงขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าน้ันเล็กมากจนไม่สามารถแสดงได้ในแผนท่ีหรือหมดสภาพลง 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3-1 และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีสามารถแสดงตําแหน่งและสถานภาพแสดงในรูปท่ี 
3-1 ถึงรูปท่ี 3-20 
ตารางท่ี 3-1 ตําแหน่งและสถานภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

รหัส ช่ือพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

CE23000001 นาข้าว 2536  -  -  -  - รอตรวจสอบ 

CE23000002 พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 2536  -  -  -  - รอตรวจสอบ 

CE23010001 คลองสวนมะเด่ือ วังม่วง วังม่วง 735550 1650000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010002 คลองแสลงพัน แสลงพัน วังม่วง 723745 1630489 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010003 คลองมะเกลือ วังม่วง วังม่วง 731950 1640000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010004 คลองพ่ีน้อง คําพราน วังม่วง 733188 1637866 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010005 คลองมวกเหล็ก คําพราน วังม่วง 727403 1636602 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010006 ห้วยปีกสําโรง แสลงพัน วังม่วง 725384 1631370 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010007 บึงปีกสะเหร่ียง แสลงพัน วังม่วง 722471 1636041 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010008 คลองโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง 738454 1642243 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010009 คลองเจ็ดคต วังม่วง วังม่วง 728515 1644050 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010010 หนองมณีโชติ แสลงพัน วังม่วง 727512 1633375 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

รหัส ช่ือพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ตําบล อําเภอ 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

CE23010011 ลําคลองใหญ่ วังม่วง วังม่วง 732283 1646374 รอตรวจสอบ 

CE23010012 คลองมะเกลือเหนือ วังม่วง วังม่วง 733534 1648428 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010013 คลองยายดา วังม่วง วังม่วง  -  - รอตรวจสอบ 

CE23010014 คลองน้อง วังม่วง วังม่วง  -  - รอตรวจสอบ 

CE23010015 คลองพ่ี วังม่วง วังม่วง  -  - รอตรวจสอบ 

CE23010016 คลองวังม่วง วังม่วง วังม่วง 728300 1642000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010017 คลองท่าข้าม วังม่วง วังม่วง 727534 1648777 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010018 แม่นํ้าป่าสัก วังม่วง วังม่วง 725507 1647712 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010019 คลองกระทิง วังม่วง วังม่วง 730000 1645900 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010020 คลองมะเกลือใต้ วังม่วง วังม่วง 734021 1647679 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010021 ลําห้วยเล็ก วังม่วง วังม่วง 733866 1645201 รอตรวจสอบ 

CE23010022 นํ้าตกป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง 730747 1648042 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010023 ฝายบ้านวังยาง วังม่วง วังม่วง 737200 1644100 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010024 ฝายหาดเล็บขาว วังม่วง วังม่วง 727400 1644051 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010025 ฝายคลองมะเกลือ วังม่วง วังม่วง 736400 1649500 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010026 ฝายบ้านโป่งแก้ง วังม่วง วังมว่ง 738700 1641900 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010027 ฝายคลองกระทิง วังม่วง วังม่วง 728900 1646600 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010028 แม่นํ้าป่าสัก วังม่วง วังม่วง 727137 1643903 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010029 คลองมวกเหล็ก แสลงพัน วังม่วง 727241 1636386 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010030 แม่นํ้าป่าสัก คําพราน วังม่วง 723534 1638356 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010031 คลองสุคต วังม่วง วังม่วง 726000 1643600 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010032 แม่นํ้าป่าสัก แสลงพัน วังม่วง 722886 1632859 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010033 ห้วยซับยาง แสลงพัน วังม่วง 728900 1635000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010034 คลองวังม่วง คําพราน วังม่วง 728902 1642004 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010035 คลองปู่เจ้า วังม่วง วังม่วง 730827 1647996 รอตรวจสอบ 

CE23010036 ทํานบปลาวงพาด คําพราน วังม่วง 723195 1636750 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010037 รร.บ้านท่าฤทธ์ิ วังม่วง วังม่วง 727258 1647058 รอตรวจสอบ 

CE23010038 รร.บ้านหาดเล็บยาว วังม่วง วังม่วง 726737 1646224 รอตรวจสอบ 

CE23010039 ทํานบปลาหนองมะดัน วังม่วง วังม่วง 133503 1645356 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010040 บ้านหนองมะดัน วังม่วง วังม่วง 733804 1645130 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23010041 อ่างเก็บนํ้าเข่ือนป่าสัก วังม่วง วังม่วง 725220 1645380 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23020001 ห้วยผึ้ง บ้านธาตุ แก่งคอย 714500 1617000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020002 ห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย 701300 1601300 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020003 ห้วยน้อย ห้วยแห้ง แก่งคอย 731000 1596000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020004 ห้วยกระบอก ห้วยแห้ง แก่งคอย 716377 1603733 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020005 ห้วยนาดี ชําผักแผว แก่งคอย 719300 1606000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020006 คลองเกตุ ห้วยแห้ง แก่งคอย 715118 1600267 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020007 คลองห้วยแร่ สองคอน แก่งคอย 712034 1615621 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020008 คลองบ้านนา ชะอม แก่งคอย 729150 1594000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020009 ห้วยหนองศรีจันทร์ ตาลเด่ียว แก่งคอย 716224 1609989 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020010 คลองห้วยม่วง ห้วยแห้ง แก่งคอย 715657 1601704 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020011 คลองตะเคียน ห้วยแห้ง แก่งคอย 718199 1601224 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020012 คลองบ้านเก่า ห้วยแห้ง แก่งคอย 716450 1601000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020013 ห้วยชะอม ท่ามะปราง แก่งคอย 724700 1600000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020014 ห้วยอีล่า บ้านป่า แก่งคอย 717200 1615000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020015 ห้วยกระบอก ทับกวาง แก่งคอย 719468 1614591 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020016 ห้วยไทย ทับกวาง แก่งคอย 725862 1613727 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020017 ห้วยคําใหญ่ ท่าคล้อ แก่งคอย 714970 1624930 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020018 ห้วยคลองแห้ง หินซ้อน แก่งคอย 721081 1631403 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020019 คลองใหญ่ตาสา ท่ามะปราง แก่งคอย 727200 1602000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020020 คลองบึงขอนหอมเหนือ ตาลเด่ียว แก่งคอย 714116 1614012 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020021 ห้วยคําแปร หินซ้อน แก่งคอย 718317 1634607 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020022 ห้วยยาง หินซ้อน แก่งคอย 719000 1602650 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020023 คลองซอนใหญ่ หินซ้อน แก่งคอย  - - รอตรวจสอบ 

CE23020024 ห้วยปุ่น ท่าตูม แก่งคอย 714963 1620819 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020025 คลองดงนํ้าบ่อ หินซ้อน แก่งคอย  -  - รอตรวจสอบ 

CE23020026 ฝายบ้านดง ชําผักแผว แก่งคอย 724286 1607309 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020027 ฝายบ้านวังยาง ห้วยแห้ง แก่งคอย 714231 1604206 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020028 ฝายบ้านโคกคอน ห้วยแห้ง แก่งคอย 716163 1601110 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020029 ฝายทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย 722301 1612719 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020030 อ่างเขาสูง ทับกวาง แก่งคอย 725200  1610800 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020031 อ่างบ้านโปร่งก้อนเสา ท่ามะปราง แก่งคอย 730571 1603454 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23020032 ฝายบ้านห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย 719911 1600775 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020033 ฝายบ้านโคกกรุง ชําผักแพว แก่งคอย 719229 1603956 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020034 ฝายบ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย 733177 1594793 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020035 อ่างศูนย์วิจัยทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย 722500 1619500 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020036 ฝายบ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย 719445 1597454 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020037 อ่างบ้านโคกเชือก ตาลเด่ียว แก่งคอย 718487 1609059 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020038 ฝายบ้านเขาแย้ ห้วยแห้ง แก่งคอย 714780 1603828 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020039 ห้วยซับสมพุง มวกเหล็ก แก่งคอย 725250 1626000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020040 ห้วยยายชี ท่าคล้อ แก่งคอย 720300 1623000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020041 ห้วยถํ้าพระ ท่าคล้อ แก่งคอย 723400 1623000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020042 อ่างซับตะเคียน ทับกวาง แก่งคอย  - -  รอตรวจสอบ 

CE23020043 ห้วยแสลงพัน แสลงพัน แก่งคอย 725000 1629400 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020044 อ่างบ้านดง ซําผักแพว แก่งคอย 729126 1607699 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020045 รร.วัดเขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง แก่งคอย 716423 1599506 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020046 แม่นํ้าป่าสัก ตาลเด่ียว แก่งคอย 713435 1613860 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020047 อ่างเก็บนํ้าท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย 721342 1598358 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020048 แก่งลํานํ้าป่าสัก สองคอย แก่งคอย 713490 1614260 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020049 อ่างเก็บนํ้าโป่งก้อนเส้า ชําผักแพว แก่งคอย 733196 1603648 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020050 บึงตลาดไชย สองคอย แก่งคอย 713340 1614716 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020051 รร.สองคอยวิทยาคม สองคอย แก่งคอย 716423 1615811 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020052 ทุ่งแฝก ห้วยแห้ง แก่งคอย  717693 1600690  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020053 รร.บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย 730475 1603752 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020054 รร.บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย 718293 1597855 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020055 ห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย 718121 1601705 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020056 ฝายนํ้าล้นบ้านดง ชําผักแพว แก่งคอย 717174 1605556 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020057 รร.ชุมชนวัดบํารุงธรรม ชะอม แก่งคอย 726554 1593734 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020058 บ้านท่าเวียน ชะอม แก่งคอย 728333 1591712 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020059 อ่างวังลึก ตาลเด่ียว แก่งคอย 718506 1609046 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23020060 หนองโสน หนองสรวง แก่งคอย 695025 1584916 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030001 คลองหนองมน ดอนพุด ดอนพุด 672405 1614523 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030002 บึงหนองใหญ่ ดงตะงาว ดอนพุด 672502 1616786 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23030003 คลองโคกโพธิ์ ดงตะงาว ดอนพุด 670630 1616281 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030004 คลองบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนพุด 670734 1614328 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030005 คลองท่ากระแซ ดงตะงาว ดอนพุด 671704 1618202 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030006 ลํารางดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด 673968 1617755 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23030007 คลองจักสา ดงตะงาว ดอนพุด 673301 1619058 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040001 คลองบ้านหรเทพ หรเทพ บ้านหมอ 680229 1618856 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040002 ลํารางกระโดน ตลาดน้อย บ้านหมอ 683756 1618184 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040003 หนองบุงคํา บ้านคลัว บ้านหมอ 690450 1613202 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040004 หนองสะเดา  - บ้านหมอ  - -  รอตรวจสอบ 

CE23040005 คลองส่งนํ้า บ้านหมอ บ้านหมอ 686674 1616800 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040006 คลองมะเด่ือ บ้านหมอ บ้านหมอ 685656 1617663 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040007 คลองข่อย บางโขมด บ้านหมอ 687301 1615220 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040008 คลองกระโดน บางโขมด บ้านหมอ 690700 1618000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040009 ลํารางมะเกลือ ตลาดน้อย บ้านหมอ 684780 1618346 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040010 ลํารางตะเคียน ตลาดน้อย บ้านหมอ 683070 1618291 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040011 ลํารางโคกเสลา บ้านหมอ บ้านหมอ 692638 1616817 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040012 คลองกระทุ่มงาม หรเทพ บ้านหมอ 679790 1618742 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040013 คลองเริงราง บางโขมด บ้านหมอ 690900 1614000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040014 คลองส่งนํ้า โคกใหญ่ บ้านหมอ 681536 1615578 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040015 คลองส่งนํ้า โคกใหญ่ บ้านหมอ 680981 1616341 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040016 คลองโคกแฝก หรเทพ บ้านหมอ 679716 1617643 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040017 หนองบ้านครัว บ้านครัว บ้านหมอ 690476 1612974 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040018 คลองหนองหลวง บ้านครัว บ้านหมอ 694000 1613300 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040019 หนองโสน บางโขมด บ้านหมอ 687939 1615644 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040020 คลองเริงราง ตลาดน้อย บ้านหมอ 687357 1619113 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040021 คลองเริงราง บ้านหมอ บ้านหมอ 686518 1616858 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040022 คลองเริงราง บางโขมด บ้านหมอ 687894 1615067 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040023 คลองเริงราง บ้านครัว บ้านหมอ 690369 1612592 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040024 คลองกระโดน สว่างโศก บ้านหมอ 689677 1617624 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040025 สระยอ,พระตําหนักสระยอ พุกร่าง บ้านหมอ 692158 1626763 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23040026 บ่อนํ้าโบราณ,บ่อโศก สร่างโศก บ้านหมอ 689111 1620007 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23040027 หนองหมู บางโขมด บ้านหมอ 689622 1615618 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050001 ทํานบดินห้วยลําสะโตน เขาวง พระพุทธบาท 699198 1621488 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050002 อ่างบ้านหนองม่ัง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 797450 1618000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050003 อ่างหนองผักแว่น พุคําจาน พระพุทธบาท 699112 1630065 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050004 ห้วยสะโตน พุกร่าง พระพุทธบาท 693494 1622762 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050005 อ่างห้วยยาง เขาวง พระพุทธบาท 696798 1622571 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050006 ห้วยยาง เขาวง พระพุทธบาท 698898 1621167 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050007 หนองโคคลาน ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 692577 1620861 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050008 บ้านอ่างศิลา เขาวง พระพุทธบาท 699668 1622022 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050009 หนองโคกกราด พุคําจาน พระพุทธบาท 696000 1629000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050010 หนองตราด นายาว พระพุทธบาท 687717 1631183 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050011 หนองผือใหญ่ นายาว พระพุทธบาท 687650 1631538 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050012 หนองซับเม็ก นายาว พระพุทธบาท 687075 1631780 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050013 รร.ประเสริฐน้อยรุจิวงศ์1 ธารเกษม พระพุทธบาท 692978 1632996 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050014 หนองกุดเตย บ้านโปร่ง หนองโดน 686878 1627440 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050015 หนองค้อ นายาว พระพุทธบาท 689435 1634257 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050016 หนองปรือ นายาว พระพุทธบาท 687726 1632764 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050017 หนองหิน เขาวง พระพุทธบาท 695165 1622422 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050018 หนองปลาไหล เขาวง พระพุทธบาท 696313 1622510 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050019 หนองบัว เขาวง พระพุทธบาท 699998 1622961 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050020 นํ้าตกปางสีดา ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 698186 1620364 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050021 หนองด่าน พุกร่าง พระพุทธบาท 692201 1622390 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050022 หนองตาพระยา บ้านโปร่ง หนองโดน 686370 1626566 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050023 ห้วยใหญ่ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 696397 1618121 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050024 คลองหอย ธารเกษม พระพุทธบาท 693929 1631966 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050025 คลองคันฉอ พุคําจาน พระพุทธบาท 696697 1629005 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050026 คลองหนองกก ธารเกษม พระพุทธบาท 694359 1632386 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050027 คลองกระตุ้ม พุกร่าง พระพุทธบาท 693485 1623507 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050028 หนองจอก ขุนโขลน พระพุทธบาท 693283 1627641 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050029 คลองสําอางใต้ พุกร่าง พระพุทธบาท 690319 1622351 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050030 คลองกระเบ้ือง พุกร่าง พระพุทธบาท 689954 1622351 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23050031 คลองจานน้อย พุกร่าง พระพุทธบาท 690199 1622663 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050032 รร.ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท 691031 1630044 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23050033 ซับโคกเลียบ บ้านโปร่ง หนองโดน 687756 1624921 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060001 ทางระบายนํ้าคลองชลประทาน มิตรภาพ มวกเหล็ก 735487 1618620 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060002 คลองซับดินดํา ลําสมพุง มวกเหล็ก 757680 1659212 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060003 ห้วยตะเคียน ลําสมพุง มวกเหล็ก 755628 1663037 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060004 คลองแห้ง ลําสมพุง มวกเหล็ก 759244 1664453 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060005 คลองลําพญากลาง ลําสมพุง มวกเหล็ก 760570 1661214 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060006 คลองลําสมพุง ลําสมพุง มวกเหล็ก 760397 1656246 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060007 คลองโป่งมะเกลือ มวกเหล็ก มวกเหล็ก 730700 1625000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060008 คลองมวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็ก 740600 1603000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060009 คลองสวนมะเด่ือ ซับสนุ่น มวกเหล็ก 741650 1650000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060010 ทางระบายนํ้า อ.ส.ค. มิตรภาพ มวกเหล็ก 737454 1619154 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060011 นํ้าตกมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก 737370 1620069 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060012 อ่างคั่นตะเคียน มิตรภาพ มวกเหล็ก 735269 1618263 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060013 อ่างบ้านซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก 735104 1618153 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060014 ห้วยลาด ซับสนุ่น มวกเหล็ก 741950 1648000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060015 ห้วยยาง ซับสนุ่น มวกเหล็ก 742527 1645922 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060016 คลองวังยาง ซับสนุ่น มวกเหล็ก 741000 1637450 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060017 คลองม่วง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 762786 1650703 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060018 คลองซับเหว ซับสนุ่น มวกเหล็ก 743866 1641632 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060019 คลองระบัง มิตรภาพ มวกเหล็ก 735799 1614789 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060020 ห้วยไคร้ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 750592 1649989 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060021 คลองซับสมพุง มวกเหล็ก มวกเหล็ก 725000 1626200 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060022 ห้วยกันเกรา มวกเหล็ก มวกเหล็ก 738050 1630000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060023 คลองกุ่ม มวกเหล็ก มวกเหล็ก 735350 1628000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060024 คลองหวายโป่ง มวกเหล็ก มวกเหล็ก 735000 1627300 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060025 ห้วยโป่งไทร ลําสมพุง มวกเหล็ก 754398 1656584 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060026 คลองซับนํ้าขาว ลําสมพุง มวกเหล็ก 757680 1657087 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060027 ห้วยลึก ลําสมพุง มวกเหล็ก 754943 1665314 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060028 ห้วยนํ้าซับ ซับสนุ่น มวกเหล็ก 746200 1644900 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23060029 ลําห้วยไทย-ห้วยหลุม ซับสนุ่น มวกเหล็ก 739601 1646291 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060030 คลองสายชนวน ลําพญากลาง มวกเหล็ก 756327 1647418 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060031 ห้วยหญ้าขาว ลําพญากลาง มวกเหล็ก 756752 1646126 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060032 ห้วยไทย ซับสนุ่น มวกเหล็ก 744537 1649559 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060033 ห้วยซับม่วง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 761923 1648618 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060034 ห้วยซับตะคอง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 761411 1652276 พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

CE23060035 คลองวังม่วง หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 736500 1638000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060036 ห้วยใหญ่ หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 733600 1596000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060037 ห้วยทองหลางน้อย หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 745015 1633529 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060038 คลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 739712 1630761 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060039 ห้วยหินฝน ลําสมพุง มวกเหล็ก 756562 1658763 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060040 อ่างคลองม่วงเหนือ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 759317 1645063 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060041 ฝายบ้านเขานมนาง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 761066 1649708 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060042 ฝายบ้านคลองม่วงใต้ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 763736 1647433 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060043 ฝายบ้านท่าพลู ลําสมพุง มวกเหล็ก 759300 1664000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060044 ฝายบ้านลําสมพุง ลําสมพุง มวกเหล็ก 759357 1655818 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060045 อ่างบ้านซับลําใย วังม่วง ก่ิงอ.วังม่วง 736367 1638081 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060046 อ่างบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น ก่ิงอ.วังม่วง 739119 1649217 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060047 ฝายบ้านซับขอน หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 740855 1635473 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060048 อ่างบ้านโป่งเกตุ วังม่วง มวกเหล็ก 745867 1653509 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060049 อ่างบ้านซับอิจิ แสลงพัน ก่ิงอ.วังม่วง 731599 1631591 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060050 อ่างบ้านหนองโป่ง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 756177 1644512 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060051 ฝายบ้านซับขาม หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 742934 1645734 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060052 นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย มวกเหล็ก มวกเหล็ก 735715 1629143 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060053 อ่างบ้านหนองจอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 745507 1636348 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060054 ฝายลําพญากลาง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 762024 1652899 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060055 อ่างบ้านหนองตอตะเคียน ลําพญากลาง มวกเหล็ก 757624 1646349 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060056 อ่างคําตะเคียน มิตรภาพ มวกเหล็ก 735323 1618275 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060057 อ่างบ้านหนองดินแดง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 753741 1651466 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060058 ฝายบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก 744126 1648273 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060059 คลองวังยาง หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 741327 1637503 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23060060 อ่างบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 755168 1652415 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060061 คลองลําสมพุง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 744559 1633287 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060062 คลองมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก 735877 1631026 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060063 คลองมวกเหล็ก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 738691 1632748 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060064 คลองไทร ลําพญากลาง มวกเหล็ก 761182 1650515 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060065 ห้วยนํ้าซับ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 751491 1642580 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060066 อ่างบ้านซับน้อยใต้ หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 746157 1641670 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060067 อ่างซับขอน หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 744310 1636706 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060068 คลองสวนมะเด่ือ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 751023 1647469 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060069 อ่างบ้านหลังเขาหน่ึง มวกเหล็ก มวกเหล็ก 731884 1625200 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060070 อ่างเก็บนํ้าบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก 745851 1653557 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060071 แม่นํ้าป่าสัก มวกเหล็ก มวกเหล็ก 723650 1627365 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060072 อ่างเก็บนํ้าคลองยาง หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 743294 1634971 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060073 ฝายนํ้าล้นบ้านท่าพลู ลําสมพุง มวกเหล็ก 759591 1664418 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060074 ซับปลาก้ัง ลําพญากลาง มวกเหล็ก 753902 1651634 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060075 อ่างเก็บนํ้าซับขาม ซับสนุ่น มวกเหล็ก 743912 1646166 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060076 คลองป่าแตง หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 741113 1631160 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060077 อ่างเก็บนํ้าซับน้อยใต้ ลําพญากลาง มวกเหล็ก 746177 1641682 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060078 อ่างเก็บนํ้าเขาใหญ่ ซับสนุ่น มวกเหล็ก 745863 1653694 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23060079 รร.ไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก มวกเหล็ก 735578 1627290 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070001 ห้วยหนองโอ่ง -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070002 ห้วยแร่ ดาวเรือง เมืองสระบุรี 704775 1612339 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070003 คลองซอยถนนเหล็ก -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070004 ห้วยแห้ง ผึ้งรวง เมืองสระบุรี 707090 1613000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070005 คลองบ้านกอก บ้านแก้ง เมืองสระบุรี 708150 1612000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070006 คลองส่งนํ้าหนองชําแรด -  เมืองสระบุรี  - -  รอตรวจสอบ 

CE23070007 คลองเพรียว ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 711478 1607959 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070008 คลองกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 711527 1605500 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070009 คลองห้วยลี่ ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 713075 1610200 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070010 คลองห้วยม่วง ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี  -  - รอตรวจสอบ 

CE23070011 คลองห้วยจรเข้ กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 713400 1603000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23070012 อ่างคลองเพรียว ปากเพรียว เมืองสระบุรี 709000 1607000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070013 ห้วยบง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ 705300 1615000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070014 ห้วยพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ 703500 1624000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070015 คลองซอยเขาดิน -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070016 คลองซอยส่งนํ้า -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070017 คลองซอยหนองปรือ -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070018 คลองซอยหนองตาไทร - เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070019 คลองส่งนํ้าบ้านภู่ หนองโน เมืองสระบุรี 701612 1600923 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070020 คลองหนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี 703400 1600000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070021 คลองหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี  704265 1601950  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070022 กุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 712031 1605028 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070023 ทุ่งสาริการ กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 711014 1604048 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070024 คลองพวง -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070025 คลองพระฉาย -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070026 คลองเขาไม้โค่น -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070027 คลองเขาจําปา -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070028 คลองซอยหัวถนน -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070029 ลําห้วยเขารวก -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070030 ลําห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 708300 1618000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070031 คลองวังเลน -  เมืองสระบุรี -   - รอตรวจสอบ 

CE23070032 ห้วยวังไทร เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 705600 1617000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070033 คลองซอยสันมะพลับ -  เมืองสระบุรี -  -  รอตรวจสอบ 

CE23070034 นํ้าตกตาดโตน -  เมืองสระบุรี - -  รอตรวจสอบ 

CE23070035 นํ้าตกโพธ์ิหินดาด หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 711843 1597309 พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

CE23070036 นํ้าตกเขาสามหลั่น หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 711533 1597103 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070037 อ่างเกล็ดเพชร ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี 708562 1605043 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070038 ฝายปากข้าวสาร ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี 706848 1602504 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070039 ฝายบึงป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี 703905 1609773 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070040 ฝายห้วยนาดี ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 714278 1609136 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070041 อ่างบ้านหนองจาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ  - -  รอตรวจสอบ 

CE23070042 อ่างเขายอดเอียง หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 703107 1629118 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23070043 อ่างพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ 704257 1625633 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070044 นํ้าตกต้นรากไทร หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 711739 1597570 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070045 ลําห้วยวังไทร -  เมืองสระบุรี  - -  รอตรวจสอบ 

CE23070046 ห้วยแร่ บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ 708293 1613720 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070047 ห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 707776 1618184 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070048 ห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 707625 1618518 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070049 บึงหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี 700231 1602872 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070050 อ่างบ่อลักนํ้า หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ -   - รอตรวจสอบ 

CE23070051 แม่นํ้าป่าสัก ปากเพรียว เฉลิมพระเกียรติ 707328 1607836 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070052 คลองหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี 703814 1601220 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070053 กสช.หนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี 703733 1601551 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070054 รร.บ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 715163 1597516 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070055 กสช.เขาไม้โค่น หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 713323 1599140 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070056 โครงการพระราชดําริพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ 705224 1622968 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070057 บ้านกล้วย๔ ตะกุด เมืองสระบุรี 708065 1608589 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070058 กสช.ดาวเรือง ดาวเรือง เมืองสระบุรี 704282 1610778 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070059 กสช.เขาหินปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ 708528 1614740 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070060 สระนํ้ากสช.โนนสภาราม กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 711858 1605354 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070061 กสช.ห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 708576 1618407 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23070062 สวนพฤกษศาสตร์พุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ 700497 1624291 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080001 หนองบัว วิหารแดง วิหารแดง 713438 1580963 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080002 หนองโพธ์ิ หนองสรวง วิหารแดง 714219 1586445 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080003 หนองฟ้าเล่ือน หนองสรวง วิหารแดง 708645 1586769 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080004 คลอง 6 วา หนองหมู วิหารแดง 707663 1580898 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080005 คลองเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง 715155 1589598 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080006 คลองยาง คลองเรือ วิหารแดง 717575 1583834 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080007 คลองบางกง หนองหมู วิหารแดง 710626 1582727 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080008 หนองโสน หนองสรวง วิหารแดง 710746 1586518 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080009 คลอง 33 หนองหมู วิหารแดง 707714 1577398 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080010 คลอง 26 หนองหมู วิหารแดง 709371 1585334 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080011 อ่างเขาแก้ว คลองเรือ วิหารแดง 719902 1592589 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23080012 คลองชลประทาน คลองเรือ วิหารแดง 720474 1591837 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080013 หนองปลาไหล วิหารแดง วิหารแดง 713100 1581234 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080014 หนองปรือ วิหารแดง วิหารแดง 713202 1581023 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080015 คลองบ้านลํา หนองสรวง วิหารแดง 712000 1584250 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080016 คลองหนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง 713361 1585182 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080017 คลองสมเด็จ หนองสรวง วิหารแดง 711653 1587238 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080018 แม่นํ้าไนล์(คลองบางปลากด) หนองหมู วิหารแดง 711450 1586000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080019 ลํารางละกุดแฟบ วิหารแดง วิหารแดง 716372 1584466 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080020 คลองวิหารแดง คลองเรือ วิหารแดง 720862 1590041 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080021 คลองหนองไทร คลองเรือ วิหารแดง 718343 1586531 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080022 คลองเรือ คลองเรือ วิหารแดง 710900 1583000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080023 คลองห้วยกรวด คลองเรือ วิหารแดง 720059 1590604 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080024 คลองหัวช้าง คลองเรือ วิหารแดง 719800 1587608 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080025 คลองชุมเห็ด หนองสรวง วิหารแดง 711075 1586247 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080026 หนองไผ่ เจริญธรรม วิหารแดง 716839 1589209 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080027 คลองโคกกระต่าย บ้านลํา วิหารแดง 713354 1589135 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080028 ฝายบ้านคลองไทร คลองเรือ วิหารแดง 719290 1587715 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080029 ฝายบ้านลํา หนองสรวง วิหารแดง 713375 1585176 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080030 อ่างบ้านเขาแก้ว คลองเรือ วิหารแดง 719903 1592693 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080031 บ้านสมานมิตร เจริญธรรม วิหารแดง 718385 1591771 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080032 หนองไผ่พัฒนา เจริญธรรม วิหารแดง 718328 1591407 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080033 หนองโสน หนองสรวง วิหารแดง 710714 1586307 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080034 หนองบัว วิหารแดง วิหารแดง 713289 1581392 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23080035 รร.วัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง 720362 1591568 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090001 ห้วยวังงูเห่า พระยาทด เสาไห้ 722272 1615006 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090002 บึงโง้ง เมืองเก่า เสาไห้ 697000 1609600 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090003 ห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้ 699179 1615183 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090004 ห้วยนํ้าบ่า หัวปลวก เสาไห้ 700600 1618000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090005 ห้วยป่าซาง หัวปลวก เสาไห้ 699897 1619382 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090006 ห้วยคลองเรือ หัวปลวก เสาไห้ 699161 1620611 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090007 ห้วยนํ้าโจน หัวปลวก เสาไห้ 700277 1621792 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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CE23090008 แม่นํ้าป่าสัก ต้นตาล เสาไห้ 702612 1609592 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090009 คลองห้วยแร่ ต้นตาล เสาไห้ 702361 1610652 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090010 บึงวัดเพชร บ้านยาง เสาไห้ 694819 1611217 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090011 คลองปากบาง ศาลารีไทย เสาไห้ 699350 1612000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090012 คลองระพีพัฒน์ เริงราง เสาไห้ 690300 1609000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090013 กสช.หนองไผ่ หัวปลวก เสาไห้ 699314 1618693 รอตรวจสอบ 

CE23090014 รร.โคกกระท้อนกิตตวุฒิวิทยา งิ้วงาม เสาไห้ 699548 1613676 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090015 สระกสช.พระยาทด พระยาทด เสาไห้ 701935 1616693 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090016 กสช.บ้านโคก ม่วงงาม เสาไห้ 695146 1607833 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090017 กสช.ห้วยใหญ่ หัวปลวก เสาไห้  697920 1616774  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090018 กสช.ห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้ 699503 1615863 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090019 รร.บ้านโป่งเกตุ หัวปลวก เสาไห้ 701321 1620074 รอตรวจสอบ 

CE23090020 สระใหญ่ห้วยนํ้าป่า หัวปลวก เสาไห้ 699276 1616766 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23090021 กสช.ม่วงงาม ม่วงงาม เสาไห้ 694334 1610520 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100001 คลองหนองแซง หนองจรเข้ หนองแค 704159 1585443 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100002 คลองหนองกระทุ่ม กุ่มหัก หนองแค 703269 1583879 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100003 คลองหนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค 707959 1591813 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100004 คลองสวนกล้วย กุ่มหัก หนองแค 700000 1583000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100005 คลองหนองรู หนองปลิง หนองแค 694600 1589000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100006 คลองโคกสลุด ไผ่ตํ่า หนองแค 698623 1585938 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100007 คลองห้วยขมิ้น หนองนาก หนองแค 704329 1598382 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100008 คลองห้วยทราย ห้วยทราย หนองแค 706300 1595000 พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

CE23100009 คลองลําบัว หนองจรเข้ หนองแค 705050 1583000 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100010 อ่างบ้านโคกแย้ โคกแย้ หนองแค 707011 1592123 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100011 รร.คชสิทธ์ิกิตติคุณวิทยาคม คชสิทธิ์ หนองแค 694202 1592875 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100012 สวนนกบ้านลุงต้อม ไผ่ตํ่า หนองแค 697668 1584793 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100013 รร.วัดชัยเฉลิมมิตร คชสิทธิ์ หนองแค 696759 1592174 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100014 หนองอีเก้ง โคกแย้ หนองแค 707990 1587967 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100015 รร.วัดหนองผักชี โคกแย้ หนองแค 707599 1591074 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100016 รร.บ้านโคกกลาง โพนทอง หนองแค 685953 1594614 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23100017 กสช.หนองตาพรม หนองนาก หนองแค 703809 1599049 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) 

รหัส ช่ือพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ 
พิกัด 

สถานภาพ 
X Y 

CE23110001 ลําห้วยป่า หนองกบ หนองแซง 692283 1598854 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23110002 คลองธรรมชาติห้วยอู่ตะเภา ม่วงหวาน หนองแซง 697546 1597244 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23110003 คลองธรรมชาติหนองสรวง ไก่เส่า หนองแซง 691465 1605426 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23110004 กสช.ม่วงหวานใต้ ม่วงหวาน หนองแซง 696460 1598503 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23110005 กสช.หนองโดน ม่วงหวาน หนองแซง 696970 1600165 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120001 คลองบ้านเหนือ ดอนทอง หนองแซง 678513 1622385 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120002 คลองดอนทอง ดอนทอง หนองแซง 677116 1620495 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120003 คลองบ้านทองย้อย ดอนทอง หนองแซง 677552 1620390 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120004 หนองแร่ ดอนทอง หนองแซง 678968 1625420 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120005 หนองพุหลวง บ้านโปร่ง หนองแซง 684099 1629214 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120006 หนองนํ้าบุ่งกะเบา บ้านกลับ หนองแซง 683078 1629575 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

CE23120007 คลองจันทนะจุลกะ ดอนทอง หนองแซง 478620 1621045 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2542) 
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3.2 ทะเบียนรายชื่อพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี แยกเป็นรายอําเภอ 
 เม่ือแยกพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี เป็นรายอําเภอสามารถแยก
รายละเอียดได้ดังน้ี 
 3.2.1 อําเภอวังม่วง มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 44 แห่ง ดังแสดงในรูปที่ 3-1 พ้ืนที่ชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า/คลอง จํานวน 27 แห่ง ฝาย จํานวน 5 แห่ง อ่างเก็บนํ้า จํานวน 4 แห่ง 
สระ/สระในรร. จํานวน 3 แห่ง หนอง/บึง จํานวน 2 แห่ง ทํานบ จํานวน 2 แห่ง และนํ้าตก จํานวน 1 แห่ง 
ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 36 แห่ง และเห็นควรรอ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 8 แห่ง 

 

 

6.82%

61.36%4.55%

9.09%

11.36%
2.27%

4.55%

พื้นที่ชุ่มน้ํา

สระ/สระในรร. แม่นํ้า/คลอง บึง/หนอง อ่างเก็บนํ้า ฝาย นํ้าตก ทํานบ

82%

18%

สถานภาพ

คงสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้า รอตรวจสอบ
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 3.2.2 อําเภอแก่งคอย มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 59 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-2 พ้ืนที่ชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า/คลอง/แก่ง/ห้วย จํานวน 32 แห่ง ฝาย จํานวน 10 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 
จํานวน 9 แห่ง สระ/สระในรร. จํานวน 6 แห่ง และทุ่ง/บึง จํานวน 2 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ี
คงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 55 แห่ง และเห็นควรรอตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 
3 แห่ง 

 

 
 
 
 

10.17%

54.24%3.39%

15.25%

16.95%

พื้นที่ชุ่มน้ํา

สระ/สระในรร. แม่นํ้า/แก่ง/คลอง/ห้วย บึง/ทุ่ง อ่างเก็บนํ้า ฝาย

95%

5%

สถานภาพ

คงสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้า รอตรวจสอบ
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 3.2.3 อําเภอดอนพุด มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 7 แห่ง ดังแสดงในรูปที่ 3-3 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประเภทคลอง/ลําราง จํานวน 6 แห่ง และบึง จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ท้ังหมด  

 
 3.2.4 อําเภอบ้านหมอ มีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าทั้งหมด จํานวน 26 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-4 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประเภท คลอง/ลําราง จํานวน 20 แห่ง หนอง จํานวน 5 แห่ง และบ่อนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 25 แห่ง และเห็นควรรอ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 1 แห่ง 

    
 
 
 

85.71%

14.29%

พื้นที่ชุ่มน้ํา

คลอง/ลําราง บึง

3.85%

76.92%

19.23%

พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

บ่อนํ้า คลอง/ลําราง หนอง

96%

4%

สถานภาพ

คงสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ํา รอตรวจสอบ
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 3.2.5 อําเภอพระพุทธบาท มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 31 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-5 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทคลอง/ห้วย จํานวน 15 แห่ง สระ/สระในรร./สระกสช./บ่อนํ้า จํานวน 
8 แห่ง อ่างเก็บนํ้า จํานวน 4 แห่ง และฝาย จํานวน 4 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าทั้งหมด  

 
 3.2.6 อําเภอมวกเหล็ก มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าทั้งหมด จํานวน 76 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-6 พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า/คลอง//ห้วย/ลําห้วย จํานวน 43 แห่ง อ่างเก็บนํ้า จํานวน 18 แห่ง 
ฝาย จํานวน 9 แห่ง ทางระบายนํ้า (ทรบ.) จํานวน 2 แห่ง นํ้าตก จํานวน 2 แห่ง สระในรร. จํานวน 1 แห่ง 
และซับ จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด 

 
  

25.81%

48.39%

12.90%

12.90%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา

สระ/สระในรร./สระในกสช./บ่อนํ้า คลอง/ห้วย อ่างเก็บนํ้า ฝาย

1.32%

56.58%23.68%

1.32%
11.84%

2.63%

2.63%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา
สระในรร. แม่นํ้า/คลอง/ห้วย/ลําห้วย
อ่างเก็บนํ้า ซับ
ฝาย ทางระบายน้ํา
นํ้าตก
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 3.2.7 อําเภอเมืองสระบุรี มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 46 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-7 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประเภทคลอง/ห้วย/ลําห้วย จํานวน 28 แห่ง สระ/สระในรร./สระกสช. จํานวน 
6 แห่ง นํ้าตก จํานวน 4 แห่ง กุด/ทุ่ง/บึง จํานวน 3 แห่ง ฝาย จํานวน 3 แห่ง และอ่างเก็บนํ้า จํานวน 2 แห่ง 
ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 28 แห่ง และเห็นควรรอ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 18 แห่ง 

 

 
 
 
 
 

13.04%

60.87%

6.52%

4.35%

6.52%
8.70%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา
สระ/สระในรร./สระกสช. คลอง/ห้วย/ลําห้วย
กุด/บึง/ทุ่ง อ่างเก็บนํ้า
ฝาย นํ้าตก

61%

39%

สถานภาพ

คงสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้า รอตรวจสอบ
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 3.2.8 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 16 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-8 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า/ห้วย/ลําห้วย จํานวน 8 แห่ง โครงการพระราชดําริ/อ่างเก็บนํ้า 
จํานวน 5 แห่ง สระกสช. จํานวน 2 แห่ง และสวน จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพ
ตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 16 แห่ง  

 
 3.2.9 อําเภอวิหารแดง มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 35 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-9 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทคลอง/ลําราง จํานวน 19 แห่ง หนอง จํานวน 10 แห่ง สระ/สระในรร. จํานวน 2 แห่ง 
ฝาย จํานวน 2 แห่ง และอ่างเก็บนํ้า จํานวน 2 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียน
รายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 35 แห่ง  

 
 

12.50%

50.00%
6.25%

31.25%

พื้นที่ชุ่มน้ํา

สระกสช. แม่นํ้า/ห้วย/ลําห้วย สวน โครงการพระราชดําริ/อ่างเก็บนํ้า

5.71%

54.29%

28.57%

5.71%
5.71%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา

สระ/สระในรร. คลอง/ลําราง หนอง อ่างเก็บนํ้า ฝาย
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 3.2.10 อําเภอเสาไห้ มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 21 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-10 พ้ืนที่ชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า/คลอง/ห้วย จํานวน 10 แห่ง สระ/สระในรร./สระกสช. จํานวน 9 แห่ง และบึง 
จํานวน 2 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนที่ชุ่มนํ้า จํานวน 19 แห่ง 
และเห็นควรรอตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 2 แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 

42.86%

47.62%

9.52%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา

สระ/สระในรร./สระกสช. แม่นํ้า/คลอง/ห้วย บึง

90%

10%

สถานภาพ

คงสภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้า รอตรวจสอบ
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 3.2.11 อําเภอหนองแค มีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 18 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-11พ้ืนที่ชุ่มนํ้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทคลอง จํานวน 9 แห่ง สระในรร./สระกสช. จํานวน 5 แห่ง หนอง จํานวน 2 แห่ง สวน 
จํานวน 1 แห่ง และอ่างเก็บนํ้า จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงยังคงมีสภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือ
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 18 แห่ง  

 
 3.2.12 อําเภอหนองแซง มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 5 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-12 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทคลอง/ห้วย จํานวน 3 แห่ง และสระกสช. จํานวน 2 แห่ง ซ่ึงยังคงมี
สภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีคงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า จํานวน 5 แห่ง  

 
 

  

27.78%

50.00%

5.56%

11.11%
5.56%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา

สระในรร./สระในกสช. คลอง สวน หนอง อ่างเก็บนํ้า

40.00%

60.00%

พ้ืนที่ชุ่มน้ํา

สระกสช. คลอง/ห้วย
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 3.2.13 อําเภอหนองโดน มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท้ังหมด จํานวน 10 แห่ง ดังแสดงในรูปท่ี 3-13 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทคลอง จํานวน 5 แห่ง หนอง จํานวน 3 แห่ง ซับ จํานวน 1 แห่ง และ
ฝาย จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงยังคงมสีภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่คงสภาพตามทะเบียนรายช่ือพ้ืนที่ชุ่มนํ้า จํานวน 10 แห่ง 

 
 3.2.14 ไม่ทราบอําเภอ จํานวน 2 แห่ง คือ นาข้าว2536 และพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด2536

50.00%

30.00%

10.00%

10.00%

พื้นที่ชุ่มน้ํา

คลอง หนอง ซับ ฝาย
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รูปที่ 3-1 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-2 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-3 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-4 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-5 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-6 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-7 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-8 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-9 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-10 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-11 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-12 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
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รูปที่ 3-13 พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี



บทท่ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1  สรุป  
 จากผลการศึกษาสํารวจ และวิเคราะห์พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
สามารถสรุปรายละเอียดหลักได้ 3 ประเด็นดังน้ี  
 1) การตรวจสอบและตําแหน่งพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 
 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรีตามทะเบียนรายช่ือของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 396 แห่ง ทําการตรวจสอบสามารถระบุตําแหน่งและสถานภาพได้ 
จํานวน 334 แห่ง หรือร้อยละ 84.34 ของจํานวนพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า
ในทะเบียนท่ีไม่สามารถระบุหรือจําแนกได้เน่ืองจากความไม่ชัดเจนของข้อมูลจํานวน 62 แห่ง หรือร้อยละ 15.66 
ของจํานวนพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี รายละเอียดการจัดทําข้อมูลแสดงใน
ตารางที่ 4 - 1 
ตารางท่ี 4-1 ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน จํานวน (แห่ง) 
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าสามารถระบุตําแหน่งและคงสภาพ 334 
 สระ/สระใน รร./ สระ กสช./บ่อนํ้า 35 
 แม่นํ้า/แก่ง/คลอง/ห้วย/ลําห้วย/ลําราง 189 
 สวน 2 
 ทุ่ง/หนอง/บึง/กุด 26 
 โครงการพระราชดําริ/อ่างเก็บนํ้า 42 
 ซับ 2 
 ฝาย 31 
 ทางระบายนํ้า 2 
 นํ้าตก 3 
 ทํานบ 2 
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีไม่สามารถจําแนกได้ 62 

รวม 396 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2542) 
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 2) พ้ืนท่ีชุ่มน้ําประเภทแม่นํ้า คลอง ห้วย ท่ีเป็นแหล่งเดียวกัน 
 พ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าในทะเบียนพ้ืนท่ี ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เม่ือทําการศึกษา 
ตามทะเบียนรายช่ือแล้วพบว่ามีรหัสแม่นํ้าท่ีอ้างอิงช่ือเดียวกันแต่มีหลายรหัส เดิมอาจต้ังช่ือรหัสตามแม่นํ้าท่ีไหลผ่าน
โดยแบ่งตามเขตปกครอง จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นที่ชุ ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า คลอง ห้วย และฝายท่ีมีช่ือเดียวกันแต่มีหลายรหัสจํานวน 22 แห่ง 
มีรหัสท่ีแสดงพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าจํานวน 62 รหัส รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-2 
ตารางท่ี 4-2 สรุปรายช่ือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเภทแม่นํ้า คลอง ห้วย และฝายท่ีเป็นแหล่งเดียวกัน 

ชื่อพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ รหัส 

คลองสวนมะเด่ือ วังม่วง วังม่วง CE23010001 

 ซับสนุ่น มวกเหล็ก CE23060009 

 ลําพญากลาง มวกเหล็ก CE23060068

คลองมวกเหล็ก คําพราน วังม่วง CE23010005 

 แสลงพัน วังม่วง CE23010029 

 มิตรภาพ มวกเหล็ก CE23060008

 มวกเหล็ก มวกเหล็ก CE23060062 

 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก CE23060063 

คลองวังม่วง วังม่วง วังม่วง CE23010016

 คําพราน วังม่วง CE23010034 

 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก CE23060035 

แม่นํ้าป่าสัก วังม่วง วังม่วง CE23010018

 วังม่วง วังม่วง CE23010028 

 คําพราน วังม่วง CE23010030 

 แสลงพัน วังม่วง CE23010032

 ตาลเดี่ยว แก่งคอย CE23020046 

 มวกเหล็ก มวกเหล็ก CE23060071 

 ปากเพรียว เฉลิมพระเกียรติ CE23070051

 ต้นตาล เสาไห้ CE23090008 

ฝายบ้านวังยาง วังม่วง วังม่วง CE23010023 

 ห้วยแห้ง แก่งคอย CE23020027
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) 

ชื่อพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ รหัส 

ห้วยแห้ง ห้วยแห้ง แก่งคอย CE23020002

 ห้วยแห้ง เมืองสระบุรี CE23020055 

 ผ้ึงรวง เมืองสระบุรี CE23070004

ห้วยกระบอก ห้วยแห้ง แก่งคอย CE23020004

 ทับกวาง แก่งคอย CE23020015 

คลองห้วยแร่ สองคอน แก่งคอย CE23020007

 ต้นตาล เสาไห้ CE23090009

คลองห้วยม่วง ห้วยแห้ง แก่งคอย CE23020010 

 ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี CE23070010

ห้วยไทย ทับกวาง แก่งคอย CE23020016

 ซับสนุ่น มวกเหล็ก CE23060032 

ห้วยยาง หินซ้อน แก่งคอย CE23020022

 ซับสนุ่น มวกเหล็ก CE23060015

หนองโสน หนองสรวง หนองแค CE23020060 

 บางโขมด บ้านหมอ CE23040019

 หนองสรวง วิหารแดง CE23080008

 หนองสรวง วิหารแดง CE23080033 

คลองส่งนํ้า บ้านหมอ บ้านหมอ CE23040005

 โคกใหญ่ บ้านหมอ CE23040014

 โคกใหญ่ บ้านหมอ CE23040015 

คลองกระโดน บางโขมด บ้านหมอ CE23040008

 สว่างโศก บ้านหมอ CE23040024

คลองเริงราง บางโขมด บ้านหมอ CE23040013 

 ตลาดน้อย บ้านหมอ CE23040020

 บ้านหมอ บ้านหมอ CE23040021

 บางโขมด บ้านหมอ CE23040022 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) 

ชื่อพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ รหัส 

 บางครัว บ้านหมอ CE23040023

คลองลําสมพุง ลําสมพุง มวกเหล็ก CE23060006 

 ลําพญากลาง มวกเหล็ก CE23060061

คลองวังยาง ซับสนุ่น มวกเหล็ก CE23060016

 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก CE23060059 

ห้วยนํ้าซับ ซับสนุ่น มวกเหล็ก CE23060028

 ลําพญากลาง มวกเหล็ก CE23060065

คลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก CE23060038 

 ลําพญากลาง มวกเหล็ก CE23060064

คลองหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี CE23070021

 หนองยาว เมืองสระบุรี CE23070052 

ห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ CE23070047

 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ CE23070048

หนองบัว วิหารแดง วิหารแดง CE23080001 

 วิหารแดง วิหารแดง CE23080034
 

 3) พ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีไม่สามารถระบุตําแหน่ง 
 พ้ื น ท่ี ชุ่ม นํ้ าตามทะ เ บียนราย ช่ือ พ้ืน ท่ี ชุ่ม นํ้ า ท่ี มีความสํ าคัญระ ดับ ท้อง ถ่ิน จั งห วัดสระบุรี   
ซ่ึงมีรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถระบุตําแหน่งได้มีจํานวน 62 แห่ง ดังแสดงในตารางท่ี 4-3 
จากตารางพ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีไม่สามารถระบุตําแหน่งท่ีชัดเจน เป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ประเภท สระ/สระในรร./สระกสช./บ่อนํ้า 10 แห่ง 
แม่นํ้า/แก่ง/คลอง/ห้วย/ลําห้วย/ลําราง 36 แห่ง ทุ่ง/หนอง/บึง/กุด 4 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 3 แห่ง ฝาย 3 แห่ง 
นํ้าตก 4 แห่ง และอ่ืนๆ (นาข้าว พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด) 2 แห่ง ท้ังน้ีสามารถสรุปรายละเอียดความไม่
ชัดเจนของข้อมูลได้ดังน้ี  
 3.1) ข้อมูลประเภทลําห้วย ถูกคุกคามจากการทําการเกษตรรอบบริเวณลําห้วย และการดํารงชีพของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณลําห้วย จนถูกบุกรุกและหมดสภาพไป 
 3.2) ข้อมูลประเภทหนอง/บึง ได้ถูกคุกคามจากการทําการเกษตรรอบหนอง/บึง จนถูกบุกรุกและหมด
สภาพไป 
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ตารางท่ี 4-3 พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าจังหวัดปราจีนบุรีท่ีไม่สามารถระบุตําแหน่งได้ 

 
  

รหัส ช่ือพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ 
CE23000001 นาข้าว 2536 - -  
CE23000002 พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืด 2536 - -  
CE23010011 ลําคลองใหญ่ วังม่วง วังม่วง 
CE23010013 คลองยายดา วังม่วง วังม่วง 
CE23010014 คลองน้อง วังม่วง วังม่วง 
CE23010015 คลองพี่ วังม่วง วังม่วง 
CE23010021 ลําห้วยเล็ก วังม่วง วังม่วง 
CE23010035 คลองปู่เจ้า วังม่วง วังม่วง 
CE23010037 รร.บ้านท่าฤทธ์ิ วังม่วง วังม่วง 
CE23010038 รร.บ้านหาดเล็บยาว วังม่วง วังม่วง 
CE23020023 คลองซอนใหญ่ หินซ้อน แก่งคอย 
CE23020025 คลองดงนํ้าบ่อ หินซ้อน แก่งคอย 
CE23020042 อ่างซับตะเคียน ทับกวาง แก่งคอย 
CE23040004 หนองสะเดา - บ้านหมอ 
CE23070001 ห้วยหนองโอ่ง - เมืองสระบุรี 
CE23070002 ห้วยแร่ ดาวเรือง เมืองสระบุรี 
CE23070003 คลองซอยถนนเหล็ก - เมืองสระบุรี 
CE23070004 ห้วยแห้ง ผ้ึงรวง เมืองสระบุรี 
CE23070005 คลองบ้านกอก บ้านแก้ง เมืองสระบุรี 
CE23070006 คลองส่งนํ้าหนองชําแรด - เมืองสระบุรี 
CE23070007 คลองเพรียว ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 
CE23070008 คลองกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 
CE23070009 คลองห้วยล่ี ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 
CE23070010 คลองห้วยม่วง ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 
CE23070011 คลองห้วยจรเข้ กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 
CE23070012 อ่างคลองเพรียว ปากเพรียว เมืองสระบุรี
CE23070015 คลองซอยเขาดิน - เมืองสระบุรี 
CE23070016 คลองซอยส่งนํ้า - เมืองสระบุรี 
CE23070017 คลองซอยหนองปรือ - เมืองสระบุรี
CE23070018 คลองซอยหนองตาไทร - เมืองสระบุรี 
CE23070019 คลองส่งนํ้าบ้านภู่ หนองโน เมืองสระบุรี 
CE23070020 คลองหนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี 
CE23070021 คลองหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี 
CE23070022 กุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 
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ตารางท่ี 4-3 (ต่อ) 

 
 
 
 
  

รหัส ช่ือพื้นท่ีชุ่มนํ้า ตําบล อําเภอ 
CE23070023 ทุ่งสาริกา กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 
CE23070024 คลองพวง -  เมืองสระบุรี 
CE23070025 คลองพระฉาย -  เมืองสระบุรี 
CE23070026 คลองเขาไม้โค่น -  เมืองสระบุรี 
CE23070027 คลองเขาจําปา -  เมืองสระบุรี 
CE23070028 คลองซอยหัวถนน -  เมืองสระบุรี 
CE23070029 ลําห้วยเขารวก -  เมืองสระบุรี 
CE23070031 คลองวังเลน -  เมืองสระบุรี 
CE23070033 คลองซอยสันมะพลับ -  เมืองสระบุรี 
CE23070034 นํ้าตกตาดโตน -  เมืองสระบุรี 
CE23070035 นํ้าตกโพธ์ิหินดาด หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 
CE23070036 นํ้าตกเขาสามหล่ัน หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 
CE23070037 อ่างเกล็ดเพชร ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี 
CE23070038 ฝายปากข้าวสาร ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี 
CE23070039 ฝายบึงป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี 
CE23070040 ฝายห้วยนาดี ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี 
CE23070044 นํ้าตกต้นรากไทร หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 
CE23070045 ลําห้วยวังไทร -  เมืองสระบุรี 
CE23070049 บึงหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี 
CE23070052 คลองหนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี 
CE23070053 กสช.หนองยาว หนองยาว เมืองสระบุรี 
CE23070054 รร.บ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 
CE23070055 กสช.เขาไม้โค่น หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 
CE23070057 บ้านกล้วย๔ ตะกุด เมืองสระบุรี 
CE23070058 กสช.ดาวเรือง ดาวเรือง เมืองสระบุรี 
CE23070060 สระนํ้ากสช.โนนสภาราม กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 
CE23090013 กสช.หนองไผ่ หัวปลวก เสาไห้ 
CE23090019 รร.บ้านโป่งเกตุ หัวปลวก เสาไห้ 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
  การตรวจสอบสถานภาพพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ินพบว่า ข้อมูลตารางข้อมูลทะเบียนพ้ืนท่ี
ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน ควรได้รับการปรับปรุงข้อมูลใหม่ เป็นปัจจุบันมากข้ึน โดยนําเสนอคณะทํางาน
วิชาการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ การจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า พิจารณาเสนอต่อ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังน้ี 
  1) ตรวจสอบรายช่ือขอบเขตการปกครองให้เป็นปัจจุบัน 
  2) รายช่ือแม่นํ้าท่ีจัดทํารหัสซํ้ากันควรปรับให้เหลือรหัสของแหล่งนํ้ารหัสเดียวตามรายช่ือแม่นํ้า 
  3) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีหมดสภาพควรตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ . 2552 และวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
ท่ีกําหนดให้พ้ืนชุ่มนํ้าสาธารณะ หรือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐไม่ควรดําเนินการใด  ๆ
รุกล้ําพื้นที่ชุ่มนํ้าสาธารณะนั้นๆ ดังนั้นในฐานะที่กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่หลักในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
จึงควรให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลดังกล่าว และนําฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ามาวิเคราะห์ร่วมในการกําหนดเขตการใช้
ท่ีดินเพื่อป้องกันไม่ให้การดําเนินกิจกรรมภายใต้หน่วยงานของรัฐหรืองานของกรมพัฒนาที่ดิน 
เ ช่น  การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก และการอนุรักษ์ดินและนํ้ารุกล้ําเข้าไปดําเนินการในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระดับท้องถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือให้การทํางานของหน่วยงานรัฐสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
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