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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  พื้นที่ ชุมน้ําที่มีความผูกพันกับสังคมไทยและเศรษฐกิจของคนไทยมาตั้งแตอดีต 
นับตั้งแตการตั้งหลักแหลงของคนไทยในระยะแรกมักอยูใกลแหลงน้ํา เพื่อใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ รวมท้ังเปนแหลงอาหาร แหลงน้ํา และการคมนาคมขนสง ในอดีตพื้นที่ชุมน้ํายังไม
เปนที่รูจัก มักจะหมายถึง บริเวณที่ไมใชผลผลิตหรือผืนดินที่ไมมีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวย
แหลงแมลงพาหะที่ทําใหเกิดโรคระบาด หรือที่อยูอาศัยของพวกจระเข ภายหลังพื้นที่เหลานี้ไดถูก
คุกคามเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร ทําการประมง  หรือถมที่เพื่อทําเปนแหลงพักผอน และสราง
เปนชุมชนขึ้น 
  จากการลดลงของพื้นที่ชุมน้ําซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบทางชีวนิเวศทั้งระบบจากดินแมน้ํา
ถึงทายน้ํา การเกิดปญหาน้ําทวม ซ่ึงไมมีพื้นที่รองรับน้ํา ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
พื้นที่ชุมน้ําขึ้นในประเทศไทยไดใหความสําคัญกับพื้นที่ชุมน้ํา โดยใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคี
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําในป 2541 โดยมีการประกาศใหมีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ (Ramsar Sit) ในจํานวน 10 แหง รวมถึงมีแผนพัฒนาที่จะจัดการกับพื้นที่ชุมน้ําโดยการมี
สวนรวมของชุมชนในประเทศ การอนุรักษใชพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืนและการคุมครองพื้นที่ชุมน้ํา
ภายในประเทศ 
  ปจจุบันประเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํารวมถึงความพยายามที่จะ
จัดการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ชุมน้ําอื่นๆ ปญหาหนึ่งที่ทําใหการจัดการพื้นที่ชุมน้ํายังคงไม
กาวหนา เนื่องจากการขาดฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหไมทราบวาพื้นที่ชุมน้ําอยูบริเวณใดของ
ประเทศบาง รวมถึงการบุกรุกเพื่อทําการเกษตรในพื้นที่ชุมน้ํา เปนปญหาใหญในเรื่องการลดลงของ
พื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติขนาดเล็กที่ถูกมองขามนั้น จะเปนแหลงน้ํารวมถึงแหลงรองรับ
น้ําในลักษณะแกมลิง สามารถชวยรับน้ําในขณะที่มีน้ําลนตล่ิงและแกปญหาน้ําทวมได หากจัดการให 
เปนระบบในฐานขอมูลก็จะสามารถนําไปใชในการปองกันเพื่อไมใหถูกบุกรุกได พื้นที่ชุมน้ํา
ลักษณะนี้ก็จะคงอยูและเปนพื้นที่รองรับน้ํา ชวยปองกันน้ําทวม รวมถึงรองรับตะกอนและสารพิษ
ตางๆ ใหกับประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 
 
 

 1 



1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 สํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก 
 1.2.2 จัดทําระบบฐานขอมูล แผนที่พื้นที่ชุมน้ําและรายงานพื้นที่ชุมน้ําในภาคตะวันออก 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 1.3.1 ระยะเวลาการดําเนินการ  ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 
 1.3.2 สถานที่ดําเนินการ ภาคตะวันออก 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 เปนฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก เพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ดําเนินงานอื่นตอไป 
 1.4.2 สามารถนําไปใชในการวางแผนอนุรักษและจัดการพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก  

1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 1.5.1 เตรียมขอมูลที่ใช ไดแก ภาพดาวเทียม LANDSAT 5ETM ป 2548  ขอมูลแผนที่กลุม
ชุดดิน  สภาพการใชที่ดิน  ขอมูลแหลงน้ํา  จากกรมชลประทาน 
 1.5.2 วิเคราะหขอมูลโดยทําการซอนทับกัน (Overlay) ระหวางขอมูลสภาพการใชที่ดินและ
แผนที่กลุมชุดดิน  หลังจากทําการวิเคราะหเพื่อจําแนกชนิดหรือประเภท ระบบ ระบบยอย ชั้น 
ช้ันยอย ตามระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําประเทศไทยป 2545 
 1.5.3 ขอมูลที่ซอนทับกันและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําแลว นํากลับมาเช็คขอมูลกับขอมูลดาวเทียม 
LANDSAT 7 ETM ป 2549 และขอมูลแหลงน้ําจากกรมชลประทาน เพื่อเช็คความถูกตอง หากมีขอ
สงสัยก็ใหทําจุดไวเพื่อออกสํารวจภาคสนาม 
 1.5.4 ออกสํารวจภาคสนามเพื่อเช็คจุดที่สงสัย นํากลับมาแกไขความถูกตอง และจัดทําแผน
ที่ชุมน้ํา 
 1.5.5 จัดทํารายงานการสํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก 

1.6 ผูดําเนินการ 

  นางสุธารา  ยินดีรส รับผิดชอบในการเตรียมขอมูล วิเคราะห จําแนก สํารวจและ
จัดทําแผนที่และรายงานการสํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก 
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บทที่ 2 
พ้ืนที่ชุมน้ําและอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา 

2.1  ความหมาย 
 คําจํากัดความของระบบนิเวศที่เรียกวา “พื้นที่ชุมน้ํา” ปจจุบันนานาประเทศทั่วโลกยอมรับคํา
นิยามปรากฏในอนุสัญญาแรมซาร หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําทีม่ีความสําคัญระหวางประเทศที่
ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําวา “พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นทีฉ่่ําน้ํา มีน้ําทวม มี
น้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ํา ทั้งที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือ
ทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหลทั้งที่เปนน้ําจดื น้ํากรอยและน้าํเค็ม
รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพืน้ที่ของทะเล ในบรเิวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับ
น้ําไมเกนิ 6 เมตร ”  
 “ Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or 
temporary, with water that is static, flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, 
the depth of which at low tide does not exceed six metres” 
 คําไทยและคําในภาษาทองถ่ิน ที่ใชเรียกพื้นที่ซ่ึงเขาขายวาเปนพืน้ที่ชุมน้ําธรรมชาติไดแก 
หนอง คลอง บึง บอ กระพงั (ตระพัง) แมน้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชายคลอง ฝงน้ํา สบธาร สระ 
ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ ทาม พรุ สนุน น้ําตก แกง หาดทราย หาดโคลน หาดเลน 
ชายทะเล ชายฝงทะเล พืดหนิ ปะการัง คุง อาว ดินดอนสามเหลี่ยม ชะวากทะเล ปาเลน ปาโกงกาง ปา
จาก เปนตน สวนพืน้ที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก นาขาว นากุง นาเกลือ บอปลา อางเก็บน้ํา เปนตน 
 

2.2 บทบาทและหนาที่ของพื้นที่ชุมน้ํา 
 พื้นที่ชุมน้ํามีบทบาทและหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

1.) ทําหนาที่ดวยตัวของตัวเอง (Function) ไดแก 
1.1) เปนตัวเติมน้ําใตดิน เชน กนัไมใหน้ําเค็มเขามาแทรกน้ําใตดิน 
1.2) นําน้ําใตดินมาเติมในพืน้ที่ชุมน้ํา ทําใหประชากรของชีวภาพในพืน้ทีชุ่มน้ํา

สามารถคงอยูไดอยางถาวร 
1.3) ปองกันน้ําทวม โดยเปนพื้นที่รองรับน้ําไหลบาลงมา 
1.4) เปนแนวกนัชนกระแสน้ํา คล่ืนและลม เพือ่ปองกันชายฝงถูกทําลาย 
1.5) รองรับตะกอนและสารพิษ 



1.6) รองรับธาตุอาหาร 
1.7) ชวยเพิ่มมวลชวีภาพ 
1.8) ชวยลดความรุนแรงของพายแุละลม 
1.9) ชวยควบคุม Microclimate บริเวณนั้นไมใหแปรเปลี่ยนไดงาย 
1.10) ใชเปนเสนทางคมนาคม 
1.11) เปนที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 

 2. ทําหนาที่ใหผลผลิต (Product) ไดแก 
2.1) ใหผลผลิตทางทรัพยากรปาไม 
2.2) ใหผลผลิตสัตวปา 
2.3) ใหผลผลิตสัตวน้ํา 
2.4) ใหผลิตภณัฑพืชน้ํา เพื่อเปนอาหารสัตว 
2.5) ใหผลผลิตทางการเกษตร 
2.6) เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค 
2.7) เปนแหลงไดรับพลังงานจากไมและ Peat 

3. มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง (Attributes) ไดแก 
 3.1)  มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) พื้นที่ชุมน้ําบางแหง

เปนที่อยูอาศยัถาวรของสัตวปา สัตวที่อพยพมาอาศัยเปนฤดูกาล และทีอ่ยูอาศัยของสัตว พืช ที่หายาก 
หรือใกลสูญพันธุ 

 3.2)  เปนเอกลักษณทางสังคมหรือมรดกทางธรรมชาติ อาทิ ความสวยงามตาม
ธรรมชาติหรือสัตวปาที่อาศัยอยูในพืน้ที่ชุมน้ํา 
2.3 ปญหาการคุกคามของพื้นที่ชุมน้ํา 

 ในภาพรวมแลวปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ําของภาคตะวนัออก ซ่ึงทําใหพื้นทีชุ่มน้ําและ
คุณภาพของน้าํโดยพื้นที่ชุมน้ําลดลง ไดแก 

2.3.1 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น อัตราการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้น หรือมีความตองการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทีชุ่ม
น้ําไปเพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ 

2.3.2 การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไม
เหมาะสมจึงมกีารเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติไปเพื่อประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การ
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ระบายน้ําออกจากพื้นทีเ่พื่อการเกษตรกรรม การชักน้ําเคม็เขาในแผนดนิเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
ขุดถมพื้นที่เพือ่การอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอทุกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ํา ตลอดจนการสราง
ถนนการพัฒนาการทองเที่ยว โดยขาดการคํานึงถึงผลกระทบขึ้นกับวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนใน
ทองถ่ินที่ตองพึ่งพาอาศัยพืน้ที่ชุมน้ํา 

2.3.3 ปญหาการจัดการพื้นที่ชุมน้าํ ทั้งๆที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญ และมี
บทบาทหนาทีม่ากมาย แตองคกรที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในเมือง
และชนบทปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการใหประชาชนสวนใหญเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญ
และความจําเปนที่จะอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนขาดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ คุณคาและ
คุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นทีชุ่มน้ํา จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวงัและใชประโยชน
พื้นที่ชุมน้ําอยางไมถูกตองเหมาะสม มีความไมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และขาดการประสาน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพื้นที่ และในหลายกรณี กฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ
ไมมีประสิทธิผลในการบังคับใชและไมเอือ้อํานวยตอการจัดการพื้นทีชุ่มน้ําอยางยั่งยืน 
 
2.4 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention)  
 อนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ํา ตั้งชื่อตามสถานที่จัดใหมีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา วันที่ 2 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2514 คือเมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญานี้เปนขอตกลงระหวางรัฐบาลซึ่ง
กําหนดกรอบการทํางาน สําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสีย
ของพื้นที่ชุมน้าํในโลก ซ่ึงจะตองมีการจดัการเพื่อใชประโยชนอยางชาญฉลาด อนุสัญญามีผลบังคับ
ใชเมื่อป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  ตามเงือ่นไขวาอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใชเมื่อมีประเทศตางๆเขา
รวมเปนภาคี 7 ประเทศ ขณะนี้นับถึง 17 กนัยายน พ.ศ. 2546 มีประเทศตางๆ จากภูมภิาคทั่วโลก รวม
ทั้งส้ิน 138 ประเทศ มีพื้นทีชุ่มน้ําในทะเบยีนพื้นที่ลุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศทั้งส้ิน 1,313 
แหง รวมพื้นทีป่ระมาณ 693.56 ลานไร 

ในระยะแรกการดําเนินงาน จะมุงเนนที่ความเปนอยูของนกน้ําที่อาศัยในบริเวณพืน้ที่ชุมน้ํา 
ตอมาไดเร่ิมใหความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดอื่นๆมากขึน้โดยไดตระหนักและเห็นถึง
คุณคาของพื้นที่ชุมน้ําวามีความสัมพันธกับมนุษยมากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่ตองพึ่งพาและอาศัยพืน้ที่
ชุมน้ําทั้งในชวีิตประจําวัน และการประกอบอาชีพโดยตรงรวมทั้งยังอาศัยพื้นที่ชุมน้ําเปนปราการทาง
ธรรมชาติ ปองกันภยัอันตรายทางธรรมชาติ เพื่อการดําเนินงานที่เปนไปในทางเดียวกัน อนุสัญญาฯ
ระบุไววาจะตองจัดใหมีการประชุมปกติ (Ordinary session) ในทุกๆ 3 ป สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

 5 



ไดจัดใหมกีารประชุมสมัชชาภาคมาแลว 9 ครั้ง การประชุมสมัชชาภาคีสาระพิเศษ 1 คร้ัง ณ ประเทศ
ฝร่ังเศส เมื่อป พ.ศ. 2525 ( ค.ศ. 1982) เพื่อตกลงโปรแกรมและงบประมาณในการดําเนนิการตาม
อนุสัญญา ในการประชุมครั้งนี้ไดมีการรางพิธีสารขึ้นมาแกไขความบางตอนในอนุสัญญาฯ เรียกวา 
“พิธีสารปารีส” (Paris Protocol) โดยสมัยการประชุมทีผ่านมามีดังนี ้

คร้ังที่ 1 ที่เมือง Cagliari ประเทศอิตาลี ป พ.ศ. 2523 (ค.ศ.1980) 
คร้ังที่ 2 ที่เมือง Groringen ประเทศเนเธอรแลนด ป พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) มกีารประชุมรับ

พิธีสารปารีส และบังคับใช รวมถึงมีการรับรองบทแกไขอนุสัญญา (amedment) ที่เสนอในคราว
ประชุมวาระพเิศษ 

คร้ังที่ 3 ที่เมือง Regina, Saskatchewan ประเทศแคนาดา ป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)  ไดมกีาร
แกไขความบางตอนในอนุสัญญาอีกครั้ง เรียกวา “ Regina Amendment” คือในมาตรา 6 และ 7 แตยัง
ไมมีผลบังคับใช 

คร้ังที่ 4 ที่เมือง Montreux ประเทศ สวิสเซอรแลนด ป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
คร้ังที่ 5 ที่เมือง kushiro ประเทศญีปุ่น ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) มีการรบัรองบทแกไข

อนุสัญญา ตามที่แกไขในคราวประชุมครั้งที่ 3 ทําใหมีผลบังคับใชโดยไดรับการสนับสนุนดาน
การเงินจากประเทศที่สมัครใจหรือองคกรที่สนใจ 

คร้ังที่ 6 ที่เมือง Brisbone ประเทศออสเตรเลีย ป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)ที่ประชมุมีมติยอมรับ
ถึงความสําคัญของพันธุปลาและการทําการประมงวาสามารถใชเปนเงือ่นไขหนึ่งในการกําหนดพืน้ที่
ชุมน้ําเปน Ramsar Site รับรองแผนกลยทุธ  ป พ.ศ. 2540 – 2545 (Strategie Plan 1997- 2002) และ
รับรองความรวมมือกันระหวาง อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาแรมซาร 
ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไดเขารวมประชุมในฐานะผูเขารวมสงัเกตการณ กอนเขารวมลงนาม 

คร้ังที่ 7 ที่เมือง San Jose  ประเทศคอสตาริกา วันที่ 10-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 2002) 
ที่ประชุมมีมตรัิบรอง Outreach Programe ซ่ึงเปนแผนงานที่จัดทาํขึ้นเพื่อเรงรัดการเสริมสรางความ
ตระหนกั ในคุณคาและบทบาทพื้นที่ลุมน้ําในสังคม ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไดเขารวม
ประชุมในฐานะประเทศภาคีเปนครั้งแรก หลังทําการลงนาม 

คร้ังที่ 8 ที่เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ที่
ประชุมมีมติ รับรองขอมติรับรองรวม 46 เร่ือง แบงเปน 5 กลุม ไดแก ความทาทายและการสราง
โอกาสสําหรับพื้นที่ชุมน้ําคอืน้ําและความยั่งยืน การสํารวจสภาพและการประเมินสถานภาพของพืน้ที่
ชุมน้ํา พื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ การจัดการพื้นทีชุ่มน้ําเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและความอยูดีของมวลมนุษยชาติ และการใชวฒันธรรม ประเพณี เปนเครื่องชวยสําหรับการ
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อนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาด มีมติที่สําคัญไดแก เร่ืองพื้นที่ชุมน้ําและการเกษตร การ
แปรสภาพภูมอิากาศ ประเดน็ของวัฒนธรรมประเพณี การจัดการน้ํา แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ ป 
พ.ศ. 2546 – 2551 และแผนการบริหารงบประมาณสําหรับป พ.ศ. 2546- 2549 และแผนประเมิน 

คร้ังที่ 9 ที่กรุงคัมพาลา สาธารณรัฐยกูันดา วนัที่ 8 – 15  พฤศจกิายน พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) 
ไดพิจารณารางขอมติ 27 ขอ และมีการรบัรองขอมติ 25 ขอ โดยถอดรางมติเร่ืองพื้นที่ชุมน้ําของแถบ
อารกติกออก และนํารางมติเรื่อง Transboundary และ Transnational Ramsar Site  มาพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 10 มีมติที่สําคัญไดแก การใชประโยชนทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน พืน้ที่ชุมน้ําและการ
ลดปญหาความยากจน สถานภาพของบัญชีรายช่ือพื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ บทบาท
ของอนุสัญญาฯในการปองกนัลดและปรับตัวตอมหนัตภยัที่เกดิจากธรรมชาติ และการใหความสําคัญ
ในคุณคาทางวฒันธรรม ของพื้นที่ชุมน้ํา 

 
ประเด็นสําคญัของอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้าํ 

1. อนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ําไมละเมิดอํานาจอธิปไตยของภาคีซ่ึงเปนเจาของ 
ดินแดนที่มีพืน้ที่ชุมน้ํา 

2. อนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ําเปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่สงเสริมใหประเทศ
ตางๆมีการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมน้ําอยาง
ยั่งยืนโดนเฉพาะอยางยิ่งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน 

3. พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการเสนอชื่อเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศแลวตอมามีความจําเปน ภาคีสามารถเพิกถอนออกจากทําเนียบหรือ
จํากัดขอบเขตใหมได แตทั้งนี้ตองเสนอพืน้ที่อ่ืนทดแทนดวย 

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ําเปนลําดับที่ 110 ซ่ึง
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื้นที่ชุมน้ําพรุควนขี้
เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เปนพื้นที่ชุมน้าํที่มีความสําคัญระหวางประเทศแหงแรกของ
ประเทศไทยเปนลําดับที่ 948 ปจจุบันไดมกีารประกาศเพิ่มรวมทั้งหมด 10 แหง ไดแก 

1. พื้นที่ชุมน้าํพรคุวนขี้เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
ลักษณะทั่วไปเปนพื้นที่พรุ ไมเสม็ดขาว มีน้ําทวมขัง พื้นมีกก หญากระจูด 

กระจูดหน ู ขึน้อยูอยางหนาแนน ตั้งอยูทางเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ไดรับ
ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ประมาณ 281,625 ไร 
มีอาณาเขตของผิวน้ํา ประมาณ 20,000 ไร  
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เมื่อวนัที ่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อที ่3,085.5  ไร มีความสําคัญระหวางประเทศครอบคลุมถึงปาเสม็ดผืนใหญ
ที่สุดที่เหลืออยูในประเทศไทย มีความหลากหลายของระบบนิเวศน้ําจืด และนกน้าํสูง ทั้งนกประจํา
ถ่ินและนกอพยพ โดยพบนกกาบบัว (Mycteria leucocepphala) ซ่ึงเปนนกที่พบวาทาํรังวางไขเฉพาะ
บริเวณนี้เทานัน้ เปนแหลงใตสุดที่พบเสอืปลา (Prionailurus vivervinus) พบงูกระดาง (Erpeton 
Tentaculatum) ซ่ึงเปนประชากรที่แยกออกมาจากประชากรอื่นๆ และนกตะกรุม (Leptoptilos 
javanicus) ซ่ึงเปนนกที่มีสถานภาพมแีนวโนมใกลสูญพันธุจํานวนเพยีงเล็กนอยที่อพยพมา 

 
2. พื้นที่ชุมน้าํเขตหามลาสัตวปาบงึโขงหลวง 

       ตั้งอยูอําเภอเซกาและอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปนบึงน้ําจืด
ลักษณะแคบยาว น้ําในบึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร น้ําในบึงไหลลงสูแมน้ําสงคราม
กอนออกแมน้าํโขง  มีเกาะกลางบึง ไดแก ดอนแกว ดอนโพธิ์ ดอนนอง ดอนสวรรค บนเกาะมีปาดิบ
แลงที่คอนขางสมบูรณ 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคญัระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1098 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีความสําคัญจัดเปนพืน้ทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ จัดเปน
บึงน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุและสถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน ปลากางพระรวง (Kryptopterus 
bichirris) ปลาดุกดาน (Clarias batrachus) ปลากัดเขี้ยว (Betta smaragedina) ปลากดัไทย 
(B.splendens) นกกระสานวล (Ardea cinerea)  นกกระสาแด (A. Purpu rea) เหยี่ยวดํา (Milvus 
migrans) เปดคับแค (Nettapus coromandelianus) พบเปดดําหวัสีน้ําตาล (Aythya nyroca) ซ่ึงพบอยู
ในสถานภาพการคุกคามของโลก บึงโขงหลงเปนแหลงอาศัยที่สําคัญสําหรับนกอพยพในฤดูหนาว 33 
ชนิด เปนแหลงอาหารและแหลงวางไขสําหรับปลาหลายชนิด 

 
3. พื้นที่ชุมน้าํดอนหอยหลอด 

ดอนหอยหลอดเปนพืน้ที่ชุมน้ําชายฝงทะเล ลักษณะดนิเกิดจากการทับถม
ของตะกอนแมน้ําและตะกอนน้ําบริเวณปากแมน้ําแมกลอง ทําใหแผนดินขยายออกไปในทะเล 
บริเวณพืน้ที่ตัง้แตแนวชายทะเลลงไปในทะเล ประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพืน้ชายฝงราบเรียบ 
ประกอบดวยตะกอนโคลน เมื่อน้ําลดจะปรากฏเปนสันดอนทราย กวางประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศ เปนลําดับที่ 1099 วันที่ 
5 กรกฎาคม 2544 เนื้อที่ 546,875 ไร รวมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลมีลักษณะธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง 
มีหาดเลนเปนแหลงที่อยูอาศยัของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เปนเอกลักษณสําคัญของพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังมคีุณคาดานความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชอยางนอย 42 ชนิด นกอยางนอย 18 
ชนิด สัตวไมมกีระดกูสันหลังอยางนอย 42 ชนิด และหอยประมาณ 10 ชนิด  

 
4. พื้นที่ชุมน้าํปากแมน้ํากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ตั้งอยูอําเภอเมอืง  จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตสุสานหอย 75 ลานป 
ที่เปนหนึ่งเดยีวในภูมภิาคนี ้ รวมพื้นที่ปาชายเลน หาดเลน หาดทราย ลําคลองนอยใหญหนาเมอืง
กระบี่จนถึงปาชายเลนและแหลงหญาทะเลผืนใหญบริเวณเกาะศรีบอยา 

ประเทศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที ่ 1100 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 133,120 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ คือแหลงหญาทะเลในเกาะศรีบอยา และเปนพื้นทีชุ่มน้ําชายฝงมลัีกษณะเฉพาะแหง
หนึ่งของประเทศไทย พบนกอยางนอย 221 ชนิดในพื้นที่ปาชายเลน เปนแหลงที่พบนกที่อยูใน
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุและสถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน นกยางจนี (Egretta 
eulophotes) นกฟนฟุท (Helioparis personata) และนกทะเลขาเขยีวลายจุด (Tringa guttifer) 
นอกจากนี้ยังพบพะยูน (Dugong dugon) ซ่ึงอยูในสภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ หาดเลนในพื้นที่ชุม
น้ําปากแมน้ํากระบี่ จัดเปนหาดเลนที่มีความสําคัญมากตอนกอพยพในภาคใต ปาชายเลนเปนแหลงที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบพันธุไม 35 ชนิด หญาทะเล 9 ชนิด ชนิดพนัธุนกที่พบประมาณ 
221 ชนิด ในปาชายเลนปากแมน้ํากระบี่ รวมถึงพันธุปลา 232 ชนิด 

 
5. พื้นที่ชุมน้าํเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 

เปนบึงน้ําจดืขนาดเล็กที่งดงามทามกลางภูเขา ตั้งอยูอําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย โดยเขตหามลาสัตวปาหนองบงคายเปนสวนหนึ่งของลุมน้ําเชียงแสนและทะเลสาบเชียงแสน 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1101 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 2,712.5 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอนกประจําถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะนกน้ําทีอ่ยูใน
สภาพมีแนวโนมใกลสูญพนัธุของโลก เชน เปดดําหวัดํา (Aythya baeri) และสถานภาพใกลสูญพันธุ
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ของประเทศไทย เชน นกกาน้ําใหญ(Phalacrocora carbo)นกกะสาแดง(Ardea purpurea) และเหยีย่วดํา 
(Milvus migrans) บริเวณเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย พบนก 121 ชนิด เปนนกทีท่ําอยูทํารังวางไข 
บริเวณนี้อยางนอย 15 ชนดิ ในทะเลสาบเชียงแสนพบพชื 185 ชนิด นกทั้งหมด 225 ชนิด และพบปลา
อยางนอย 46 ชนิด 

 
6. พื้นที่ชุมน้าํเขตรักษาพันธุสตัวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา

ฯ (พรุโตะแดง) 
เปนที่ราบลุมน้ําทวมขังซ่ึงอยูหางจากชายฝงทะเลเปนแหลงรองรับน้ําจาก

ลุมน้ําตอนบน ทอดขนานไปกับแนวชายฝงทะเลภาคใตดานตะวันออกในระยะหางประมาณ 7 
กิโลเมตร พืน้ที่ประกอบดวยพรดุั้งเดิม ปาพรุที่กลายสภาพเปนปาเสม็ดและไมพุม และพรหุญา มี
ภูมิอากาศคอนขางรอนและชืน้กวาปาชนิดอ่ืนครอบคลุมอําเภอเมือง ตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เปนลําดับที่ 1102 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 125,625 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ เปนปาพรุดั้งเดิมผืนใหญที่สุดที่ยังคงเหลืออยูในประเทศไทย และเปนแหลงที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว พบส่ิงมีชีวิตที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 
สถานภาพใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน นกตะกรุม (Leptoptilos javanieus) นกฟนฟุท  (Heliopais 
personata) นกเปลาใหญ  (Teron cepeller) เตาหม (Cuora amboinensis) เตาดํา (Siebenroekiella 
crassicollis) ตะโขง (Tomistoma schlegelii) และจระเขน้ํา (Crocodylus porocus) สถานภาพใกลถูก
คุกคามของโลก เชน นกเหยี่ยวหวัปลาใหญหัวเทา (Lchthyophaga ichthyaetus) นกโพระดกหลากสี 
(Megalaima raffesii) นกหวัขวานสามนิ้วหลังสีไพร (Dinopium raffesii) นอกจากนี้ยังมีกลุมสังคม
พืชที่ซับซอน ทั้งพืชยืนตน พืชลมลุก เฟนตางๆขึ้นอยูอยางหนาแนน มพีันธุไมเฉพาะถิ่นอยางนอย 50 
ชนิด พบนกอยางนอย 217 ชนิด ปลาอยางนอย 62 ชนดิ สัตวเล้ียงลูกดวยนม 59 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 
52 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 19 ชนดิ 
 

7. พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง – 
ปากแมน้ําตรัง 

ประกอบดวยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แมน้ํา ปากแมน้ํา และชายฝง ตั้งอยู
อําเภอสีเกาและอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศเปน
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ลําดับที่ 1182   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ 515,745 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้าํที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศ ไดแก ประกอบดวยพื้นทีชุ่มน้ําหลากหลายรูปแบบ เชนปาชายเลน ปา
จากหาดเลน หาดทราย แนวปะการังและแหลงหญาทะเล เปนที่อยูอาศัยของชนิดพนัธุที่หายากและอยู
ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิดพบนกอยางนอย 212 ชนิด โดยหาดเจาไหมเปนแหลงทํารังวางไข
แหงเดียวของนกกระสาคอดําใน (Malay Penisula) มีความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและสัตว 
นอกจากนี้ยังเปนบริเวณที่มคีวามหลากหลายของหญาทะเลอยางนอย 8 ชนิด เชน หญาเตา (Thalassia 
hemprichii) หญาชะเงาใบขาว (Enhalus acoroides) ระบบนิเวศนี้มคีวามสําคัญตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดย 
เปนแหลงอาหาร แหลงหลบภัย แหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน โดยเฉพาะปลา กุง ปู และพะยูน 
(Dugong dugon) พบปลาอยางนอย 75 ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทนิบก 13 ชนดิ สัตวเล้ือยคลาน 39 
ชนิด และสัตวเล้ียงลูกดวยนม 22 ชนิด 
  

8.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหลงชาตแิหลมสน – ปากแมน้ํากระบุรี – ปากคลอง
กะเปอร 

เปนปาชายเลนผืนใหญที่สุด ที่เหลืออยูของประเทศไทย และเขตอินโด – 
แปซิฟก ตั้งอยูอําเภอเมืองจังหวดัระนอง ประการเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
ลําดับที่ 1183 วันที่ 14 สิงหาคม 2545 เนื้อที่ 677,625 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพืน้ที่ชุมน้ําระหวาง
ประเทศ เปนพื้นที่ชุมน้ําทีป่ระกอบดวยระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําหลายแบบผสมผสานกัน ไดแก หาด
เลน หาดทราย แหลงปะการัง แหลงหญาทะเล และปาชายเลนดกึดําบรรพที่สุด มีความสมบูรณมาก
แหงหนึ่งของประเทศ สามารถพบตนโกงกสงขนาดใหญที่มีอายุมากกวา 300 ป เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของชนิดพันธุที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง คอื นกยางจัน (Egretta eulophotes) สถานภาพ
ใกลถูกคุกคาม คือ เหยี่ยวแดง (Haliaturindus)  เหยีย่วหนาเทา (Butastus indicus) และสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ คือนกกระเต็นใหญปกสีน้ําตาล (Haleyon amauroptera) เปนแหลงที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก พบนกอยางนอย 50 ชนิด สัตวที่อาศัยอยูหนาดินและในดิน 77 ชนดิ 
ปลามากกวา 82 ชนิด พบแหลงหญาทะเลในบานบางจากและบานหาดทรายดํา 

  9.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
ประกอบดวยเกาะตางๆ 42 เกาะ ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางอยูเปนกลุม

เกาะกลางทะเลในแนวเหนอื – ใต เปนเขาหินปูนสูงชันตั้งอยู อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธานี  
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ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศลําดับที่ 1184 วันที ่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2548 เนื้อที่ 63,750 ไร ความสําคัญที่จัดเปนพื้นที่ชุมน้าํที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
ประกอบดวยพื้นที่ชุมน้ําหลายรูปแบบ เชน หาดทราย หาดหนิ ปาชายเลนและแนวปะการัง เปนแหลง
ที่มีความหลากหลายทางชวีภาพของพืชและสัตว โดยบางชนดิจัดเปนพืชพันธุเฉพาะถิ่น ไดแก 
กลวยไมนารีชองอางทอง (Paphiopedilum niveum) ส่ิงมีชีวิตที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก 
นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก (Haliaectus 
leucogaster) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor) พบสังคมพืชที่ประกอบดวยปาดงดิบแลง ครอบคลุมพื้นที่
ของเกาะขนาดใหญ ปาชายหาดเปนปาโปรงขึ้นบริเวณแคบๆตามชายหาดและเชิงเขาหินปูนซึ่งมีช้ัน
ดินนอย และปาชายเลนพบอยูนอยมากบริเวณซอกหินทีม่ีหาดทราย หรือหาดเลน 
  

10.  พื้นที่ชุมน้าํอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
เปนอาวตืน้ลอมรอบดวยปาชายเลนที่ตอเปนผืนใหญในอําเภอเมืองและ

อําเภอตะกั่วทุง จังหวดัพังงา  สวนที่เปนหาดเลนมีเนื้อที่ 25,300 ไร ระดับน้ําในอาวคอนขางตื้น
ประมาณ 1- 4 เมตร 

ประกาศเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศประกอบดวยเกาะ
ประมาณ 42 เกาะ เชน เกาะเขาเตา เกาะพระอาดเฒา เกาะมะพราว เกาะปนหยี เกาะเขาพิงกัน มีความ
หลากหลายของระบบนิเวศทัง้ชายหาด ปากแมน้ํา ปาชายเลน หาดเลน หนาผา หาดหนิและแหลงหญา
ทะเลเปนตวัอยางของพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติที่เปนแหลงของชนิดพันธุที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง ไดแก พะยนู (Dugong dugon) สถานภาพคกุคามของโลก ไดแก นกหัวโตมลายู (Charadrius 
peronii) นกฮอมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก 
(Haliaeetus leucogastus)  

ขอดีของประเทศไทยในการเขารวมอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้าํ 
1.  อนุสัญญาฯเปนหนึ่งในกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนรัุกษและ

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลก และอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธ (CITES) 

2.  การเปนภาคีทาํใหมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศในการ
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด 
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3. เปนการนําพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญของประเทศ เขาไปในทะเบยีนรายชื่อพ้ืนที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับประเทศ (Ramsar Site) 

4.  การเปนภาคีทาํใหประเทศตางๆไดรับขาวสารขอมูลและคําแนะนําที่ทนัสมัย 
รวมถึงขอคิดเห็นตางๆ 

5.  ภาคีสามารถเสนอขอรับการชวยเหลือจากตางประเทศหรือเงินกองทนุ 
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บทที่ 3 
การจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา 

3.1 ความเปนมา 

 ในอดีตพื้นที่ชุมน้ําเปนพื้นที่ที่ถูกละเลย ปลอยทิ้งรางไมไดรับการเอาใจใสหรืออนุรักษไว 
จนกระทั่งพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญลดจํานวนลง เกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงสงผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องกันมาทั้งระบบนิเวศ นานาประเทศซึ่งมีการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ํารวมกันไดเล็งเห็น
ความสําคัญ ถึงการอนุรักษไวเพื่อการใชใหยั่งยืน “การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland Conservation)” จึง
ถูกนํามาเสนอเพื่อพิจารณาวาทําไมพื้นที่ชุมน้ําจึงลดลง และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงและ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ําเหลานั้น ประเทศไทยไดเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําและการลดลงของพื้นที่
จึงไดพยายามจําแนกพื้นที่ชุมน้ําขึ้นโดย การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําเปนการอธิบายและจัดลําดับความหมาย
ทางระบบนิเวศใหเปนระบบและเปนหมวดหมู เพื่อการนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับกรอบที่เปน
ระเบียบแบบแผนในการจัดทําโครงการ ทําแผนที่ การประเมิน และการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 

 ประเทศไทยไดเร่ิมดําเนินการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําครั้งแรกในป พ.ศ. 2529 โดยความรวมมือกัน
ระหวาง องคการอนุรักษนกสากล (International Council for Bird Preservation (ICBP)) สํานักวิจัยนก
น้ําและพื้นที่ชุมน้ําสากล (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau - IWBB) และ
กองทุนคุมครองธรรมชาติโลก (World Wide Fund for Nature - WWF) ผลักดันใหมีโครงการสํารวจ
พื้นที่ชุมน้ําเอเชีย (Asian Wetlands Inventory) โดยกรมปาไมไดเขารวมโครงการนี้โดยไดเร่ิมทําการ
สํารวจพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยตั้งแต ป พ.ศ. 2529 และไดรวบรวมขอมูลถึงป พ.ศ. 2530  โดยมีการ
แกไขและจัดทําเอกสารใหมในป พ.ศ. 2532 โดยการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยจํานวน 41 
แหง ใชระบบจําแนกของ AWB (Asian Wetland Burreau) ซ่ึงแบงประเภทชุมน้ําได 22 ประเภท 
(ตารางภาคผนวกที่ 1) โดยจากรายชื่อพื้นที่ชุมน้ําแตละแหง (ตารางภาคผนวกที่ 2) จะมีลักษณะของ
พื้นที่ชุมน้ําตามการจําแนกของ AWB โดยหลายประเภทอยูรวมกัน 

 ป 2533 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง (Mekong River Commission 
Secretariat) ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนผูประสานงาน ในการศึกษาความเปนไปไดในการ 
 
 



จัดการพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) ในรัศมี 50 กิโลเมตร จาก
ฝงแมน้ําโขง ประเทศที่รวมในโครงการประกอบดวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศไทย และสารธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงแตละประเทศจะตองทําการสํารวจ จําแนกและ
จัดทําแผนที่แสดงประเภทของพื้นที่ชุมน้ําในประเทศของตนเองแลวนํามาเชื่อมตอกันเปนแผนที่ของ 
Lower Mekong Basin ในการจําแนกใชระบบการจําแนกของ DUGAN (1990) ซ่ึงรับรองโดย
อนุสัญญาแรมซาร (ตารางภาคผนวกที่ 3) 

 ป 2536    สํานักงานเลขานุการคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง  ไดจัดประชุมคณะทํางานการสํารวจ
จําแนกและจัดทําแผนที่แสดง ประเภทของพื้นที่ชุมน้ําในลุมน้ําโขงตอนลาง ประกอบดวยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นที่ นครเวียงจันทร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมมีจุดประสงคที่จะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อหา
วิธีการจําแนกพื ้นที ่ชุ มน้ําที ่เหมะสมนํามาใชในลุ มน้ําโขงตอนลาง  จากการประชุมครั้งนั้น 
คณะทํางานไดนําเสนอผลงานใหกับคณะทํางานฝายไทยและมีความเห็นใหจัดทําระบบการจําแนก
พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยขึ้น ซ่ึงใชระบบการจําแนกที่มีความคลายคลึงกับระบบการจําแนกของแรม
ซารและลุมน้ําโขงตอนลาง โดยไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการจําแนก แบงออกเปน 4 ช้ัน ไดแก ชนิด 
(Type)  ระบบ (System) ระบบยอย (Sub-system) และชั้น (Class)  

 ป 2543 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ใหกรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติงานเรื่องระบบการจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ที่โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด จังหวัด
ขอนแกน เพื่อปรับปรุงระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําอยางเปนระบบ งายตอการจัดทําแผนที่     ที่
ประชุมจึงไดมีการปรับปรุงระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ตั้งแตระดับชนิด (Type) 
ระบบ (System) ระบบยอย (Sub-system) รวมทั้งเพิ่มรายละเอียดในระดับชั้น (Class) และชั้นยอย 
(Sub-class) เพื่อใชพิจารณาใหเหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนที่ โดยที่ประชุมไดพิจารณามาตราสวนที่
เหมาะสมสําหรับใชในการจัดทําแผนที่ ดังนี้ 

 ระดับยอย (Sub-system) ถึงระดับชั้น (Class) หรือระดับนานาชาติใชมาตราสวนของแผนที่ 
1:1,000,000 หรือเล็กกวา 
 ระดับชั้น (Class) หรือระดับชาติใชมาตราสวนของแผนที่ 1:250,000 - 1:50,000 
 ช้ันยอย (Sub-class) หรือระดับจังหวัด ใชมาตราสวนของแผนที่ 1:50,000 - 1:10,000 
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โดยมาตราสวนของแผนที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และวัตถุประสงคในการนําไปใชงาน 
รวมถึงการปรับปรุงและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในระดับชั้น(Class) และช้ันยอย (Sub-class) นั้นรายละเอียด
ปลีกยอย อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคในการนําไปใชประโยชนตอไป 

 จากการสํารวจจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ไดปรับปรุงระบบการ
จําแนกพื้นที่ชุมน้ําในป 2536 มาเปนระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําป 2543 รวมทั้งไดปรับปรุงรหัส 
(Code) ใหงายตอความเขาใจและเปนระบบมากขึ้น  

3.2 ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยป 2536 

 การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําจัดลําดับชั้นไดเปน 4 ช้ัน (ตารางที่ 1) ไดแก 
   1. ชนิดหรือประเภท (Type)  
   2. ระบบ (System) 
   3. ระบบยอย (Sub-system) 
   4. ช้ัน (Class) 
 
แตละลําดับชั้นจะจําแนกเปนโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดังนี้ 

   1. ชนิดหรือประเภท (Type) จําแนกเปน 2 ชนิด ไดแกชนิดของน้ําจืดและน้ําเค็ม 
(Fresh and Salt Water Type) โดยความแตกตางของความเค็มจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกัน
ตามชนิด (Species) ของพืชและสัตว การจําแนกชนิดของน้ําเค็มและน้ําจืดใชคาการนําไฟฟาเปน
ตัวช้ีวัด คือ 
      1.1 น้ําจืด (Fresh Water) จะมีคาการนําไฟฟานอยกวา 800 ไมโครโมหที่ 
25 องศาเซลเซียส หรือความเค็มนอยกวา 0.5 สวนในพัน (Parts Per Thousand :PPT) 
      1.2 น้ําเค็ม (Salt Water) และคาความเค็มภายในพื้นดิน (Inland Salt Lake) มีคาการนํา
ไฟฟามากกวา 800 ไมโครโมหที่ 25 องศาเซลเซียสหรือความเค็มมากกวา 0.5 สวนในพัน (Parts Per 
Thousand :PPT)   ยกเวนคาการนําไฟฟาระหวาง 0.5-5.0 PPT หรือ 800-4,500 ไมโครโมหที่ 25 องศาเซลเซียสจะ
เรียกวาน้ํากรอย (Brackish) 
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ื้ ี่ ู ื่

ตารางที่ 1 การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําประเทศไทย ป 2536

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน สญลกษณ

น้ําจืด (F) น้ําไหล (FR) แมน้ํา (FRR) แมน้ํา FRR

      น้ําไหลตลอดป แองน้ํา FRR1a

รองน้ําในแมน้ํา FRR1b

เกาะแกงในลําน้ํา FRR1c

น้ําตก FRR1d

      น้ําไหลบางชวงฤดู(FRR2) คลองขุด คลองสงน้ํา FRR1bm

แองน้ํา FRR2a

รองน้ําในแมน้ํา FRR2b

เกาะแกงในลําน้ํา FRR2c

น้ําตก FRR2d

คลองขุด คลองสงน้ํา FRR2bm

น้ําไหล (FR) ฝงแมน้ํา ตลิ่งหาด และสันทราย (FRR) ฝงแมน้ํา ตลิ่งหาด และสันทราย FRR

น้ําไหล (FR) ท่ีราบน้ําทวมถึง (FRB) ท่ีราบน้ําทวมถึง FRB

      ทุงหญา พรุหญา (FRB1) ทุงหญา FRF1a

นาขาว FRF1am

พ้ืนที่เพาะปลูกอ่ืนๆ FRF1bm

      ปาบุง ปาทาม (FRB2) ปาบุง ปาทาม FRF2a

พ้ืนที่เพาะปลูกอ่ืนๆที่มีน้ําทวมบางฤดู FRF2am

      บริเวณหนองน้ํา (>50ไร) (FRF3)

      บริเวณหนองน้ํา (<50ไร) (FRF4)

      บริเวณที่ลุมน้ําขัง/ ทุงหญาธรรมชาติ FRF5a

      ที่ลุมช้ืนแฉะหลัง ขาวในเขตชลประทาน FRF5am

      คันดินริมน้ํา พนทเพาะปลกอนๆ FRF5bm

น้ําจืด (F) ลาคูสตรีน(FL) ทะเลสาบขนาด > 50 ไร (FLL) ทะเลสาบขนาด > 50 ไร FLL

      มีน้ําตลอดป (FLL1) ธรรมชาติ FLL1a

มีการจัดการโดยมนุษย FLL1am

      มีน้ําบางชวงฤดู (FLL2) ธรรมชาติ FLL2a

มีการจัดการโดยมนุษย FLL2am
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน สญลกษณ

น้ําจืด (F) ลาคูสตรีน (FL) สระขนาด < 50 ไร (FLP) สระขนาด < 50 ไร FLP

      มีน้ําตลอดป (FLP1) แหลงน้ําตามธรรมชาติ FLP1a

บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด FLP1am

บอบําบัดน้ําเสีย FLP1bm

บอน้ําในไรนา FLP1cm

บอที่นําไปใชในระบบหลอเย็น FLP1dm

ขุมเหมืองแรราง บอขุด FLP1em

แหลงน้ําอ่ืนๆ FLP1fm

      มีน้ําบางชวงฤดู (FLP2) แหลงน้ําตามธรรมชาติ FLP2a

น้ําจืด (F) พาลูสตรีน (FP) น้ําทวมขังตลอดป (FPP) น้ําทวมขังตลอดป FPP

ทุงหญา/พรุหญา FPPa

หญากระเทียม กก FPPb

มีน้ําบางชวงฤดู (FPS) มีน้ําบางชวงฤดู FPS

ไมยืนตน/ไมพุม FPPc

ทุงหญา/พรุหญา FPSa

พ้ืนที่เกษตร FPSam

หญากระเทียม กก FPSb

ไมยืนตน/ไมพุมธรรมชาติ FPSc

ไมยืนตน/ไมพุมปลูกทดแทน FPSam

น้ําเค็ม (S) ทะเล/ชายฝงทะเล  (SM) ใตทะเล (SMS) ใตทะเล SMS

      ใตน้ํา ไมมีพืชพรรณ  (SMS1) พ้ืนหินกรวดทราย SMS1a

พ้ืนเลน SMS1b

      ใตน้ํา มีพืชพรรณ  (SMS2) ปะการังธรรมชาติ SMS2a

หญาทะเลธรรมชาติ SMS2b

สาหรายทะเลธรรมชาติ SMS2c

ปะการังเทียม SMS2am

แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล SMS2cm

แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา SMS2dm

 20



ั ั 

ตารางที ่1 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน สญลกษณ

ทะเล/ชายฝงทะเล  (SM) น้ําขึ้นน้ําลง (SMI) น้ําขึ้นน้ําลง SMI

      ไมมีพืชพรรณ  (SMI1) หาดทราย SMI1a

หาดโคลน หาดเลน SMI1b

หนาผา โขดหิน SMI1c

ที่ลุมราบมีคราบเกลือ SMI1d

โพรงน้ําทะเลทวมขัง(Tidal pool) SMI1e

นาเกลือ SMI1am

แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา SMI1bm

       มีพืชพรรณ (SMI2) ปะการังธรรมชาติ SMI2a

หญาทะเลธรรมชาติ SMI2b

สาหรายทะเลธรรมชาติ SMI2c

ปาชายเลนธรรมชาติ SMI2dm

ปะการังเทียม SMI2am

แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล SMI2cm

ปาชายเลนที่ปลูกทดแทน SMI2dm

ทะเล/ชายฝงทะเล (SM) ไมเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลง (SMN) ไมเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลง SMN

      มีพืชพรรณ (SMN1) แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา SMN1am

นาเกลือ SMN1bm

น้ําเค็ม (S) ปากแมน้ํา (SE) ใตทะเล (SES) ใตทะเล SES

      ไมมีพืชพรรณ  (SES1) พ้ืนที่หินกรวด SE1a

พ้ืนเลน SE1b

      มีพืชพรรณ  (SES2) ปะการังธรรมชาติ SES2a

หญาทะเลธรรมชาติ SES2b

สาหรายทะเลธรรมชาติ SES2c

ปะการังเทียม SES2am

แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล SES2cm

แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา SES2dm
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ตารางที ่1 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน สญลกษณ

ปากแมน้ํา  (SE) น้ําขึ้นน้ําลง   (SEI) น้ําขึ้นน้ําลง   SEI

      ไมมีพืชพรรณ   (SEI1) หาดทราย SEI1a

หาดโคลน หาดเลน SEI1b

หนาผาโขดหิน SEI1c

ที่ลุมราบมีคราบเกลือ SEI1d

ปากแมน้ํา  (SE)       มีพืชพรรณ   (SEI2) ปะการัรงธรรมชาติ SEI2a

หญาทะเลธรรมชาติ SEI2b

สาหรายทะเลธรรมชาติ SEI2c

ปาชายเลน SEI2d

Frobs SEI2c

ปะการังเทียม SEI2am

ปากแมน้ํา  (SE) ไมเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลง  (SMN) ไมเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลง  SMN

น้ําเค็ม (S) ทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย

น้ําจืดชายฝงทะเล (SC)

น้ําเค็ม (S) น้ําเค็มภายในแผนดิน (SI)

ท่ีมา : กรมพัฒนาที่ดิน 2537
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   2.  ระบบ (System) จําแนกจากชนิดหรือประเภทไดดังนี้ 

      2.1 ชนิดน้ําจืด แบงไดเปน 3 ระบบ ไดแก 
        1) ระบบน้ําไหล (Riverine System) บริเวณแมน้ําและพื้นที่ที่เกิดขึ้นบน
แผนดินสองขางของฝงแมน้ํา รวมทั้งสันดินริมน้ําที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น จนกระทั่ง
สิ้นสุดตามกระแสน้ําบริเวณที่ความเค็มของน้ํานอยกวา 0.5 PPT ระหวางระดับน้ําต่ําสุดประจําปปาน
กลาง 
        2)   ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine System) เปนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ตนไม ไมพุม ไมน้ํา ครอบคลุมพื้นที่นอยกวารอยละ 30 ของบริเวณน้ําที่ถูกกักเก็บ บริเวณน้ําที่ถูก
เก็บกักจากการกั้นแมน้ํา บอ หรือทะเลสาบ 
       3) ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) เปนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําที่มี
กลุมของพืชที่ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ถูกกักเก็บน้ํามากกวา รอยละ 30 

      2.2 ชนิดน้ําเค็ม แบงไดเปน 4 ระบบ ไดแก 
        1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) ประกอบดวยทะเลเปดมี
ไหลทวีปรองรับและชายฝง จะประกอบดวยคล่ืนและการไหลเวียนของน้ําการขึ้นลงของน้ํา ในระบบการ
จําแนกพื้นที่ชุมน้ํา นับถึงบริเวณที่น้ําทะเลลงต่ําสุดไมเกิน 6 เมตร เทานั้น 
        2) ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) ไดแก ระบบชวากทะเล หมายถึง
บริเวณที่อยูในทะเลและบางบริเวณที่ถูกบดบังจากแผนดิน เชน ปากแมน้ํา และมีบางเวลาที่น้ําเค็มถูก
เจือจางลงจากน้ําจืดที่ไหลลงมาจากแผนดิน 
        3) ระบบทะเลสาบน้ํา เค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด  ชายฝงทะเล  (Coastal 
Lagoon) ไดแก ทะเลสาบน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืดที่มีเสนทางเชื่อมโยงกับทะเล 
        4) ระบบทะสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake)ไดแก 
ทะเลสาบ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่เปนน้ําเค็มหรือน้ํากรอยที่อยูภายในแผนดิน  

   3. ระบบยอย (Sub-system) เปนการจําแนกโดยใชลักษณะภูมิสัณฐานมาใชประกอบเปน
หลักจําแนกจากระบบไดดังนี้ 

      3.1 ชนิดน้ําจืด 
        3.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System) แบงได 3 ระบบยอย ดังนี้  
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               1)  แมน้ําลําคลอง ลําหวย ลําธาร(River/Canal/Stream/Channel)แยก
ยอยออกเปน 
           1.1) น้ําไหลตลอดป (Perennial River)  
           1.2) น้ําไหลบางชวงฤดู  (Seasonal River) 
          2) ฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด และ สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
          3) ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) ไดแกพื้นที่ลุมต่ําหลัง
ลําน้ําที่น้ําจากแมน้ําเออลนตลิ่งทวมขึ้นไปถึงในหนาน้ําแยกยอยออกเปน 
           3.1) บริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain Grassland) 
           3.2) ปาบุง ปาทาม (Floodplain Forest) 
           3.3) หนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร 
และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Lake) 
           3.4) หนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร 
และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond) 
           3.5) ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน ริมฝงน้ําทวมถึง
บางฤดู (Seasonal Backswamp/Marsh) 
         
        3.1.2 ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine system) แบงได 2 ระบบยอยโดยอาศัย
ขนาดของแหลงน้ําเปนขอกําหนด ดังนี้ 
          1) แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร (Lake) แยกยอย
ออกเปน  
           1.1) มีน้ําขังตลอดป (Permanent) 
           1.2) มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal) 
          2) แหลงน้ําที่มีน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร 
(Pond) แยกยอยออกเปน 
           2.1) มีน้ําตลอดป (Permanent) 
           2.2) มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal) 
        3.1.3 ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) แบงได 2 ระบบยอย ดังนี้ 
          1) หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผิวน้ําและมีน้ํา
ตลอดป (Permanent Palustrine) 
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          2) หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผิวน้ําและมีน้ําบาง
ฤดู (Seasonal Palustrine) 

      3.2 ชนิดน้ําเค็ม  
        3.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แบงได 3 ระบบยอย โดย
ใชการทวมขังของน้ําเปนขอพิจารณา ดังนี้ 
          1) ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณท่ีพื้นลางถูกน้ําทวมขัง
ตลอดเวลาแยกยอยออกเปน 
           1.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
           1.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
          2) น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพื้นที่จะโผลเหนือ
น้ําและถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นลง แยกยอยออกเปน 
           2.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
           2.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
          3) ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) แยก
ออกเปน 
           3.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
        3.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) แบงได 3 ระบบ โดยใชการทวมขงัของ
น้ําเปนขอพิจารณา ดังนี้ 
          1) ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณท่ีพื้นลางถูกน้ําทวมขัง
ตลอดเวลาแยกยอยออกเปน 
            1.1)     ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
           1.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
          2) น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพื้นที่จะโผลเหนือ
น้ําและถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นลง แยกยอยออกเปน 
           2.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
           2.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
          3) ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) ยังไมมีการ
จําแนกระบบยอย 
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        3.2.3 ระบบทะสาบน้ํ า เค ็ม /น้ํ ากร อย /น้ํ าจ ืด  ชายฝ งทะ เล  (Coastal 
Lagoon) ยังไมมีการจําแนกระบบยอย 
        3.2.4 ระบบทะสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ยังไม
มีการจําแนกระบบยอย 
   4. ชั้น (Class) เปนการจําแนกเพื่ออธิบายถึงลักษณะของถิ่นอาศัย (Habitat) หรือลักษณะ
เดนของรูปแบบของชีวิตของพืชหรือภูมิสัณฐานและวัสดุพื้นลาง (Substrate) ซ่ึงเปนลักษณะที่
สามารถจดจําโดยปราศจากทางดานลักษณะสิ่งแวดลอม ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสราง
ขึ้น แตละระบบยอยจะจําแนกชั้นได ดังนี้ 

      4.1 ชนิดน้ําจืด 

        4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine) 

          4.1.1.1 ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร (River/Canal/Steam/Chanel) 
แยกยอยเปน 2 สวน คือ ระบบยอยแมน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปและมีน้ําไหลบางฤดูจะจําแนกชั้นโดย
แบงประเภทจากลักษณะเดนของภูมิสัณฐาน ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น   
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจําแนกเปน 
           - แองน้ํา วังน้ําในแมน้ํา  (Pool) 
           - รองน้ําในแมน้ํา (Channel) 
           - เกาะแกงในลําน้ํา (Rapid) 
           - น้ําตก (Waterfall) 
          2)  ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสราง จําแนกเปน 
           - คลองขุด ชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) 
          4.1.1.2 ระบบยอยฝ งแมน้ํ า  ตล่ิง  หาด  และสันทราย  (River 
Bank/Beach/Bars) ไมมีการแบงชั้น 
          4.1.1.3  ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึง (River Floodplain) แยกยอยเปน 5 
สวน จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของรูปแบบชีวิต ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น 
แบงชั้นได ดังนี้ 
           1) บริเวณทุงหญา/พรุหญา(Floodplain Grassland) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนจากสิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ทุงหญา/พรุหญาธรรมชาติ (Grassland) 
และลักษณะเดนของพืชที่ปลูก ไดแกนาขาว (Rice) และพืชที่เพาะปลูกอ่ืนๆ (Other plantation) 
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          2)  ปาบุง ปาทาม (Floodplain Forest) จําแนกชั้นจากลักษณะเดน
ของพืชในสภาพธรรมชาติ ไดแก ปาที่ถูกน้ําทวมบางฤดู ปาบุง ทาม (Swamp forest) และลักษณะเดน
ของพืชที่ปลูก ไดแก พื้นที่เพาะปลูกที่มีน้ําทวมบางฤดู/เกษตรชลประทาน (Plantation/Orchards) 
          3) หนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร และมีน้ํา
บางฤดู (Seasonal Floodplain Lake) ไมมีการจําแนกชั้น 
          4)  หนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร และมีน้ํา
บางฤดู (Seasonal Floodplain Pond) ไมมีการจําแนกชั้น 
          5)  ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดินริมฝงน้ําน้ําทวมถึงบางฤดู 
(Seasonal Backswamp/Marsh) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึ้นธรรมชาติ ไดแก ทองทุงธรรมชาติ 
(Marsh) และลักษณะเดนของพืชที่ปลูก ไดแก นาขาวในเขตชลประทาน (Rice Field) และพ้ืนที่
เพาะปลูกอื่นๆ (Other crops) 

        4.1.2 ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine) 

          4.1.2.1 แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร 8 เฮคแตร (Lake) ซ่ึงแยก
ยอยออกเปน 2 สวน คือ 
           1) พื้นที่มีน้ําตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้น 

          2) พื้นที่มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
          4.1.2.2  ระบบยอยแหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร 
(Pond) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
           1) พื้นที่มีน้ําตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากลักษณะเดน
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond), ลักษณะเดนของ
แหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Fresh Aquaculture Pond) บอบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage Treatment Pond), บอน้ําในไรนา (Farm Pond), บอที่นําไปใชในระบบหลอเย็น (Fresh 
Water Cooling Pond) ขุมเหมืองแรราง, บอขุด (Borrow Pit, Excavation) และแหลงน้ําอื่นๆ (Other 
Permanent Freshwater Pond) 
           2) พื้นที่มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากลักษณะ
เดนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond) 
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        4.1.3    ระบบพาลูสตรีน (Palustrine)  

          4.1.3.1 ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของ
ผิวน้ําและมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติ 
ไดแก ทุงหญา/พรุหญา (Grassland), ทุงน้ําจืดที่มีพืชจําพวก หญาทรงกระเทียม, กก (Sedges), และท่ี
ลุมน้ําทวมที่ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพุม(Tree/Shrubs) 
          4.1.3.2 ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นต ของ
ผิวน้ําและมีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ไดแก ทุงหญา/พรุหญา (Grassland), ทุงน้ําจืดที่มีพืชจําพวก หญาทรงกระเทียม, กก (Sedges), ที่ลุม
น้ําทวมที่ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) ลักษณะเดนของแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก 
พื้นที่เกษตร (Agricultural) และไมยืนตน/ไมพุมที่ปลูกทดแทน (Tree/Shrubs) 

      4.2 ชนิดน้ําเค็ม 

        4.2.1 ระบบทะเล/ชายฝง (Marine/Coastal) 

          4.2.1.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
            1)  พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated/Coral) จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหินกรวดทราย (Rock Bottom) และพื้นเลน 
(Uncosolidated Bottom) 
            2)  พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) 
แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) และลักษณะเดนของพืชพรรณและลักษณะของพื้นที่ที่สรางขึ้น เชน 
ปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(Aquaculture) 
         4.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
            1)  พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะ
เดนของพืชพรรณและลักษณะเดนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก หาดทราย (Beach) 
หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) หนาผาโขดหิน (Cliff) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) และโพรงน้ํา
ทะเลทวมขัง (Tide Pool) ลักษณะเดนของพื้นที่ที่สรางขึ้น ไดแก นาเกลือ (Salt Work) และแหลง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
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            2)  พื้นที่ที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนของพืชทะเลซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญา
ทะเล (Seagrass) แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) ปาชายเลน (Mangrove) ลักษณะเดนของพืชพรรณ
และลักษณะของพื้นที่ที่สรางขึ้น ไดแก ปะการังเทียม  (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล 
(Seaweed farm) ปาชายเลนที่ปลูกทดแทน(Mangrove plantation) 
          4.2.1.3 ร ะ บ บ ย อ ย ไ ม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ขึ้ น ล ง ข อ ง น้ํ า 
(Nontidal)จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพื้นที่ ซ่ึ งสรางขึ้นไดแก  แหลง เพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ า 
(Aquaculture) และนาเกลือ (Salt Work) 

        4.2.2 ระบบปากน้ํา (Estuarine)  

          4.2.2.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะ
เดนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก พื้นที่หินกรวด (Rock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated 
Bottom) 
           2)  พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก  แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) แหลง
สาหรายทะเล (Seaweed) และลักษณะเดนของพืชพรรณและลักษณะเดนของพื้นที่ที่สรางขึ้น เชน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหราย (Seaweed farm) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(Aquaculture) 
          4.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intetidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน 
คือ 
           1) พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะ
เดนของพืชพรรณและลักษณะเดนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก หาดทราย (Beach) 
หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขดหิน (Cliff) และพื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) 
           2)  พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก  แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญา
ทะเล (Seagrass) แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) ปาชายเลน(Mangrove) และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม 
(Frob) 
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          4.2.2.3 ระบบยอยไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา  (Nontidal) ไม
มีการจําแนกชัน้ 

3.3 ระบบการจําแนกพื้นที่ลุมน้ําของประเทศไทย ป 2543  

 การจําแนกจัดลําดับได 5 ช้ัน (ตารางที่ 2 )ไดแก 
    1. ชนิดหรือประเภท (Type)  
     2. ระบบ (System) 
     3. ระบบยอย (Sub-system) 
     4. ช้ัน (Class) 
     5. ช้ันยอย (Sub-class) 
     แตละลําดับจําแนกโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดังนี้ 

 1. ชนิดหรือประเภท (Type) จําแนก 2 ชนิด ไดแก 
     1.1 น้ําจืด (Fresh Water) 
     1.2 น้ําเค็ม (Salt Water)  

 2. ระบบ (System) จําแนกได 7 ระบบ ไดแก 
     2.1 ชนิดน้ําจืด แบงได 3 ระบบ ไดแก  
      1)     ระบบน้ําไหล (Riverine System)  
      2)    ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine System)  
      3)  ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) 
     2.2 ชนิดน้ําเค็ม แบงได 4 ระบบ ไดแก  
      1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal)  
      2) ระบบปากแมน้ํา (Estuarine)  
      3) ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon)  
      4) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) 
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ตารางที่ 2 ระบบการจําแนกพื้นท่ีชุมน้ําในประเทศไทย ป 2543

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน ชนยอย
น้ําจืด นาไหล  (FR) มีน้ําตลอดป ธรรมชาติไมมีพืช   (FRP1) ธรรมชาติไมมีพืช   (FRP1)

(FRP)       แองน้ํา   (FRP1a1)       แองน้ํา   (FRP1a2) 

      รองน้ําในแมน้ํา   (FRP1b1)       รองน้ําในแมน้ํา   (FRP1b2) 
      เกาะแกงในลําน้ํา    (FRP1c1)       เกาะแกงในลําน้ํา    (FRP1c2) 

      น้ําตก    (FRP1d1)       น้ําตก    (FRP1d2) 

      ฝงแมน้ํา  ตลิ่ง หาดสันทราย    (FRP1e1)       ฝงแมน้ํา  ตลิ่ง  หาดสันทราย    (FRP1e2) 

ธรรมชาติเทียม    (FRP1m) ธรรมชาติเทียม   (FRP1m) 

      คลองสงน้ํา       (FRP1bm1)       คลองสงน้ํา       (FRP1bm2) 

      ตลิ่ง สันทรายที่สรางขึ้น    (FRP1em1)       ตลิ่ง สันทรายที่สรางขึ้น    (FRP1em2) 

น้ําไหล  (FR) มีน้ําบางชวงฤดู ธรรมชาติไมมีพืช (FRS1) ธรรมชาติไมมีน้ํา  (FRS1)

(FRS)       แองน้ํา   (FRS1a1)       แองน้ํา   (FRS1a2) 
      รองน้ําในแมน้ํา   (FRS1b1)       รองน้ําในแมน้ํา   (FRS1b2) 
      เกาะแกงในลําน้ํา    (FRS1c1)       เกาะแกงในลําน้ํา    (FRS1c2) 

      น้ําตก    (FRS1d1)       น้ําตก    (FRS1d2) 

      ฝงแมน้ํา  ตลิ่ง หาดสันทราย    (FRP1e1)       ฝงแมน้ํา  ตลิ่ง  หาดสันทราย    (FRP1e2) 

 ธรรมชาติเทียม   (FRS1m) ธรรมชาติเทียม    (FRS1m) 

      คลองสงน้ํา       (FRP1bm1)       คลองสงน้ํา       (FRP1bm2) 

      ตลิ่ง สันทรายที่สรางขึ้น    (FRS1em1)       ตลิ่ง สันทรายที่สรางขึ้น    (FRS1em2) 

น้ําไหล  (FR) ที่ราบลุมน้ําทวมถึง ธรรมชาติมีพืช (FRF2) ธรรมชาติมีพืช   (FRF2)

(FRF)       ทุงหญา (FRF2a1)       ทุงหญา (FRF2a2)

      ปาบุง ปาทาม   (FRF2b1)       ปาบุง ปาทาม   (FRF2b2)

      ที่ลุมน้ําทวมขังบางฤดู   (FRF2c1)       ที่ลุมน้ําทวมขังบางฤดู   (FRF2c2)

ธรรมชาติเทียม   (FRF2m) ธรรมชาติเทียม  (FRF2m)

      ขาว    (FRF2am1)       ขาว    (FRF2am2)

      พรรณไมใหญ ไมพุม    (FRF2bm1)       พรรณไมใหญ ไมพุม    (FRF2bm2)
      พืชอ่ืนๆ    (FRF2cm1)       อ่ืนๆ    (FRF2cm2)

น้ําจืด ลาคสตรีน (FL) มีน้ําตลอดป ธรรมชาติ  (FLP1) ธรรมชาติ  (FLP1) 

 (FLP)       ขนาด >50 ไร     (FLP1a1)       ขนาด >50 ไร     (FLP1a2) 

      ขนาด <50 ไร     (FLP1b2) 

ธรรมชาติเทียม    (FLP1m) ธรรมชาติเทียม  (FLP1m) 

      ขนาด >50 ไร       (FLP1am1)       ขนาด >50 ไร       (FLP1am2) 
      ขนาด <50 ไร     (FLP2bm2) 

ลาคูสตรีน (FL) มีน้ําบางชวงฤดู ธรรมชาติ  (FLS1) ธรรมชาติ   (FLS1) 

(FLS)       ขนาด >50 ไร     (FLS1a1)       ขนาด >50 ไร     (FLS1a2) 
      ขนาด <50 ไร     (FLS1b2) 

ธรรมชาติเทียม  (FLS1m) ธรรมชาติเทียม  (FLS1m) 
      ขนาด >50 ไร     (FLS1am1)       ขนาด >50 ไร     (FLS1am2) 

      ขนาด <50 ไร     (FLS1bm2) 
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ั้ 

ตารางที 2 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน ชนยอย
น้ําจืด พาลูสตรีน  (FP) มีน้ําตลอดป ธรรมชาติมีพืช  (FPP2) ธรรมชาติมีพืช  (FPP2)

(FPP)        มอส/Bog/หญา/พืชลอยน้ํา(FPP2a1)       Mos/Bog (FPP2a2)
      ไมพุม(FPP2f1)       หญา (FPP2b2)

      หญาทรงกระเทียม  (FPP2c2)

      บัว   (FPP2d2)

      พืชลอยน้ํา   (FPP2e2)

      ใมพุม   (FPP2f2)

ธรรมชาติเทียมมีพืช   (FPP2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช   (FPP2m)

      มอส/Bog/หญา/พืชลอยน้ํา(FPP2am1)       หญา  (FPP2bm2)

      ไมพุม (FPP2fm1)       หญาทรงกระเทียม  (FPP2cm2)

      บัว   (FPP2dm2)

      พืชลอยน้ํา   (FPP2em2)

      ใมพุม   (FPP2fm2)

พาลูสตรีน  มีน้ําบางชวงฤดู ธรรมชาติ มีพืช  (FPS2) ธรรมชาติ มีพืช    (FPS2)

(FP) (FPS)       หญา /หญาทรงกระเทียม/บัว /พืชลอยน้ํา(FPS2a1)       หญา  (FPS2b2)

      ไมพุม    (FPS2f1)       กก แขม ออ   (FPS2c2)

      บัว   (FPS2d2)

      พืชลอยน้ํา   (FPS2e2)

      ใมพุม  (FPS2f2)

ธรรมชาติเทียมมีพืช   (FPS1m) ธรรมชาติเทียมมีพืช   (FPS2m)

      หญา /หญาทรงกระเทียม/พืชลอยน้ํา(FPS2am1)       หญา   (FPS2bm2)

      ไมพุม (FPP2fm1)       กก แขม ออ   (FPS2cm2)

      บัว   (FPS2dm2)

      พืชลอยน้ํา   (FPS2em2)

      ใมพุม   (FPS2fm2)

น้ําเค็ม ทะเลชายฝงทะเล ใตทะเล ธรรมชาติไมมีพืช (SMS1) ธรรมชาติไมมีพืช (SMS1)

(SM) (SMS)       หินกรวด (SMS1a1)       หินกรวด (SMS1a2) 

      พ้ืนเลน  (SMS1b1)       พ้ืนเลน  (SMS1b2) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช (SMS1m) ธรรมชาติเทียมไมมีพืช (SMS1m1)

      พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   (SMS1jm1)       พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   (SMS1jm2)

 ธรรมชาติมีพืช (SMI2) ธรรมชาติมีพืช (SMI2)

      ปะการัง (SMS2a1)       ปะการัง (SMS2a2)

      หญาทะเล  (SMS2b1)       หญาทะเล  (SMS2b2)

      สาหรายทะเล   (SMS2c1)       สาหรายทะเล   (SMS2c2)

      ธรรมชาติเทียมมีพิษ (SMS2m)       ธรรมชาติเทียม (SMS2m)

      ปะการัง (SMS2am1)       ปะการัง (SMS2am2)

      แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SMS2cm1)       แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SMS2cm2)
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ั้ 

น

ตารางที ่2 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน ชนยอย
ทะเล/ชายฝงทะเล น้ําขึ้นน้ําลง ธรรมชาติไมมีพืช (SMI1) ธรรมชาติไมมีพืช (SMI1)

(SM) (SMI)       หาดทราย (SMI1c1)       หาดทราย  (SMI1c2)

      หาดโคลน หาดเลน  (SMI1d1)       หาดโคลน หาดเลน   (SMI1d2)

      พ้ืนที่มีคราบเกลือ   (SMI1e1)       พ้ืนที่มีคราบเกลือ    (SMI1e2)

      หนาผา โขดหิน   (SMI1f1)       หนาผา โขดหิน  (SMI1f2)

      โพรงน้ําทะเลทวมขัง  (SMI1g1)       แองน้ําทะเลทวมขัง  (SMI1g2)

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช (SMI1m) ธรรมชาติเทียมไมมีพืช (SMI1m)

      นาเกลือ   (SMI1im1)       นาเกลือ  (SMI1im2)

      พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   (SMI1hm1)       พ้ืนที่เพาะพันธสัตว   (SMI1hm2)

ธรรมชาติมีพืช  (SMI2) ธรรมชาติมีพืช   (SMI2)

      ปะการัง  (SMI2a1)       ปะการัง  (SMI2a2)

      หญาทะเล  (SMI2b1)       หญาทะเล  (SMI2b2)

      สาหรายทะเล   (SMI2c1)       สาหรายทะเล   (SMI2c2)

      ปาชายเลน  (SMI2d1)       ปาชายเลน  (SMI2d2) 

ธรรมชาติเทียมมีพืช (SMI2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช (SMI2m)

      ปะการัง (SMI2am1)       ปะการัง (SMI2am2)

      แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SMI2cm1)       แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SMI2cm2)

      ปาชายเลนปลูกทดแทน   (SMI2dm1)       ปาชายเลนปลูกทดแทน   (SMI2dm2)

ทะเล/ชายฝงทะเล ชายฝงทะเล ธรรมชาติเทียมไมมีพืช    (SMN1m) ธรรมชาติเทียมไมมีพืช    (SMN1m)

(SM) (SMN)       นาเกลือ   (SMN1im1)       นาเกลือ   (SMN1im2)

      แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  (SMN1jm1)       แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  (SMN1jm2)

น้ําเค็ม ปากแม ้ํา  ใตทะเล ธรรมชาติไมมีพืช (SES1) ธรรมชาติไมมีพืช (SES1)

(SE)  (SES)       หินกรวด (SES1a1)       หินกรวด (SES1a2) 

      พ้ืนเลน  (SES1b1)       พ้ืนเลน  (SES1b2) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช    (SES1m) ธรรมชาติเทียมไมมีพืช    (SES1m)

      พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   (SES1jm1)       พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   (SES1jm2)

ธรรมชาติมีพืช  (SES2) ธรรมชาติมีพืช  (SES2)

      ปะการัง  (SES2a1)       ปะการัง  (SES2a2)

      หญาทะเล  (SES2b1)       หญาทะเล  (SES2b2)

      สาหรายทะเล   (SES2c1)       สาหรายทะเล   (SES2c2)

ธรรมชาติเทียมมีพืช (SES2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช (SES2m)

      ปะการัง (SES2am1)       ปะการัง (SES2am2)

      แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SES2cm1)       แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SES2cm2)

ปากแมน้ํา  (SE) น้ําขึ้นน้ําลง ธรรมชาติไมมีพืช  (SEI1) ธรรมชาติไมมีพืช    (SEI1)

(SEI)       หินกรวด   (SEI1a1)       หินกรวด   (SEI1a2)

      ชายหาด    (SEI1c1)       ชายหาด    (SEI1c2)

      หาดโคลน หาดเลน     (SEI1d1)       หาดโคลน หาดเลน     (SEI1d2)
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ั้ 

้ํ

้ํ ้ํ ็ม

ตารางที่ 2 (ตอ)

ชนิด ระบบ ระบบยอย ช้ัน ชนยอย
ปากแมน้ํา  (SE) น้ําขึ้นน้ําลง ธรรมชาติไมมีพืช  (SEI1) ธรรมชาติไมมีพืช    (SEI1)

(SEI)       ที่ราบมีคราบเกลือ   (SEI1e1)       ที่ราบมีคราบเกลือ   (SEI1e2)

      หนาผา โขดหิน    (SEI1f1)       หนาผา โขดหิน    (SEI1f2)

ธรรมชาติมีพืช  (SEI2) ธรรมชาติมีพืช  (SEI2)

      ปะการัง    (SEI2a1)       ปะการัง    (SEI2a2)

      หญาทะเล     (SEI2b1)       หญาทะเล     (SEI2b2)

      สาหรายทะเล   (SEI2c1)       สาหรายทะเล   (SEI2c2)

      ปาชายเลน     (SEI2d1)       ปาชายเลน     (SEI2d2)

ธรรมชาติเทียมมีพืช  (SEI2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช  (SEI2m)

      ปะการัง   (SEI2am1)       ปะการัง   (SEI2am2)

ปากแมน้ํา  (SE) ฝงทะเล ธรรมชาติไมมีพืช  (SEN1) ธรรมชาติไมมีพืช  (SEN1)

(SEN)       หาดทราย   (SEN1c1)       หาดทราย   (SEN1c2)

ธรรมชาติเทียม   (SEN1m) ธรรมชาติเทียม  (SEN1m)

      นาเกลือ  (SEN1im1)       นาเกลือ  (SEN1im2)

      แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    (SEN1jm1)       แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    (SEN1jm2)

ธรรมชาติมีพืช(SEN2) ธรรมชาติมีพืช     (SEN2)

      หญา  (SEN2f1)       หญา  (SEN2f2)

       ปาชายเลน     (SEN2d1)       ปาชายเลน     (SEN2d2)

      ที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม(Frob)(SEN2e1)       ที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม(Frob)(SEN2e2)

ธรรมชาติเทียมมีพืช   (SEN2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช  (SEN2m)

      ปาชายเลนปลูกทดแทน(SEN2dm1)       ปาชายเลนปลูกทดแทน(SEN2dm2)

      ขาว     (SEN2gm1)       ขาว     (SEN2gm2)

น้ําเค็ม ทะเลสาบนาเค็ม ทะเลสาบน้ําเค็ม 

/น้ํากรอย(SC1) /น้ํากรอย(SC2)

น้ําเค็ม ทะเลสาบนาเค็ม ทะเลสาบนาเค  

ภายในแผนดิน   (SI1)  ภายในแผนดิน (SI2)

หมายเหตุ : รวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองระบบการจัดการพื้นท่ีชุมนํ้าของประเทศไทย โรงแรมโซฟเทล ราชา ออรคัด จังหวัดขอนแกน 2543

          ท่ีมา :  กรมพัฒนาท่ีดิน 2543
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 3. ระบบยอย (Sub-System) จําแนกเปน 

      3.1 ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

        3.1.1    ระบบน้ําไหล (Riverine System) แบงได 3 ระบบยอย ไดแก  
          1) ระบบยอยน้ําไหลตลอดป (Perennial River) 
         2) ระบบยอยน้ําไหลบางชวงฤดูกาล (Seasonal River)  
         3) ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) 
        3.1.2 ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine System) แบงไดเปน 2 ระบบยอย 
ไดแก 
         1) ระบบลาคูสตรีน ที่มีน้ําขังตลอดป (Permanent Lacustrine) 
        2) ระบบลาคูสตรีน มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonaol Lacustrin) 
      3.1.3 ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) แบงไดเปน 2 ระบบยอย 
ไดแก 
         1) ระบบ พาลูสตรีน ที่มีน้ําขังตลอดป (Permanent Palustrine) 
          2) ระบบพาลูสตรีน ที่มีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal Palustrine) 

      3.2  ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water) 

        3.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แบงไดเปน 3 ระบบยอย 
ไดแก  
          1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่อยูใตทะเล (Subtidal)  
              2) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่มีน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal)  
          3) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา
ทะเล (Nontidal) 
        3.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine ) แบงไดเปน 3 ระบบยอย ไดแก 
          1) ระบบปากแมน้ําที่อยูใตทะเล (Subtidal) 
         2) ระบบปากแมน้ําที่มีน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) 
         3) ระบบปากแมน้ําที่ไม เกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล 
(Nontidal) 
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        3.2.3 ระบบทะเลสาบน้ํา เค ็ม /น้ํากร อย /น้ําจ ืดชายฝ งทะเล  (Coastal 
Lagoon) ยังไมมีการจําแนกระบบยอย 
        3.2.4    ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ยังไมมี
การจําแนกระบบยอย 

   4. ชั้น (Class) จําแนกเปน 

      4.1 ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

        4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System)  แตระบบยอยจะจําแนกชั้นออก
จากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ํา
แตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนกไดดังนี้ 
          4.1.1.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Perennial River) จําแนกได
ดังนี้ 
             1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จาํแนกเปน 
แองน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา (Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา 
ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
             2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน คลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/ Beach/Bars)  
          4.1.1.2 ระบบยอยมีน้ําบางชวงฤดู (Sesonal River) จําแนกได
ดังนี้ 
             1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จาํแนกเปน 
แองน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา (Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา 
ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
             2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน คลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
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          4.1.1.3 ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) จําแนก ดังนี้ 
             1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน ทุง
หญา (Grassland) ปาบุง ปาทาม (Floodplain forest) และ พื้นที่ลุมที่มีน้ําทวมขังบางฤดู 
(Seasonal/Backswamp)  
             2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน ขาว (Rice) พรรณไมใหญ/ไมพุม (Plantation/Orchard) และพืชอ่ืนๆ (Orther Crops)  

        4.1.2 ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine System) แตระบบยอยจะจําแนก
ช้ันจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยรวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นใน
แหลงน้ําแตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
          4.1.2.1  ระบบยอยมีน้ําตลอดป (Permanent Lacustrine) จําแนก ดังนี้ 
           1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
            2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
         4.1.2.2  ระบบยอยมีน้ําไหลบางชวงฤดู (Seasonal Lacustrine) จําแนก 
ดังนี้ 
            1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
           2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 

        4.1.3 ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) แตละระบบยอยจะจําแนก
ช้ันจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นใน
แหลงน้ําแตละชนิดวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
          4.1.3.1  ระบบยอยมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
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          1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปนพืชช้ันต่ํา     
ซากพืชที่ยอยสลายหญา หญา ทรงกระเทียม กก บัว และพืชลอยน้ํา (Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotus/Floating) และไมยืน
ตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปนพืชช้ันต่ํา  
ซากพืชที่ยอยสลาย หญา  หญาทรงกระเทียม กก  บัว และพืชลอยน้ํา (Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotas/Floating)  และ 

ไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shubs) 
        4.1.3.2 ระบบยอยมีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปนหญา     
หญาทรงกระเทียม กก บัว  และพืชลอยน้ํา  (Grasses/Sedges/Lotus/Floating)    และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน หญา 
หญาทรงกระเทียม กก บัว และพืชลอยน้ํา (Grasses/Sedges/Lotus/Floating)และไมยืนตน/ไมพุม 
(Tree/Shrubs) 

     4.2 ชนิดน้ําเค็ม 

      4.2.1 ระบบ ทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แตละระบบยอยจําแนกชั้น
ออกจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช 
        4.2.1.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) และแหลงสาหรายทะเล
ธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
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        4.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
หาดทราย (Beach) หาดโคลนหาดเลน (Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) หนาผาโขดหิน 
(Cliff) และโพรงน้ําทะเลทวมขัง (Tide Pool) 
          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน  นา
เกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และ
ปาชายเลน (Mangrove) 
          4) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) และแหลงพื้นที่ปลูก
ปาชายเลนปลูกทดแทน (Mangrove plantation)  
        4.2.1.3 ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  

      4.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) แตละระบบยอย จําแนกชั้นออกจากลักษณะที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.2.2.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน 
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) และแหลงสาหรายทะเล (Seaweed) 
          4) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
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        4.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนกดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณมีหินกรวด (Bock Bottom) ชายหาด (Beach) หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) พื้นที่ราบมีคราบ
เกลือ (Saltflat) และหนาผา โขดหิน (Cliff) 
          2) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) และ ปาชายเลน 
(Coastal Mangrove)  
          3) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติไดแก แหลง
ปะการังเทียม (Coral farm) 
        4.2.2.3 ระบบยอยที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก
ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน หาด
ทราย (Beach) 
          2) ธรรมชาติเทียม และไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน 
นาเกลือ (Salt Work) และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน หญา  
(Grass) ปาชายเลน (Tree/Shrubs)และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม (Frob) 
          4) ธรรมชาติเทียม และมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปนปา
ชายเลนที่ปลูกทดแทน (Tree/Shrubs) และ ขาว (Rice) 
 5.ชั้นยอย (Sub-class) จําแนกเปน 
     5.1 ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

        5.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System) แตระบบยอยจะจําแนกชั้นออก
จากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ํา
แตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนกไดดังนี้ 
          5.1.1.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Perennial River) จําแนกได
ดังนี้ 
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             1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จาํแนกเปน 
แองน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา (Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา 
ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
             2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน คลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/ Beach/Bars)  
          5.1.1.2 ระบบยอยมีน้ําบางชวงฤดู (Sesonal River) จําแนกได
ดังนี้ 
             1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จาํแนกเปน 
แองน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา (Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา 
ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
             2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน คลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
          5.1.1.3 ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) จําแนก ดังนี้ 
             1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน ทุงหญา 
(Grassland) ปาบุง ปาทาม (Floodplain forest) และ พื้นที่ลุมที่มีน้ําทวมขังบางฤดู (Seasonal/Backswamp)  
             2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน นาขาว (Rice) พรรณไมใหญ/ไมพุม (Plantation/Orchard) และพืชอ่ืนๆ (Orther Crops)  

        5.1.2 ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine System) แตระบบยอยจะจําแนก
ช้ันจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยรวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นใน
แหลงน้ําแตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
          5.1.2.1  ระบบยอยมีน้ําตลอดป (Permanent Lacustrine) จําแนก ดังนี้ 
           1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
            2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
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         5.1.2.2  ระบบยอยมีน้ําไหลบางชวงฤดู (Seasonal Lacustrine) จําแนก 
ดังนี้ 
            1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
           2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 

        5.1.3 ระบบพาลูสตรีน (Palustrine System) แตละระบบยอยจะจําแนก
ช้ันจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นใน
แหลงน้ําแตละชนิดวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
          5.1.3.1  ระบบยอยมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
            1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณ  ตามธรรมชาติ    จําแนกเปนพืชช้ันต่ํา  
ซากพืชที่ยอยสลายหญา หญาทรง กระเทียม กก บัว และพืชลอยน้ํา (Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotus/Floating) 
และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

            2)  ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ   จําแนกเปนพืช
ช้ันต่ํา  ซากพืชที่ยอยสลาย หญา  หญาทรงกระเทียม กก  บัว และพืชลอยน้ํา (Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotas/Floating)  
และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shubs) 
              5.1.3.2   ระบบยอยมีน้ําบางชวงฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนก 
ดังนี้ 
            1) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปนหญา  
หญาทรงกระเทียม กก บัว  และพืชลอยน้ํา  (Grasses/Sedges/Lotus/Floating)    และไมยืนตน/ไมพุม 
(Tree/Shrubs) 
            2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน 
หญา หญาทรงกระเทียม กก บัว และพืชลอยน้ํา (Grasses/Sedges/Lotus/Floating)และไมยืนตน/ไม
พุม (Tree/Shrubs) 
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   5.2 ชนิดน้ําเค็ม 

      5.2.1 ระบบ ทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แตละระบบยอยจําแนกชั้น
ออกจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช 
        5.2.1.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) และแหลงสาหรายทะเล
ธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
        5.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน หาดทราย 
(Beach) หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) หนาผาโขดหิน (Cliff) และ
โพรงน้ําทะเลทวมขัง (Tide Pool) 
          2) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน นาเกลือ 
(Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) และปาชายเลน 
(Mangrove) 
          4) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) และแหลงพื้นที่ปลูก
ปาชายเลนปลูกทดแทน (Mangrove plantation)  
        5.2.1.3 ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนก
เปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  
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        5.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) แตละระบบยอย จําแนกชั้นออกจาก
ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช จําแนก ดังนี้ 
         5.2.2.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ธรรมชาติเทียมและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน 
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) และแหลงสาหรายทะเล (Seaweed) 
          4) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
         5.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนกดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน 
บริเวณมีหินกรวด (Bock Bottom) ชายหาด (Beach) หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) พื้นที่ราบมีคราบ
เกลือ (Saltflat) และหนาผา โขดหิน (Cliff) 
          2) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลง
ปะการัง (Coral) แหลงหญาทะเล (Seagrass) แหลงสาหรายทะเล (Seaweed) และ ปาชายเลน 
(Coastal Mangrove)  
          3) ธรรมชาติเทียมและมีพืชพรรณตามธรรมชาติไดแก แหลงปะการัง
เทียม (Coral farm) 
         5.2.2.3 ระบบยอยที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนกดังนี้ 
          1) ธรรมชาติและไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน หาด
ทราย (Beach) 
          2) ธรรมชาติเทียม และไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติจําแนกเปน 
นาเกลือ (Salt Work) และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  
          3) ธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน หญา  
(Grass) ปาชายเลน (Tree/Shrubs)และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม (Frob) 
          4) ธรรมชาติเทียม และมีพืชพรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปนปา
ชายเลนที่ปลูกทดแทน (Tree/Shrubs) และ ขาว (Rice) 
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บทที่ 4 
สภาพทั่วไป 

 
4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 21,487,812.50 ไร ประกอบดวย 7 จังหวดั ไดแก 
จังหวดันครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว  ชลบุรี ตราดและระยองมีอาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ จด จังหวัดนครราชสีมาและจังหวดับุรีรัมย                              
ทิศตะวนัออก จด ชายแดนประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวนัตก จด กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ และจังหวดันครนายก 
ทิศใต  จด อาวไทย 
 
4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภาคตะวนัออกเปนภูเขา และที่ราบชายฝงตอนบนเปนที่ดอนอยูติดกับเทือกเขาสัน
กําแพงที่อยูทางตอนเหนือบริเวณที่ราบตอนบนเปนที่ราบที่อยูระหวางแนวทวิเขาบริเวณรอบ
ทางดานใตของที่ราบสูงตะวนัออกเฉยีงเหนือกับภเูขาทางตอนกลางเปนแนวทิวเขาสําคัญ ไดแก ทวิเขา
จันทบุรี และวางตวัจากทศิตะวนัตกทิศตะวันออก และมีทิวเขาบรรทัด วางตวัตามแนวเหนอืใตกัน้
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตอนลางของภาคตะวนัออกมีลักษณะเปนพื้นที่
ลอนลาดสลับกับที่ราบซึ่งตอเนื่องจากบริเวณที่เปนภเูขา ปรากฏเปนแนวแคบๆขนานไปกับชายฝง
ทะเล ตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี จนถึงจังหวัดตราด ที่ราบลุมแมน้ําขนาดใหญทอดตัวใน
แนวตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวนัตกเฉยีงใต คือ ที่ราบลุมแมน้ําบางประกง บริเวณชายฝงทะเลเปน
ชายฝงเวาๆ แหวงๆ เปนชายฝงยกตวัขึ้น มีอาวสําคัญหลายอาวรวมถึงเกาะสําคัญหลายเกาะ เชน 
เกาะกูด เกาะคราม เกาะลาน เกาะสีชัง เกาะลอย และเกาะขามใหญ 
 
4.3 ภมูิสัณฐาน 

ลักษณะภูมิสัณฐานภาคตะวันออกสามารถจําแนกไดดังนี้  
1.สัณฐานที่เปนชายหาดและสันทรายชายฝง (Beach and dune rider) พบเปนแนว

ยาวขนานไปกบัชายฝงทะเลมีความกวางไมแนนอน ขึ้นอยูกับลักษณะของชายฝงทะเลและมกัจะ
เปนที่ลุมระหวางสันทราย สันทรายชายฝงซ่ึงประกอบไปดวยสันทรายใหมและสันทรายเกา พบ
เปนบริเวณกวางและยาว บริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีและระยอง 



2.สัณฐานที่เปนที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง (Active tidal flat) เปนพืน้ที่ราบเรียบ เกดิ
จากตะกอนน้ําทะเลที่พัดพามาทับถม   มีเนื้อดินละเอยีด     และมีประมาณเกลือเปนองคประกอบสูง  
มีลักษณะทั่วไปเปนหาดเลน พื้นที่ในสวนที่ต่ําอยูติดกับน้ําทะเลจะทวมอยูเปนประจาํ สวนพืน้ที่สูง
หรืออยูตอนในเขามาน้ําทะเลจะทวมถึงในชวงระหวางฤดูมรสุม พบบริเวณชายฝงทะเลในเขต
จังหวดัระยอง จันทบุรี และตราด 

3.สัณฐานที่ราบลุมน้ําทะเลและน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอน (Former tidal flats 
with marine and breakish water sediment) ลักษณะสณัฐานที่อยูติดที่ราบน้ําทะเลทวมถึงเขามาเปน
พื้นที่ราบเรียบ ระดับความสูงจากระดับน้าํทะเลปานกลางอยูระหวาง 2-3 เมตร พบกระจายใน
จังหวดันครนายกและฉะเชิงเทรา ตะกอนชั้นลางเปนตะกอนจากอิทธพิลของน้ําทะเล เปนตะกอน
เนื้อละเอียด 

4.สัณฐานที่ราบน้ําทวมถึง (Former tidal) ไดแกบริเวณสองฝงของแมน้ําสายสําคัญ
ที่พบ เชน ที่ราบแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวยคันดินธรรมชาติฝงแมน้ํา (river 
levee) เกิดจากตะกอนทีแ่มน้าํพัดพามาทับถมริมฝงแมน้ําในชวงน้ําหลาก ตะกอนจะทบัถมเปนชั้นๆ 
และที่ราบลุมหลังแมน้ํา (river basin) เปนสวนที่ราบเรียบมีลักษณะต่ํากวาคันดนิธรรมชาติริมฝง
แมน้ํามีน้ําทวมขังในฤดูฝน 

 

1.4    ธรณีสัณฐาน 
ช้ันหินที่พบในภาคตะวันออกเปนชั้นหินไมมีความตอเนื่องกันมีอัตราการผุพังสูง และพบ

ซากดึกดําบรรพนอย ช้ันหนิที่พบในบริเวณชายฝงตะวนัออกวางอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือถึง
ตะวนัออกเฉียงใต หนิมีอายุตั้งแตมหายุคพรีแคมเบรียนจนถึงยุคควอเตอรนารี โดยหินยุคพรีแคม
เบรียนปรากฏใหเห็นบริเวณตอนกลางของภาค ทางดานตะวันตกมีขอบเขตของหินมหายุคพาลีโอ
โวอิก เปนบริเวณกวาง หินยุคไทรแอสซิคพบทั้งพวกหินชัน้และหนิอัคนี เปนแนวจากบริเวณ
จังหวดัสระแกวถึงจันทบุรี และคลุมอยูบนแนวตะเข็บรอยตอธรณีสระแกวไอฟโอไลต ชายฝงดาน
ตะวนัออกและเกาะทางดานทิศใตของจังหวัดตราด เปนหินมหายุคมีโซโซอิกที่เปนหินภเูขาไฟและ
หินลักษณะเทยีบเคียงไดกับกลุมหินโคราช หินอัคนีสวนใหญเปนมวลหนิแกรนิตพบมากใน 
จังหวดัชลบุรี ระยองและจังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกมีแนวรอยเลื่อนมีทิศขนาน
กับแนวทางการคดโคง ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวนัออกเฉยีงใต และมแีนวรอยเลื่อนที่ตอ
แนวรอยเลื่อนแมปงในแนวตะวนัออกถึงตะวนัตก บริเวณจังหวัดสระแกว 
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4.5  สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศภาคตะวนัออกมีภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอนและแบบมรสุมเขตรอน 

โดยลักษณะทุงหญาเมืองรอน พบบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด มี
ปริมาณฝนตกนอย เพราะแนวภูเขาขวางกัน้สวนภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน เนือ่งจากมีชายฝง
ทะเลเปนแนวยาวและมีเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดกั้นเพื่อรับลมภูเขา ทําใหฝนตกมาก
ตามแนวภูเขาและชายฝงทะเลตอนใตสุดของภาค ตั้งแตจังหวดัจันทบรีุเร่ือยลงไปไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมพายหุมุนเขตรอน ไดแก ดีเปรสชัน่ 
พายุโซนรอน ไตฝุน มีปริมาณฝนเฉลี่ยระหวาง 1,200 – 1,400 มิลลิเมตรตอป ในบรเิวณตอนเหนือ
ของเทือกเขาจนัทบุรีและเทอืกเขาบรรทัด และมีปริมาณฝนเฉลี่ยระหวาง 1,400 – 2,000 มิลลิเมตร
ตอป ตั้งแตจังหวัดจันทบุรีตลอดลงไปถึงจังหวัดตราด 

 

 4.6 สภาพการใชที่ดิน 
 จากการวิเคราะหโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถจําแนกสภาพการใชทีด่ินเพื่อ
จําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดดังนี ้
  1. พื้นที่ทํานา  เนื้อที่  3,789,494 ไร หรือรอยละ 77.927 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนก
พื้นที่นา ทั้งทีท่ํานาครั้งเดียวโดยใชน้ําฝน นาครั้งเดียวในเขตชลประธาน และการทํานาผสมผสาน
กับพื้นที่อ่ืนๆ 
  2. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื้อที่ 484,055 ไร หรือรอยละ 9.954 ของเนื้อที่
ทั้งหมด จําแนกเปน สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง สถานที่เพาะเลีย้งสัตวน้ําผสม สถานที่เพาะเลี้ยง
ปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุง 
  3. แมน้ําลําคลอง       เนื้อที่ 157,154    ไร หรือรอยละ 3.232     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  4. อางเก็บน้ํา             เนื้อที่ 155,323    ไร หรือรอยละ 2.372     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  5. พื้นที่ลุม    เนื้อที่ 96, 727 ไร หรือรอยละ1.989 ของเนื้อที่ทั้งหมดเปนลักษณะ
ของพื้นที่ที่มีการทวมขังของน้ําโดยมีสภาพชื้นและแฉะ มักมีพืชพันธุชนิดตางๆขึ้นอยู เชนธูปฤาษี  
  6. ปาชายเลน   เนื้อที่   95,693     ไร หรือรอยละ 1.968     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  7. เหมืองแร  เนื้อที่ 67, 734 ไร หรือรอยละ 1.392 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน
เหมืองเกา บอขุดเกา เหมืองแร 
  8. บอน้ําในไรนา   เนื้อที่  25,516     ไร หรือรอยละ 0.525     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  9. ทะเลสาบ บึง   เนื้อที่  14,664     ไร หรือรอยละ 0.302     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  10. ปาบึงหรือปาพรุ   เนื้อที่  11,063     ไร หรือรอยละ 0.227     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
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  11.หาดทราย  เนื้อที่     3,503    ไร หรือรอยละ 0.072     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
  12.นาเกลือ     เนื้อที่     1,229    ไร หรือรอยละ 0.025     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
              13. นาบัว       เนื้อที่      710      ไร   หรือรอยละ 0.015     ของเนื้อที่ทั้งหมด 
 

4.7 ดิน 
จากสภาพภูมปิระเทศตามลักษณะภูมิสัณฐาน สามารถจําแนกดินในที่ราบน้ําทวมถึง และ

สัณฐานที่ราบลุมน้ําทะเลน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอนเพื่อนําไปใชจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร พบวามีเนื้อที่ทั้งหมด 2,421,508 ไร สามารถจําแนกกลุมชุดดินในที่ราบน้าํ
ทวมถึงของภาคตะวันออก เนื้อที่  1,950,482ไร หรือรอยละ  80.549 ของเนื้อที่ทั้งหมด และกลุมชุด
ดินในที่ราบลุมน้ําทะเลและน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอนภาคตะวันออก   เนื้อที่   471,026 ไร หรือ
รอยละ 19.451ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกรายละเอียดตามกลุมชุดดินดังนี ้

1.กลุมชุดดินในท่ีราบน้ําทวมถึง 
กลุมชุดดินท่ี 1  มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,243 ไรหรือรอยละ 0.507 ของเนื้อทีท่ั้งหมดพบ

บริเวณตะพกัลําน้ําระดับต่ํา (semi-recent to low terrace) และที่ราบทวมถึง สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึง
เกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต สภาพการระบายน้ํา  เลวถึงเลวมาก  เปนดนิเหนีย่วจดัสีดาํ
หรือสีเทาเขม มักพบจุดประสีน้ําตาล และสีเหลืองปนน้ําตาลในดินชัน้บน สวนดินชัน้ลางสีเทาเขม และ
มักพบกอนปนูปะปนในเนือ้ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเลก็นอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในฤดู
แลงจะแตกระแหงกวางและลึก เนื่องจากมีการยดืและหดตวัสูงเมื่อดนิเปยกและแหง ความอุดม
สมบูรณปานกลางถึงสูง 

กลุมชุดดินท่ี 2 มีเนื้อที่ทั้งหมด 786,046 ไร หรือรอยละ 32.578 ของเนื้อท่ีทั้งหมด 
เกิดจากการทับถมตะกอนน้ํากรอย (brackish water deposits) และตะกอนน้ําจืด (riverine water deposits) 
พบในบริเวณ  ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง (former tidal flats) และท่ีราบลุมน้ําจากแมน้ําทวมถึง (flood 
plain) สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว น้ําขังที่ผิวดิน 4-6 เดือนในรอบป เปนดินเหนียว ดินบนสีเทาหรือสีเทาเขม สวนดิน
ช้ันลางสีเทาและมีจะประสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดง จะพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองฟาง
ขาวหรือสีเหลืองของจาโรไซต (jarosite mottle) ในระดับความลึกระหวาง 100-150 ซม. จากผิวดินบน 
อยูเหนือช้ันดินเลนซึ่งเปนตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถมโดยน้ําทะเล มีสีเทาปนเขียว เหนือช้ันเลนที่กลาวจะ
มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก (pH4.5-5.5)  ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงสภาพการใชท่ีดินภาคตะวันออก

เนื้อท่ี

สภาพการใชท่ีดิน ไร เฮคแตร %

 นา 3,789,494 606,320 77.927

 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 484,055 77,448 9.954

 แมน้ําลําคลอง 157,154 25,145 3.232

 อางเก็บน้ํา 115,323 18,452 2.372

พื้นที่ลุม 96,726 15,476 1.989

ปาชายเลน 95,693 15,310 1.968

เหมืองแร 67,734 10,837 1.392

บอนํ้าในไรนา 25,516 4,083 0.525

ทะเลสาบ บึง 14,664 2,346 0.302

ปาบึงหรือปาพรุ 11,063 1,770 0.227

หาดทราย 3,503 560 0.072

 นาเกลือ 1,229 196 0.025

นาบัว 710 115 0.015

รวม 4,862,864 778,058 100
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ตารางที่ 4 เนื้อท่ีกลุมชุดดินตามภูมิสัณฐานที่ใชในการจําแนกพื้นท่ีชุมนํ้าภาคตะวันออก

ภูมิสัณฐาน
เนื้อท่ี

กลุมชุดดิน ไร เฮคแตร รอยละ

1.  ที่ราบน้ําทวมถึง 1 12,243 1,959 0.507

2 786,046 125,767 32.578

3 487,364 77,978 20.200

4 88,211 14,114 3.656

6 547,320 87,571 22.684

14 10,280 1,644 0.426

รวม 1,950,482 312,078 80.051

2.  ที่ราบลุมน้ําทะเล 8 139,820 22,371 5.795

     และน้ํากรอยเคยทวมถึงมากอน 9 77,229 12,357 3.200

12 144,907 23,185 6.006

13 119,398 19,104 4.948

รวม 471,026 75,364 19.451

รวม 2,412,818 386,050 100

 48



กลุมชุดดินท่ี 3  มีเนื้อที่ทั้งหมด 487,364 ไร หรือรอยละ 20.000 ของเนื้อท่ีทั้งหมด
เกิดจากการทับถมตะกอนที่น้ําทะเล (marine water deposits) และ ตะกอนน้ําจืด (Fresh water 
deposits) พบบริเวณ ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง (former tidal flats) และที่ราบลุมน้ําจากแมน้ําทวมถึง  
(river basin)  สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงราบลุม ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  การระบายน้ําเลวในชวงฤดูมีน้ําทวม
ขัง 4-5 เดือน มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขมมาก สวนดินชั้นลางสีดําหรือสีน้ําตาล
ออน พบจุดประสีเหลือง และสีน้ําตาลหรือสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายน้ําเลว บางพื้นที่พบ
เปลือกหอยอยูในชั้นดินลาง ถาพบดินกลุมนี้บริเวณชายฝงทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดาง
เล็กนอย (pH 6.5-7.5) บางพื้นที่จะเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 7.5-8.0) ความอุดม
สมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

กลุมชุดดินท่ี 4  มีเนื้อที่ทั้งหมด 88,211 ไร หรือรอยละ 3.656 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากตะกอนใหมและคอนขางใหมทีน่้าํพัดพามาทับถม (recent to semi-recent riverine alluvium) 
บริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึง (river basin of flood plain) และบริเวณลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม 
(semi recent terrace) สภาพพื้นที่ ราบเรยีบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซน็ต 
คอนขางเลวถึงเลว มีน้ําขังที่ผิวดิน 4-5 เดือนในรอบป ลักษณะเนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวน
เหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปงและดินเหนียวสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขมปนเทา สวนดนิ
ช้ันลางเปนดินเหนยีว หรือดนิเหนยีวปนทรายแปงสีน้ําตาล น้ําตาลออนหรือสีเขียวมะกอก พบจุด
ประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีเหลือง เกิดขึน้ตลอดหนาตดัดินบางแหงอาจพบกอนปนู
เหล็กและแมงกานีสจับตวักนัเปนกอนและพบในดินชัน้ลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเลก็นอยถึงกรดจดั 
(pH 5.5-6.5) ถาพบกอนปูนปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 

กลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อที่ทั้งหมด 547,320 ไร หรือรอยละ 22.684 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากการทบัถมตะกอนลาํน้ําเกา (old alluvium) บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain) และลาน
ตะพักลําน้ํารดบัต่ํา (low terrace) สภาพพืน้ที่ ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 0-2 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว   น้ําขังที่ผิวดนิ 3-5 เดือนในรอบป เปนดินเหนียว ดินบน
สีเทา ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้าํตาลหรือ สีเหลือง และสีแดง ตลอดชั้น
ดิน บางแหงมีศิลาแลงออน (Plinthite) หรือกอนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานสีปะปนอยูดวย 
เปนดินลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัถึงกรดรุนแรงมาก (pH 4.5-5.5) ดินมีความอุดมสมบูรณอยู
ในระดบัต่ําถึงคอนขางต่ํา 

กลุมชุดดินท่ี 14 มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,280 ไร หรือรอยละ 0.426 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากการทบัถมของตะกอนลําน้ําบนตะกอนน้ํากรอยและน้ําทะเลตอนลาง บริเวณที่ราบน้ําทวม
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ถึง (flood plain) และ ที่ราบลุมระหวางเนินทรายชายทะเลสภาพพืน้ที่ ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ 
มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต สภาพการระบายน้าํของดิน เลวมาก มีน้ําขังแฉะเกือบตลอดป  
มีเนื้อดินเปนดนิเหนยีว ดินบนสีดํา หรือสีเทาปนดํา สวนดินชั้นลางสีเทา พบจุดประสีเหลือง และ
สีน้ําตาลปะปนเล็กนอย จะพบดินแลน สีเทาปนเขียวและมีสารประกอบกาํมะถันอยูมาก
ตั้งแตความลึก  80 ซม .ลงไปปฏิกิ ริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก  (pH 4.5) มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา 

2. กลุมชุดดินในท่ีราบลุมน้ําทะเลและน้ํากรอยเคยทวมถึง 
กลุมชุดดินที่ 8  มีเนื้อที่ทั้งหมด 139,820 ไร หรือรอยละ 5.795 ของเนื้อที่

ทั้งหมด เกิดจากตะกอนที่น้ําทะเลพัดพามาทับถม (marine sediments) บริเวณที่ราบน้ําทะเลทวม
ถึง (Former tidal flats) สภาพการระบายน้าํของดิน คอนขางเลวถึงเลว เนื้อดินเปนดินเหนยีวตลอด
หนาตัดดิน ดนิบนมีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ ของดิน และอินทรยีวัตถุที่ไดจากการขุดลอกรอง
น้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงพบเปลือกหอยปะปนอยูดวย นอกจากนี้ยังพบจุดประสีน้ําตาลเขม และ
สีน้ําตาลปนเหลืองอยูในดินชั้นลาง  ที่ประมาณความลึก 1 เมตรลงไป จะพบโคลนกนทะเลสีเทา
ปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) สวนดินชัน้ลางมี ปฏิกิริยาดนิ
เปนกลางถึงดางจัด (pH 7.0-8.5) มีความอดุมสมบูรณปานกลางถึงสูง  

กลุมชุดดินท่ี 9  มีเนื้อที่ทั้งหมด 77,229 ไร หรือรอยละ 3.200 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม (marine deposits) บริเวณที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง (former 
tidal flats) สภาพพื้นที ่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มคีวามลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  สภาพการ
ระบายน้ําของดินเลว น้ําขังที่ผิวดินนาน 5-6 เดือนในรอบป ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนยีวตลอด
หนาตัดดิน ดนิชั้นบนสีเทาเขมหรือสีเทาพบจุดประสีเหลือง หรือสีเหลืองปนแดงสวนดินชั้นลางสี
เทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก พบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตอยูในระดับตื้นกวา 50 
ซม. จากผิวดินบน และยังพบเศษพืชที่กําลังเนาเปอยอยูในดินชัน้ลางดวย ปฏิกิริยาดินเปนกรด
รุนแรงมาก (pH 4.0) หรือต่าํกวา สวนดินชั้นลางเปนดินตมทะเล มีปฎกิิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด 
(pH 7.0-8.5) และเปนดนิเค็มดวย ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 

กลุมชุดดินที่ 12 มีเนื้อที่ทั้งหมด 144,907 ไร หรือรอยละ 6.006 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม (marine deposits) บริเวณที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (active tidal 
flats) สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ   มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต สภาพการระบาย
น้ําของดินเลวถึงเลวมก มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา ลักษณะดินเปนดินเหนียว สีเทาเขม หรือสี
น้ําตาลเขมมากปนเทาในดินชั้นบน และสีเทาเขมปนเขียวในดินชั้นลาง พบจุดประสีน้ําตาลเขมปน
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เหลืองในดินชั้นบน บางพื้นที่พบเศษเปลือกหอยทะเลในดินชั้นลางดวย ปกติจะพบชั้นดินเลนที่ไม
อยูตัวภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด (pH 7.0-8.5) มีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

กลุมชุดดินท่ี 13 มีเนื้อที่ทั้งหมด 119,398 ไร หรือรอยละ 4.948 ของเนื้อที่ทั้งหมด
เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม (marine deposits) บริเวณที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (active tidal 
flats)  สภาพพืน้ที่ ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  สภาพการระบาย
น้ําของดิน เลวถึงเลวมก มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา มีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินเหนยีว มี
ปริมาณเกลือเปนองคประกอบอยูสูงกวา 8 มิลลิโมล/ซม. นอกจากนี้ยังมธีาตุกํามะถันเปน
องคประกอบอยูสูงดวย ในสภาพที่ดินเปยกปฏิกิริยาดนิเปนกลางถึงดางจัด (pH 7.0-8.5) แตถาดิน
อยูในสภาพแหงจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก (pH<4.5) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง 

 

4.8 แหลงน้ําที่สําคัญสําคัญ 

แมน้ําและลําคลองสายสําคัญของตะวันออกประกอบดวย 
แมน้ําบางประกง  เร่ิมตนที่แมน้ําหนุมาน และแมน้ําพระปรง มาบรรจบกันใน 

จังหวดัปราจีนบุรีชวงนี้เรียกวา แมน้ําปราจีนบุรี ไหลลงมาทางทิศตะวันตก วกลงทางใต มีแมน้ํา
นครนายกมาบรรจบทางฝงขวา เปนเสนแบงเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชงิเทรา ลงสูทะเล
ระหวางตําบลบางประกง อําเภอบางประกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และตําบลหนองคําหรู อําเภอเมอืง 
จังหวดัชลบุรี ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 

แมน้ําระยอง  ตนกําเนดิจากเรือแตกในอําเภอบานบึง ทางใตของจังหวดัชลบุรี  
ไหลลงมาทางทิศใตผานอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ออกทะเลที่อาวระยอง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ปากน้ําระยองมีโขดทรายและสันดินปดกั้น มี
การเปลี่ยนแปลงเสมอ ในฤดูมรสุม 

คลองลาวน  เปนคลองสั้น  ๆในจังหวัดระยอง ปากคลองอยูในตําบลกร่ํา อําเภอแกลง ทาง 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลมทองหลาง หางจากปากคลองประมาณ 4 กิโลเมตร 

คลองแกลง  ในอําเภอเมือง จังหวดัระยอง ตนน้ําเกดิจากคลองไทร ไหลลงทางทิศ 
ใตลงสูทะเลที่บานปากคลองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

แมน้ําประแสร  ตนน้ําอยูในเทือกเขา จังหวดัชลบุรีไหลลงใตเขาเขตจังหวัดระยอง 
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 และไหลลงทะเลที่ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีน้ําตลอดป ปากน้ํากวาง
ประมาณ 200 เมตร น้ําลึกประมาณ 5 เมตร มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

แมน้ําพงัรวด  ตนน้ําเกดิจากเขาวง จังหวัดระยองไหลลงใตเปนแนวเขตอําเภอแกลง  
จังหวดัระยอง และอําเภอทาใหม จังหวดัจันทบุรี ไหลลงทะเลที่บานปากน้ําพังราด ตําบลพังราด อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง ปากน้ํากวางประมาณ 200 เมตร น้ําลึกประมาณ 3 เมตร 

แมน้ําเข็มหนู  เปนตอนลางสุดของลําน้ําวังโตนด ลงสูทะเลระหวางบานปากน้ํา 
เข็มหนู ตําบลตะกาดกับแหลมทายบานดอกไม ตําบลคลองขุดทางฝงขวา ในอําเภอทาใหม จังหวดั
จันทบุรี 

แมน้ําจันทบุรี  ตนน้ําเกดิจากเขาสอยดาวเหนือกับชองแคบ ไหลมาทางตะวนัตก 
เฉียงใต ลงทะเลที่ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวดัจันทบุรี มีความยาวประมาณ 
100 เมตร ปากน้ํากวางประมาณ 600 เมตร มีน้ําตลอดป 

แมน้ําเวฬุ  เกดิจากลําน้ําหลายสายไหลมารวมกันในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
ไหลลงทางทิศใตผานที่ลุมน้าํทะเลทวมถึง ไหลลงสูทะเลบริเวณเขตแดนระหวางอําเภอขลุง จังหวดั
จันทบุรี กับอําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราดทางฝงซาย 

คลองใหญ  ตนน้ําเกดิจากธารน้ําเล็กๆหลายสาย ซ่ึงไหลจากยอดเขาทีอ่ยูเบื้องหลัง 
มารวมแลวไหลลงทะเลที่อําเภอคลองใหญ จังหวดัตราด ปากคลองกวางประมาณ 150 เมตร 
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บทที่ 5 
 ผลการศึกษา 

 
จากการสํารวจภาคสนามและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวนัออกโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

พบวาภาคตะวนัออกมีพื้นทีชุ่มน้ํารวมทั้งหมด 2,710,234 ไร หรือ 433,635 เฮคแตร หรือ รอยละ 
12.0377 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

จากตารางที่ 5 พบวาพืน้ที่ชุมน้ํามากที่สุดในภาคตะวันออกไดแกจังหวดัตราด เนื้อที ่ 578,491 
ไร หรือ 92,558 เฮคแตร หรือรอยละ 25.57 ของเนื้อที่ทัง้หมด รองลงมาไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อ
ที่ 784,858 ไร หรือ 125,578 เฮคแตร หรือรอยละ 23.468 ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวดัปราจีนบุรี เนือ้ที่ 
338,095 ไร หรือ 62,096 เฮคแตร หรือรอยละ  13.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดชลบรีุ เนื้อที่  290,758 
ไร หรือ 46,522 เฮคแตร  หรือ 9.538 ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวดัจันทบรีุ เนื้อที่ 329,811 ไร หรือ 52,769 
เฮคแตร หรือรอยละ 8.327 ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดระยองเนื้อที่ 177,310 ไร หรือ 28,369 เฮคแตร 
หรือรอยละ 7.315 ของเนื้อที่ทั้งหมด และจังหวัดสระแกว เนื้อที่ 160,091 ไร หรือ 25,743 เฮคแตร 
หรือรอยละ 3.578 ของเนื้อที่ทั้งหมด ตามลาํดับ 

 
จากตารางที่ 6 สามารถ จําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดเปน 2 ชนิด ๆไดแก 

1. ชนิดน้ําจดื มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,613,087 ไร หรือ 258,093 เฮคแตร หรือรอยละ 7.1648 
ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกไดเปน 3 ระบบ ไดแก 

1.1 ระบบน้ําไหล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,446,459 ไร หรือ 231,434 เฮคแตร หรือ 
รอยละ 6.4246 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกได 2 ระบบ ยอย ไดแก 

1.1.1 ระบบยอยมนี้าํตลอดป มีเนือ้ที่ทั้งหมด 141,355 ไร หรือ 22,617  
เฮคแตร หรือรอยละ 0.6278 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 

1) รองน้ําในแมน้าํธรรมชาติ (FRP1b2)  มีเนื้อที่ทั้งหมด 
137,619 ไร หรือ 22,019 เฮคแตร หรือรอยละ 0.6112 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยมแีมน้ําสายสําคัญ ไดแก 
แมน้ําบางประกงซึ่งไหลผานจังหวดัฉะเชิงเทรา ไหลลงสูทะเล แมน้าํจันทบุรีไหลทางทิศตะวนัตก
เฉียงใตลงสูทะเลเขตอําเภอแหลมสิงห จงัหวัดจันทบุรี แมน้ําเวฬุ ไหลลงมาทางทิศใตและลงสูทะเล
ระหวางอําเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี และอําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด 
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ตารางที่ 5  พนทชุมน้ํารายจงหวดภาคตะวนออก

ประเภท

ฉะเชิงเทรา จันทบุร ชลบุร ปราจีนบุร ระยอง สระแกว ตราด

เนอทรวมเนอท เนอท เนอท เนอท เนอท เนอท เนอท

ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร % ไร เฮคแตร %

FLP1a2 - - - - - - - - - 62                 10                  0.002     - - - 140               22                 0.003       - - - 202                 32                 0.0009

FLP1am2 34,822           5,571             1.041      20,155            3,225             0.509 19,004         3,041             0.623    5,336             854                 0.179     21,449           3,432             0.885       22,577         3,612             0.502       16,170           2,587          0.715 139,513         22,322          0.6197

FLP1b2 - - - - - - - - - 486                78                  0.016     - - - - - - - - - 486                 78                 0.0022

FLP1bm2 563                90                 0.017      607                 97                 0.015 1,302           208                0.043    988                158                 0.033     524                84                 0.022       782               125                0.017       608                97               0.027 5,374              859                0.0238

FLS1am2 - - - 117                 19                 0.003 - - - 463                74                  0.016     - - - 640               102                0.014       734                117             0.032 1,954              312                0.0087

FLS1bm2 708                113                0.021      1,730              277                0.044 780              125                0.026    614                98                  0.021     1,074             172                0.044       2,543            407                0.057       1,090             174             0.048 8,539              1,366            0.0379

FPP2b2 - - - - - - - - - - - - 3,639             582                0.150       - - - - - - 3,639              582                0.0162

FPP2bm2 1,146             183                0.034      326                 52                 0.008 - - - 560                90                  0.019     - - - - - - - - - 2,032              325                0.0090

FPP2em2 - - - - - - 72                12                 0.002    411                66                  0.014     - - - - - - 1,222             196             0.054 1,705              274                0.0076

FPS2b2 11                 2                   0.001      146                 23                 0.004 - - - 1,088             174                 0.037     29                 4                    0.001       126               20                 0.003       - - - 1,400              223                0.0062

FPS2bm2 42                 7                   0.001      - - 0.000 51                8                    0.002    286                46                  0.010     - - - 493               79                 0.011       - - - 872                 140                0.0039

FPS2d2 - - - - - - - - - - - - - - - 128               20                 0.003       - - - 128                 20                 0.0006

FPS2em2 87                 14                 0.003      - - - 53                9                    0.002    19                 3                    - - - - 148               24                 0.003       - - - 307                 50                 0.0014

FPS2fm2 - - - - - - - - - - - - 477                76                 0.020       - - - - - 0.000 477                 76                 0.0021

FRF2am2 720,804         115,329         21.553    47,655            7,625             1.203 34,294         5,487             1.125    354,117         56,659            11.897   1,117             179                0.046       122,603       19,616           2.726       15,867           2,539          0.701 1,296,457      207,434        5.7584

FRF2c2 - - - 2,850              456                0.072 - - - 4,857             777                 0.163     - - - 288               46                 0.006       652                104             0.029 8,647              1,383            0.0384

FRP1b2 22,617           3,619             0.675      63,290            10,126           1.598 112              18                 0.004    18,808           3,009              0.632     10,815           1,730             0.446       10,437         1,670             0.233       11,540           1,847          0.510 137,619         22,019          0.6112

FRP1bm2 3,736             598                0.112      - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,736              598                0.0166

SMI1 - - - 69,119            11,059           1.745 142,102       22,736           4.660    - - - 68,412           10,946           2.822       2.822            - - 254,552         40,728        11.252 534,188         85,469          2.3726

SMI1c2 322                52                 0.010      39,632            6,341             1.000 38,452         6,152             1.261    - - - 12,609           2,017             0.520       0.520            - - 70,243           11,239        3.105 161,259         25,801          0.7162

SMI2d2 - - - 41,732            6,677             1.054 2,077           332                0.068    - - - 4,641             743                0.192       0.192            - - 47,599           7,616          2.104 96,049            15,368          0.4266

SMN1 - - - 42,384            6,781             1.070 51,298         8,208             1.682    - - - 52,524           8,404             2.167       2.167            - - 158,214         25,314        6.993 304,422         48,707          1.3520

SMN1im2 - - - 68                  11                 0.002 1,161           186                0.038    - - - - - - - - - - - - 1,229              197                0.0055

รวม 784,858 125,578 23.4676 329,811 52,769 8.3269 290,758 46,522 9.5360 388,095 62,096 13.0388 177,310 28,369 7.3146 160,911 25,743 3.5782 578,491 92,558 25.5705 2,710,234 197 12.0377

 



ตารางที่ 6 ตารางแสดงพื้นท่ีชุมน้ําภาคตะวันออก

     การจําแนกพื้นท่ีชุมน้ํา
เนื้อท่ี

ไร เฮคแตร รอยละ

     ชนิดน้ําจืด 1,613,087 258,093 7.1648

     ระบบน้ําไหล 1,446,459 231,434 6.4246

     ระบบยอยแบบมีนํ้าตลอดป 141,355 22,617 0.6278

          รองน้ําในแมนํ้าธรรมชาติ (FRP1b2) 137,619 22,019 0.6112

          รองน้ําในแมนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น (FRP1bm2) 3,736 598 0.0116

     ระบบยอยแบบที่ราบนํ้าทวมถึง 1,305,104 208,817 5.7968

          นาขาว (FRF2am2) 1,296,457 207,434 5.7584

          พื้นที่ลุมน้ําทวมขัง บางฤดู (FRF2c2) 8,647 1,383 0.0384

     ระบบ ลาคูสตรีน (Lacustrine) 156,068 24,969 0.6932

     ระบบยอยแบบมีนํ้าตลอดป 145,575 23,291 0.6466

         ธรรมชาติมีขนาดมากกวา 50 ไร (FLP1a2) 202 32 0.0009

        ธรรมชาติ มีขนาดนอยกวา 50 ไร (FLP1b2) 486 78 0.0022

        ธรรมชาติเทียมมีขนาดมากกวา 50 ไร (FLP1am2) 139,513 22,322 0.6197

        ธรรมชาติเทียมมีขนาดนอยกวา 50 ไร (FLP1bm2) 5,374 859 0.0238

     ระบบยอยมีนํ้าบางชวงฤดู 10,493 1678 0.0466

          ธรรมชาติเทียมที่มีขนาดมากกวา 50 ไร (FLS1am2) 1,954 312 0.0087

          ธรรมชาติเทียมที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร  (FLS1bm2) 8,539 1,366 0.0379

     ระบบ พาลูสตรีน(Palustrine) 10,560 1,690 0.047

     ระบบยอยแบบมีนํ้าตลอดป 7,376 1,181 0.0328

         ธรรมชาติ มีหญาขึ้น (FPP2b2) 3,639 582 0.0162

         ธรรมชาติเทียม มีหญาขึ้น (FPP2bm2) 2,032 325 0.009

         ธรรมชาติเทียมมีพืชลอยนํ้า (FPP2em2) 1,705 274 0.0076

     ระบบยอยแบบมีนํ้าบางชวงฤดู 3,184 509 0.0142

        ธรรมชาติ มีหญาขึ้น (FPS2b2) 1,400 223 0.0062

        ธรรมชาติเทียมมีหญาขึ้น (FPS2bm2) 872 140 0.0039

        ธรรมชาติ มีบัว (FPS2d2) 128 20 0.0006
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ตารางที่ 6 (ตอ)

     การจําแนกพื้นท่ีชุมน้ํา
เนื้อท่ี

ไร เฮคแตร รอยละ

        ธรรมชาติเทียม มีพืชลอยนํ้า (FPS2em2) 307 50 0.0014

        ธรรมชาติเทียม มีไมพุม (FPS2fm2) 477 76 0.0021

     ชนิดน้ําเค็ม 1,097,147 175,542 4.8279

     ระบบทะเล/ชายฝงทะเล 1,097,147 175,542 4.8279

     ระบบยอยนํ้าขึ้นน้ําลง (SMI1) 534,188 85,469 2.3726

          หาดทราย (SMI1c2) 161,259 25,801 0.7162

          ปาชายเลน (SMI2d2) 96,049 15,368 0.4266

     ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (SMN1) 304,422 48,707 1.352

          นาเกลือ (SMN1im2 ) 1,229 197 0.0055

รวม 2,710,234 433,635 12.0377
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2) รองน้ําในแมน้าํที่มนุษยสรางขึ้น (FRP1bm2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 
3,732 ไร หรือ 598 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0166 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวดัฉะเชิงเทรา ในเขต
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

1.1.2 ระบบยอยแบบที่ราบน้ําทวมถึง มีเนื้อที่ทัง้หมด 1,305,104 ไร หรือ 
208,817 เฮคแตร หรือรอยละ 5.7968 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 

1)    นาขาว (FRF2am2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,296,457 ไร หรือ 
207,434 เฮคแตร หรือรอยละ 5.7584 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบกระจายตวัอยูทุกจังหวดัในภาคตะวันออก 
โดยพบมากทีสุ่ดในจังหวดัฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 720,804 ไร หรือ 115,329 เฮคแตร หรือรอยละ 21.553 
ของเนื้อที่ทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวดัปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 354,117 ไร หรือ 56,659 เฮคแตร หรือ
รอยละ 11,897 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

2) พื้นที่ลุมน้ําทวมขัง บางฤดู (FRF2c2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,647 ไร 
หรือ 1,383 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0384 ของเนื้อที่ทั้งหมดในจงัหวัด 

                 1.2  ระบบลาคูสตรีน (Lacustrine) มีเนื้อที่ทั้งหมด 156,068 ไร หรือ 24,969 เฮคแตร หรือ 
รอยละ 0.6932 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 2 ระบบยอยไดแก 

1.2.1 ระบบยอยแบบมีน้ําตลอดป มีเนื้อที่ทั้งหมด 145,575 ไร หรือ 
23,291 เฮคแตร หรือรอยละ 0.6466 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 

2. ธรรมชาติขนาดมากกวา 50 ไร (FLP1a2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 
202 ไร หรือ 32 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0009 ของเนื้อทีท่ั้งหมด โดยพบในจังหวดัสระแกว เนื้อที่ 140 ไร 
หรือ 22 เฮคแตร หรือรอยละ 0.003 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั และจังหวัดปราจีนบุรี เนือ้ที่ 62 ไร หรือ 10 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.002 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด 

3. ธรรมชาติเทียมมีขนาดมากกวา 50 ไร (FLP1am2) มีเนื้อที่
ทั้งหมด 139,513 ไร หรือ 22,322 เฮคแตร หรือรอยละ 0.6197 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบการกระจาย
อยูในทกุจังหวัดในภาคตะวนัออกสวนใหญจะไดแกอางเก็บน้ํา หรือเขื่อนที่มีขนาดมากกวา 50 ไร มี
ระดับความลึกที่คอนขางลึกมาก จนไมมพีชืข้ึนได 

4. ธรรมชาติ ขนาดนอยกวา 50 ไร (FLP1b2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 
486 ไร หรือ  78 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0022 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในจังหวัดปราจีนบุรีเพยีง
จังหวดัเดยีว 
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5. ธรรมชาติเทียมขนาดนอยกวา 50 ไร (FLP1bm2) มเีนื้อที่
ทั้งหมด 5,374 ไร หรือ 859 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0238 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบกระจายอยูในทุก
จังหวดัในภาคตะวนัออก สวนใหญจะไดแก สระเก็บน้ําในไรนาที่มีขนาดเล็ก 

1.1.3 ระบบยอยมนี้าํบางชวงฤดู มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,493 ไร หรือ 1,678 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.0466 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกไดเปน 

1. ธรรมชาติเทียมขนาดมากกวา 50 ไร (FLS1am2) มีเนื้อที่
ทั้งหมด 1,954 ไร หรือ 312 เฮคแตร  หรือรอยละ 0.0087 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั พบวาในจังหวดัตราด
เนื้อที่ 734 ไร หรือ 117 เฮคแตร หรือรอยละ 0.032 ของเนื้อที่ทั้งจงัหวัด รองลงมาไดแก จังหวัด
สระแกว เนื้อที่ 640 ไร หรือ 102 เฮคแตร  หรือรอยละ 0.014 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั จังหวดัปราจีนบุรี 
เนื้อท่ี 463 ไร หรือ 75 เฮคแตร หรือรอยละ 0.016 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั และจังหวัดจันทบุรีเนื้อที่ 117 
ไร หรือ 19 เฮคแตร หรือรอยละ 0.003 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัดตามลําดับ 

2. ธรรมชาติเทียมที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 
8,539 ไร หรือ 1,366 เฮคแตร  หรือรอยละ 0.0379  ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบกระจายอยูในทุกจังหวัด 

1.2 ระบบ พาลูสตรีน (Palustrine) มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,560 ไร หรือ 1,690 เฮคแตร หรือ
รอยละ 0.047 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 2 ระบบยอย ไดแก 

1.2.1 ระบบยอยแบบมีน้ําตลอดป มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,376 ไร หรือ 1,181 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.0328 ของเนื้อที่ทั้งหมด  จําแนกเปน  

 1.  ธรรมชาติ มีหญาขึ้น (FPP2b2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,639 ไร 
หรือ  582 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0162 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในจังหวัดระยองเพียงจังหวดัเดียว 
ไดแกหนองจํารูญ 

2.  ธรรมชาติเทียม มีหญาขึ้น (FPP2bm2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,032 
ไร หรือ  325 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0090 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที1่,146 ไร 
หรือ 183 เฮคแตร หรือรอยละ 0.034 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั รองลงมาไดแก จังหวดัปราจีนบุรี เนื้อที่ 560 
ไร หรือ 90 เฮคแตร หรือรอยละ 0.019 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และจังหวดัจันทบุรี เนื้อที่ 326 ไร หรือ 52  
เฮคแตร หรือรอยละ 0.008 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด 

3.  ธรรมชาติเทียม มีพืชลอยน้ํา (FPP2em2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 
1,705 ไร หรือ 274 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0076 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวดัปราจีนบุรี เนื้อที่ 411 
ไร หรือ 66 เฮคแตร หรือรอยละ 0.014 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 72 ไร หรือ 12 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.002 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด 

  
58 



1.3.2 ระบบยอยแบบมีน้ําบางชวงฤดู มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,184 ไร หรือ 509 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.0142 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 

 1)  ธรรมชาติ มีหญาขึ้น (FPS2b2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,400 ไร 
หรือ  223 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0062 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวดัปราจีนบุรีมีเนื้อที่  1,088 ไร 
หรือ  174 เฮคแตร หรือรอยละ 0.037 ของเนื้อที่ทั้งหมด รองลงมาไดแกจังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที ่146 ไร 
หรือ 23 เฮคแตร หรือรอยละ 0.004 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั   จังหวดัสระแกว เนื้อที่ 126 ไร หรือ 20 เฮค
แตร หรือรอยละ 0.003 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั จังหวัดระยอง เนื้อที่ 29 ไร หรือ 4  เฮคแตร หรือรอยละ 
0.001 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดัและจังหวัดจนัทบุรีเนื้อที่ 11ไร หรือ 2 เฮคแตร หรือรอยละ 0.001 ของเนื้อ
ที่ทั้งจังหวดั ตามลําดับ 

2)  ธรรมชาติเทียม มีหญาขึ้น (FPS2bm2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 872 
ไร หรือ  140 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0062 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวดัสระแกว เนื้อที่ 493 ไร 
หรือ  79 เฮคแตร หรือรอยละ 0.011 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั รองลงมาไดแก จังหวดัปราจีนบุรี เนื้อที่ 286 
ไร หรือ  46 เฮคแตร หรือรอยละ 0.010 ของเนื้อที่ทั้งจงัหวัด จังหวัดชลบุรี   เนื้อที่ 51 ไร หรือ  8     
เฮคแตร หรือรอยละ 0.002 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 42 ไร หรือ  7 เฮคแตร 
หรือรอยละ 0.001 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั ตามลําดับ 

3)  ธรรมชาติ มีบัว (FPS2d2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 128 ไร หรือ 20 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.0006 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในจังหวดัสระแกวเพยีงจังหวัดเดียว 

4)  ธรรมชาติเทียม มีพืชลอยน้ํา (FPS2em2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 307 
ไร หรือ 50 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0014 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในจงัหวัดสระแกว เนื้อที่ 148 ไร 
หรือ 28 เฮคแตร หรือรอยละ 0.003 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั รองลงมาไดแกจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 87 
ไร หรือ 14 เฮคแตร หรือรอยละ 0.003 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 53 ไร หรือ 9 เฮคแตร 
หรือรอยละ 0.002 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั และจังหวัดปราจนีบุรี เนื้อที่ 19  ไร หรือ 3 เฮคแตร หรือรอย
ละ 0.001 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั ตามลําดับ 

5)  ธรรมชาติเทียม มีไมพุม (FPS2fm2) มีเนือ้ที่ทั้งหมด 477 ไร 
หรือ 76 เฮคแตร หรือรอยละ 0.0021 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในจังหวัดระยอง เพยีงจังหวัดเดียว 

 
2.   ชนิดน้ําเค็ม มเีนื้อที่ทั้งหมด 1,097,147 ไร หรือ 175,542 เฮคแตร หรือรอยละ 

4.8729 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยท้ังหมดอยูในระบบทะเล/ชายฝง จําแนกได 2 ระบบยอย ไดแก 
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2.1 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (SMI1)เนื้อที่ทัง้หมด 534,188 ไร หรือ 85,469 เฮคแตร 
หรือรอยละ 2.3726 ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ตอจากแมน้ํา ซ่ึงเปนน้ํากรอยไปจนถึง
พื้นที่ที่มีระดับน้ําขึ้นลงของน้ําเกีย่วของดวย จําแนกได  

1)  หาดทราย (SMI1c2)มีเนื้อที่ทั้งหมด 161,259 ไร หรือ 25,801      
เฮคแตร หรือรอยละ 0.7162 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบในจังหวัดที่มีพืน้ที่ติดตอกับน้ําทะเลโดยมีพื้นที่มาก
ที่สุดในจังหวดัตราด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 70,243 ไร หรือ 11,239 เฮคแตร หรือรอยละ 3.105 ของเนื้อที่ทั้ง
จังหวดั รองลงมาไดแกจังหวัดจนัทบุรี เนือ้ที่ 39,632 ไร หรือ 6,341 เฮคแตร หรือรอยละ 1.000 ของ
เนื้อที่ทั้งจังหวดั จังหวดัชลบุรี เนื้อที่ 38,452 ไร หรือ 6,152 เฮคแตร หรือรอยละ 1.261 ของเนื้อทีท่ั้ง
จังหวดั จังหวดัระยอง เนื้อที่ 12,609 ไร หรือ 2,017  เฮคแตร หรือรอยละ 0.520 ของเนื้อที่ทั้งจงัหวัด 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 322 ไร หรือ 52 เฮคแตร หรือรอยละ 0.010 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั ตามลําดับ 

2)  ปาชายเลน (SMI2d2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 96,049 ไร หรือ 15,368     
เฮคแตร หรือรอยละ 0.4266 ของเนื้อที่ทั้งหมด  โดยมีพืน้ที่มากที่สุดในจังหวดัตราด เนื้อที่ 47,599 ไร 
หรือ 7,616 เฮคแตร หรือรอยละ 2.104 ของเนื้อที่ทั้งจงัหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดจนัทบุรี เนือ้ที่ 
41,732 ไร หรือ 6,677 เฮคแตร หรือรอยละ 1.054 ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั จังหวดัระยอง เนื้อที่ 4,641 ไร 
หรือ 743 เฮคแตร หรือรอยละ 0.192ของเนื้อที่ทั้งจังหวดั และจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 2,077 ไร หรือ 332 
เฮคแตร หรือรอยละ 0.068 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ตามลําดบั 

2.2   ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (SMN1) มีเนื้อที่ทั้งหมด 304,422 
ไร หรือ 48,707 เฮคแตร หรือรอยละ 1.3520 ของเนื้อที่ทั้งหมด จําแนกเปน 
                                            1.      นาเกลือ (SMN1im2 ) มีเนื้อที่ทั้งหมด  1,229 ไร หรือ 197 เฮคแตร 
หรือรอยละ   0.0055  ของเนื้อที่ทั้งหมด  โดยพบในจังหวัดชลบุรี เนือ้ที่ 68 ไร หรือ 11 เฮคแตร หรือ
รอยละ 0.020 ของเนื้อที่ทั้งจงัหวัด 
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บทที่ 6 
   สรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออก สามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําไดเปน 2 ชนิด ไดแก 

พื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็ม สามารถจําแนกดังนี้ 
- ชนิดน้ําจืด  จําแนกเปน ระบบน้ําไหล ไดแก แมน้ําและคลองชลประทาน ระบบที่

ราบน้ําทวมถึงที่มีการใชที่ดนิเพื่อทํานา และที่ลุมโดยลักษณะทีร่าบลุมน้ําทวมขังบางฤดูที่พบจะมี
ลักษณะพื้นทีลุ่มตามธรรมชาติ ที่มีการจับจองเพื่อใชประโยชนแตยังไมมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ จึงถูก
ทิ้งไวจนมีลักษณะเปนทุงหญาหรือธูปฤษีปกคลุมจนเตม็พื้นที่ ระบบลาคูสตรีน พบลักษณะที่มสีภาพ
ธรรมชาติเพียง 688 ไร พื้นที่ ที่เหลือเปนพื้นที่ชุมน้ํา ทีม่ีการพัฒนา ปรับปรุง ขุดลอก สรางฝาย อางเก็บน้ํา 
เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําใชประโยชนในดานตางๆ จากการสํารวจพบวาระบบลาคูสตรีนที่มีการ
พัฒนาและสามารถกักเก็บน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพจะมีลักษณะที่เปนอางเก็บน้ํา หนอง บึง ที่มีการขุด
ลอกขนาดใหญ ซ่ึงการไดมาจากการขุดลอกทองน้ําใหลึกขึ้นทําให ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายจะถูก
ทําลายลง ระบบลาคูสตรีน ที่กักเก็บน้ําไดบางชวงฤดูจะเกดิการพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําโดยไมมกีารศึกษา
ลักษณะพื้นทีท่ําการขุดลอกเพียงบางสวนหรือขุดลอกในพื้นที่ที่ไมสามารถกักเก็บน้าํไดเต็มรูปแบบ
เนื่องจากลักษณะดินไมสามารถกักเก็บน้ําได  ระบบพาลูสตรีน เปนระบบที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง หากพื้นที่นัน้มีความสมบูรณทางธรรมชาติอยูสูง ดังนั้นลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําในระบบ
พาลูสตรีนนี้ควรไดรับการดแูล โดยใชมาตรการการควบคุมเพื่อไมใหมีการเปลีย่นแปลง และถูก
คุกคามจากการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้าํ จากลักษณะการสํารวจและจําแนกพืน้ที่ชุมน้ํา ระบบ
พาลูสตรีน ที่พบจะเกดิจากลักษณะการพฒันาพื้นที่ชุมน้าํใหเปนระบบลาคูสตรีนซึ่งการพัฒนาสวนมากจะ
เกิดการพฒันาในรูปแบบการสรางฝายหรือกักน้าํในรูปอางเก็บน้ํา ซ่ึงกักเก็บน้าํไดไมสมบูรณทําใหมีการถายเทน้ํา
เขาออกในระบบจึงทําใหเกิดกลุมของพืชในระบบพาลูสตรีนที่สามารถจําแนกไดแก หญา บวั พชืลอยน้ํา และไมพุม 
นอกจากระบบพาลูสตรีนจะมี ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ชุมน้ําแลวยังสามารถเปนที่อยู
อาศัยของนกน้าํชนิดตางๆสัตวขนิดตางๆ ดังนั้นการรักษาระบบพาลูสตรีนไวจึงมีความสําคญัตอ
ระบบพืช สัตว รวมถึง มนุษยที่สามารถเขาไปใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําลักษณะนีไ้ด 

- ชนิดน้ําเค็ม จําแนกเปนระบบทะเล/ชายฝงทะเล ไดแก  ชายหาด  ปาชายเลน และ
นาเกลือ 



จากการศึกษาจะเห็นไดวาระบบพาลูสตรีนกําลังลดนอยลงเนื่องจากหากถูกพัฒนาหรือขุด
ลอกใหมีทองน้ําที่ลึกขึ้นจะทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศนเดิมที่มีอยูมากขึ้นจากการจําแนกทําให
ทราบถึงพื้นที่ในลักษณะพาลูสตรีน ที่เราควรมีมาตรการเพื่อการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํานั้นๆ แตระบบ
มาตรการการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยยังไมมีกฏหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
โดยตรงมีเพียง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ไดมีมติในการประชุม คร้ังที่6/254 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2543 เห็นชอบความเห็นของคณะอนุกรรมการ การจักการพื้นที่ชุมน้ํา เสนอมาตรการ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543  

ขอเสนอแนะ 
จากการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงมาจากป 2536 ถึงป 2545 พบปญหา

และอุปสรรคดังนี้ 
1. พื้นที่ชุมน้ําเปนระบบนิเวศน ที่มีการอยูรวมกัน ของระบบพืชหลายชนิด  ไมควร 

จําแนกรายละเอียดแยกยอยของชนิดพืช  เปนลักษณะเดียวเพียงชนิดเดียว ในระบบยอยแบบ
พาลูสตรีน ควรจําแนกชนิดพืชโดยใชชนิดของพืชพรรณไมน้ํา ซึ่งมีหวงโซอาหารในระบบนิเวศน
ของแหลงน้ําโดยทั่วไปจะมีแพลงกตอนพืช สาหรายและพรรณไมน้ํา ซ่ึงมีความสําคัญในระบบแหลงน้าํ 
โดยพืชพรรณไมน้ํา หรือพืชน้ํา (aquatic plant hydrophyte, aquatic weed,water plant ) หมายถึง พืชที่
เจริญเติบโตอยูในน้ํา หรือมีชวงชีวิตหนึ่งอยูในน้ํา ซ่ึงอาจจมอยูใตน้ําทั้งหมดหรือโผลบางสวนขึ้นสู
บริเวณผิวน้ํา ลอยอยูที่ผิวน้ําหรือเจริญเติบโตลอยอยูริมฝง รอดถึงเจริญเติบโตในที่ที่มีน้ําขัง พื้นที่ช้ืน
แฉะทั้งในน้ําจืดและในน้ําเค็ม  

จากความหมายของพรรณไมน้ําหรือพืชน้ํา จะเห็นวาสามารถใชจําแนกชนิด 
พืชที่อยูในระบบ ยอยพาลูสตรีน ไดอยางเหมาะสม โดยสามารถจําแนกไดตามลักษณะและรูปแบบ
การเจริญเติบโตในแหลงน้ําตามธรรมชาติไดดังนี้  

1) พืชใตน้ํา (Submerged plant ) เปนพืชที่มีการเจริญเติบโตอยูใต 
น้ําทั้งหมด สวนของราก ลําตน ใบ จมอยูใตน้ํา อาจมีการยึดเกาะกับพื้นดินที่อยูใตน้ํา หรือไมก็ได ราก
มีลักษณะเปนฝอยสั้นๆ แตกตามขอหรือแตกเปนกอ   อยูใตดินพืชบางชนิด เมื่อมีดอกจะชูขึ้นมาเหนือน้ํา 
ใตดินหรือเหนือผิวน้ํา เพื่อผสมเกสร โครงสรางภายในของลําตนและใบมีชองวางมากเพื่อใชในการ
สะสมกาซ และชวยในการพยุงตัวใหลอยได  อาจมีรูปรางหลายแบบ  เชนเปนแถบหรือแผนยาว   หรือ
แตกออกเปนฝอยใบจะออนบางและเปราะประกอบดวยเซลลไมกี่ช้ัน ใบไมมีคิวตินเคลือบและไมมี
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ปากใบ พืชกลุมนี้ไดแก สาหรายหางกระรอก สาหรายพุงชะโด สันตะวาใบพาย สันตะวาใบขาว และ
สันตะวาใบเดียว 
  2) พืชที่โผลเหนือน้ํา( Emerged plant ) เปนพืชที่มีการเจริญเติบโต 
อยูในน้ําบางสวน มีรากลําตนเจริญเติบโตใตน้ํา สวนของรากจะยึดติดกับพื้นดินใตน้ําไดด ีมสีวนของใบ
และดอกเจริญที่ผิวน้ํา สวนของใบและลําตนมีสวนที่แข็งแรงกวาพืชใตน้ํา ใบดานบนจะมีคิวติน
เคลือบบางๆ ปากใบมักอยูผิวใบดานบนมากกวาผิวใบดานลาง  โดยปากใบจะเปดตลอดเวลา พืชบาง
ชนิดอาจมีใบใตน้ําหรือเหนือน้ํา ไดแก บัว ผักตับเตา แวนแกว โสนเทียนนา บัวบา สาหรายญี่ปุน  บัว
หลวง บัวสาย  บริเวณโคนตนของพืชอาจมีเนื้อเยื่อโปรงๆ เรียกวา  arenchymatous tissue สําหรับทํา
หนาที่เก็บสะสมอากาศไวเพื่อหายใจ 
 3) พืชลอยน้ํา ( Floating  plant ) เปนพืชที่เจริญเติบโตและลอยอยูที่
ผิวน้ํามีสวนรากเจริญอยูใตน้ํา สวนตน ดอก ใบ ชูขึ้นเหนือระดับน้ําลอยไปไดอยางอิสระ หากเจริญ
บริเวณที่น้ําตื้น สวนรากจะยึดติดกับพื้นดิน ใตน้ํา พืชกลุมนี้อาจมีขนาดเล็กเพียง 2 มม. เชนใขน้ํา หรือ
ขนาดใหญมากเชน ผักตบชวา พืชกลุมนี้จะมีการปรับตัวใหลอยน้ําเชน แหนเปด ผักตบชวา ผักตบ
ไทย ผักบุง จอกหนู แหนแดง ใบมีรูปรางเรียงตัวกันหลายแบบ เชน อาจเรียงตัวซอนกันเปนวงรูปถวย 
เชน จอก จอกหูหนู บางชนิดมี 2 ใบ เชน กระจับ มีใบใตน้ําคลายราก ใบที่ผิวน้ําเปนสี่เหล่ียมขนม
เปยกปูน   
    4) พืชชายน้ํา (Marginal plant) เปนพืชที่อยูริมตล่ิง หรือหนองน้ําที่
มีน้ําขังนานๆ เชน กก โสน เปนตน มีรากเจริญอยูในดิน ชูสวนลําตน ใบและดอก ขี้นมาเหนือน้ําใน
บางครั้งอาจมีลักษณะคลายพืชกลุม emerage plant  
     จากลักษณะของพืชน้ําที่กลาวมาแลวจะสามารถจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในกลุม
พาลูสตรีน ออกเปน ชนิด น้ําจืด ระบบพาลูสตรีน ระบบยอยมีน้ําตลอดป และมีน้ําบางชวงฤดู  ช้ัน
ธรรมชาติและธรรมชาติเทียม และแบงชั้นยอยออกเปน a) พืชใตน้ํา   b) พืชที่โผลพื้นน้ํา  c) พืชลอยน้ํา  
d) พืชชายน้ํา โดยอาจจะรวมชั้นยอยไดหลายชนิด กรณีที่มีพืชน้ําหลายรูปแบบในหนึ่งแหลงน้ํา  
  2. การจําแนกในระดับชั้นและชั้นยอย มีการจําแนกในรายละเอียดที่ปลีกยอยมาก จน
บางลักษณะไมพบในเมืองไทย เชน Bog เปนลักษณะของแหลงน้ํา ที่มีการทับถมกัน ของพืชใน
ลักษณะของพรุ โดยเศษซากพืชลอยน้ําขึ้นมาบนผิวน้ํา และอัดแนนกันจนเปนแผนลอยขึน้มาบนผวิน้าํ 
สวนในรายละเอียดบางลักษณะก็ไมสามารถจําแนก เพื่อแสดงในแผนที่ได เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก 
เชน เกาะแกงในลําธาร น้ําตก แหลงประการัง หญาทะเล สาหรายทะเลเปนตน 
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   ตารางภาคผนวกที่ 1  การจําแนกพื้นท่ีชุมน้ํา ตามระบบของ Asian Wetlands Bureau

AWB CLASDSIFICATION

01 : Shallow sea bays and straits (Under six metres at low tide)

02 : eatuaries, deltas

03 : small offshore islands, islets

04 : rocky sea coasts, sea cliffs

05 : intertidal (sand, pebbels)

06 : intertidal mudflats, sand flats

07 : mangrove swamps, mangrove forest

08 : coastal brackish and saline lagoons and marshes

09 : salt pans (artificial)

10 : shrimp ponds, fish pinds

11 : rivers, streams - slow - flowing (lower perennial)

12 : rivers, streams - fast - flowing (upper perennial)

13 : oxbow lakes, riverine marshes

14 : freshwater lekes and associated marshes ( lacustrine)

15 : freshwater ponds (under 8 hectares), marshes ( lacustrine)

16 : salt lakes, saline marshes (inland drainage systems)

17 : water storage reservoirs, dams

18 : seasonallu flooded grassland, savanna, plam savanna

19 : rice paddies

20 : flooded arable land, irrigated land

21 : swamp forest, temporarily flooded forest

22 : peat boge



ื้ ี่

ตารางภาคผนวกที่  2  รายชื่อพื้นท่ีชุมน้ําในประเทศไทย

ลําดับท่ี ชื่อ ประเภทของพนท

1 ลุมน้ําเชียงแสน 11,13,14,15,18,119

2 บึงทาตอน 11,13,14,15,18,

3 หนองหลวง 11,13,14,15,18,19

4 หนองหาง 15

5 หนองเลงทราย 15

6 กวานพะเยา 14,19

7 เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง 14,19

8 นํ้าโมงตอนลาง 11,13,14,15,19

9 เขตหามลาสัตวปาหนองหัวขุด 14

10 หนองหานกุมภวาป 14,19

11 หนองหานกุมภวาป 14

12 เขตหามลาสัตวปาหนองแวง 14

13 หนองละหาญ 14,19

14 ลําน้ํามูล 11,15,18

15 สบน้ํามูล-นํ้าชี 11,15,18,19

16 ลําปลายมาศ 11,15,18,19

17 เขตหามลาสัตวปาหวยจระเขมาก 17

18 เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําสนามบิน 15,17,18,19

19 ลําโดมใหญ 12

20 ที่ราบลุมลํานํ้ายม 14,15,19

21 บึงสีไฟ 14

22 บึงบอระเพ็ด 14

23 ลําน้ําแควใหญและสาขา 12

24 ที่ราบภาคกลางตอนใต 11,13,14,15,19,20

25 อายไทย 01,02,06,07,09,10

26 นํ้าขลุง 02,06,07,08,10

27 อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 03,04,05,06,08,10,11,15,19

28 ทุงคา 03,04,05,06,07



ื้ ี่

ตารางที่  2  (ตอ)

ลําดับท่ี ชื่อ ประเภทของพนท

29 อาวบานดอน 02,06,07,10

30 แมนํ้าตาปและเขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง 11,13,18,19

31 ปากน้ําปากพนัง 02,05,06,07,09

32 เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 14,18,19,21

33 ทะเลสาปสงขลา 01,07,08,14,18,19,21

34 อาวปตตานี 01,02,05,06,07,08,09,10

35 ปาพรุ 21,22

36 เกาะตะรุเตา 05,06,07

37 ปาชายเลนปะเหลียน-ละงู 02,06,07

38 เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะสิลงและอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 01,03,04,05,06,07

39 อาวกระบี่ 02,06,07

40 อาวพังงา 01,02,03,04,05,06,07

41 เกาะภูเก็ต 03,06,07



ตารางภาคผนวกที่ที่  3  การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําตามระบบ ของ Ramsar Convention (IUCN)

1. Salt Water

1.1 Marine 1. Subitdal i) permanent unvegetated shallow waters less than 6m depth at low tide.

including sea bays, straits.

ii) subtidal  aquatic vegetation, including kelp beds, sea grasses, tropical

marine meadows

iii) coral reefs

2. Intertidal i) Rocky marine shores, including cliffs and rocky shotes.

ii) Shores of mobile stones and shingle.

iii) Intertidal mobile unvegetated mud, sand flats.

iv) Intertidal vegetated sediments, including salt marshes and mangroves,

on sheltered coasts.

1.2 Estuarine 1. Subtidal i) Estuarine waters; permanenet waters of estuaries and esruarine systems

of deltas.

2. Intertidal i) Intertidal mud, sand or salt flats, with limited vegetation.

ii) Intertidal marshes, including salt-marshes, salt meadows, saltings,

raised salt marshes, tidal brackish and freshwater marshes.

iii) Intertidal forested wetlands, ncluding mangrove swamp, nipa swamp,

tidal freshwater swamp forest

1.3 Lagoonar i) Brackish to saine lagoons with one or more relatively narrow 

connections with the sea

2. Freshwater

2.1 Riverine Perennial i) Permanent rivers and streams, including waterfalls.

ii) Inland deltas.

Temporary i) Seasonal and irregular rivers and streams.

ii) Riverine floodplains, including river flats, flooded river basins, seasonall 

flooded grassland.

2.2 Lacustrine Permanent i) Permanent freshwater lakes (>8 ha), including shores subject to seasonal 

or irregular inundation.

ii) Permanent freshwater ponds (<8 ha).

Seasonal i) Seasonal freshwater lakes (>8 ha), including floodplain lakes.

2.3 Palustrine Emergent i) Permanent freshwater marshes and swamps on inorganic soils, with 

emergent vegetation whose bases lie below the water table for at least 

most of the growing season.



ตารางภาคผนวกที่  3  (ตอ)

2.3 Palustrine ii) Permanent peat-forming freshwater swamps, including tropical upland 

valley swamps dominated by Papyrus or Typha.

iii) Seasonal freshwater nmarshes on inorganic soil, including sloughs, 

potholes, seasonally flooded meadows, sedge marshes, and dambos. 

iv) Peatlands, including acidophilous, ombrogenous, or soilgenous mires 

covered by moss, herbs or dwart shrub vegetation, and fens of all types.

v) Alpine and polar wetlands, including seasonally flooded meadows 

moistened by temporary waters from snowmelt.

vi) Freshwater springs and oases with surrounding vegetation.

vii) Volcanic fumarole continually moistened by emerging and condensing 

water vapour.

Forested i) Shrub swamps, including shrub-dominated freshwater marsh, shrub carr 

and thickets, on inorganic soils.

ii) Freshwater swamp forest, including seasonally flooded forest, wooded, 

swamps on inorganic soils.

iii) Forested peatlands, including peat swamp forest.

3. Man-Made Wetlands

3.1 Aquaculture/Mariculture i) Aquaculture ponds, including fish ponds and shrimp ponds.

3.2 Agriculture i) Ponds, including farm ponds, stock ponds, small tanks.

ii) Irrigated land and irrigation channells, including rice fields, canals and 

ditches.

iii) Seasonallu flooded arable land.

3.3 Salt Exploitation i) Salt pans and salines.

3.4 Urban/Industrial i) Excavations, including grabel pit, borrow pits and mining poois.

ii) Wastewater treatment areas, including dewage farms, settling ponds and 

3.5 Water-storage areas i) Reservirs holding water for irrigation and/or human consumption with a 

pattern of gradual, seasonal, draw down of water level. 

ii) Hydro-dams with regular fluctuations in water level on a weekly or 

monthly basis.
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