
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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   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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 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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