
 

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

 63



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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