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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
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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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