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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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