การสํารวจจําแนกและจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา
ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ําอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนสังคมชนบทหรือในเมือง ตองมี
วิถีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาอาศัยและผูกผันกับพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งผลประโยชนทไี่ ดรบั จากพืน้ ทีช่ มุ
น้ําแตละแหงอาจแตกตางกันไป แตผลประโยชนที่ไดรับจะไดรับมาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
ยาวนาน โดยไมตองซื้อหา ปจจุบันเปนที่นาวิตกเปนอยางยิ่ง วาพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยถูก
คุกคามและทําลายไปแลวเปนจํานวนมาก ที่เหลืออยูก็กําลังถูกทําลาย มีสภาพเสื่อมโทรมลง
หรือถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญ ไดแก จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นตามไปดวย อัตราการใชประโยชน จากทรัพยากรใน
พื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้นหรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง สภาพพื้นที่ชุมน้ําไป เพื่อใชใน
กิจกรรมการพัฒนาดังกลาว โดยการพัฒนาสวนใหญ มิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบ
นิเวศรวมทั้งระบบ จึงสงผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุมน้ํา เชนการ
ไหลของน้ําไมสม่ําเสมอ ไมมีพื้นที่รองรับน้ําทวม ดังนั้นการสํารวจและจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้าํ
ชวยใหทราบถึงแหลงและชนิดของพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งเขาใจระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําซึ่ง
สามารถนําไปสูการใชเปนแนวทางในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่กําลังถูกคุกคามตอไป
ความหมายของพืน้ ที่ชมุ น้าํ
คําจํากัดความของระบบนิเวศที่เรียกวา “พื้นที่ชุมน้ํา” ปจจุบันนานาประเทศทั่วโลก คํา
นิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาแรมซารที่ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําวา “พื้นที่ลุม พื้นที่ราบ
พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําทวม มีน้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปน
แหลงน้ํานิ่งและน้ําไหลทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และ
พื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุด มีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 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.”

บทบาทและหนาที่พื้นที่ชุมน้ํา
พื้นที่ชุมน้ํามีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ
1. ทําหนาที่ดวยตัวของตัวเอง (Function) ไดแก
1.1 เปนตัวเติมน้ําใตดิน เชน กันไมใหน้ําเค็มเขามาแทรกน้ําใตดิน

1.2 นําน้ําใตดินมาเติมในพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหประชากรของชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ํา
สามารถคงอยู ไดอยางถาวร
1.3 ปองกันน้ําทวม โดยเปนพื้นที่รองรับน้ําไหลบาลงมา
1.4 เปนแนวกันชนกระแสน้ํา คลื่นและลม เพื่อปองกันชายฝงถูกทําลาย
1.5 รองรับตะกอนและสารพิษ
1.6 รองรับธาตุอาหาร
1.7 ชวยเพิ่มมวลชีวภาพ
1.8 ชวยลดความรุนแรงของพายุและลม
1.9 ชวยควบคุม Microclimate บริเวณนั้นไมใหแปรเปลี่ยนไดงาย
1.10 ใชเปนเสนทางคมนาคม
1.11 เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. ทําหนาที่ใหผลผลิต (Product)ไดแก
2.1 ใหผลผลิตทางทรัพยากรปาไม
2.2 ใหผลผลิตสัตวปา
2.3 ใหผลผลิตสัตวน้ํา
2.4 ใหผลิตภัณฑพืชน้ํา เพือ่ เปนอาหารสัตว
2.5 ใหผลผลิตทางการเกษตร
2.6 เปนแหลงน้าํ สําหรับอุปโภค-บริโภค
2.7 เปนแหลงไดรบั พลังงานจากไม และ Peat
3. มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง (Attributes) ไดแก
3.1 มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) พื้นที่ชุมน้ําบางแหงเปน
ที่อยูอาศัยถาวรของสัตวปา สัตวที่อพยพมาอาศัยเปนฤดูกาล และที่อยูอาศัยของสัตว พืช ที่หา
ยากหรือใกลสูญพันธุ
3.2 เปนเอกลักษณทางสังคมหรือมรดกทางธรรมชาติ อาทิ ความสวยงามตาม
ธรรมชาติหรือสัตวปาที่อยูอาศัยในพื้นที่ชุมน้ํา
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วัตถุประสงคของการสํารวจ-จําแนกพืน้ ที่ชมุ น้ํา
การสํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําเกี่ยวของกับการบงบอกชนิดของพื้นที่ชุมน้ําในแต
ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะเปนการบงบอกถึงการขยายหรือการแพรกระจายของพื้นที่ชุมน้ําใน
แตละภูมิภาคออกไป ประการที่สองยังสามารถบอกลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําไดทางวิทยาศาสตร
และนําไปสูการสงวนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ ดังนั้นการสํารวจ-จําแนกพื้นที่ชุมน้ํา
จึงมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ ประกอบดวย
1. เปนการอธิบายหนวยระบบนิเวศ (Ecological units) ที่มีลักษณะเหมือนกันทาง
ระบบนิเวศ (Homogeneous natural attributer)
2. เพื่อจัดหนวยระบบนิเวศอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากร
3. นําเอาหนวยระบบนิเวศนี้มาทําบัญชี (Inventory) และแผนที่
4. เพื่อใหมีการใชความหมายและความคิดเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศไทย
ปญหาการคุกคามพื้นทีช่ ุมน้าํ
การคุกคามพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นจากภายในพื้นที่ใกลเคียง และ
โดยรอบพื้นที่ชุมน้ําหรือเกิดจากในบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําเกิดการตื้นเขินและ
ลดนอยลงของน้ําในแหลงน้ํา จํานวนสัตวน้ําและนกลดลง ขนาดของพื้นที่ชุมน้ําลดลง พืช
พรรณธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย จากการสํารวจภาคสนามพบวา ปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ํา
แบงเปน
1. การคุกคามที่เกิดจากบริเวณขางเคียงและโดยรอบพื้นที่ชุมน้ํา เกิดจาก
1.1 การบุกรุกยึดครองพืน้ ที่ชุมน้าํ เพื่อทําการเกษตรและตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย
สวนใหญจะเปนพืน้ ที่ชุมน้าํ ธรรมชาติลกั ษณะหนองน้าํ บึงขนาดเล็กที่อยูกลางทุงนา หรือ
หนองน้าํ บึงสาธารณะที่มีการตื้นเขินใกลพนื้ ที่ทําการเกษตร ซึ่งในชวงฤดูฝนที่นา้ํ นอยจะมีการ
บุกรุกลงไปทําการเกษตรรอบ ๆ หนองน้ํา บึง
1.2 โครงการพัฒนาที่เปลีย่ นสภาพนิเวศของพืน้ ที่ชุมน้ํา ไดแก การสรางถนน
ลอมรอบหนอง บึง สงผลใหนกน้ําลดปริมาณลงเนื่องจากเกิดการรบกวนระบบนิเวศเดิม การสูบ
น้ําไปใชในการเกษตร สงผลใหเกิดการตืน้ เขินของพื้นที่ชมุ น้ํา
1.3 การสูญเสียสิทธิในการครอบครองเขตพืน้ ทีช่ ุมน้ําและการกวานซื้อทีด่ ิน
โดยรอบพื้นทีช่ ุมน้ํา เชน การสรางคันฝายโดยรอบพื้นที่ชมุ น้ํา ทําใหพนื้ ที่รอบนอกฝายถูกใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก หรือมีการถือครองพืน้ ที่ ทําใหพื้นที่ชมุ น้ําหายไป
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1.4 การแพรกระจายของดินเค็ม ซึ่งเกิดจากปญหาการขุดลอก ขุดสระสรางแหลง
น้ําโดยไมคํานึงถึงระดับชัน้ ของน้ําใตดนิ ซึง่ เค็มจะแพรกระจายสูผิวดิน ทําใหเกลือละลายอยูใ น
แหลงน้ํา ซึ่งความเค็มของน้ํามีมากจนบางพืน้ ที่ไมสามารถใชน้ําจากแหลงน้ํานัน้ ไปใชในการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร รวมถึงสิ่งมีชวี ิตไมสามารถอาศัยไดสงผลทําใหระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไป
2. การคุกคามที่เกิดขึ้นจากภายในพืน้ ที่ชุมน้าํ
2.1 มีความคิดเห็นแตกตางกัน เกีย่ วกับการใชประโยชนพนื้ ทีช่ ุมน้ํา เชนความ
ตองการใหมกี ารขุดลอกแหลงน้ํา เพื่อใชในการเกษตรเปนสวนมาก จึงทําใหพบวาพืน้ ทีห่ นอง
และบึง ซึ่งมีขนาดใหญจะถูกขุดลอกไปบางสวน ระบบนิเวศเปลี่ยนไป รวมทัง้ งบประมาณที่ไม
เพียงพอทําใหมีการแบงพื้นที่ขดุ ลอกเปนชวง ๆ สงผลใหพื้นที่ชมุ น้ําธรรมชาติถกู บุกรุกไดงา ย
ขึ้น มีความตองการเอกสารสิทธิ์ในทีด่ ินรอบ ๆ ทําใหขนาดของพื้นที่ชมุ น้ําลดลง
2.2 วัชพืช พืชน้ํา และลม มีมาก ทําใหแหลงน้ําตื้นเขินและไมสามารถใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําได
2.3 การถูกบุกรุกชนิดพันธุตางถิน่ เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ ทําให
แหลงน้ําเสื่อมโทรม ตืน้ เขิน และชนิดพันธุท องถิ่นถูกทําลาย
2.4 การลักลอบลาสัตว ยิงนก ทําใหมกี ารรบกวนสัตวทเี่ คยอพยพมาอาศัย ทําให
สัตวที่เคยอพยพไมมาอาศัยแหลงน้ํานัน้ รวมถึงทําใหจาํ นวนสัตว จํานวนนกน้าํ มีปริมาณที่
ลดลง
2.5 การเลี้ยงเปด เลี้ยงไก ทําใหสิ่งปฏิกูลลงสูพนื้ ที่ชุมน้าํ ทําใหสกปรก เหม็น
และการเลีย้ งปลาในกระชัง ทําใหน้ําเนาและมีกลิ่นคาว
วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงานสํารวจและจําแนกพื้นที่ชมุ น้ํา จะแบงกิจกรรมออกเปน การออกสํารวจ
ภาคสนามและการจําแนก และจัดทําแผนทีพ่ ื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งกอนออกสํารวจภาคสนามจะตองทํา
การแปลภาพดาวเทียม เพื่อทราบจุดที่ตองการออกสํารวจ หลังจากออกภาคสนามแลว จะนํา
ขอมูลมาวิเคราะหจําแนกพื้นที่ชุมน้ําและจัดทําแผนที่พนื้ ทีช่ ุมน้ํา แบงกระบวนการออกไดดงั นี้
วิธีการดําเนินงาน
1. กระบวนการวิเคราะหขอมูลการสํารวจระยะไกล
เปนการดําเนินงานแปลภาพดาวเทียม Landsat 5-TM (Satellite imageries) มาตรา
สวน 1:50,000 Band 4 R 5G 3B และภาพถายทางอากาศ (Aerial Photographs) มาตราสวน
1:50,000 โดยการแปลตีความดวยสายตา (Visual interpretation) และกันขอบเขตพืน้ ทีช่ ุมน้ํา ซึ่ง
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มีพื้นที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ทําเครื่องหมาย ลงในแผนทีภ่ ูมิประเทศ เพื่อชวยในการ
ออกสํารวจและตรวจสอบความถูกตองภาคสนาม
2. กระบวนการออกสํารวจ
นําแผนทีภ่ ูมิประเทศทีก่ ันขอบและทําเครื่องหมายแลวมาใชในการออกสํารวจ
โดยใชเครื่องวัดพิกดั และเข็มทิศชวยในการนําทาง รวมทัง้ เก็บรายละเอียดของพื้นที่ชมุ น้ําเพือ่
ชวยในจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อพืน้ ที่ชุมน้าํ , หมูบาน, ตําบล, อําเภอ, จังหวัด,
พิกัด, ระวางแผนที่ คา pH, EC เพื่อใชเปนตัวชีว้ ัดคาความเค็มของน้าํ เพือ่ จําแนกชนิดของ
น้ําเค็มหรือน้ําจืด, ความลึกของน้ํา การใชประโยชนจากพืน้ ที่ชุมน้าํ , ชนิดพืชและสัตว แลว
นํามาวิเคราะหเพื่อการจําแนกชนิดของพืน้ ทีช่ ุมน้ํา
3. กระบวนการวิเคราะห
3.1) การจัดเตรียมขอมูล
จัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน มาตราสวน 1:50,000 ที่เกีย่ วของ ดังนี้
1) ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก
1.1) ขอมูลสภาพการใชที่ดนิ
1.2) ขอมูลดิน
1.3) ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
2) ขอมูลที่ใชประกอบในการจัดทําแผนที่ ไดแก
2.1) ขอมูลพื้นที่ชุมน้ําทีไ่ ดจากการวิเคราะห
2.2) ขอมูลขอบเขตอําเภอ
2.3) ขอมูลขอบเขตจังหวัด
2.4) ขอมูลขอบเขตประเทศใกลเคียง
2.5) ขอมูลเสนน้ํา
2.6) ขอมูลถนน
2.7) ขอมูลหมูบ าน
2.8) ขอมูลตําแหนงจังหวัด/อําเภอ
ลักษณะของขอมูลพื้นฐานอยูในรูปขอมูลเชิงเสน (Vector format) แบง
ออกเปน 2 ลักษณะคือ ขอมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial data หรือ Graphic data ) และขอมูลเชิงเฉพาะ
(Attribute Characteristics)
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1) ขอมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial data หรือ Graphic data) เปนขอมูลที่สามารถ
อางอิงกับตําแหนงทางภูมิศาสตรทางภาคพืน้ ดินมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial Features) ตาง ๆ
กัน ดังนี้
1.1 รูปแบบจุด (Point Features) เปนลักษณะของตําแหนงใด ๆ ซึ่งจะ
สังเกตไดจากขนาดของจุดนัน้ ๆ โดยจะอธิบายถึงตําแหนงที่ตั้งของขอมูล ไดแก ขอมูลหมูบาน
ขอมูลตําแหนงของจังหวัด ขอมูลที่ไดจากการออกสํารวจ
1.2 รูปแบบของเสน (Linear features) เปนลักษณะของเสนตรง เสนหัก
เสนโคง ซึ่งรูปรางของเสนจะแสดงถึงลักษณะตางๆ ทัง้ ขนาด ความกวางและความยาว ไดแก
ขอมูลขอบเขตอําเภอ ขอมูลขอบเขตจังหวัด ขอมูลขอบเขตประเทศใกลเคียง ขอมูลเสนน้ําและ
ขอมูลถนน
1.3 รูปแบบของพืน้ ที่ (Area features) เปนลักษณะขอบเขตพืน้ ที่ที่เรียกวา
โพลีกอน (Polygon) ซึ่งประกอบดวยลักษณะแบบตางๆ ตอ Convex, Concave และ Area with a
hole ซึ่งลักษณะแบบตาง ๆ ไดแก ขอมูลสภาพการใชที่ดนิ ขอมูลดิน ขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา
2) ลักษณะขอมูลเชิงเฉพาะ (Attribute Characteristics)
หมายถึง ลักษณะประจําตัวหรือลักษณะที่มคี วามแปรผันในการชี้วดั ความ
ธรรมชาติ โดยจะระบุถึงสถานที่ที่ทําการศึกษาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยลักษณะขอมูลเชิง
เฉพาะ (Attribute) อาจมีลักษณะที่ตอเนื่องเชน เสนชัน้ ระดับความสูงหรือลักษณะทีไ่ มตอเนื่อง
เชนจํานวนพลเมือง เปนตน คาความแปรผันของลักษณะขอมูลเชิงเฉพาะนี้ จะทําการชี้วัด
ออกมาในรูปของตัวเลขแปรเกณฑการวัด ออกเปน 3 ระดับ คือ
2.1 Nominal Level เปนระดับที่มีการวัดขอมูลอยางหยาบ ๆ โดยจะ
กําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ เพื่อจําแนกลักษณะของสิ่งตาง ๆ
2.2 Ordinal Level หรือ Ranking Level เปนการเปรียบเทียบลักษณะใน
แตละปจจัยวามีขนาดเล็กกวา เทากันหรือใหญกวา
2.3 Interval – Ratio Level เปนการพิจารณาถึงความสัมพันธในระหวาง
แตละปจจัยของ Ordinal Level วามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด
3.2) การนําเขาขอมูล
ขอมูลพื้นฐานสวนใหญจะอยูในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ยกเวน ขอมูล
ที่ไดจากการสํารวจจะตองนําเขาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร โดยใชโปรแกรม ArcView และ
Arc/Info มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
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1) นําเขาขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจ ซึ่งอยูใ นรูปแบบของตาราง Excel เขาสู
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร ในรูปฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม ArcView
2) นําเขาขอบเขตของพืน้ ที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร จากการ
วิเคราะหขอมูลสํารวจระยะไกลใหอยูในฐานขอมูลเชิงเสน
โดยการนําเขาขอมูลทางระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร(digitize) และแกไขขอมูลเชิงเสนจากโปรแกรม Arc/Info
3.3) การวิเคราะหขอ มูล
1) วิเคราะหขอมูลสภาพการใชที่ดิน เพื่อใชในการการจําแนกชัน้ โดยการ
แสดงลักษณะเดนของรูปแบบของชีวิตของพืช
2) วิเคราะหขอมูลดิน
เพือ่ ใชในการจําแนกระบบและระบบยอยจาก
ลักษณะการทวมขังของน้ํา
3) วิเคราะหขอมูลโดยการซอนทับ (Overlay analysis) ขอมูลสภาพการใช
ที่ดินและขอมูลดินจากโปรแกรม Arcview และการวิเคราะหโดยจําแนกชนิดพืน้ ที่ชมุ น้ําจาก
ตารางการจําแนกพื้นที่ชมุ น้ําของประเทศไทย ป 2536 (ตารางภาคผนวกที่ 1)
4) นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาซอนทับ (Overlay Analysis) เพื่อ
เพิ่มเติมขอมูลระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ซึ่งเปรียบเทียบจากคา
การนําไฟฟาทีไ่ ดจากการสํารวจ ซึ่งจะตองมีคามากกวา 800 ไมโครโมห ที่ 25 องศาเซลเซียส
และขอมูลซึ่งนอกเหนือจากขอมูลที่ไดจากการซอนทับขอมูลสภาพการใชที่ดนิ และขอมูลดิน
ในสภาพพื้นทีจ่ ริง
4. กระบวนการจัดทําแผนที่
นําขอมูลพืน้ ทีช่ ุมน้ําทีไ่ ดจดั ทําในรูปของจังหวัด ซึ่งจัดทํามาตราสวน1:250,000
มาตอรวมกัน เพื่อใหอยูใ นรูปของภาคโดยใชโปรแกรม Arcview และแกไขขอมูลเสนและ
ขอบเขต โดยใชโปรแกรม Arc/Info จัดทําแผนที่มาตราสวน 1:1,000,000
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การจําแนกพืน้ ที่ชุมน้าํ ของประเทศไทย
การจําแนกประเภทพืน้ ที่ชุมน้ําไดดําเนินการมาแลวเปนเวลานานโดยทาง AWB (Asian
Wetland Bureau) รวมกับกรมปาไมไดจําแนกพื้นที่ชมุ น้ําของประเทศไทยได 42 แหง โดยใช
ระบบจําแนกของ AWB ซึ่งแบงประเภทของพืน้ ที่ชุมน้าํ ได 22 ประเภท พืน้ ที่ชุมน้ําแตละแหง
สวนใหญจะมีลักษณะของพืน้ ที่ชุมน้าํ หลายประเภทอยูรวมกัน
ตอมาในป 2533 สํานักงานเลขานุการแมนา้ํ โขง (Mekong Secretariat) ไดมอบหมายให
กรมพัฒนาที่ดนิ เปนผูประสานงานในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการพืน้ ที่ชุมน้ําบริเวณ
พื้นที่ราบลุมของแมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) โดยรัศมี 50 กิโลเมตร จากฝงแมนา้ํ
โขง ประเทศที่รวมในโครงการประกอบดวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งแตละประเทศจะตองทําการสํารวจและจําแนกและจัดทํา
แผนที่แสดงประเภทของพืน้ ที่ชุมน้ําในประเทศของตนเองแลวนํามาเชื่อมตอกันเปนแผนที่ของ
Lower Mekong Basin ในการจัดทําครั้งแรกไดใชระบบจําแนกของ DUGAN(1990) ซึ่งรับรอง
โดยอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) มาใช
ตอมาระหวางวันที่ 28-30 เมษายน 2536 ทาง สํานักงานเลขานุการแมน้ําโขง (Mekong
Secretariat) ไดจดั ประชุมปรึกษาระหวางคณะทํางานเพือ่ จัดทําระบบจําแนกประเภทของพืน้ ที่
ชุมน้ําขึน้ ที่ นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการประชุมครั้งนัน้
คณะทํางานไดนําเสนอผลงานใหกบั คณะทํางานฝายไทย และมีความเห็นใหจัดทําระบบการ
จําแนกพืน้ ที่ชมุ น้ําของประเทศไทยขึน้ ซึ่งระบบการจําแนกพื้นที่ชมุ น้ําของไทยที่ไดจดั ทําขึน้ มี
ความคลายคลึงกับระบบการจําแนกของแรมซารและของลุมน้ําโขงตอนลาง ทางคณะทํางาน
ฝายไทยไดจดั สัมมนาขึน้
เพื่อปรับปรุงระบบการจําแนกและหาความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติพื้นทีจ่ ริง ซึ่งไดขอสรุป แบงออกเปน 2 กลุม คือ Salt Water และ Fresh Water ทั้งนี้ได
พัฒนาเอาโครงสรางของสหรัฐอเมริกามาใชปรับปรุงระบบจําแนกเปน Type, System , SubSystem ,Class แสดงในตารางที่ 1
ตอมาระหวางวันที่ 17-18 ตุลาคม 2543 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําโขงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาทีด่ ิน ไดจดั ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการพืน้ ที่ชมุ น้ําของ
ประเทศไทย ขึ้นที่โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด จังหวัดขอนแกน เพื่อปรับปรุงระบบการ
จําแนกพืน้ ที่ชมุ น้ําอยางเปนระบบ เพื่อใหงา ยตอการทําความเขาใจ มองภาพรวมไดอยางชัดเจน
อีกทั้งยังทําใหการจัดทําแผนที่งายขึน้ เพื่อประโยชนในการนําไปใชมากยิง่ ขึ้น ทีป่ ระชุมจึงไดมี
การปรับปรุงแกไขระบบการจําแนกพืน้ ที่ชมุ น้ํา ใหครอบคลุม และเปนมาตรฐานสําหรับให
ประเทศตาง ๆ นําไปใชประโยชนได สวนรายละเอียดตาง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
วัตถุประสงคในการนําไปใชประโยชนของประเทศนัน้ ๆ
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ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยไดปรับปรุงแกไขตั้งแตระดับ ชนิด(Type),
ระบบ (System) , ระบบยอย (Sub-System) แลว และไดมีการเพิ่มการจําแนกระดับชั้นยอย
(Sub-Class) ขึ้น โดยการปรับปรุงในระดับชั้น (Class) และ ชั้นยอย (Sub-Class) สามารถจําแนก
ระบบการจําแนกใหมไดแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งการปรับปรุงการจําแนกระดับชั้น (Class) และ
ชั้นยอย (Sub-Class) ควรมีการระดมนักวิชาการ เพื่อมารวมการปรับปรุงและแกไขรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกครั้ง
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ระบบการจําแนกพืน้ ที่ชมุ น้ํา
การจําแนกพืน้ ที่ชุมน้ําจัดลําดับชั้นได เปน 4 สวน ไดแก
1. ชนิดหรือประเภท (Type)
2. ระบบ (System)
3. ระบบยอย (Sub-system)
4. ชั้น (Class)
แตละลําดับชัน้ จะจําแนกเปนโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดงั นี้
1. ชนิดหรือประเภท (Type)จําแนกเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิดของน้ําจืดและน้ําเค็ม (Fresh
and Salt Water Type) โดยความแตกตางของความเค็มจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกัน
ตามชนิด (Species) ของพืชและสัตว การจําแนกชนิดของน้ําเค็มและน้าํ จืด ใชคา การนําไฟฟา
เปนตัวชีว้ ดั คือ
1.1 น้ําจืด (Fresh Water) จะมีคา การนําไฟฟานอยกวา 800 ไมโครโมหที่ 25 องศา
เซลเซียส หรือความเค็มนอยกวา 0.5 สวนในพัน (Parts Per Thousand : PPT)
1.2 น้ําเค็ม (Salt Water) และคาความเค็มภายในพืน้ ดิน (Inland Salt Lake) มีคาการ
นําไฟฟามากกวา 800 ไมโครโมห ที่ 25 องสาเซลเซียส หรือความเค็มมากกวา 0.5 สวนในพัน
(Parts Per Thousand : PPT) ยกเวนคาการน้ําไฟฟาระหวาง 0.5-5.0 PPT หรือ 800-45,000 ไม
โครโมหที่ 25 องศาเซลเซียส จะเรียกวาน้ํากรอย (Brackist)
2. ระบบ (System) จําแนกจากชนิดหรือประเภทไดดังนี้
2.1 ชนิดน้ําจืด แบงไดเปน 3 ระบบ ไดแก
1) ระบบน้ําไหล (Riverine System) บริเวณแมน้ําและพื้นที่ทเี่ กิดขึน้ บนแผนดิน
สองขางของฝง แมนา้ํ รวมทัง้ สันดินริมน้าํ ที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น จนกระทั่งสิน้ สุด
ตามกระแสน้ําบริเวณที่ความเค็มของน้าํ นอยกวา 0.5 PPT ระหวางระดับน้ําต่ําสุดประจําปปาน
กลาง
2) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) เปน
บริเวณพืน้ ที่ชมุ น้ําที่มีตน ไม ไมพุม ไมนา้ํ ครอบคลุมพืน้ ที่นอยกวารอยละ 30 ของบริเวณน้ําที่
ถูกกักเก็บ บริเวณน้าํ ที่ถูกเก็บกักจากการกั้นแมน้ํา บอหรือทะเลสาบ
3) ระบบบริเวณทุง หนองน้ํา ทีล่ ุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System)
เปนบริเวณพืน้ ที่ชุมน้ําที่มกี ลุมของพืชที่ขึ้นครอบคลุมพืน้ ที่ถูกกักเก็บน้าํ มากกวา รอยละ 30
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2.2 ชนิดน้ําเค็ม แบงไดเปน 4 ระบบ ไดแก
1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) ประกอบดวยทะเลเปดมีไหลทวีป
รองรับและชายฝงทะเล
จะประกอบดวยคลื่นและการไหลเวียนของน้ําการขึ้นลงของน้ําใน
ระบบการจําแนกพื้นที่ชมุ น้ํา นับถึงบริเวณที่น้ําทะเลลงต่าํ สุดไมเกิน 6 เมตร เทานัน้
2) ระบบปากแมน้ํา (Esturine) ไดแก ระบบชวากทะเล หมายถึงบริเวณทีอ่ ยูใน
ทะเลและบางบริเวณที่ ถูกบดบังจากแผนดิน เชนปากแมน้ํา และมีบางเวลาทีน่ ้ําเค็มถูกเจือจางลง
จากน้ําจืดทีไ่ หลลงมาจากแผนดิน
3) ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon)ไดแก
ทะเลสาบน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้าํ จืดที่มีเสนทางเชื่องโยงกับทะเล
4) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ไดแกทะเลสาบ ที่
ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่เปนน้ําเค็มหรือน้ํากรอยที่อยูภายในแผนดิน
3. ระบบยอย (Sub-system) เปนการจําแนกโดยใชลกั ษณะภูมิสัณฐาน มาใชประกอบ
เปนหลัก จําแนกจากระบบไดดังนี้
3.1 ชนิดน้ําจืด
3.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System)แบงได 3 ระบบยอย ดังนี้
1) แมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร (River/Canal/Stream/Channel) ที่มีน้ํา
ไหลตลอดปและมีนา้ํ ไหลบางบางฤดูกาลจึงแยกยอย ออกเปน
1.1) น้ําไหลตลอดป (Perennial River)
1.2) น้ําไหลบางฤดูกาล ( Seasonal River)
2) ฝงแมนา้ํ ตลิ่ง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars)
3) ที่ราบลุมน้าํ ทวมถึง (River Floodplain) ไดแกพื้นที่ลุมต่าํ หลังลําน้ําที่
น้ําจากแมน้ําเออลนตลิ่งทวมขึ้นไปถึงในหนาน้ํา แยกยอยออกเปน
3.1) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา/นาทาม (Floodplain
Grassland)
3.2)
ที่ราบลุมน้ําทวมถึงที่มีไมยนื ตน/ไมพุม
(Floodplain
Tree/Shrubs)
3.3) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซึ่งมีพนื้ ที่มากกวา 50 ไร หรือ 8
เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู(Seasonal Floodplain Lake)
3.4) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้าํ ซึ่งมีพื้นที่นอ ยกวา 50 ไร หรือ
8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond)
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3.5) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทีล่ ุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน ริมฝง
น้ําทวมถึงบางฤดู(Seasonal Backswamp/Marsh)
3.1.2 ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine system) แบง
ได 2 ระบบยอยโดยอาศัยขนาดของแหลงน้าํ เปนขอกําหนดดังนี้
1) แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไรหรือ 8 เฮคแตร (Lake) แยกยอย
ออกเปน
1.1) มีน้ําขังตลอดป (Permanent)
1.2) มีน้ําบางฤดู ( Seasonal)
2) แหลงน้ําที่มพี นื้ ที่นอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร(Pond) แยกยอย
ออกเปน
2.1) มีน้ําตลอดป (Permanent)
2.2) มีน้ําบางฤดู (Seasonal)
3.1.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้าํ ขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) แบง
ได 2 ระบบยอย ดังนี้
1) หนองน้าํ ที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป
(Permanent Palustrine)
2) หนองน้าํ ที่มีพชื น้ํามากกวารอยละ30
ของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู
(Seasonal Palustrine)
3.2 ชนิดน้ําเค็ม
3.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal)แบงได 3 ระบบยอย โดยใชการ
ทวมขังของน้ําเปนขอพิจารณา ดังนี้
1) ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณที่พนื้ ลางถูกน้ําทวมขังตลอดเวลา
แยกยอยออกเปน
1.1 ไมมีพชื พรรณ (Non Vegetated)
1.2 มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)
2) น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพืน้ ลางจะโผลเหนือน้ําและถูก
น้ําทวมตามกระแสน้ําขึน้ ลง แยกยอยออกเปน
2.1 ไมมีพชื พรรณ (Non Vegetated)
2.2 มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegatated/Coral)
3) ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) แยกออกเปน
3.1 ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated)
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3.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine System)แบงได 3 ระบบยอยเชนเดียวกับ
ระบบทะเล/ชายฝงทะเล ไดแก ใตทะเล(Subtidal), น้ําขึ้นน้ําลง(Intertidal) และไมเกีย่ วของกับ
การขึน้ ลงของน้ําทะเล (Nontidal) โดยในระบบยอย Subtidal และ Intertidal สามารถแยกยอย
ออกเปน
1. ไมมีพืชพรรณ (Non Vegatated)
2. มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegatated/Coral)
3.2.3 ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon) ยัง
ไมมีการจําแนกระบบยอย
3.2.4 ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ยังไมมีการ
จําแนกระบบยอย
4. ชั้น (Class) เปนการจําแนกเพื่ออธิบายถึงลักษณะของถิ่นอาศัย (Habitat) หรือลักษณะ
เดนของรูปแบบของชีวิตของพืชหรือภูมิสณ
ั ฐานและวัสดุพนื้ ลาง (Substrate) ซึ่งเปนลักษณะที่
สามารถจดจําโดยปราศจากทางดานลักษณะสิ่งแวดลอม ไมวา จะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือ
สรางขึ้น แตละระบบยอยจะจําแนกชั้นได ดังนี้
4.1 ชนิดน้ําจืด
4.1.1 ระบบน้ําไหล(Riverine)
4.1.1.1 ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร(River/Canal/Stream/Chanel)
แยกยอยเปน 2 สวน คือ ระบบยอยแมนา้ํ ที่มีน้ําไหลตลอดปและมีน้ําไหลบางฤดูจะจําแนกชั้น
โดยแบงประเภทจากลักษณะเดนของภูมิสณ
ั ฐานไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น
1) ลักษณะทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติจาํ แนกเปน
- แองน้าํ วังน้าํ ในแมนํา้ (Pool)
- รองน้ําในแมน้ํา (Channel)
- เกาะแกงในลําน้ําเห็นตลอดป (Rapid)
- น้ําตก (Waterfall)
2) ลักษณะทีเ่ กิดขึ้นจากมนุษยสราง จําแนกเปน
- คลองขุด ชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel)
4.1.1.2 ระบบยอยฝงแมน้ํา ตลิ่ง หาด สันทราย (River Bark/Beach/Bars)
ไมมีการแบงชัน้
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4.1.1.3 ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึง (River Floodplain) แยกยอยเปน 5
สวน จําแนกชัน้ จากลักษณะเดนของรูปแบบของสิ่งมีชวี ิต ไมวาจะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือ
สรางขึ้น แบงชั้นได ดังนี้
1) ที่ราบลุมน้าํ ทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา/นาทาม (Floodplain
Grassland)จําแนกชัน้ จากลักษณะเดนจากสิง่ มีชีวิต ทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ทุง หญา/พรุ
หญาธรรมชาติ (Grassland) และลักษณะเดนของพืชทีป่ ลูก ไดแก นาขาวในที่ราบน้าํ ทวมถึง
(Rice Field), พืชที่เพาะปลูกอื่นๆ (Other crops)
2) ที่ราบลุมน้าํ ทวมถึง ที่มีไมยืนตน/ไมพมุ
(Floodplain
Trees/Shrubs) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติไดแก ปาที่ถกู น้าํ ทวมบาง
ฤดู ปาบุง ทาม(Tree/Shrubs)และลักษณะเดนของพืชทีป่ ลูก ไดแก พืน้ ที่เพาะปลูกที่มีนา้ํ ทวมบาง
ฤดู/เกษตรชลประทาน(Plantation/Orchards)
3) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซึ่งมีพนื้ ทีม่ ากกวา 50 ไร
หรือ 8 เฮคแตรและมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Lake)ไมมีการจําแนกชั้น
4) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ําซึ่งมีพนื้ ที่นอ ยกวา 50 ไร
หรือ 8 เฮคแตร และมีนา้ํ บางฤดู (Seasonal Floodplain Pond)ไมมีการจําแนกชั้น
5) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณที่ลุมน้าํ ขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน
ริมฝงน้ําทวมถึงบางฤดู (Seasonal Backswamp/Marsh)จําแนกชัน้ จากลักษณะเดนที่เกิดขึ้น
ธรรมชาติ ไดแก ทองทุง ธรรมชาติ (Seasonal Backswamp/Marsh)และลักษณะเดนของพืชที่
ปลูก ไดแก นาขาวในเขตชลประทาน (Rice Field) และพื้นที่เกษตรชลประทานอื่น ๆ (Other
crops)
4.1.2 ทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine)
4.1.2.1 ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร (Lake)
ซึ่งแยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่มีนา้ํ ตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้น
2) พื้นที่มีนา้ํ บางฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้น
4.1.2.2 ระบบยอยแหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร
(Pond)แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
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1) พื้นที่มีนา้ํ ตลอดป (Permanent) สามารถจําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond),
ลักษณะเดนของแหลงน้ําที่สรางขึ้นไดแก บอเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ จืด (Fresh Aquaculture Pond),
บอบําบัดน้ําเสีย (Sewage Treatment Pond),บอน้ําในไรนา (Farm Pond),บอที่นําไปใชในระบบ
หลอเย็น (Freshwater Cooling Pond) ขุมเหมืองแรราง, บอขุด (Borrow Pit, Excavation)และ
แหลงน้ําอืน่ ๆ (Other Permanent Freshwater Pond)
2) พื้นที่มีนาํ้ บางฤดู (Seasonal) จําแนกชัน้ แหลงน้ําธรรมชาติ
(Fresh Water Pond)
4.1.3 ทุง หนองน้ํา ทีล่ ุมน้ําขังและทีล่ ุมชื้นแฉะ (Palustrine)
4.1.3.1 ระบบยอยหนองน้ําที่มพี ืชน้าํ มากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้าํ
และมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติ
ไดแก ทุงหญา/พรุหญา (Grasses), ทุงน้ําจืดที่มีพืชนําพวกกก แขม ออ (Sedges), ที่ลุมน้ําทวมที่
ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพมุ (Tree/Shrubs)
4.1.3.2 ระบบยอยหนองน้ําที่มพี ืชน้าํ มากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้าํ
และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
เชนเดียวกับพืชที่มีน้ําตลอดปไดแกพนื้ ทีเ่ กษตร(Agricultural)และพืน้ ทีเ่ กษตรประกอบดวยไม
ยืนตน/ไมพมุ (Tree/Shrubs)
4.2 ชนิดน้ําเค็ม
4.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal)
4.2.1.1 ระบบยอยน้าํ ทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหินกรวดทราย (Rock Bottom) และพืน้ เลน
(Uncosolidated Bottom)
2)พื้นที่มพี ืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ(Coral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืช
พรรณและลักษณะของพื้นทีท่ ี่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทียม แหลงเพาะเลีย้ งสาหรายทะเล
และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
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4.2.1.2 ระบบยอยน้าํ ขึ้น น้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่ทไี่ มมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้ จากลักษณะ
เดนที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ไดแกหาดทราย ชายหาด (Beach) หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขด
หิน(Cliff) พื้นที่ราบมีคราบเกลือ(Saltflat) และแองน้ํามีนา้ํ ทะเลทวมขัง (Tide Pool) ลักษณะเดน
ของพืน้ ที่ที่สรางขึ้น ไดแก นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Mariculture)
2) พื้นที่มพี ืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ(Coral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed)ปาชายเลน ชายฝงทะเล
(Tree/Shrubs) และลักษณะเดนของพืชพรรณที่ที่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทียม แหลง
เพาะเลี้ยงสาหรายทะเล และพื้นปลูกปาชายเลน
4.2.1.3 ระบบยอยไมเกีย่ วของกับการขึน้ ลงของน้ํา (Nontidal )ไมมกี ารจําแนก
ชั้น
4.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine System)
4.2.2.1 ระบบยอยน้าํ ทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหินกรวดทราย (Rock Bottom) และพืน้ เลน
(Uncosolidated Bottom)
2)พื้นที่มพี ืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ(Coral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืช
พรรณและลักษณะของพื้นทีท่ ี่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทียม แหลงเพาะเลีย้ งสาหรายทะเล
และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
4.2.2.2 ระบบยอยน้าํ ขึ้น น้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่ทไี่ มมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้ จากลักษณะ
เดนที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ไดแกหาดทราย ชายหาด (Beach) หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขด
หิน(Cliff) พื้นที่ราบมีคราบเกลือ(Saltflat)
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2) พื้นที่มีพชื พรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้ จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ(Coral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) ปาชายเลนปากแมน้ํา
(Tree/Shrubs) และที่ลุมน้ํากรอย/พรุนา้ํ เค็ม (Frob)
4.2.2.3 ระบบยอยไมเกีย่ วของกับการขึน้ ลงของน้ํา (Nontidal) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนของพืน้ ที่ซึ่งสรางขึ้น ไดแก แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Mariculture) และ นาเกลือ
(Salt Work)
ผลการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ที่ประมาณ 105,533,963 ไร หรือ 16,885,434 เฮคแตร
ตั้งแตเสนรุง 140 52’ 14” N-180 20’ 33” N และเสนแวง 1000 52’ 56” E-1050 38’ 70” E
ครอบคลุมพืน้ ที่ 19 จังหวัด ไดแกจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
หนองคาย หนองบัวลําภู บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ มีอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ จดประเทศลาว มีแมน้ําโขงเปนเสนเขตแดนบางตอน
ทิศตะวันออก จดประเทศลาว มีแมนา้ํ โขง และทิวเขาพนมดงรัก เปนเสนกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับภาคกลาง โดยมีเทือกเขาดงพญาเย็น และเทือกเขาเพชรบูรณ
เปนเสนกัน้ เขตแดน
ทิศใต ติดตอกับภาคตะวันออกของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยมีทวิ เขาพนม
ดงรักเปนเสนกั้นเขตแดน
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงทางทิศใตตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันตก ดานทิศตะวันตกเปนแนวเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็น ดานใตเปนแนว
เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ดานตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต มี
ทิวเขาภูพาน โดยจะสามารถแยกทีร่ าบขนาดใหญออกเปน 2 แหง เรียกวา แองสกลนครหรือ
อีสานเหนือ และแองโคราชหรืออีสานใต โดยแองสกลนครอยูทางทิศเหนือมีเนื้อที่ 120,000
ตารางกิโลเมตร (7,500,000 ไร) แองโคราชอยูทางทิศใต มีเนื้อที่ 33,000 ตารางกิโลเมตร
(20,625,000 ไร)
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ลักษณะธรณีสณ
ั ฐาน
ลักษณะทางธรณีสัณฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนหินมีอายุในยุคยูแรลลิคและ
ยุคครีเทเซียส ที่เรียกวาหินชุดโคราช ซึ่งประกอบดวยหินทรายเปนสวนใหญเปนหินดินดาน
หินกรวดมน และหินเกลือแทรกอยู โดยกระจายตัวอยูในแองสกลนคร และแองโคราช
ทรัพยากรดินและภูมิสัณฐาน
ภูมิสัณฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1. พื้นที่เหลือคางจากกษัยการและพืน้ ที่ภเู ขา (Dissected erosion surface and mountain)
พื้นที่คางเหลือจากกษัยการ เปนพืน้ ที่ที่มีสภาพลูกคลื่น มักมีหนิ รองรับไมลึกนัก เปน
เขตติดตอกับบริเวณภูเขากับที่ราบตะกอนน้ํา ในสวนทีต่ ่ําอาจถูกทับถมดวยตะกอนของน้ํา ดิน
ที่พบในบริเวณแหลงน้ําขึน้ อยูกบั ชนิดของหินทีเ่ ปนวัตถุตน กําเนิดพืน้ ที่ภูเขาจะปกคลุมดวยหิน
แข็ง ชัน้ หินมีการเอียงตัวมาก มีชั้นดินปกคลุมบาง ปกคลุมดวยพืน้ ที่ปา ซึ่งเปนตนกําเนิดของ
แมน้ําที่สาํ คัญ เชน แมนา้ํ มูลมีดินกําเนิดอยูบริเวณเขาวงกับเขาสมิง ของเทือกเขาสันกําแพง
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราสีมา แมนา้ํ ชีมตี นกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
และลําน้ําพองมีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน
2. ที่ราบขั้นบันไดระดับสูง (High terrace)
พื้นที่ปกคลุมดวยหินคอนขางแข็ง ชั้นหินมีการเอียงตัวนอย ประมาณไมเกิด 5 องศา
เปนดินตะกอนที่มีอายุมากทีส่ ุด เนื้อดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา พบกระจายอยู
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นทีป่ ระมาณรอยละ 1-2 ของภาค พื้นที่นี้สว นใหญ จะถูก
บุกรุกแผวถาง เพื่อใชในการปลูกพืช
3. ที่ราบขั้นบันไดระดับกลาง (Middle terrace)
เปนพืน้ ทีเ่ นินสลับกับที่ลุม ซึ่งขนาดของเนินสูงและที่ลุมนั้น มีพื้นทีพ่ อ ๆ กัน หรือ
พื้นที่นนู ขึน้ ของพืน้ ที่ที่มีความสูงประมาณ 250-300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดินสวน
ใหญมีเนื้อดินคอนขางหยาบ ระบายน้าํ ดี ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ ปจจุบันพื้นที่สวนใหญ
ใชในการปลูกพืชไร หรือถูกดัดแปลงใชเปนที่นา (นาดอน)
4. ที่ราบขั้นบันไดระดับต่าํ (Low terrace)
เปนพืน้ ทีเ่ วาลงของพืน้ ที่ลกู คลื่นลอนลาดดิน ดินสวนใหญจะมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ระบายน้ําไมดี พบกลุมดินลางเหนียวขึน้ กลุมดินทราย กลุมดินลูกรัง และกลุมดินเค็ม พืน้ ที่
สวนใหญใชในการทํานา
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5. สันดินริมน้ํา และที่ราบน้ําทวมถึง (Levee and Flood plain)
เปนพืน้ ที่ราบริมแมนา้ํ ที่ไมมลี ักษณะของเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ ใหเห็น รวมถึงที่ราบน้ําทวม
ถึง ที่เปนเนินทราย ที่ลุมน้าํ ขัง หาดริมน้ํา วัตถุตนกําเนิดสวนใหญเปนตะกอนน้าํ ที่มอี ายุนอ ย มี
พื้นที่ประมาณรอยละ 5 ของภาค มีชั้นดินปกคลุมหนา ดินมีความอุดมสมบูรณสูง เนื้อดิน
คอนขางละเอียด การระบายน้ําไมดี เปนพืน้ ที่เกษตรกรรมที่สําคัญพื้นที่สวนใหญใชในการทํา
นา
ภูมิอากาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน (Tropical Savana) ไดรบั
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดจากประเทศจีน ทําใหอากาศหนาวแหงแลง
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พดั จากมหาสมุทร
อินเดีย ทําใหเกิดฝนตกในชวงเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน เนือ่ งจากไดรบั อิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน่ ที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใตทางอาว
ตังเกีย๋
ผานประเทศเวียดนาม สูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเขาสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 26.6 องศาเซลเซียส สูงสุดเฉลีย่ 32.1
องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ต่ําสุดเฉลี่ย 21.2 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม
ทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลมุ น้ําใหญ 3 ลุม น้ําไดแก ลุมน้ําโขง ลุมน้ํามูล และลุม น้ําชี
ซึ่งในแตละลุมน้ํายังมีแมน้ํา ลําคลองสายสําคัญไดแก
1. ลุมน้ําโขง
มีตนกําเนิดอยูท างตอนใตของประเทศจีนไหลผานตอนเหนือของจังหวัดเลย
และ
จังหวัดหนองคาย และทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
อุบลราชธานี กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. แมน้ําชี
มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดชัยภูมแิ ละจังหวัดเลย เขาสูจังหวัดขอนแกน บริเวณ
อําเภอแวงนอย ผานกิ่งอําเภอแวงใหญ อําเภอชนบท อําเภอปญจคีรี อําเภอบานไผ อําเภอเมืองสู
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผานจังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร และไหลไปบรรจบแมน้ํามูล
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีแมน้ําสายสําคัญที่ไหลมาบรรจบแมนา้ํ ชี ดังนี้
ลําน้ําพอง ไหลมาจากอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผานอําเภออุบลรัตน และอําเภอน้ํา
พอง บรรจบกับแมนา้ํ ชีที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในบริเวณอําเภออุบลรัตน มีเขื่อนกัน้
แมน้ําพอง
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ลําน้ําปาว
มีตนกําเนิดจากหนองหานกุมวาป จังหวัดอุบลราชธานี ผานจังหวัด
กาฬสินธุ ในบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีเขื่อนกัน้ ลําน้ําปาว
ลําน้ําเชิญ ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ผานตอนลางของอําเภอชุมแพ และอําเภอหนอง
เสือของจังหวัดขอนแกน ไหลลงสูอางเก็บน้ําอุบลรัตน
ลําน้ําพรม ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ผานตอนลางของอําเภอชุมแพ และไหลไปบรรจบ
ลําน้ําเชิญที่อาํ เภอหนองเสือ จังหวัดขอนแกน
3. แมน้ํามูล
มีตนกําเนิดอยูท างตอนใตของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผานตอนเหนือของจังหวัด
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี บรรจบแมนา้ํ โขงที่อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี มีแมน้ําสําคัญที่ไหลมาบรรจบแมนา้ํ มูลดังนี้
ลําตะคอง มีตน กําเนิดในเขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปบรรจบแมน้ํา
มูลที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ลําพระเพลิง มีตนกําเนิดในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปบรรจบแมน้ํา
มูลในอําเภอเมือง จังหวัดนครราสีมา มีเขื่อนลําพระเพลิงกั้นในบริเวณอําเภอปกธงชัย
ลําปลายมาศ มีตน กําเนิดในเขตอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปบรรจบ
แมน้ํามูลที่อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ลําชี มีตน กําเนิดในเขตอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ไหลไปบรรจบแมน้ํามูลที่อําเภอ
ทาตูม จังหวัดสุรินทร
หวยสําราญ มีตนกําเนิดในเขตอําเภอขุขนั ธุ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลไปบรรจบแมนา้ํ มูล
ที่อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ลําโดมใหญ มีตนกําเนิดในเขตอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบแมน้ํา
มูลที่อําเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ลําโดมนอย มีตนกําเนิดในเขตอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบ
แมน้ํามูลที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีเขื่อนกั้นลําโดมนอยที่บริเวณอําเภอพิบูลมัง
สาหาร
5. แมน้ําสงคราม
มีตนกําเนิดอยูท างตอนใตของจังหวัดสกลนคร ไหลผานทางตอนใตและทางทิศเหนือ
ของจังหวัดสกลนคร ผานจังหัดนครพนม แลวบรรจบแมน้ําโขง ทีอ่ ําเภอทาอุเทน จังหวัด
นครพนม
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ผลการศึกษาพืน้ ทึ่ชุมน้ํา
จากการสํารวจภาคสนามสามารถจําแนก และจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ชุมน้ํารวมทัง้ หมด
50,228,688 ไร หรือรอยละ 47.60 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากตารางที่ 2 พบวาพืน้ ที่ชุมน้ําที่พบมากทีส่ ุด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่
5,400,796 ไร หรือ 864,127 เฮคแตร รองลงมา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา เนือ้ ที่ 5,243,481 ไร หรือ
838,957 เฮคแตร, จังหวัดบุรีรมั ย เนื้อที่ 4,457,011 ไร หรือ 713,121 เฮคแตร, จังหวัดรอยเอ็ด เนื้อที่
4,211,047 ไร หรือ 673,768 เฮคแตร, จังหวัดสุรินทร เนื้อที่ 3,843,376 ไร หรือ 614,914 เฮคแตร,
จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 3,789,991ไร หรือ 606,398 เฮคแตร, จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 3,460,044 ไร
หรือ 553,607 เฮคแตร, จังหวัดนครพนม เนือ้ ที่ 3,127,373 ไร หรือ 500,380 เฮคแตร, จังหวัด
อุดรธานี เนื้อที่ 3,115,088 ไร หรือ 498,414 เฮคแตร, จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 2,479,303 ไร
หรือ 396,688 เฮคแตร, จังหวัดหนองคายเนื้อที่ 2,347,327 ไร หรือ 375,580 เฮคแตร, จังหวัด
ชัยภูมิ เนื้อที่ 2,266,686 ไร หรือ 362,670 เฮคแตร, จังหวัดยโสธร เนือ้ ที่ 1,843,415ไร หรือ
294,946 เฮคแตร, จังหวัดหนองบัวลําภู เนื้อที่1,307,013ไร หรือ 209,122 เฮคแตร, จังหวัด
กาฬสินธุ เนื้อที่ 1,256,910 ไร หรือ 201,106 เฮคแตร, จังหวัดเลยเนื้อที่ 619,889 ไร หรือ
99,182 เฮคแตร, จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 600,524 ไร หรือ 96,084 เฮคแตร, จังหวัดสกลนคร
เนื้อที่ 513,083 ไร หรือ 82,093 เฮคแตร และจังหวัดอํานาจเจริญ เนื้อที่ 346,286 ไร หรือ
55,406 เฮคแตร ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดเทียบเปอรเซ็นตพื้นที่ชุมน้ําเทียบกับพื้นที่รวมแตละ
จังหวัดในภาคออกเฉียงเหนือ พบวา จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ชุมน้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ
90.77 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมา ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด คิดเปนรอยละ 81.19 ของพื้นทีจ่ ังหวัด,
จังหวัดสุรินทรรอยละ 75.84 ของพืน้ ที่จังหวัด, จังหวัดมหาสารคามรอยละ 74.97 ของพื้นทีจ่ งั หวัด
, จังหวัดยโสธรรอยละ 70.87 ของพืน้ ที่จังหวัด, จังหวัดบุรีรมั ยรอยละ 6 9.12 ของพืน้ ที่จงั หวัด,
จังหวัดศรีสะเกษรอยละ 68.60 ของพืน้ ที่จงั หวัด, จังหวัดอุบลราชธานีรอ ยละ 54.86 ของพืน้ ที่
จังหวัด, จังหวัดหนองบัวลําภูรอยละ 54.19 ของพืน้ ที่จังหวัด, จังหวัดหนองคายรอยละ 5 1.46 ของ
พื้นที่จงั หวัด, จังหวัดขอนแกนรอยละ 51.15 ของพื้นที่จงั หวัด, จังหวัดอุดรธานีรอยละ 42.69
ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดนครราชสีมารอยละ 40.95 ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดกาฬสินธุรอยละ
28.96 ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดชัยภูมิรอยละ 28.33 ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดมุกดาหารรอยละ
22.13 ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดอํานาจเจริญรอยละ 17.53 ของพื้นที่จังหวัด, จังหวัดเลยรอยละ
8.68 ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัดสกลนครรอยละ 8.57 ของพื้นที่จังหวัด

25

26

27

28

29

30

จากตารางที่ 3 และ4 สามารถสรุปชนิดของพื้นที่ชุมน้ําทีพ่ บในภาคตะวันออกเฉียงใต ไดดังนี้
1) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอยทีร่ าบ
น้ําทวมถึง บริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain Grassland) ชั้นนาขาวในที่ราบน้ําทวมถึง (Rice
Field in Floodplain : FRF1am) เนือ้ ที่ 46,988,843 ไร หรือรอยละ 44.51 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบมากที่สุดในทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบใน
จังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดเนื้อที่ 5,135,743 ไร หรือ รอยละ52.15 ของพื้นที่จังหวัด
รองลงมาไดแก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 5,064,756ไร หรือรอยละ 39.54 ของพื้นที่จังหวัด
และจังหวัดอํานาจเจริญมีเนือ้ ที่ 323,185 ไร หรือรอยละ 16.36 ของพื้นที่จังหวัด
2) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําตลอดป (Water
Source > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) ชั้นแหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man Made Water
Source:FLL1am) เนื้อที่ 1,138,976 ไร หรือรอยละ 1.07 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมากที่สุดในจังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 208,720 ไร หรือรอยละ 3.06 ของพื้นที่จังหวัด มีอางเก็บ
น้ําขนาดใหญที่สุด ไดแก เขื่อนอุบลรัตน และอางเก็บน้ําน้ําพอง รองลงมาไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี เนื้อที่ 167,384 ไรหรือ รอยละ 1.70 ของพื้นที่จังหวัด อางเก็บน้ําขนาดใหญ
ไดแก เขื่อนสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ มีเนือ้ ที่ 143,757 ไร หรือ รอยละ 3.31 ของพื้นที่จังหวัด
อางเก็บน้ําขนาดใหญไดแก เขื่อนลําปาว และจังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 105,508 ไรหรือรอย
ละ1.76 ของพื้นที่จังหวัด อางเก็บน้ําขนาดใหญไดแก เขือ่ นน้ําอูน
3) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอย ที่ราบน้ํา
ทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา/นาทาม (Floodplain Grassland) ชั้นทุงหญา/พรุหญาธรรมชาติ
(Grassland : FRF1a) เนื้อที่ 959,035 ไร หรือรอยละ 0.90 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมากที่สุด จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 328,976 ไร หรือรอยละ 9.55 ของพื้นที่จังหวัด พบบริเวณ
แมน้ําศรีสงครามและแมนํา้ อูน บรรจบกันเกิดบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงชั้นทุงหญา/พรุหญา
ธรรมชาติ เปนพืน้ ที่กวาง รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย เนือ้ ที่ 170,454 ไรหรือรอยละ 3.74
ของพืน้ ที่จังหวัด พบบริเวณสองฝง แมน้ํามูลทางทิศเหนือของจังหวัด ลําดับที่สาม ไดแก
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 98,947 ไรหรือ รอยละ 1.36 ของพื้นที่จังหวัด พบบริเวณสองฝงหวย
หลวง ซึ่งอยูทางทิศเหนือตอนกลางของจังหวัด สองฝงแมนา้ํ สงคราม ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดและสองฝงน้ําแมสวยซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลําภู มีเนื้อที่นอยที่สุด 424 ไร หรือ รอยละ 0.02 ของพื้นที่จังหวัด การใช
ประโยชนของพื้นที่บริเวณนีส้ วนใหญจะปลอยใหเปนแหลงอาศัยของปลาและสัตวน้ําอื่น ๆ
นกน้ํา พรรณไมน้ํา โดยถือไดวาพืน้ ที่ชมุ น้ําชนิดนี้ เปนแหลงใหผลผลิตหรือทรัพยากรดาน
31

การประมงใหแกผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ขางเคียงมากที่สุด
ทวมของน้ํา และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

รวมถึงชวยปองกันหรือชะลอการ

4) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอย แมน้ํา
ลําคลอง ลําหวย ลําธารที่มีน้ําตลอดป (River/Canal/Stream/Channel Perennial Flowing Water)
ชั้นรองน้ําในแมน้ํา (Chanel in the River:FRR1b) พื้นที่439,237 ไร หรือรอยละ 0.41 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุด จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 112,078 ไร หรือรอยละ 3.25 ของ
พื้นที่จังหวัด โดยพบแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลักทางทิศตะวันออกของจังหวัด รวมถึงแมนา้ํ
สงครามและแมน้ําอูนซึ่งไหลผานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด หวยทวยไหลจากทิศ
ตะวันตกบรรจบกับแมนา้ํ โขงทางทิศตะวันออกพบทางตอนกลางของจังหวัด และหวยน้ําก่ํา
ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกบรรจบแมน้ําโขงทางทิศตะวันออก ทางตอนใตของจังหวัดรองลงมา
ไดแก จังหวัดหนองคาย เนือ้ ที่71,449 ไร หรือรอยละ1.57 ของพืน้ ที่จงั หวัด ประกอบดวย
แมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก น้ําสวยซึ่งไหลจากทิศใตลงสูทิศเหนือบรรจบกับแมน้ําโขง
หวยคองและหวยฮีซังซึ่งไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศใตบรรจบกับแมน้ําสงคราม
ลําดับสามไดแก จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 58,001 ไร หรือ รอยละ 0.59 ของพื้นที่จังหวัด
ประกอบดวยแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก
ลําโดมใหญไหลจากทิศใตลงสูทิศเหนือดาน
ตอนกลางของจังหวัดบรรจบกับแมน้ํามูล
ซึ่งอยูทางตอนเหนือของจังหวัดไหลจากทิศ
ตะวันตกลงสูทิศตะวันออก บรรจบกับแมน้ําโขง ลําน้ําชี ลําเซบาย และลําเซ ซึ่งไหลจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศตะวันออกเฉียงใตบรรจบกับแมน้ํามูล
โดยแมน้ําชีจะอยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ลําเซบาย และลําเซ อยูถัดแมน้ําชี ไปทางดานทิศ
ตะวันออกของจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่นอยที่สุด 2,247 ไร หรือรอยละ 0.02 ของ
พื้นที่จังหวัด และไมพบพื้นที่ชุมน้ําระบบนี้ในจังหวัดชัยภูมเิ นื่องจากไมพบแมนา้ํ ลําคลอง
ขนาดใหญทพี่ อจะลงรายละเอียดในแผนทีไ่ ด
5) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลมุ ชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีนา้ํ ตลอดป
(Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้นทุงน้ําจืดที่มีพืชน้ํา
พวก กก แขม ออ (Sedges : FPPb) เนือ้ ที่ 267,500 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุด จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 45,957 ไร หรือรอยละ 0.67 ของพื้นที่
จังหวัดรองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 32,171 ไร หรือรอยละ 0.71 ของพื้นที่จังหวัด
ลําดับสาม ไดแก จังหวัดบุรีรมั ย เนื้อที่ 29,621 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพืน้ ที่จังหวัด และจังหวัด
หนองบัวลําภู มีเนื้อที่นอ ยทีส่ ุด 284 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพืน้ ที่จังหวัด ลักษณะของพืน้ ที่ชุมน้าํ
ชนิดนี้ สวนมากจะเปนพื้นทีช่ ุมน้ําที่คงสภาพธรรมชาติ เชน แกงระวา บึงทุงพังพืด หนองเบ็น
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จังหวัดขอนแกน บึงโขงหลง หนองเงี่ยง ในจังหวัดหนองคาย และอางเก็บน้ําจระเขมาก อางเก็บ
น้ําลําตะโคง ในจังหวัดบุรีรัมย บางพื้นที่จะเปนพื้นที่ชุมน้าํ ที่มีการขุดลอกแลว แตมกี ารตื้นเขิน
ของน้ําหรือการถูกบุกรุกสภาพพื้นที่ชมุ น้ําไปใชในการเกษตรกรรม จนทําใหพื้นที่ชุมน้ําน้ําตืน้
เขินไป การใชประโยชนของพื้นที่ชมุ น้ําชนิดนี้ใชเปนแหลงอาศัยของปลาและสัตวน้ําอื่น ๆ
นกน้ํา พรรณไมน้ํา โดยจะมีการใชประโยชนเพื่อการประมงเปนสวนนอย เนื่องจากสภาพ
พื้นที่คอนขางรกทําใหยากตอการทําการประมง
6) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําตลอดป (Water
Source > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) ชั้นแหลงน้ําธรรมชาติ (Natural Water
Rource:FLL1a) เนื้อที่ 222,578 ไร หรือรอยละ 0.22 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
มากที่สุดจังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 74,281 ไร หรือรอยละ 1.24 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมาไดแก
จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 39,677 ไร หรือรอยละ 0.87 ของพื้นที่จังหวัด ลําดับสามไดแก จังหวัด
อุดรธานี เนื้อที่ 22,332 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้ เปน
พื้นที่ชมุ น้ําที่คงสภาพธรรมชาติ มีความลึกมากจนพืชไมสามารถขึ้นได การใชประโยชนของ
พื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้ นอกจากจะใชเปนแหลงจับปลาแลว ยังใชในการทําประปาในหมูบาน แต
พื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้มักจะไมคอยพบนกน้ํา อาศัยอยู เนื่องจากไมมแี หลงพรรณพืชใหนกไดใช
เปนแหลงอาศัย
7) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลมุ ชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป
(Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้นทุงหญา/พรุหญา
(Grass:FPPa) เนื้อที่ 108,878 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมาก
ที่สุดจังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 38,871 ไร หรือรอยละ 0.53 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมา ไดแก จังหวัด
นครพนม เนื้อที่ 11,668 ไร หรือ รอยละ 0.34 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดกาฬสินธุ
เนื้อที่ 8,585 ไร หรือรอยละ 0.20 ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่นอ ยที่สุด
235 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้ เปนพืน้ ที่ชุมน้ําที่
คงสภาพธรรมชาติ มีความลึกไมมาก การใชประโยชนของพื้นที่ชุมน้าํ ชนิดนี้มีไมคอ ยมาก
นัก เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความตื้นเขินของน้ํา จึงทําใหปริมาณของพรรณปลามีนอยหากแต
มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกทางการเกษตรสูง ดวยสภาพพื้นที่ที่มีน้ําขังตลอด สามารถใชใน
การทํานาได เกษตรกรจึงนิยมปลูกขาวลงในพื้นที่ชุมน้ําบริเวณนี้ จนทําใหพนื้ ที่ที่เคยกักเก็บ
น้ํา ซึ่งเสมือนแกมลิง ตื้นเขินและกลายเปนพื้นที่เกษตรกรรม
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8) ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน
(Inland Salt Lake:SI) เนื้อที่ 65,688 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
มากที่สุดจังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 24,601ไร หรือรอยละ 0.19 ของพื้นที่จังหวัดรองลงมา
ไดแก จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 10,732 ไร หรือรอยละ 0.13 ของพื้นที่จังหวัด ลําดับสามไดแก
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 9,343 ไร หรือรอยละ 0.28 ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัดบุรีรมั ยมีเนื้อ
ที่นอยที่สุด 274 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด ไมพบพื้นทีช่ ุมน้ําลักษณะนี้ในจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร เลย หนองบัวลําภู และจังหวัดอํานาจเจริญ โดยพบมากในแหลงน้ําที่มีการ
ขุดลอก และจัดสรางอางเก็บน้ําแลว โดยไมคํานึงถึงระดับน้ําใตดนิ ทําใหเกิดการกระจายของ
เกลือจากน้าํ ใตดินผานดินสูนา้ํ ทําใหนา้ํ ในแหลงน้ําเค็ม การใชประโยชนจากแหลงน้ําชนิดนี้ ไม
สามารถใชประโยชนเพือ่ การเกษตร การประมง การประปา ไดเนื่องจากน้ําที่ไดจะมีปริมาณ
เกลืออยูมาก
9) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลมุ ชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป
(Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้น ไมยืนตน/ไมพุม
(Tree/Shrubs:FPPc) พื้นที่ 18,949ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมากที่สุดจังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 15,656 ไร หรือรอยละ 0.28 ของพื้นทีจ่ ังหวัด รองลงมาไดแก
จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 1,347 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่จังหวัด ลําดับสามไดแก
จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 1,116 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่จงั หวัด และจังหวัดมหาสารคาม
มีเนื้อที่นอ ยทีส่ ุด 52 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นทีจ่ ังหวัด ไมพบพืน้ ที่ชุมน้าํ ลักษณะนีใ้ น
จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย มุกดาหาร ยโสธร เลย หนองคาย หนองบัวลําภู
อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ
10) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลมุ ชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู
(Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้น ทุงน้ําจืดที่มีพืชน้ํา
พวก กก แขม ออ (Sedges:FPSb) เนื้อที่ 8,216ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ 2,081 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพืน้ ที่
จังหวัด รองลงมาไดแก จังหวัดกาฬสินธุ เนื้อที่ 1,620 ไร หรือรอยละ0.04 ของพื้นที่จังหวัด
ลําดับสามไดแกจังหวัดรอยเอ็ด เนื้อที่ 1,141 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่จังหวัด และ
จังหวัดยโสธรมีเนื้อที่นอยทีส่ ุด 477 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพืน้ ที่จังหวัด นอกนั้นจะ
กระจายอยูใ นพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ไมพบ
พื้นที่ชุมน้ําลักษณะนี้ในจังหวัดชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
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หนองบัวลําภู อุดรธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ พืน้ ที่ชุมน้ําชนิดนี้ เปนพืน้ ที่ชมุ น้ําแบบ
ธรรมชาติ มีน้ําบางฤดู ทีย่ ังมีพื้นที่มากกวาพื้นที่ชุมน้ําแบบธรรมชาติ มีน้ําบางฤดูชนิดอื่น ๆ
เนื่องจากสภาพของพื้นที่ชุมน้าํ ชนิดนี้เดิมเปนพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญ ทีม่ ีการบุกรุก แตยังคง
เหลือสภาพพืน้ ที่ชุมน้ําไว หากไมมกี ารอนุรักษและรักษาไวพื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้ คงจะถูกบุกรุก
จนกลายเปนพืน้ ที่การเกษตร การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําชนิดนีย้ ังคงใชเปนแหลงอาศัยของ
ปลาและสัตวน้ําอื่น ๆ นกน้ํา พรรณไมน้ํา แหลงหาปลาของชาวบานรวมถึงปองกันหรือ
ชะลอการทวมของน้ําในฤดูฝน
11) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บ
น้ํา (Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีนา้ํ บางฤดู
(Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flooding Water) ชั้นแหลงน้ําธรรมชาติ (Natural
Water Source : FLL2a) เนื้อที่ 3,496 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบใน 5 จังหวัด เรียงลําดับดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ เนื้อที่ 958 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่
จังหวัด จังหวัดรอยเอ็ด เนื้อที่ 897 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่จังหวัด จังหวัดเลย เนื้อที่
834 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 578 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ
พื้นที่จังหวัด และจังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 229 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด สภาพ
พื้นที่ชุมน้ําชนิดนี้เปนพื้นที่ชมุ น้ําแบบธรรมชาติที่มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกมากกวา ชนิด
น้ําจืด ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากวา 30
เปอรเซ็นต ของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู ชั้นทุงน้ําจืดที่มีพชื น้ําพวก กก แขม ออ เนือ่ งจากชวงฤดู
แลงที่นา้ํ แหง พื้นที่ชุมน้ําชนิดนีจ้ ะมีมีพืชขึน้ ปกคลุม งายตอการบุกรุกเพื่อใชในการทํากิจกรรม
อื่น ๆ เชน เกษตรกรรม สรางบาน อุตสาหกรรม
12) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บ
น้ํา (Lacustrine) ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู
(Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flooding Water) ชั้นแหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man Made
Water Resource :FLL2am) เนื้อที่ 2,157 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบใน 4 จังหวัด เรียงลําดับดังนี้ จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 1,097 ไร
หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่จงั หวัด จังหวัดกาฬสินธุ เนื้อที่ 535 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 344 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัด
ขอนแกน เนื้อที่ 185 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด
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13) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้าํ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู
(Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้น พื้นที่เกษตร (Agricultural
Plantation:FPSam) เนื้อที่ 1,827 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
ใน 3 จังหวัดเรียงตามลําดับดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ เนื้อที่ 1,123 ไร หรือรอยละ 0.03 ของ
พื้นที่จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 589 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัด
บุรีรัมย เนื้อที่ 115 ไร หรือ รอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ชุมน้าํ ชนิดนี้เปนพืน้ ที่ชุมน้ํา
ที่บุกรุกเพื่อการเกษตร
14) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีนา้ํ บางฤดู
(Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้นทุงหญา/พรุหญา
(Grass:FPSa) เนื้อที่ 1,611 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุด
จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 823 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จงั หวัด รองลงมาไดแกจังหวัดหนองคาย
เนื้อที่ 327 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จงั หวัด จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 165 ไร หรือรอย
ละ 0.01 ของพืน้ ที่จังหวัด และจังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 53 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพืน้ ที่จังหวัด
จะเห็นวาพืน้ ทีช่ ุมน้ําชนิดนีเ้ หลืออยูนอยมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่ชุมน้ําแบบธรรมชาติอื่น ๆ
เนื่องจากพื้นทีช่ ุมน้ําชนิดนีเ้ ปนพื้นที่ที่เหลืออยูจากถูกบุกรุก หากไมมีการอนุรักษไวจะถูกบุก
รุกและแปรสภาพไป
15) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู (Water
Source < 80,000 Sqm. Less Plant on the surface) ชั้นแหลงน้ําอื่น ๆ (Other Pemanent Fresh
Water Pond:FLP1fm) เนื้อที่ 1,097 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบในจังหวัดขอนแกนเพียงจังหวัดเดียว
16) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ
พรุ (Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพชื น้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบาง
ฤดู (Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ชั้น ไมยืนตน/ไมพมุ
(Tree/Shrubs:FPSc) เนื้อที่ 685 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
พบในจังหวัดสกลนครเพียงจังหวัดเดียว
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17) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บ
น้ํา (Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู
(Water Source < 80,000 Sqm. Less Plant on the surface) ชั้น บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Fresh
Aquaculture Pond :FLP1am) เนื้อที่ 115 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในจังหวัด
บุรีรัมยเพียงจังหวัดเดียว
สรุปและวิจารณผล
พื้นที่ชุมน้ําที่ไดจากการสํารวจและจําแนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด
50,228,688 ไร หรือรอยละ 47.60 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกได 2 ชนิด ไดแก
ชนิดน้ําจืดและชนิดน้ําเค็ม จําแนกตามระบบได 4 ระบบ โดยจําแนกจากชนิดน้ําจืดได 3 ระบบ
และจําแนกจากชนิดน้าํ เค็มได 1 ระบบ จําแนกตามระบบยอยจากชนิดน้าํ จืดได 7 ระบบยอย
จําแนกชัน้ จากชนิดน้ําจืดได 16 ชั้น ดังนี้
1. ชนิด (Type) จําแนกได 2 ชนิด
1.1) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) มีเนื้อที่ 50,163,000 ไร หรือรอยละ 47.54
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2) ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water) มีเนื้อที่ 65,688 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ระบบ (System) พบในชนิดน้ําจืดและชนิดน้ําเค็ม จําแนกได 4 ระบบ
2.1) ชนิดน้ําจืด จําแนกได 3 ระบบ
1) ระบบน้ําไหล (Riverine) มีเนื้อที่ 48,368,915 ไร หรือรอยละ 45.82
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีเนื้อที่
1,368,419 ไร หรือรอยละ 1.31 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) มีเนื้อที่
407,666 ไร หรือรอยละ 0.47 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2) ชนิดน้ําเค็ม จําแนกได 1 ระบบ
1) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) มีเนื้อที่
65,688 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3. ระบบยอย (Sub-System) พบในชนิดน้ําจืดจําแนกได 7 ระบบยอย
3.1) ระบบน้ําไหล (Riverine) จําแนกได 2 ระบบยอย
1) ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain
Grassland) มีเนื้อที่ 47,947,878 ไร หรือรอยละ 45.41 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร ที่มีน้ําไหลตลอดป
(River/Canal/ Stream /Channel /Perennial Flowing Water) มีเนื้อที่ 439,037 ไร หรือรอยละ
0.06 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) จําแนกได 3
ระบบยอย
1) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําตลอดป
(Water Source > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) มีเนื้อที่ 1,368,419 ไร หรือรอยละ
1.31 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู
(Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flowing Water) มีเนื้อที่ 5,653 ไร หรือรอยละ 0.02
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ระบบยอยแหลงน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู
(Water Source < 80,000 Sqm. Seasonal Flooding Water) มีเนื้อที่ 1,121 ไร หรือรอยละ 0.02
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3) ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) จําแนกได 2 ระบบ
ยอย
1) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้ําและมี
น้ําตลอดป (Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) มีเนื้อที่
395,327 ไร หรือรอยละ 0.37 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ระบบยอยหนองน้ํา ที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ํา และ
มีน้ําบางฤดู (Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) มีเนื้อที่
12,339 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ชั้น (Class) พบในชนิดน้ําจืด จําแนกได 16 ชั้น
4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine) จําแนกได 2 ระบบยอย 3 ชั้น
4.1.1.1 ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา(Floodplain
Grassland) จําแนกได 2 ชั้น ไดแก
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1) นาขาวในที่ราบทวมถึง (Rice) มีเนื้อที่ 46,988,843 ไร
หรือรอยละ 44.51 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ทุงหญา / พรุหญาธรรมชาติ (Grassland) มีเนื้อที่ 959,035
ไร หรือรอยละ 0.90 ของพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.1.2 ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร ที่มีน้ําไหลตลอด
ป (River/ Canel/ Stream /Channel /Perennial Flowing Water) จําแนกได 1 ชั้น ไดแก
1) รองน้ําในแมนา้ํ (Chanel in the river) มีเนือ้ ที่ 439,037 ไร
หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.2 ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) จําแนกได 3 ระบบ
ยอย 6 ชั้น
4.1.2.1 ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ํา
ตลอดป (Water Soure > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) จําแนกได 2 ชั้น ไดแก
1) ชั้นแหลงน้าํ ที่สรางขึ้น(Man Made Water Source) มีเนื้อที่
222,578ไร หรือรอยละ 0.20 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ชั้นแหลงน้าํ ธรรมชาติ (Natural Water Source) มีเนื้อที่
1,138,976 ไร หรือรอยละ 1.07 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.2.2 ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ํา
บางฤดู (Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flowing Water) จําแนกได 2 ชั้น ไดแก
1) ชั้นแหลงน้าํ ที่สรางขึ้น (Man Made Water Source) มีเนื้อ
ที่ 3,496 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ชั้นแหลงน้าํ ธรรมชาติ (Natural Water Source) มีเนื้อที่
2,157 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.2.3 ระบบยอยแหลงน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ํา
บางฤดู (Water Source < 80,000 Sqm. Seasonal Flooding Water) จําแนกได 2 ชั้น
1) ชั้นบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Fresh Aquaculture Pond) มี
เนื้อที่ 115 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ชั้นแหลงน้ําอื่น ๆ (Other Permanent Fresh Water) มีเนื้อ
ที่ 1,097 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.3 ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) จําแนกได
2 ระบบยอย 7 ชั้น
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4.1.3.1 ระบบยอยหนองน้ําที่มพี ืชมากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้าํ และมี
น้ําตลอดป (Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) จําแนกได 3
ชั้น
1) ชั้นทุงหญา/ พรุหญา (Grass)มีเนื้อที่ 108,878 ไร หรือรอยละ
0.10 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ชั้นทุงน้ําจืดทีม่ ีพืชน้ําจําพวกกก แขม ออ (Sedges)มีเนื้อที่
267,500 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ชั้นไมยนื ตน/ไมพุม (Tree/Shrubs)มีเนื้อที่ 18,949 ไร หรือ
รอยละ 0.02ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.3.2 ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมี
น้ําบางฤดู (Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) จําแนกได 4
ชั้น
1) ชั้นทุงหญา/พรุหญา (Grass)มีเนื้อที่ 1,611 ไร หรือรอยละ
0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ชั้นทุงน้ําจืดทีม่ ีพืชน้ําพวกกก แขม ออ (Sedges)มีเนื้อที่
8,216 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ชั้นไมยนื ตน/ไมพุม (Tree/Shrubs)มีเนื้อที่ 685 ไร หรือรอย
ละ 0.01ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) ชั้นพื้นที่เกษตร (Agricultural Plantation) มีเนื้อที่ 1,827 ไร
หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่ชุมน้าํ ที่พบ
มากที่สุด ไดแก นาขาวในพืน้ ที่ราบน้ําทวมถึง รองลงมาไดแก อางเก็บน้ําขนาดมากกวา 50 ไร
มีน้ําตลอดป, ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญาธรรมชาติ, รองน้ําในแมน้ํา, หนองน้ํา/ที่
ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ทีม่ ีพืชน้ําพวก กก แขม ออ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้าํ และมี
น้ําตลอดป, ทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา มีสภาพธรรมชาติขนาดมากกวา 50 ไร
และมีน้ําตลอดป, หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มีหญามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิว
น้ําและมีน้ําตลอดป, หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มีหญามากกวา 30 เปอรเซ็นตของ
ผิวน้ําและมีน้ําตลอดป, ทะเลสาบน้ําเค็มในแผนดิน, หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มี
ไมยืนตน/ไมพมุ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป, หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุม
ชื้นแฉะ/พรุ ที่มีพืชพวกกก แขมออ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู,
ทะเลสาบ หนองบึง บอ สระ อางเก็บน้ํา มีสภาพธรรมชาติขนาดนอยกวา 50 ไรและมีน้ําบาง
ฤดู, หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/ พรุ ที่มีขนาดมากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้าํ และมีน้ํา
40

บางฤดู, ทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา มีขนาดนอยกวา 50 ไรและมีน้ําบางฤดู
จําแนกเปน แหลงน้ําอื่น ๆ หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มีไมยืนตน/ไมพุม
มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู
จากการสํารวจพบวาพืน้ ที่ที่มกี ารอยูอาศัยของนกชนิดตาง ๆ ไดแก ทุง/หนอง
น้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มีทุงหญา/พรุหญา, พืชน้ําจําพวกกก แขม ออม ที่ลุมน้ําทวมที่
มีไมยืนตน/ไมพุมมากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป พื้นที่ชนิดนี้สวนมากจะ
เปนพื้นที่ขนาดใหญที่เปนแหลงธรรมชาติ มีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนสภาพจากแหลงธรรมชาติ
เปนพื้นที่ท่มี กี ารขุดลอก ขุดสระ อางเก็บน้าํ พื้นที่ผิวน้ําจะไมมีพืชน้ํา ทีน่ กชนิดตาง ๆ สามารถ
ใชหาอาหารหรือเปนที่อยูอาศัย เกษตรกรที่อยูรอบพืน้ ที่มีความตองการน้ําเพื่อใชในการเกษตร
มากกวาคงสภาพแวดลอมของพื้นที่ชมุ น้ํา เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวติ และระบบนิเวศของลําน้ํา
ไว สวนพื้นที่ ทุง/หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ/พรุ ที่มีทุงหญา/พรุหญา, พืชน้ําพวก กก
แขม ออ, ที่ลุมน้ําทวมที่มีไมยืนตน/ไมพมุ มากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําบางฤดู พื้นที่สวน
ใหญจะเปนแหลงธรรมชาติที่มีขนาดเล็ก พื้นที่เหลานีจ้ ึงมีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อ
ใชในการเกษตร เนื่องจากบางปไมมีน้ํา เกษตรกรจึงทําการเกษตรในพื้นที่ชุมน้ําเหลานั้นเพื่อ
หวังใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหพื้นที่ทุง/หนองน้ํา/ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ ตื้นเขินและกลายเปน
พื้นที่เกษตรกรรมไป
พื้นที่ชุมน้ําทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน
เนื่องจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีด่ ินเค็มแพรกระจายอยูรอยละ 17 ของพื้นที่เปนดินเค็ม และปญหา
เรื่องน้ําอางเก็บน้ําเค็มเปนปญหาที่เกิดจากการกระทําของมนุษย โดยการจัดสรางอางเก็บน้ําใน
พื้นที่ที่มีน้ําใตดินเค็ม จะกอใหเกิดการยกระดับชั้นของน้ําใตดินทีเ่ ค็มนี้ใหอยูใกลผิวดินมาก
ยิ่งขึ้น และเกลือที่ละลายอยูใ นน้ํานี้ฤดูแลง ก็จะขึ้นมาสะสมอยูบนผิวดินเปนคราบเกลือ จะเห็นได
วาหากมีการสรางอางเก็บน้ํา โดยไมศึกษาถึงสภาพของดินและน้ําใตดิน อัตราการเกิดดินเค็ม
และการแพรกระจายของดินเค็มจะเร็วขึน้
ทะเลสาบ น้ําเค็มภายในแผนดินก็จะเพิ่มมากขึน้
น้ําเค็มในอางจะมีความเค็มเพิม่ มากขึ้น จนไมสามารถที่จะทําการเพาะปลูกไดหรือไดผลผลิตลด
นอยลงในที่สดุ
จะเห็นไดวาการสํารวจและจําแนกพื้นที่ชมุ น้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถจําแนกประเภทลักษณะ รวมถึงตําแหนงของพืน้ ที่ชุมน้ําได ซึ่งจะสามารถใชเปน
ฐานขอมูล เพื่อใชในการอนุรักษหรือมีการพัฒนาพื้นที่ชมุ น้ําแบบยั่งยืน โดยใชประโยชน
จากพื้นที่ชุมน้าํ ใหคุมคา โดยไมทําลายหรือเปลี่ยนสภาพเปนพื้นทีเ่ กษตร รวมถึงปองกัน
การแพรกระจายของน้ําเค็มที่เกิดจากทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน
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