
 
การสํารวจจําแนกและจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมน้ํา 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ําอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนสังคมชนบทหรอืในเมอืง ตองมี
วิถีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาอาศัยและผูกผันกับพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงผลประโยชนทีไ่ดรับจากพืน้ทีชุ่ม
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 

ความหมายของพืน้ท่ีชุมน้าํ 
 คําจํากัดความของระบบนิเวศที่เรียกวา “พื้นที่ชุมน้ํา” ปจจุบันนานาประเทศทั่วโลก คํา
นิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาแรมซารที่ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําวา “พื้นที่ลุม พื้นที่ราบ 
พื้นที่ลุมชื้นแฉะ  พื้นที่ฉ่ําน้ํา  มีน้ําทวม  มีน้ําขัง  พื้นที่พรุ  พื้นที่แหลงน้ํา  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีน้ําขัง หรือทวมอยูถาวรและชั่วคร้ังชั่วคราว 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  คล่ืนและลม 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  ใหผลิตภณัฑพืชน้ํา เพือ่เปนอาหารสัตว 
 2.5  ใหผลผลิตทางการเกษตร 
 2.6  เปนแหลงน้าํสําหรับอปุโภค-บริโภค 
 2.7  เปนแหลงไดรับพลังงานจากไม และ Peat 
 3. มีลักษณะเฉพาะของตวัเอง (Attributes) ไดแก 
 3.1  มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) พื้นที่ชุมน้ําบางแหงเปน
ที่อยูอาศัยถาวรของสัตวปา สัตวที่อพยพมาอาศัยเปนฤดูกาล และที่อยูอาศัยของสัตว พืช ที่หา
ยากหรือใกลสูญพันธุ 
 3.2  เปนเอกลักษณทางสังคมหรือมรดกทางธรรมชาติ อาทิ ความสวยงามตาม
ธรรมชาติหรือสัตวปาที่อยูอาศัยในพื้นที่ชุมน้ํา 
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วัตถปุระสงคของการสาํรวจ-จําแนกพืน้ท่ีชุมน้ํา 
 การสํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําเกี่ยวของกับการบงบอกชนิดของพื้นที่ชุมน้ําในแต
ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะเปนการบงบอกถึงการขยายหรือการแพรกระจายของพื้นที่ชุมน้ําใน
แตละภูมิภาคออกไป ประการที่สองยังสามารถบอกลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําไดทางวิทยาศาสตร 
และนําไปสูการสงวนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ ดังนั้นการสํารวจ-จําแนกพื้นที่ชุมน้ํา 
จึงมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ ประกอบดวย 

1. เปนการอธิบายหนวยระบบนิเวศ (Ecological units) ที่มีลักษณะเหมือนกันทาง
ระบบนิเวศ (Homogeneous natural attributer) 

2. เพื่อจัดหนวยระบบนิเวศอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากร 

3. นําเอาหนวยระบบนิเวศนี้มาทําบัญชี (Inventory) และแผนที่ 
4. เพื่อใหมีการใชความหมายและความคิดเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศไทย 

ปญหาการคุกคามพื้นท่ีชุมน้าํ 
 การคุกคามพื้นที่ชุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นจากภายในพื้นที่ใกลเคียง และ
โดยรอบพื้นที่ชุมน้ําหรือเกิดจากในบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําเกิดการตื้นเขินและ
ลดนอยลงของน้ําในแหลงน้ํา จํานวนสัตวน้ําและนกลดลง ขนาดของพื้นที่ชุมน้ําลดลง พืช
พรรณธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย จากการสํารวจภาคสนามพบวา  ปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ํา
แบงเปน 
 1.  การคุกคามที่เกิดจากบริเวณขางเคียงและโดยรอบพื้นที่ชุมน้ํา เกิดจาก 
  1.1 การบกุรุกยดึครองพืน้ที่ชุมน้าํเพื่อทาํการเกษตรและตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย
สวนใหญจะเปนพืน้ที่ชุมน้าํธรรมชาติลักษณะหนองน้าํ บงึขนาดเล็กที่อยูกลางทุงนา หรือ 
หนองน้าํ บึงสาธารณะที่มีการตื้นเขนิใกลพืน้ที่ทําการเกษตร ซ่ึงในชวงฤดูฝนที่น้าํนอยจะมีการ
บุกรุกลงไปทําการเกษตรรอบ ๆ หนองน้ํา บงึ 

  1.2 โครงการพฒันาที่เปลีย่นสภาพนิเวศของพืน้ที่ชุมน้ํา ไดแก การสรางถนน
ลอมรอบหนอง บึง สงผลใหนกน้ําลดปริมาณลงเนื่องจากเกิดการรบกวนระบบนเิวศเดมิ การสูบ
น้ําไปใชในการเกษตร สงผลใหเกดิการตืน้เขินของพื้นที่ชุมน้ํา 

  1.3 การสูญเสียสิทธิในการครอบครองเขตพืน้ทีชุ่มน้ําและการกวานซื้อทีด่ิน 
โดยรอบพื้นทีชุ่มน้ํา เชน การสรางคันฝายโดยรอบพื้นที่ชุมน้ํา ทาํใหพืน้ที่รอบนอกฝายถูกใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก หรือมกีารถือครองพืน้ที่ ทําใหพื้นที่ชุมน้ําหายไป 
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  1.4 การแพรกระจายของดนิเค็ม ซ่ึงเกดิจากปญหาการขุดลอก ขดุสระสรางแหลง
น้ําโดยไมคํานงึถึงระดับชัน้ของน้ําใตดนิ ซ่ึงเค็มจะแพรกระจายสูผิวดนิ ทําใหเกลือละลายอยูใน
แหลงน้ํา ซ่ึงความเค็มของน้ํามีมากจนบางพืน้ที่ไมสามารถใชน้ําจากแหลงน้ํานัน้ไปใชในการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร รวมถึงสิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยไดสงผลทําใหระบบนเิวศ
เปลี่ยนแปลงไป 

 2. การคกุคามที่เกดิขึ้นจากภายในพืน้ที่ชุมน้าํ 
  2.1 มีความคิดเหน็แตกตางกนั เกีย่วกบัการใชประโยชนพืน้ทีชุ่มน้ํา เชนความ
ตองการใหมกีารขุดลอกแหลงน้ํา เพื่อใชในการเกษตรเปนสวนมาก จงึทําใหพบวาพืน้ทีห่นอง 
และบึง ซ่ึงมขีนาดใหญจะถูกขุดลอกไปบางสวน ระบบนเิวศเปลี่ยนไป รวมทัง้งบประมาณที่ไม
เพยีงพอทําใหมีการแบงพื้นที่ขดุลอกเปนชวง ๆ สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติถูกบกุรุกไดงาย
ขึ้น มีความตองการเอกสารสิทธิ์ในทีด่ินรอบ ๆ ทําใหขนาดของพื้นที่ชุมน้ําลดลง 
  2.2 วัชพชื พชืน้ํา และลม มมีาก ทําใหแหลงน้ําตื้นเขนิและไมสามารถใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําได 
  2.3 การถกูบุกรุกชนิดพนัธุตางถิน่ เชน ผักตบชวา ไมยราบยกัษ หอยเชอร่ี ทาํให
แหลงน้ําเสื่อมโทรม ตืน้เขิน และชนดิพนัธุทองถ่ินถูกทาํลาย 
  2.4 การลกัลอบลาสัตว ยิงนก ทําใหมกีารรบกวนสัตวทีเ่คยอพยพมาอาศยั ทําให
สัตวที่เคยอพยพไมมาอาศัยแหลงน้ํานัน้ รวมถึงทําใหจาํนวนสัตว จํานวนนกน้าํมีปริมาณที่
ลดลง 
  2.5 การเลี้ยงเปด เล้ียงไก ทาํใหส่ิงปฏิกูลลงสูพืน้ที่ชุมน้าํ ทําใหสกปรก เหมน็ 
และการเลีย้งปลาในกระชัง ทาํใหน้ําเนาและมีกล่ินคาว 
วิธีการดาํเนนิงาน 
 การดําเนินงานสํารวจและจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา จะแบงกจิกรรมออกเปน การออกสํารวจ
ภาคสนามและการจําแนก และจดัทําแผนทีพ่ื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงกอนออกสํารวจภาคสนามจะตองทํา
การแปลภาพดาวเทยีม เพื่อทราบจดุที่ตองการออกสํารวจ หลังจากออกภาคสนามแลว จะนาํ
ขอมูลมาวเิคราะหจําแนกพื้นที่ชุมน้ําและจดัทําแผนที่พืน้ทีชุ่มน้ํา แบงกระบวนการออกไดดงันี ้

วิธีการดําเนนิงาน 
 1.  กระบวนการวิเคราะหขอมูลการสํารวจระยะไกล  
 เปนการดําเนนิงานแปลภาพดาวเทยีม Landsat 5-TM (Satellite imageries) มาตรา
สวน 1:50,000 Band 4 R 5G 3B และภาพถายทางอากาศ (Aerial Photographs) มาตราสวน 
1:50,000 โดยการแปลตคีวามดวยสายตา  (Visual interpretation) และกันขอบเขตพืน้ทีชุ่มน้ํา ซ่ึง
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มีพื้นที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ทําเครื่องหมาย ลงในแผนทีภู่มิประเทศ เพื่อชวยในการ
ออกสํารวจและตรวจสอบความถูกตองภาคสนาม 
 2. กระบวนการออกสํารวจ 
 นําแผนทีภู่มิประเทศทีก่ันขอบและทําเครื่องหมายแลวมาใชในการออกสาํรวจ
โดยใชเครื่องวดัพิกดัและเข็มทิศชวยในการนําทาง รวมทัง้เก็บรายละเอยีดของพื้นที่ชุมน้ําเพือ่
ชวยในจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา มีรายละเอียดดงันี ้ช่ือพืน้ที่ชุมน้าํ, หมูบาน, ตําบล, อําเภอ, จังหวดั, 
พิกัด, ระวางแผนที่ คา pH, EC  เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดคาความเค็มของน้าํเพือ่จําแนกชนดิของ
น้ําเค็มหรือน้ําจืด, ความลกึของน้ํา การใชประโยชนจากพืน้ที่ชุมน้าํ, ชนดิพืชและสัตว แลว
นํามาวิเคราะหเพื่อการจําแนกชนิดของพืน้ทีชุ่มน้ํา 
 3.  กระบวนการวิเคราะห 
 3.1)  การจัดเตรยีมขอมูล 
  จัดเตรยีมขอมลูพื้นฐาน มาตราสวน 1:50,000 ที่เกีย่วของ ดังนี ้
   1)  ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
   1.1) ขอมูลสภาพการใชที่ดนิ 
   1.2) ขอมูลดิน 
   1.3) ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 
   2)  ขอมูลที่ใชประกอบในการจดัทําแผนที่ ไดแก 
   2.1) ขอมูลพื้นที่ชุมน้ําทีไ่ดจากการวิเคราะห 
   2.2) ขอมลูขอบเขตอาํเภอ 
   2.3) ขอมูลขอบเขตจังหวัด 
   2.4) ขอมูลขอบเขตประเทศใกลเคยีง 
   2.5) ขอมูลเสนน้ํา 
   2.6) ขอมูลถนน 
   2.7) ขอมูลหมูบาน 
   2.8) ขอมูลตําแหนงจังหวัด/อําเภอ 
  ลักษณะของขอมูลพื้นฐานอยูในรูปขอมูลเชิงเสน (Vector format) แบง
ออกเปน 2 ลักษณะคือ ขอมูลเชิงพืน้ที่ (Spatial data หรือ Graphic data ) และขอมูลเชิงเฉพาะ 
(Attribute Characteristics)  
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  1)  ขอมูลเชิงพืน้ที ่ (Spatial data หรือ Graphic data) เปนขอมูลที่สามารถ
อางอิงกบัตําแหนงทางภูมิศาสตรทางภาคพืน้ดนิมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial Features) ตาง ๆ 
กัน ดังนี ้
  1.1  รูปแบบจดุ (Point Features) เปนลักษณะของตําแหนงใด ๆ ซ่ึงจะ
สังเกตไดจากขนาดของจดุนัน้ๆ โดยจะอธิบายถึงตาํแหนงที่ตั้งของขอมูล ไดแก ขอมูลหมูบาน 
ขอมูลตําแหนงของจังหวดั ขอมูลที่ไดจากการออกสํารวจ 
  1.2  รูปแบบของเสน (Linear features) เปนลักษณะของเสนตรง เสนหกั 
เสนโคง ซ่ึงรูปรางของเสนจะแสดงถึงลักษณะตางๆ ทัง้ขนาด ความกวางและความยาว ไดแก 
ขอมูลขอบเขตอําเภอ ขอมูลขอบเขตจงัหวดั ขอมูลขอบเขตประเทศใกลเคียง ขอมูลเสนน้ําและ
ขอมูลถนน 
  1.3  รูปแบบของพืน้ที่ (Area features) เปนลักษณะขอบเขตพืน้ที่ที่เรียกวา 
โพลีกอน (Polygon) ซ่ึงประกอบดวยลักษณะแบบตางๆ ตอ Convex, Concave และ Area with a 
hole ซ่ึงลักษณะแบบตาง ๆ ไดแก ขอมูลสภาพการใชที่ดนิ ขอมูลดนิ ขอมูลพื้นที่ชุมน้ํา  
 2)  ลักษณะขอมูลเชิงเฉพาะ (Attribute Characteristics) 
  หมายถึง ลักษณะประจาํตวัหรือลักษณะที่มคีวามแปรผนัในการชี้วดัความ
ธรรมชาต ิ โดยจะระบุถึงสถานที่ที่ทําการศกึษาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยลักษณะขอมูลเชิง
เฉพาะ (Attribute) อาจมีลักษณะที่ตอเนื่องเชน เสนชัน้ระดบัความสูงหรือลักษณะทีไ่มตอเนื่อง 
เชนจํานวนพลเมือง เปนตน คาความแปรผันของลักษณะขอมูลเชงิเฉพาะนี้ จะทําการชี้วัด
ออกมาในรปูของตวัเลขแปรเกณฑการวัด ออกเปน 3 ระดบั คือ 
  2.1  Nominal Level เปนระดับที่มีการวดัขอมลูอยางหยาบ ๆ โดยจะ
กําหนดตวัเลขหรือสัญลักษณ เพื่อจาํแนกลกัษณะของสิ่งตาง ๆ  
  2.2  Ordinal Level หรือ Ranking Level เปนการเปรยีบเทยีบลักษณะใน
แตละปจจยัวามีขนาดเลก็กวา เทากนัหรือใหญกวา 
  2.3  Interval – Ratio Level เปนการพจิารณาถงึความสัมพนัธในระหวาง
แตละปจจยัของ Ordinal Level วามีความแตกตางกนัมากนอยเพยีงใด 
 
 3.2) การนําเขาขอมลู 
  ขอมูลพื้นฐานสวนใหญจะอยูในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ยกเวน ขอมลู
ที่ไดจากการสาํรวจจะตองนําเขาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร โดยใชโปรแกรม ArcView และ 
Arc/Info  มีขั้นตอนการดําเนนิงานดงันี ้
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  1)  นําเขาขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจ ซ่ึงอยูในรปูแบบของตาราง Excel เขาสู
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ในรปูฐานขอมลู โดยใชโปรแกรม ArcView 
  2)  นําเขาขอบเขตของพืน้ที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร จากการ
วิเคราะหขอมลูสํารวจระยะไกลใหอยูในฐานขอมูลเชงิเสน โดยการนําเขาขอมูลทางระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร(digitize) และแกไขขอมูลเชิงเสนจากโปรแกรม Arc/Info  
 3.3)  การวิเคราะหขอมูล 
  1)  วิเคราะหขอมลูสภาพการใชที่ดิน เพื่อใชในการการจาํแนกชัน้ โดยการ
แสดงลักษณะเดนของรูปแบบของชวีิตของพืช 
  2)  วิเคราะหขอมลูดิน เพือ่ใชในการจําแนกระบบและระบบยอยจาก
ลักษณะการทวมขังของน้ํา 
  3)  วิเคราะหขอมลูโดยการซอนทับ (Overlay analysis) ขอมูลสภาพการใช
ที่ดินและขอมลูดินจากโปรแกรม  Arcview    และการวิเคราะหโดยจําแนกชนดิพืน้ที่ชุมน้ําจาก
ตารางการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ป 2536 (ตารางภาคผนวกที่ 1) 
  4)  นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาซอนทบั (Overlay Analysis) เพื่อ
เพิ่มเติมขอมูลระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดนิ (Inland Salt Lake) ซ่ึงเปรยีบเทียบจากคา
การนําไฟฟาทีไ่ดจากการสํารวจ ซ่ึงจะตองมีคามากกวา 800 ไมโครโมห ที ่ 25 องศาเซลเซยีส 
และขอมูลซ่ึงนอกเหนอืจากขอมูลที่ไดจากการซอนทับขอมูลสภาพการใชที่ดนิและขอมูลดิน
ในสภาพพื้นทีจ่ริง 
 4. กระบวนการจัดทําแผนที ่
 นําขอมลูพืน้ทีชุ่มน้ําทีไ่ดจดัทําในรูปของจงัหวัด  ซ่ึงจัดทาํมาตราสวน1:250,000 
มาตอรวมกนั เพื่อใหอยูในรูปของภาคโดยใชโปรแกรม Arcview และแกไขขอมูลเสนและ
ขอบเขต โดยใชโปรแกรม Arc/Info จัดทําแผนที่มาตราสวน 1:1,000,000 
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การจําแนกพืน้ท่ีชุมน้าํของประเทศไทย 
 การจําแนกประเภทพืน้ที่ชุมน้ําไดดําเนนิการมาแลวเปนเวลานานโดยทาง AWB (Asian 
Wetland Bureau) รวมกบักรมปาไมไดจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยได 42 แหง โดยใช
ระบบจําแนกของ AWB ซ่ึงแบงประเภทของพืน้ที่ชุมน้าํได 22 ประเภท พืน้ที่ชุมน้ําแตละแหง
สวนใหญจะมลัีกษณะของพืน้ที่ชุมน้าํหลายประเภทอยูรวมกัน 
 ตอมาในป 2533 สํานักงานเลขานกุารแมน้าํโขง (Mekong Secretariat) ไดมอบหมายให
กรมพฒันาที่ดนิเปนผูประสานงานในการศกึษาความเปนไปไดในการจดัการพืน้ที่ชุมน้ําบริเวณ
พื้นที่ราบลุมของแมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) โดยรัศมี 50 กิโลเมตร จากฝงแมน้าํ
โขง  ประเทศที่รวมในโครงการประกอบดวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ซ่ึงแตละประเทศจะตองทําการสํารวจและจําแนกและจดัทํา
แผนที่แสดงประเภทของพืน้ที่ชุมน้ําในประเทศของตนเองแลวนํามาเชื่อมตอกนัเปนแผนที่ของ 
Lower Mekong Basin ในการจัดทําครั้งแรกไดใชระบบจาํแนกของ DUGAN(1990) ซ่ึงรับรอง
โดยอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) มาใช 
 ตอมาระหวางวันที ่ 28-30 เมษายน 2536 ทาง สํานกังานเลขานกุารแมน้ําโขง (Mekong 
Secretariat) ไดจดัประชมุปรึกษาระหวางคณะทํางานเพือ่จัดทาํระบบจาํแนกประเภทของพืน้ที่
ชุมน้ําขึน้ที่ นครเวยีงจนัทน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากการประชุมครั้งนัน้ 
คณะทํางานไดนําเสนอผลงานใหกบัคณะทาํงานฝายไทย และมีความเหน็ใหจัดทาํระบบการ
จําแนกพืน้ที่ชุมน้ําของประเทศไทยขึน้ ซ่ึงระบบการจาํแนกพื้นที่ชุมน้ําของไทยที่ไดจดัทําขึน้ มี
ความคลายคลงึกับระบบการจําแนกของแรมซารและของลุมน้ําโขงตอนลาง ทางคณะทํางาน
ฝายไทยไดจดัสัมมนาขึน้ เพื่อปรบัปรุงระบบการจําแนกและหาความเหมาะสมในการนาํไป
ปฏิบัติพื้นทีจ่ริง ซ่ึงไดขอสรปุ แบงออกเปน 2 กลุม คอื Salt Water และ Fresh Water ทั้งนี้ได
พัฒนาเอาโครงสรางของสหรัฐอเมรกิามาใชปรับปรุงระบบจําแนกเปน Type,  System , Sub-
System ,Class  แสดงในตารางที่ 1 
 ตอมาระหวางวันที่ 17-18 ตุลาคม 2543 สํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการลุมน้ําโขงได
มอบหมายใหกรมพัฒนาทีด่ิน ไดจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการพืน้ที่ชุมน้ําของ
ประเทศไทย  ขึ้นที่โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด จังหวัดขอนแกน เพื่อปรับปรงุระบบการ
จําแนกพืน้ที่ชุมน้ําอยางเปนระบบ  เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ มองภาพรวมไดอยางชัดเจน  
อีกทั้งยังทําใหการจัดทาํแผนที่งายขึน้ เพื่อประโยชนในการนําไปใชมากยิง่ขึ้น ทีป่ระชุมจึงไดมี
การปรับปรุงแกไขระบบการจําแนกพืน้ที่ชุมน้ํา ใหครอบคลุม และเปนมาตรฐานสาํหรับให
ประเทศตาง ๆ นําไปใชประโยชนได สวนรายละเอยีดตาง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
วัตถุประสงคในการนาํไปใชประโยชนของประเทศนัน้ ๆ  
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 ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยไดปรับปรุงแกไขตั้งแตระดับ ชนิด(Type), 
ระบบ (System) ,  ระบบยอย (Sub-System) แลว  และไดมีการเพิ่มการจําแนกระดับชั้นยอย
(Sub-Class) ขึ้น โดยการปรับปรุงในระดับชั้น (Class) และ ช้ันยอย (Sub-Class) สามารถจําแนก
ระบบการจําแนกใหมไดแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงการปรับปรุงการจําแนกระดับชั้น (Class) และ 
ช้ันยอย (Sub-Class) ควรมีการระดมนักวิชาการ เพื่อมารวมการปรับปรุงและแกไขรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกครั้ง 
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ระบบการจาํแนกพืน้ท่ีชุมน้ํา 
 การจําแนกพืน้ที่ชุมน้ําจดัลําดบัชั้นได เปน 4 สวน ไดแก  

 1.  ชนิดหรือประเภท (Type) 
 2.  ระบบ (System) 
 3.  ระบบยอย (Sub-system) 
 4.  ช้ัน (Class) 
 แตละลําดับชัน้จะจําแนกเปนโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดงันี ้

 1.  ชนิดหรือประเภท (Type)จําแนกเปน 2 ชนดิ ไดแก ชนดิของน้ําจดืและน้ําเค็ม (Fresh 
and Salt Water Type) โดยความแตกตางของความเค็มจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกนั
ตามชนิด (Species) ของพืชและสัตว การจาํแนกชนดิของน้ําเค็มและน้าํจืด ใชคาการนําไฟฟา
เปนตวัช้ีวดั คอื 

 1.1 น้ําจดื (Fresh Water) จะมีคาการนําไฟฟานอยกวา 800 ไมโครโมหที่ 25 องศา
เซลเซยีส หรือความเคม็นอยกวา 0.5 สวนในพนั (Parts Per Thousand : PPT) 

 1.2  น้ําเค็ม (Salt Water) และคาความเคม็ภายในพืน้ดนิ (Inland Salt Lake) มีคาการ
นําไฟฟามากกวา 800 ไมโครโมห ที ่ 25 องสาเซลเซียส หรือความเค็มมากกวา 0.5 สวนในพนั 
(Parts Per Thousand : PPT)  ยกเวนคาการน้ําไฟฟาระหวาง 0.5-5.0 PPT หรือ 800-45,000 ไม
โครโมหที ่25 องศาเซลเซยีส จะเรยีกวาน้ํากรอย (Brackist) 

 2.  ระบบ (System) จําแนกจากชนิดหรือประเภทไดดังนี ้

 2.1  ชนิดน้ําจดื แบงไดเปน 3 ระบบ ไดแก 

 1)  ระบบน้ําไหล (Riverine System) บริเวณแมน้ําและพื้นที่ทีเ่กิดขึน้บนแผนดิน
สองขางของฝงแมน้าํ รวมทัง้สันดนิริมน้าํที่เปนธรรมชาติและมนษุยสรางขึ้น จนกระทั่งสิน้สุด
ตามกระแสน้ําบริเวณที่ความเค็มของน้าํนอยกวา 0.5 PPT ระหวางระดบัน้ําต่ําสดุประจําปปาน
กลาง 

 2)  ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) เปน
บริเวณพืน้ที่ชุมน้ําที่มีตนไม ไมพุม ไมน้าํ ครอบคลมุพืน้ที่นอยกวารอยละ 30 ของบริเวณน้ําที่
ถูกกกัเกบ็ บริเวณน้าํที่ถูกเก็บกักจากการกั้นแมน้ํา บอหรือทะเลสาบ 

 3) ระบบบริเวณทุง หนองน้ํา ทีลุ่มน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) 
เปนบริเวณพืน้ที่ชุมน้ําที่มกีลุมของพชืที่ขึ้นครอบคลุมพืน้ที่ถูกกกัเกบ็น้าํมากกวา รอยละ 30 
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 2.2  ชนิดน้ําเค็ม แบงไดเปน 4 ระบบ ไดแก 
 1)  ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) ประกอบดวยทะเลเปดมีไหลทวีป
รองรับและชายฝงทะเล จะประกอบดวยคล่ืนและการไหลเวยีนของน้ําการขึ้นลงของน้ําใน
ระบบการจาํแนกพื้นที่ชุมน้ํา นับถึงบรเิวณที่น้ําทะเลลงต่าํสุดไมเกนิ 6 เมตร เทานัน้ 
 2)  ระบบปากแมน้ํา (Esturine) ไดแก ระบบชวากทะเล หมายถึงบรเิวณทีอ่ยูใน
ทะเลและบางบรเิวณที่ ถูกบดบังจากแผนดนิ เชนปากแมน้ํา และมีบางเวลาทีน่้ําเค็มถูกเจือจางลง
จากน้ําจืดทีไ่หลลงมาจากแผนดนิ 
 3)  ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon)ไดแก 
ทะเลสาบน้ําเคม็ น้ํากรอย และน้าํจดืที่มีเสนทางเชื่องโยงกบัทะเล 
 4)  ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดนิ (Inland Salt Lake) ไดแกทะเลสาบ ที่
ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ ท่ีเปนน้ําเค็มหรือน้ํากรอยที่อยูภายในแผนดนิ 
 3. ระบบยอย (Sub-system) เปนการจาํแนกโดยใชลักษณะภูมิสัณฐาน มาใชประกอบ
เปนหลัก จําแนกจากระบบไดดังนี ้
 3.1  ชนิดน้ําจดื 
 3.1.1 ระบบน้ําไหล  (Riverine System)แบงได 3 ระบบยอย ดังนี ้
 1)  แมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร (River/Canal/Stream/Channel) ที่มีน้ํา
ไหลตลอดปและมีน้าํไหลบางบางฤดูกาลจึงแยกยอย ออกเปน 
  1.1) น้ําไหลตลอดป  (Perennial River)  
 1.2) น้ําไหลบางฤดูกาล ( Seasonal River)  
 2)  ฝงแมน้าํ ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
 3)  ที่ราบลุมน้าํทวมถึง (River Floodplain) ไดแกพื้นที่ลุมต่าํหลังลําน้ําที่
น้ําจากแมน้ําเออลนตลิ่งทวมขึ้นไปถึงในหนาน้ํา แยกยอยออกเปน 
 3.1) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงบรเิวณทุงหญา/พรุหญา/นาทาม (Floodplain 
Grassland) 
 3.2) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงที่มีไมยนืตน/ไมพุม (Floodplain 
Tree/Shrubs)  
 3.3) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพืน้ที่มากกวา 50 ไร หรือ 8 
เฮคแตร และมนี้ําบางฤด(ูSeasonal Floodplain Lake) 
 3.4) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้าํ ซ่ึงมพีื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 
8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond) 
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 3.5) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทีลุ่มน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคนัดนิ ริมฝง
น้ําทวมถึงบางฤดู(Seasonal Backswamp/Marsh) 
 3.1.2  ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเกบ็น้ํา (Lacustrine system) แบง
ได 2 ระบบยอยโดยอาศยัขนาดของแหลงน้าํเปนขอกําหนดดังนี ้
 1)  แหลงน้ําขนาดมากกวา 50  ไรหรือ 8 เฮคแตร (Lake) แยกยอย
ออกเปน 
 1.1) มีน้ําขังตลอดป (Permanent)  
  1.2) มนี้ําบางฤดู ( Seasonal)  
 2)  แหลงน้ําที่มพีืน้ที่นอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร(Pond)  แยกยอย
ออกเปน 
 2.1) มีน้ําตลอดป (Permanent) 
 2.2) มีน้ําบางฤดู (Seasonal)  
 3.1.3  ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้าํขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) แบง
ได 2 ระบบยอย ดังนี ้
 1) หนองน้าํที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผวิน้ําและมีน้ําตลอดป 
(Permanent Palustrine) 
 2)  หนองน้าํที่มีพชืน้ํามากกวารอยละ30 ของผวิน้ําและมนี้ําบางฤดู 
(Seasonal Palustrine)  
 3.2  ชนิดน้ําเค็ม  
 3.2.1  ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal)แบงได 3 ระบบยอย โดยใชการ
ทวมขังของน้ําเปนขอพิจารณา ดังนี ้
 1)  ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณที่พืน้ลางถูกน้ําทวมขังตลอดเวลา 
แยกยอยออกเปน 
 1.1 ไมมีพชืพรรณ (Non Vegetated) 
 1.2  มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)  
 2)  น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพืน้ลางจะโผลเหนือน้ําและถกู
น้ําทวมตามกระแสน้ําขึน้ลง แยกยอยออกเปน 
 2.1 ไมมีพชืพรรณ (Non Vegetated) 
 2.2  มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegatated/Coral) 
 3)  ไมเกี่ยวของกบัการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) แยกออกเปน 
 3.1  ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
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 3.2.2   ระบบปากแมน้ํา (Estuarine System)แบงได 3 ระบบยอยเชนเดยีวกบั
ระบบทะเล/ชายฝงทะเล ไดแก ใตทะเล(Subtidal), น้ําขึ้นน้ําลง(Intertidal) และไมเกีย่วของกับ
การขึน้ลงของน้ําทะเล (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
ไมมีการจาํแนกระบบยอย 
 3.2.4  ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดนิ (Inland Salt Lake) ยังไมมีการ
จําแนกระบบยอย 
 4.  ช้ัน (Class) เปนการจาํแนกเพื่ออธิบายถึงลักษณะของถิ่นอาศัย (Habitat) หรือลักษณะ
เดนของรปูแบบของชวีิตของพืชหรือภูมิสัณฐานและวัสดุพืน้ลาง (Substrate) ซ่ึงเปนลักษณะที่
สามารถจดจําโดยปราศจากทางดานลักษณะสิ่งแวดลอม ไมวาจะเกดิขึน้เองตามธรรมชาตหิรือ
สรางขึ้น แตละระบบยอยจะจาํแนกชั้นได ดงันี ้

4.1 ชนิดน้ําจดื 
  4.1.1  ระบบน้ําไหล(Riverine) 
  4.1.1.1 ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย  ลําธาร(River/Canal/Stream/Chanel) 
แยกยอยเปน 2 สวน คือ ระบบยอยแมน้าํที่มีน้ําไหลตลอดปและมีน้ําไหลบางฤดจูะจาํแนกชั้น
โดยแบงประเภทจากลักษณะเดนของภูมิสัณฐานไมวาจะเกดิขึ้นเองตามธรรมชาตหิรือสรางขึ้น 
   1)  ลักษณะทีเ่กดิขึ้นเองตามธรรมชาติจาํแนกเปน 
    - แองน้าํ วังน้าํในแมน้ํา (Pool) 
   - รองน้ําในแมน้ํา (Channel) 
   - เกาะแกงในลําน้ําเหน็ตลอดป (Rapid) 
   - น้ําตก (Waterfall) 
   2)   ลักษณะทีเ่กดิขึ้นจากมนษุยสราง จาํแนกเปน 
   - คลองขุด ชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) 
  4.1.1.2  ระบบยอยฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bark/Beach/Bars) 
ไมมีการแบงชัน้ 
  
 
 
 

 17



  4.1.1.3 ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึง (River Floodplain) แยกยอยเปน 5 
สวน จาํแนกชัน้จากลกัษณะเดนของรูปแบบของสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเกิดขึน้เองตามธรรมชาตหิรือ
สรางขึ้น แบงชั้นได ดังนี ้
  1)  ที่ราบลุมน้าํทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา/นาทาม (Floodplain 
Grassland)จําแนกชัน้จากลักษณะเดนจากสิง่มีชีวิต ทีเ่กดิขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ทุงหญา/พรุ
หญาธรรมชาต ิ   (Grassland) และลักษณะเดนของพืชทีป่ลูก ไดแก  นาขาวในที่ราบน้าํทวมถึง 
(Rice Field),  พืชที่เพาะปลกูอื่นๆ (Other crops) 
  2)  ที่ราบลุมน้าํทวมถึง ที่มีไมยืนตน/ไมพุม (Floodplain 
Trees/Shrubs) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาตไิดแก ปาที่ถูกน้าํทวมบาง
ฤดู ปาบุงทาม(Tree/Shrubs)และลักษณะเดนของพืชทีป่ลูก ไดแก พืน้ที่เพาะปลูกที่มีน้าํทวมบาง
ฤดู/เกษตรชลประทาน(Plantation/Orchards) 
  3)  ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพืน้ทีม่ากกวา 50 ไร 
หรือ 8 เฮคแตรและมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Lake)ไมมีการจําแนกชั้น 
  4)  ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ําซึ่งมีพืน้ที่นอยกวา 50 ไร 
หรือ 8 เฮคแตร และมีน้าํบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond)ไมมีการจําแนกชั้น 
  5)  ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณที่ลุมน้าํขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน
ริมฝงน้ําทวมถึงบางฤดู (Seasonal Backswamp/Marsh)จําแนกชัน้จากลักษณะเดนที่เกดิขึ้น
ธรรมชาต ิ ไดแก ทองทุงธรรมชาต ิ (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) 
ซ่ึงแยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 

    1)    พื้นที่มีน้าํตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาตแิละแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
   2)  พื้นที่มีน้าํบางฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาตแิละแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
  4.1.2.2  ระบบยอยแหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร 
(Pond)แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
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    1) พื้นที่มีน้าํตลอดป (Permanent) สามารถจําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาตไิดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond),
ลักษณะเดนของแหลงน้ําที่สรางขึ้นไดแก บอเพาะเลีย้งสตัวน้าํจดื (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)   พื้นที่มีน้าํบางฤดู (Seasonal) จําแนกชัน้แหลงน้ําธรรมชาติ 
(Fresh Water Pond) 
 4.1.3  ทุง หนองน้ํา ทีลุ่มน้ําขังและทีลุ่มชื้นแฉะ (Palustrine) 
  4.1.3.1 ระบบยอยหนองน้ําที่มพีืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้าํ
และมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนกชั้นจากลกัษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติ 
ไดแก ทุงหญา/พรุหญา (Grasses), ทุงน้ําจดืที่มีพืชนําพวกกก แขม ออ (Sedges), ที่ลุมน้ําทวมที่
ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
 4.1.3.2  ระบบยอยหนองน้ําที่มพีืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้าํ
และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ
เชนเดยีวกบัพชืที่มีน้ําตลอดปไดแกพืน้ทีเ่กษตร(Agricultural)และพืน้ทีเ่กษตรประกอบดวยไม
ยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
 4.2  ชนิดน้ําเค็ม 
 4.2.1  ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) 
  4.2.1.1 ระบบยอยน้าํทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
             1) พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหนิกรวดทราย (Rock Bottom) และพืน้เลน 
(Uncosolidated Bottom) 
             2)พื้นที่มพีืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาต ิ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาต(ิCoral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาต ิ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืช
พรรณและลักษณะของพื้นทีท่ี่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทยีม  แหลงเพาะเลีย้งสาหรายทะเล 
และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวน้าํ 
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 4.2.1.2 ระบบยอยน้าํขึ้น น้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
   1) พื้นที่ทีไ่มมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้จากลักษณะ
เดนที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ ไดแกหาดทราย  ชายหาด (Beach) หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขด
หิน(Cliff) พื้นที่ราบมีคราบเกลือ(Saltflat) และแองน้ํามนี้าํทะเลทวมขงั (Tide Pool) ลักษณะเดน
ของพืน้ที่ที่สรางขึ้น ไดแก นาเกลอื (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Mariculture) 

     2) พื้นที่มพีืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาต ิ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาต(ิCoral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาต ิ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาต ิ (Seaweed)ปาชายเลน ชายฝงทะเล 
(Tree/Shrubs) และลักษณะเดนของพืชพรรณที่ที่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทยีม  แหลง
เพาะเลี้ยงสาหรายทะเล และพื้นปลกูปาชายเลน 
 4.2.1.3 ระบบยอยไมเกีย่วของกับการขึน้ลงของน้ํา  (Nontidal )ไมมกีารจําแนก
ช้ัน 

 4.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine System) 

  4.2.2.1 ระบบยอยน้าํทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
             1) พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหนิกรวดทราย (Rock Bottom) และพืน้เลน 
(Uncosolidated Bottom) 
             2)พื้นที่มพีืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาต ิ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาต(ิCoral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาต ิ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืช
พรรณและลักษณะของพื้นทีท่ี่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทยีม  แหลงเพาะเลีย้งสาหรายทะเล 
และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวน้าํ 
  4.2.2.2 ระบบยอยน้าํขึ้น น้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
   1) พื้นที่ทีไ่มมีพืชพรรณ (Non Vegetated)จําแนกชัน้จากลักษณะ
เดนที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ ไดแกหาดทราย  ชายหาด (Beach) หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขด
หิน(Cliff) พื้นที่ราบมีคราบเกลือ(Saltflat)  
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     2) พื้นที่มีพชืพรรณ/ปะการัง (Vegetated / Coral)จําแนกชัน้จาก
ลักษณะเดนของพืชทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาต ิ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาต(ิCoral) แหลงหญา
ทะเลธรรมชาต ิ (Seagrass) แลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) ปาชายเลนปากแมน้ํา
(Tree/Shrubs) และที่ลุมน้ํากรอย/พรุน้าํเคม็ (Frob) 
 4.2.2.3 ระบบยอยไมเกีย่วของกับการขึน้ลงของน้ํา (Nontidal) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนของพืน้ที่ซ่ึงสรางขึ้น ไดแก แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Mariculture) และ นาเกลือ 
(Salt Work) 
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ผลการศึกษา 
 จากการสํารวจภาคสนาม จําแนก และจดัทําแผนที่พืน้ที่ชุมน้ําจังหวัดชยัภมูิ โดย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จากตารางที่ 2 สามารถจําแนกประเภทพื้นที่ชุมน้ํา ดังนี ้

 1)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอยที่ราบน้ํา
ทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain Grassland)ช้ันนาขาวในที่ราบน้ําทวมถึง (Rice Field 
:FRF1am) พื้นที่ 2,175,908 ไร หรือ 348,145 เฮคแตรหรือรอยละ 27.25 ของพื้นที่จังหวัด  

 2)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเกบ็น้ํา 
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําตลอดป (Water 
Source > 80,000 Sqm. Permanent flowing water) ช้ันแหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man made water 
source :FLL1am) พื้นที่ 35,864 ไร หรือ 5,738 เฮคแตร หรือรอยละ 0.45 ของพื้นที่จงัหวัด 

 3) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอยที่ราบน้ําทวม
ถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain Grassland)  ช้ันทุงหญา/พรุหญาธรรมชาติ (Grassland : 
FRF1a) พื้นที ่20,960 ไร หรือ 3,354 เฮคแตร หรือรอยละ 0.26 ของพืน้ที่จังหวัด 

 4)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเกบ็น้ํา 
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําตลอดป (Water 
Source > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) ช้ันแหลงน้ําธรรมชาต ิ (Natural Water 
Source :FLL1a) พื้นที่ 13,166ไร หรือ 2,107 เฮคแตร หรือรอยละ 0.16 ของพื้นที่จังหวดั 

 5)  ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดนิ (Inland 
Salt Lake : SI ) พื้นที่ 10,732ไร หรือ 1,717 เฮคแตร หรือรอยละ 0.13 ของพื้นที่จังหวดั 

 6)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้าํขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ 
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซนตของผิวน้ําและมนี้าํตลอดป 
(Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ช้ันทุงน้ําจดืที่มีพืชน้ํา
พวก กก แขม ออ (Sedges : FPPb) พื้นที่ 5,298 ไร หรือ 848 เฮคแตร หรือรอยละ 0.07 ของ
พื้นที่จังหวัด 

  7)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้าํขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ 
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซนตของผิวน้ําและมนี้าํตลอดป 
(Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ช้ัน ทุงหญา/พรุหญา 
(Grassland : FPPa) พื้นที่ 2,424 ไร หรือ 388 เฮคแตร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่จังหวัด 
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 8) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ 
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซนตของผิวน้ําและมนี้าํบางฤดู 
(Seasonal Flooded Ppond more than 30% aqua plant on the surface) ช้ันทุงหญา/พรุหญา 
(Grassland : FPSa) พื้นที่ 823 ไร หรือ 132 เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 

 9) ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ 
(Palustrine) ระบบยอย หนองน้ําที่มีพืชน้าํมากกวา 30 เปอรเซนตของผิวน้ําและมนี้าํบางฤดู 
(Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ช้ัน พื้นที่เกษตร 
(Aqricultural Plantation : FPSam) พื้นที่ 589 ไร หรือ 94 เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 

 10)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้าํ 
(Lacustrine) ระบบยอย แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู (Water 
Source > 80,000  Sqm.  Seasonal Flooding Water)  ช้ันแหลงน้ําธรรมชาติ  (Natural Water 
Source : FLL2a)   พื้นที่ 578 ไร หรือ 92 เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 

 11)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้าํ 
(Lacustrine) ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร  ที่มีน้ําบางฤดู  (Water 
Source > 8,000 Sqm. Seasonal Flooding Water) ช้ันแหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man Made Water 
Resource : FLL2am) พื้นที่ 344 ไร หรือ 55 เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 
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สรุปผล 
 พื้นที่ชุมน้ําที่ไดจากการสํารวจและจําแนกจังหวดัชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด7,266,686 ไร 
หรือ 362,670  เฮคแตร หรือรอยละ 28.39 ของพื้นที่ทั้งจงัหวัด  จําแนกได 2 ชนิด ไดแก ชนิด
น้ําจืดและชนดิน้ําเค็ม จําแนกตามระบบได 4 ระบบ โดยจําแนกจากชนดิน้ําจืดได 3 ระบบ และ
จําแนกจากชนดิน้ําเค็มได   1  ระบบ  จําแนกตามระบบยอยจากชนดิน้าํจืดได  5  ระบบยอย  
จําแนกชัน้จากชนิดน้ําจดืได  10 ช้ัน ดังนี ้

 1.  ชนิด (Type) จาํแนกได 2 ชนดิ 

 1.1)  ชนิดน้ําจดื (Fresh Water) พืน้ที่ 2,255,954 ไร หรือ 360,953 เฮคแตร หรือ 
รอยละ 28.26 ของพื้นที่จังหวัด 

 1.2)  ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water)  พืน้ที่ 10,732 ไร หรือ 1,717 เฮคแตร หรือ รอยละ 
0.13 ของพื้นที่จังหวดั 

 2.  ระบบ (System) พบในชนดิน้ําจืดและชนิดน้ําเค็ม จําแนกได 4 ระบบ 

 2.1)  ชนิดน้ําจดื จําแนกได 3 ระบบ  

 1)  ระบบน้ําไหล (Riverine) พื้นที่ 2,196,868 ไรหรือ 351,499 เฮคแตร 
หรือ รอยละ 27.51 ของพื้นที่จังหวดั 

 2)  ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้าํ (Lacustrine)  พื้นที่ 49,952 
ไร หรือ 7,992 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.63 ของพื้นที่จังหวดั 

 3)  ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine)  พื้นที่ 9,134 
ไร หรือ 1,462 เฮคแตร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่จังหวดั 

 2.2)  ชนิดน้ําเค็ม จําแนกได 1 ระบบ  

 1)  ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดนิ (Inland Salt Lake) พื้นที ่10,732 
ไร หรือ 1,717 เฮคแตร หรือรอยละ 0.13 ของพื้นที่จังหวดั 

 3.  ระบบยอย (Sub-System) พบในชนิดน้ําจืดจําแนกได 5 ระบบยอย 

 3.1)  ระบบน้ําไหล (Riverine) จําแนกได 1 ระบบยอย 

 1) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา / พรุหญา (Floodplain Grassland) พื้นที ่
2,196,868 ไร หรือ 351,499 เฮคแตร หรือรอยละ 27.51 ของพื้นที่จังหวดั 
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 3.2)  ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) จําแนกได  2 ระบบ
ยอย 

  1) แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําขังตลอดป (Water 
Source > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water)   พื้นที่ 49,030 ไร หรือ 7,845 เฮคแตร  
หรือรอยละ  0.61ของพื้นที่จงัหวัด 

  2) แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร ที่มีน้ําบางฤดู (Water 
Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flowing Water) พื้นที่ 922 ไร หรือ 147 เฮคแตร  หรือรอย
ละ  0.02 ของพื้นที่จังหวัด 

 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)  พื้นที ่
7,722 ไร หรือ 1,236 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.10 ของพื้นที่จังหวดั 

 2)  ระบบยอยหนองน้ํา ที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ํา และมี
น้ําบางฤดู (Seasonal Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) พื้นที่ 1,421 
ไร หรือ 226 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.02 ของพื้นที่จังหวัด 

 4.  ช้ัน (Class) พบในชนิดน้ําจดื จําแนกได 10 ช้ัน 

 4.1 ระบบน้ําไหล (Riverine) จําแนกได 1 ระบบยอย 2 ช้ัน 

 4.1.1 ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา / พรุหญา (Floodplain 
Grassland) จําแนกได  2  ช้ัน ไดแก 

  1)   ช้ันนาขาวในที่ราบน้ําทวมถึง (Rice Field)  พื้นที่ 2,175,908 
ไร หรือ 348,145 เฮคแตร หรือ รอยละ 27.25 ของพื้นที่จงัหวัด 

  2)      ช้ันทุงหญา / พรุหญาธรรมชาติ (Grassland) พืน้ที่ 20,960 
ไร หรือ 3354 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.26 ของพื้นที่จังหวดั  

 4.2  ระบบทะเลสาบ หนอง บงึ สระ อางเก็บน้าํ (Lacustrine) จําแนกได 2 ระบบ
ยอย 4 ช้ัน ไดแก 
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  4.2.1  ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร มีน้ําขัง
ตลอดป (Water  Soure > 80,000 Sqm. Permanent Flowing Water) จําแนกได 2 ช้ัน ไดแก 

   1)  ช้ันแหลงน้ําทีส่รางขึ้น (Man Made Water Source) พื้นที ่
35,864 ไร หรือ 5,738 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.45 ของพืน้ที่จังหวัด 

   2)  ช้ันแหลงน้ําธรรมชาติ (Natural Water Source) พื้นที่ 13,166 
ไร หรือ 2,107 เฮคแตร หรือรอยละ 0.16 ของพื้นที่จังหวดั 

  4.2.2  ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร มีน้ําบาง
ฤดู (Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flowing Water) จําแนกได 2 ช้ัน ไดแก 

   1)  ช้ันแหลงน้ําทีส่รางขึ้น (Man Made Water Source) พื้นที่ 344 
ไร หรือ 55 เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด 

   2)  ช้ันแหลงน้ําธรรมชาติ (Natural Water Source) พื้นที่ 578 ไร 
หรือ 92เฮคแตร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวดั 

 4.3   ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ทีลุ่มชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) จาํแนกได 2 ระบบ
ยอย 4 ช้ัน ไดแก 

  4.3.1   ระบบยอยหนองน้ําที่มพีืชมากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผวิน้าํและมี
น้ําตลอดป (Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) จําแนกได 2 
ช้ัน ไดแก 

   1)  ช้ันทุงหญา/ พรุหญา (Grassland) พื้นที่  2,424ไร หรือ 388 
เฮคแตร หรือ รอยละ 0.03 ของพื้นที่จังหวดั 

   2)  ช้ันทุงน้ําจืดทีม่ีพืชน้ําจําพวกกก แขม ออ (Sedges)  พ้ืนที ่
5,298 ไร หรือ 848 เฮคแตร หรือ รอยละ 0.07 ของพื้นที่จงัหวัด 

  4.3.2  ระบบยอยที่มพีืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ําและมีน้ําบาง
ฤดู (Permanent  Flooded Pond more than 30% aqua.  plant on the surface) จําแนกได 2 ช้ัน 

   1)  ช้ันทุงหญา/พรุหญา (Grassland) พื้นที่ 823 ไร หรือ 132  เฮค
แตร หรือ รอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด 

   2)  ช้ันพื้นที่เกษตร (Agricultural Plantation) พื้นที่ 589 ไร หรือ 
94 เฮค-แตร หรือ รอยละ 0.01 ของพื้นที่จังหวัด 
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จากการสํารวจพื้นที่ชุมน้ําภาคสนาม ตารางภาคผนวกที ่ 3 พบพื้นทีชุ่มน้ํา จํานวน 
158 แหง เปนแหลงน้ําประเภท ระบบทะเลสาบ หนองบึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrin) ระบบ
ยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร มีน้ําตลอดป (Water Source > 80,000 Sqm. 
Permanent Flowing Water) ช้ันแหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man Made Water Source : FLL1am)  
มากที่สุด จํานวน 81 แหง รองลงมาตามลําดับไดแก  ชนิดน้ําเค็ม ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม
ภายในแผนดนิ (Inland Salt Lake : SI) จํานวน 37 แหง,ระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้าํขงั ที่ลุมชื้น
แฉะ พรุ (Palustrine)ระบบยอยหนองน้ําทีม่ีพืชมากกวา 30 เปอรเซน็ต ของผิวน้ําและมีน้ําตลอด
ป (Permanent Flooded Pond more than 30% aqua plant on the surface) ช้ันทุงน้ําจดืที่มีพืช
น้ําจําพวกกก แขม ออ (Sedges : FPPb) จาํนวน 14 แหง,ระบบน้ําไหล (Riverine) ระบบยอย
แมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร ที่มีน้ําไหลตลอดป (River / Canel/ Stream / Channel / 
Perennial Flowing Water) ช้ันคลองขดุ ชลประทานสงน้ํา (Chanel in Perennial River : 
FRR1bm) จํานวน 9 แหง,ระบบทะเลสาบ หนองบึง สระ อางเก็บน้ํา  (Lacustrin)  ระบบยอย
แหลงน้ําขนาดมากกวา  50  ไร  หรือ 8 เฮคแตร มีน้ําตลอดป (Water Source > 80,000 Sqm. 
Permanent Flowing Water) ช้ันแหลงน้ําธรรมชาติ (Natural Water Source : FLL1a) จํานวน 
5 แหง,ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine)  ระบบยอยหนองน้ําที่มีพชื
มากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผวิน้าํและมนี้ําตลอดป (Permanent Flooded Pond more than 30% 
aqua plant on the surface) ช้ันทุงน้ําจืดทีม่ีพืชน้ําจําพวกทุงหญา/พรุหญา (Grassland :FPPa) 
จํานวน 5 แหง,ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ทีลุ่มชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) ระบบยอยหนองน้ําที่มี
พืชมากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้ําและมนี้ําบางฤดู (Sesonal Flooded Pond more than 30% 
aqua plant on the surface) ช้ันทุงหญา/พรุหญา (Grassland : FPSa)  จํานวน 3  แหง, ระบบ
ทะเลสาบ หนองบึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrin) ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร 
หรือ 8 เฮคแตร มีน้ําบางฤด ู (Water Source > 80,000 Sqm. Sesonal Flowing Water) ช้ัน
แหลงน้ําที่สรางขึ้น (Man Made Water Source : FLL2am) จํานวน 3 แหง,ระบบทะเลสาบ 
หนองบึง สระ อางเก็บน้ํา  (Lacustrin)  ระบบยอยแหลงน้ําขนาดนอยกวา  50  ไร  หรือ 8 เฮค
แตร มีน้ําบางฤดู (Water Source > 80,000 Sqm. Seasonal Flowing Water) ช้ันแหลงน้ํา
ธรรมชาติ (Natural Water Source : FLL2a) จํานวน 1 แหง 
จังหวดัชัยภูม ิ มีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 2 แหงไดแก บึงละหานและเขต
รักษาพนัธุสัตวปาภูเขยีว โดยบึงละหานอยูในเขตอําเภอจัตุรัสเปนหนองน้ําขนาดใหญซ่ึง
รองรับน้ําจากลําคันฉู และหวยตางๆ เชน หวยกอก หวยหลัว พื้นที่นี้มคีวามสําคัญเปนแหลง
อาศัยของปลาหลากหลายพนัธุ นกอพยพ โดยในชวงฤดูหนาวจะพบนกอพยพนับพันตวั 
สวนเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวคลอบคลุมตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาน ตําบลบานยาง  
ตําบลบานขา ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ และตําบลนางแดด ตําบลหนองแวง ตําบล
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หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง พืน้ที่สวนใหญเปนเทือกเขาทาํใหมีลําหวยและลําธาร
มากมาย พื้นทีลุ่มมีบึงขนากกวางขึ้นเมื่อถึงฤดูฝน เชน บึงแฟน บึงยาว บึงมน บางแหงพัฒนา
เปนฝายและอางเก็บน้ํา เชน ฝายบานลอก ฝายทหาร และอางเก็บน้ําทุงกระมัง 2 พื้นที่เหลานี้
เปนแหลงน้ําทีม่ี ความสําคัญตอนกกินปลารวมถึงนกและสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงเปนแหลงรวมสังคม
ของพืชและสัตว 

 29


