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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

   ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ําอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนสังคมชนบทหรือในเมืองตอง
มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาอาศัยและผูกพันกับพื้นที่ชุมน้ํา  คุณคาที่ไดรับจากพื้นที่ชุมน้ําแตละแหง
อาจแตกตางกันไป  แตคุณคาที่ไดรับ จะไดรับมาอยางสม่ําเสมอตอเนื่องยาวนาน  โดยไมตองซื้อหา 
คุณคาโดยรวมของพื้นที่ชุมน้ํา  ไดแก  การเปนแหลงน้ํา  แหลงเก็บกักน้ําฝนและน้ําทา  ปองกันน้ําเค็ม 
มิใหรุกเขามาในแผนดิน ปองกันชายฝงพังทลาย ดักจับตะกอน และแรธาตุ ดักจับสารพิษ เปนแหลง
ของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษยเขาไปเก็บเกี่ยวใชประโยชน มีความสาํคญัตอการคมนาคม
ในทองถ่ิน เปนแหลงรวมสายพันธุพืชและสัตว มีความสําคัญดานนันทนาการและการทองเที่ยว 
ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และเปนแหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา 
อาจกลาวไดวาโดยรวมแลวพื้นที่ชุมน้ํา คือ ระบบนิเวศที่มีบทบาทหนาที่ตลอดจนคุณคาและความสําคัญ
ตอวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย พืช และสัตว ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

   ปจจุบันเปนที่นาวิตกเปนอยางยิ่งวาพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยถูกคุกคามและทําลายไปแลว
เปนจํานวนมาก ที่เหลืออยูก็กําลังถูกทําลาย มีสภาพเสื่อมโทรมลงหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ 
สาเหตุสําคัญ ไดแก จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น
ตามไปดวย อัตราการใชประโยชน จากทรัพยากรในพื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้นหรือมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุมน้ําไป เพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาดังกลาว โดยการพัฒนาสวนใหญ 
มิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศรวมทั้งระบบ จึงสงผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน
ที่ตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุมน้ํา เชน การไหลของน้ําไมสม่ําเสมอ ไมมีพื้นที่รองรับน้ําทวม 

   ประเทศไทยใหความสําคัญกับพื้นที่ชุมน้ําโดยใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา
พื้นที่ชุมน้ําโดยประกาศใหพื้นที่พรุควนขี้เสี้ยน ซ่ึงอยูในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) พื้นที่หลายแหงไดรับการคุมครองในรูป
ของพื้นที่อนุรักษตางๆ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา เปนตน 
แตยังมีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญอีกเปนจํานวนมากที่ปจจุบันยังไมไดรับประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ
หรือคุมครองแตอยางใดและกําลังถูกคุกคามดวยการบุกรุกและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพื้นที่ชุมน้ําของประเทศลดลงเปนลําดับตอมา 



 2 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1  สํารวจและจําแนกพืน้ที่ชุมน้ําจังหวัดพษิณุโลก 
 1.2.2  จัดทํารายงานและแผนทีพ่ื้นที่ชุมน้ําจังหวดัพิษณุโลก 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 1.3.1  ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 
 1.3.2  สถานที่ดําเนินการ  จังหวัดพษิณุโลก 

1.4 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 

 1.4.1  จัดหาและรวบรวมขอมูล ดานทรัพยากรตางๆ คือ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงมีทั้งขอมูลทุติยภมูิจากหนวยงาน 
เอกสาร และขอมูลปฐมภูมิที่จัดทําขึ้นเอง 
 1.4.2  การนําเขาขอมลู นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) เชน แผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดนิ 
แผนที่พัฒนาแหลงน้ําผิวดิน ทําการเกบ็ในรปู digital data โดยใชโปรแกรม ARC/INFO และ ArcView 
และขอมูลอรรถธิบาย (non-spatial data) เชน ขอมูลเนื้อที่แหลงน้ําผิวดนิ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Word Microsoft Excel 
 1.4.3  การวิเคราะหขอมูล 
    1.4.3.1 วิเคราะหขอมูลดาวเทียม LANDSAT 5 TM โดยการแปลตีความดวยสายตา 
(visual interpretation) นําขอมูลที่ไดจากการแปลตีความดวยสายตาซอนทับกับแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1:50,000 โดยใชโปรแกรม ArcView เพื่อชวยตรวจสอบความถูกตองในการออกสํารวจ
และจําแนกพืน้ที่ชุมน้ํา 
    1.4.3.2 วิเคราะหเพื่อจําแนกชนิดของพื้นที่ชุมน้ํา ทําการซอนทับขอมูลสภาพการ
ใชประโยชนทีด่ิน แผนที่กลุมชุดดิน และขอมูลพื้นที่ชุมน้าํที่ไดจากการสํารวจและจําแนกในภาคสนาม 
เพื่อใชในการจําแนกชนิดหรือประเภท (Type) ระบบ (System) ระบบยอย (Sub-system) ช้ัน
(Class) ช้ันยอย (Sub-class) โดยใชโปรแกรม ArcView โดยการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําใหยึดถือตามระบบ
การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําประเทศไทยป 2543 

1.5 ผูดําเนินการ 

 นางสุธารา  ยินดีรส รับผิดชอบในวางแผนการปฏิบัติงานสํารวจและจําแนกพืน้ที่ชุมน้ํา 
เขียนรายงานและแผนที่พื้นทีชุ่มน้ําจังหวัดพิษณุโลก 



บทที่ 2 

พ้ืนที่ชุมน้ํา 

2.1 ความหมาย 

   คําจํากัดความของระบบนิเวศที่เรียกวา “พื้นที่ชุมน้ํา” ปจจุบันนานาประเทศทั่วโลกยอมรับ 
คํานิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาแรมซารหรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
ที่ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชุมน้ําวา “พื้นที่ลุม  พื้นที่ราบลุม  พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําทวม มีน้ําขัง 
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือ
ทวมอยูถาวรและชั่วคร้ังชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหลทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม 
รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของ
ระดับน้ําไมเกิน 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”  

   คําไทยและคําในภาษาทองถ่ิน ที่ใชเรียกพื้นที่ซ่ึงเขาขายวาเปนพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติ 
ไดแก หนอง คลอง บึง บอ กระพัง (ตระพัง) แมน้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชายคลอง ฝงน้ํา สบธาร 
สระ ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ ทาม พรุ สนุน น้ําตก แกง หาดทราย หาดโคลน หาดเลน 
ชายทะเล ชายฝงทะเล พืดหิน ปะการัง คุง อาว ดินดอนสามเหลี่ยม ชะวากทะเล ปาเลน ปาโกงกาง 
ปาจาก เปนตน สวนพื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก นาขาว นากุง นาเกลือ บอปลา อางเก็บน้ํา 
เปนตน 

2.2 บทบาทและหนาที่ของพื้นที่ชุมน้ํา 

   พื้นที่ชุมน้ํามีบทบาทและหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 

   1.) ทําหนาที่ดวยตัวของตัวเอง (Function) ไดแก 
     1.1) เปนตัวเติมน้ําใตดิน เชน กันไมใหน้ําเค็มเขามาแทรกน้ําใตดิน 
     1.2) นําน้ําใตดินมาเติมในพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหประชากรของชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ํา
สามารถคงอยู ไดอยางถาวร  
     1.3) ปองกันน้ําทวม โดยเปนพื้นที่รองรับน้ําไหลบาลงมา 
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     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) เปนที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 

   2. ทําหนาที่ใหผลผลิต (Product) ไดแก 
     2.1) ใหผลผลิตทางทรัพยากรปาไม 
     2.2) ใหผลผลิตสัตวปา 
     2.3) ใหผลผลิตสัตวน้ํา 
     2.4) ใหผลิตภัณฑพืชน้ํา เพื่อเปนอาหารสัตว 
     2.5) ใหผลผลิตทางการเกษตร 
     2.6) เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค 
     2.7) เปนแหลงไดรับพลังงานจากไม และ Peat 

   3. มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง (Attributes) ไดแก 
     3.1) มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) พื้นที่ชุมน้ําบางแหง
เปนที่อยูอาศัยถาวรของสัตวปา สัตวที่อพยพมาอาศัยเปนฤดูกาล และที่อยูอาศัยของสัตว พืช ที่หายาก
หรือใกลสูญพันธุ 
     3.2) เปนเอกลักษณทางสังคมหรือมรดกทางธรรมชาติ อาทิ ความสวยงาม
ตามธรรมชาติหรือสัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ํา 

2.3 ปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ํา 

  ในภาพรวมแลวปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงทําใหพื้นที่ชุมน้ําและคุณภาพของน้ํา
โดยพื้นที่ชุมน้ําลดลง ไดแก 
  2.3.1 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น อัตราการใชประโยชน
จากทรัพยากรในพื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้น หรือมีความตองการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุมน้ําไปเพื่อ
ใชในกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ 
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  2.3.2 การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไมเหมาะสม
จึงมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําตามธรรมชาติไปเพื่อประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การระบายน้ํา
ออกจากพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม การชักน้ําเค็มเขาในแผนดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การขุดถม
พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ํา ตลอดจนการสรางถนน 
การพัฒนาการทองเที่ยว โดยขาดการคํานึงถึงผลกระทบขึ้นกับวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถ่ิน
ที่ตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุมน้ํา 
  2.3.3 ปญหาการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งๆ ที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญ และมีบทบาทหนาที่
มากมาย แตองคกรที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในเมืองและชนบท 
ปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการใหประชาชนสวนใหญเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนที่จะอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนขาดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ คุณคาและ
คุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นที่ชุมน้ํา จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวังและใชประโยชน
พื้นที่ชุมน้ําอยางไมถูกตองเหมาะสม มีความไมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และขาดการประสาน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพื้นที่ และในหลายกรณี กฎหมาย ขอบังคับที่
เกี่ยวของไมมีประสิทธิผลในการบังคับใชและไมเอื้ออํานวยตอการจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน 

2.4 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention) 

  อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําตั้งชื่อตามสถานที่ที่จัดใหมีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา 
วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 คือ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญานี้เปนของตกลงระหวางรัฐบาล 
ซ่ึงกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยที่
เปนพื้นที่ชุมน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุมน้ําในโลก 
ซ่ึงจะตองมีการจัดการเพื่อใชประโยชนอยางชาญฉลาด 

  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําเปนลําดับที่ 110 ซ่ึงพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื้นที่ชุมน้ําพรุควนขี้เสี้ยน
ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ แหงแรกของประเทศไทย 
เปนลําดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
พื้นที่ประมาณ 3,085 ไร  

  ประเทศที่จะเขารวมเปนภาคีจะตองเสนอชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในทางนิเวศวิทยา 
พฤกษศาสตร สัตวศาสตร ชลวิทยาและอุทกวิทยา พรอมทั้งขอมูลพื้นฐานและแผนที่แสดงที่ตั้งและ
ขอบเขตที่ชัดเจนโดยเสนอตามรูปแบบ “Ramsar datasheets” มาพรอมกับการขอเขารวมเปนภาคี 
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หรือเสนอหลังจากนั้น โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซ่ึง datasheets เหลานี้จะไดรับการจัดพิมพเปน 
“ทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ” (Directory of Wetlands of International 
Importance) โดยสามารถเพิ่มเติมพื้นที่ชุมน้ําไดภายหลัง ในขณะนี้มีพื้นที่ชุมน้าํในทะเบยีนพืน้ทีชุ่มน้าํ
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศทั้งสิ้น 1,313 แหง รวมพื้นที่ประมาณ 693.56 ลานไร  ประเทศไทยมี
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศทั้งสิ้น 10 แหง 

   
 



บทที่ 3 

การจําแนกพื้นที่ชุมน้ํา 

3.1 ความเปนมา 

   ในอดีตพื้นที่ชุมน้ําเปนพื้นที่ที่ถูกละเลย ปลอยทิ้งรางไมไดรับการเอาใจใสหรืออนุรักษไว 
จนกระทั่งพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญลดจํานวนลง เกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงสงผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องกันมาทั้งระบบนิเวศ นานาประเทศซึ่งมีการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ํารวมกันไดเล็งเห็น
ความสําคัญ ถึงการอนุรักษไวเพื่อการใชใหยั่งยืน “การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland Conservation)” 
จึงถูกนํามาเสนอเพื่อพิจารณาวาทําไมพื้นที่ชุมน้ําจึงลดลง และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
และอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําเหลานั้น 

   การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําเปนการอธิบายและจัดลําดับความหมายทางระบบนิเวศใหเปนระบบ
และเปนหมวดหมู เพื่อการนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับกรอบที่เปนระเบียบแบบแผน
ในการจัดทําโครงการ ทําแผนที่ การประเมิน และการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 

   ป 2532 AWB (Asian Wetland Bureau) รวมกับกรมปาไมจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของ
ประเทศไทยได 41 แหง โดยใชระบบจําแนกของ AWB ซึ่งแบงประเภทของพื้นที่ชุมน้ําได 
22 ประเภท พื้นที่ชุมน้ําแตละแหงจะมีลักษณะของพื้นที่ชุมน้ําหลายประเภทอยูรวมกัน 

   ป 2533 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง(Mekong River Commission 
Secretariat) ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนผูประสานงาน ในการศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) ในรัศมี 50 กิโลเมตร 
จากฝงแมน้ําโขง ประเทศที่รวมในโครงการประกอบดวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศไทย และสารธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงแตละประเทศจะตองทําการสํารวจ จําแนก
และจัดทําแผนที่แสดงประเภทของพื้นที่ชุมน้ําในประเทศของตนเองแลวนํามาเชื่อมตอกันเปนแผนที่
ของ Lower Mekong Basin ในการจําแนกใชระบบการจําแนกของ DUGAN (1990) ซ่ึงรับรองโดย
อนุสัญญาแรมซาร 

   ป 2536    สํานักงานเลขานุการคณะกรรมาธิการลุมน้ําโขง  ไดจัดประชุมคณะทํางาน
การสํารวจจําแนกและจัดทําแผนที่แสดง  ประเภทของพื้นที่ ชุมน้ํ าในลุมน้ํ าโขงตอนลาง 
ประกอบดวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จัดขึ้นที่ นครเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมมีจุดประสงคที่จะ
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แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อหาวิธีการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่เหมะสมนํามาใชในลุมน้ําโขงตอนลาง 
จากการประชุมครั้งนั้น คณะทํางานไดนําเสนอผลงานใหกับคณะทํางานฝายไทยและมีความเห็นให
จัดทําระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยขึ้น ซ่ึงใชระบบการจําแนกที่มีความคลายคลึงกับ
ระบบการจําแนกของแรมซารและลุมน้ําโขงตอนลาง โดยไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการจําแนก 
แบงออกเปน 4 ช้ัน ไดแก ชนิด (Type)  ระบบ (System) ระบบยอย (Sub-system) และชั้น (Class) (ตารางที่  1) 

   ป 2543 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ใหกรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุม
เชิงปฏิบัติงานเรื่องระบบการจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ที่โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด 
จังหวัดขอนแกน เพื่อปรับปรุงระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําอยางเปนระบบ งายตอการจัดทําแผนที่     
ที่ประชุมจึงไดมีการปรับปรุงระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ตั้งแตระดับชนิด (Type) 
ระบบ (System) ระบบยอย (Sub-system) รวมทั้งเพิ่มรายละเอียดในระดับชั้น (Class) และชั้นยอย 
(Sub-class) เพื่อใชพิจารณาใหเหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนที่ โดยที่ประชุมไดพิจารณามาตราสวน
ที่เหมาะสมสําหรับใชในการจัดทําแผนที่ ดังนี้ 

     ระดับยอย (Sub-system) ถึงระดับชั้น (Class) หรือระดับนานาชาติใชมาตราสวน
ของแผนที่ 1:1,000,000 หรือเล็กกวา 
     ระดับชั้น (Class) หรือระดับชาติใชมาตราสวนของแผนที่ 1:250,000 - 1:50,000 
     ช้ันยอย (Sub-class) หรือระดับจังหวัด ใชมาตราสวนของแผนที่ 1:50,000 - 1:10,000 

   โดยมาตราสวนของแผนที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และวัตถุประสงคในการ
นําไปใชงาน รวมถึงการปรับปรุงและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในระดับชั้น(Class) และชั้นยอย (Sub-class) นั้น
รายละเอียดปลีกยอย อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคในการนําไปใชประโยชนตอไป 

   จากการสํารวจจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ไดปรับปรุงระบบ
การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในป 2536 มาเปนระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําป 2543 รวมทั้งไดปรับปรุงรหัส 
(Code) ใหงายตอความเขาใจและเปนระบบมากขึ้น (ตารางที่  2) 

3.2 ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยป 2536 

   การจําแนกพื้นที่ชุมน้ําจัดลําดับชั้นไดเปน 4 ช้ัน ไดแก 
   1. ชนิดหรือประเภท (Type)  
   2. ระบบ (System) 
   3. ระบบยอย (Sub-system) 
   4. ช้ัน (Class) 



Type (Code) System (Code) Sub-system  (Code) Class     (Code)
Salt Water (s) Marine/Coastal (SM) Subtidal (SMS)

1. Non vegetated (SMS1)  - Natural
     a. Rook Bottom (SMS1a)
     b. Unconsolidated Bottom (SMS1b)

2. Vegetated/Coral (SMS2)  - Natural
     a. Coral (Marine Subtidal Coral) (SMS2a)
 - Artificial (m)
     a. Coral (Marine Subtidal Coral Farm) (SMS2am)
 - Natural
     b. Seagrass (Marine Subtidal Seagrass) (SMS2b)
     c. Seaweed  (Marine Subtidal Seaweed) (SMS2c)
 - Artificial (m)
     c. Seaweed  (Marine Subtidal Seaweed Farm) (SMS2cm)
     d. Mariculture (Marine Subtidal Mariculture) (SMS2dm)

Marine/Coastal (SM) Intertidal (SMI)
1. Non vegetated (SMI1)  - Natural

     a. Beach (Coastal Beach) (SMI1a)

 - Artificial (m)

     a. Salt Work (Coastal Salt Work) (SMI1am)

 - Natural

     b.Mudflat (Coastal Mudflet) (SMI1b)

 - Artificial (m)

     c. Mariculture (Coastal Culture) (SMI1bm)

 - Natural

     c. Cliff (Coastal Cliff) (SMI1c)

     d. Saltflat (Coastal Saltflat) (SMI1d)

     e. Tide pool (Coastal Tide Pool) (SMI1e)

2. Vegetated/Coral (SMI2)  - Natural
     a. Coral (Marine Intertidal Coral) (SMI2a)

 - Artificial (m)

     a. Coral (Marine Intertidal Coral Farm) (SMI2am)

 - Natural
     b. Seagrass (Marine Intertidal Seagrass) (SMI2b)
     c. Seaweed (Marine Intertidal Seaweed) (SMI2c)

 - Artificial (m)

     c. Seaweed (Marine Intertidal Seaweed Farm) (SMI2cm)

 - Natural

     d. Tree/Shrubs (Coastal Mangrovs) (SMI2d)

ตารางที่ 1  การจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย ป 2536



Type (Code) System (Code) Sub-system  (Code) Class     (Code)

Salt Water (s) Marine/Coastal (SM) 2. Vegetated/Coral (SMI2)  - Artificial (m)

     d. Tree/Shrubs (Coastal Mangrovs Plantation) (SMI2dm)
Nontidal (SMN)

1. Non vegetated (SMN1)  - Artificial (m) (SMN1am)

     a. Mariculture (Nontidal Mariculture)

     b. Salt Work (Nontidal Salt Work) (SMN1bm)

Salt Water(S) Estuarine (SE) Subtidal (SES)

1. Non vegetated (SES1)  - Natural

     a. Rock Bottom (SES1a)

     b. Unconsolidated Bottom (SES1b)

2. Vegetated/Coral (SES2)  - Natural

     a. Coral (Estuarine Subtidal Coral) (SES2a)

 - Artificial (m)

     a. Coral (Estuarine  Subtidal Coral Farm) (SES2am)

 - Natural

     b. Seagrass (Estuarine Subtidal Seagrass) (SES2b)

     c. Seaweed  (Estuarine Subtidal Seaweed) (SES2c)

 - Artificial (m)

     c. Seaweed  (Estuarine Subtidal Seaweed Farm) (SES2cm)

     d. Mariculture (Estuarine Subtidal Mariculture) (SES2dm)

Estuarine (SE) Intertidal (SEI)

1. Non vegetated (SEI1)  - Natural

     a. Beach (Estuarine Beach) (SEI1a)

     b.Mudflat (Estuarine Mudflet) (SEI1b)

     c. Cliff (Estuarine Cliff) (SEI1c)

     d. Saltflat (Estuarine Saltflat) (SEI1d)

2. Vegetated/Coral (SEI2)  - Natural

     a. Coral (Estuarine Intertidal Coral) (SEI2a)

 - Artificial (m)

     a. Coral (Estuarine Intertidal Coral Farm) (SEI2am)

 - Natural

     b. Seagrass (Estuarine Intertidal Seagrass) (SEI2b)

     c. Seaweed (Estuarine Intertidal Seaweed) (SEI2c)

ตารางที่ 1  (ตอ)



Type (Code) System (Code) Sub-system  (Code) Class     (Code)
Salt Water(S) Estuarine (SE) 2. Vegetated/Coral (SEI2)      d. Tree/Shrubs (Estuarinel Mangrovs Swamp) (SEI2d)

     e. Forbs (Estuarine Saltmarsh) (SEI2e)
Estuarine (SE) Nontidal (SEN)

Salt Water (S) COASTAL LAGOON (SC)
Salt Water (S) INLAND SALT  LAKE (SI)
Fresh Water (F) Riverine (FR) River (FRR)  - Natural (FRR1a)

1. Perennial River (FRR1)      a. Pool (Pool in Perennial River) (FRR1b)
     b. Channel (Channel in Perennial River )
 - Artificial (m)
     b. Channel (Channel in Perennial River ) (FRR1bm)
 - Natural
     c. Rapid  (Perennial Rapid ) (FRR1c)
     d. Waterfall (Perennial Waterfal ) (FRR1d)

2. Seasonal River (FRR2)  - Natural
     a. Pool (Pool Seasonal River) (FRR2a)
     b. Channel (Channel Seasonal River ) (FRR2b)
 - Artificial (m)
     b. Channel (Seasonal Channel ) (FRR2bm)
 - Natural
     c. Rapid  (Seasonal Rapid ) (FRR2c)
     d. Waterfall (Seasonal Waterfall ) (FRR2d)

Riverrine (FR) River Bank/Beach/Bars (FRB)
Riverrine (FR) River Floodplain (FRF)

1. Floodplain Grassland  - Natural
(FRF1)      a. Grassland (Floodplain Grassland) (FRF1a)

 - Artificial (m)
     a. Rice (Floodplain Wet Rice) (FRF1am)
     b. Other Crops (Floodplain Other Crops) (FRF1bm)

2. Floodplain Tree/Shrubs  - Natural
(FRF2)      a. Tree/Shrubs (Seasonally Flooded Tree/Srubs) (FRF2a)

 - Artificial (m)
     a. Plantation/Orchards (Seasonally Plantation/Orchards) (FRF2am)

3. Seasonal  Floodplain Lake (FRF3)
4. Seasonal Floodplain Pond (FRF4)
5. Seasonal Backswamp/Marsh  - Natural
(FRF5)      a. Seasonal Backswamp/Marsh (FRF5a)

 - Artificial (m)
     a. Rice (Wet in Seasonal) (FRF5am)
   b. Other Crops (Other Crops in Seasonal) (FRF5bm)

ตารางที่ 1  (ตอ)



Type (Code) System (Code) Subs-ystem  (Code) Class     (Code)
Fresh Water (F) Lacustrine (FL) Lake (>8 ha) (FLL)

1. Permament  - Natural
 (FLL1)      a. Permanent Freshwater Lake (FLL1a)

 - Artificial (m)
     a. Permanent Freshwater Lake (FLL1am)

2. Seasonal  - Natural
 (FLL2)      a. Seasonal Freshwater Lake (FLL2a)

 - Artificial (m)
     a. Seasonal Freshwater Lake (FLL2am)

Lacustrine (FL) Pond (<8 ha) (FLP)  - Natural
1. Permanent (FLP1)      a. Permanent Freshwater Pond (FLP1a)

 - Artificial (m)
     a. Freshwater Aquaculture Pond (FLP1am)
     b. Sewage Treatment Pond (FLP1bm)
     c. Farm Pond (FLP1cm)
     d. Freshwater Cooling Pond (FLP1dm)
     e. Borrow Pit , Excavation (FLP1em)
     f. Other Permanent Freshwater Pond (FLP1fm)

2. Seasonal (FLP2)  - Natural
     a. Permanent Freshwater Pond (FLP2a)

Fresh Water(F) Palustrine (FP) Permenent Palustrine (FPP)
- Permenent Flooded/Wet  - Natural

     a. Grasses (Permanent Flood Grassland) (FPPa)
     b. Sedges (Permanent Freshwater Marsh) (FPPb)
     c. Tree/Shrubs (Permanent Swamp) (FPPc)

Palustrine (FP) Seasonal Palustrine(FPS)
- Seasonal Flooded/Wet  - Natural

     a. Grasses (Seasonal Flooded Grassland) (FPSa)
 - Artificial (m)
     a. Agricultural plantation (Seasonal Flooded Plantation) (FPSam)
 - Natural
     b. Sedges (Seasonal Flooded Plantation) (FPSb)
     c. Tree/Shrubs (Seasonal Flooded  Swamp) (FPSc)
 - Artificial (m)
     c. Tree/Shrubs (Seasonal Flooded  Plantation) (FPSam)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2537

ตารางที่ 1  (ตอ)
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   แตละลําดับชั้นจะจําแนกเปนโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดังนี้ 
   1. ชนิดหรือประเภท (Type) จําแนกเปน 2 ชนิด ไดแกชนิดของน้ําจืดและน้ําเค็ม 
(Fresh and Salt Water Type) โดยความแตกตางของความเค็มจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกัน
ตามชนิด (Species) ของพืชและสัตว การจําแนกชนิดของน้ําเค็มและน้ําจืดใชคาการนําไฟฟาเปน
ตัวช้ีวัด คือ 
     1.1 น้ําจืด (Fresh Water) จะมีคาการนําไฟฟานอยกวา 800 ไมโครโมหที่ 25 
องศาเซลเซียส หรือความเค็มนอยกวา 0.5 สวนในพัน (Parts Per Thousand :PPT) 
     1.2 น้ําเค็ม (Salt Water) และคาความเค็มภายในพื้นดิน (Inland Salt Lake) มีคาการนํา
ไฟฟามากกวา 800 ไมโครโมหที่ 25 องศาเซลเซียสหรือความเค็มมากกวา 0.5 สวนในพัน (Parts Per 
Thousand :PPT)   ยกเวนคาการนําไฟฟาระหวาง 0.5-5.0 PPT หรือ 800-4,500 ไมโครโมหที่ 25 องศาเซลเซียส
จะเรียกวาน้ํากรอย (Brackish) 

   2. ระบบ (System) จําแนกจากชนิดหรือประเภทไดดังนี้ 

     2.1 ชนิดน้ําจืด แบงไดเปน 3 ระบบ ไดแก 
      1) ระบบน้ําไหล (Riverine System) บริเวณแมน้ําและพื้นที่ที่เกิดขึ้นบนแผนดิน
สองขางของฝงแมน้ํา รวมทั้งสันดินริมน้ําที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น จนกระทั่งสิ้นสุด
ตามกระแสน้ําบริเวณที่ความเค็มของน้ํานอยกวา 0.5 PPT ระหวางระดับน้ําต่ําสุดประจําปปานกลาง 
      2) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) 
เปนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําที่มีตนไม ไมพุม ไมน้ํา ครอบคลุมพื้นที่นอยกวารอยละ 30 ของบริเวณน้ํา
ที่ถูกกักเก็บ บริเวณน้ําที่ถูกเก็บกักจากการกั้นแมน้ํา บอ หรือทะเลสาบ 
      3) ระบบบริเวณหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) 
เปนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําที่มีกลุมของพืชที่ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ถูกกักเก็บน้ํามากกวา รอยละ 30 

     2.2 ชนิดน้ําเค็ม แบงไดเปน 4 ระบบ ไดแก 
      1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) ประกอบดวยทะเลเปดมีไหลทวีป
รองรับและชายฝง จะประกอบดวยคลื่นและการไหลเวียนของน้ําการขึ้นลงของน้ํา ในระบบการจําแนก
พื้นที่ชุมน้ํา นับถึงบริเวณที่น้ําทะเลลงต่ําสุดไมเกิน 6 เมตร เทานั้น 
      2) ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) ไดแก ระบบชวากทะเล หมายถึงบริเวณที่อยู
ในทะเลและบางบริเวณที่ถูกบดบังจากแผนดิน เชน ปากแมน้ํา และมีบางเวลาที่น้ําเค็มถูกเจือจางลง
จากน้ําจืดที่ไหลลงมาจากแผนดิน 
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      3) ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon) ไดแก 
ทะเลสาบน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืดที่มีเสนทางเชื่อมโยงกับทะเล 
      4) ระบบทะสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake)ไดแก ทะเลสาบ 
ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ ที่เปนน้ําเค็มหรือน้ํากรอยที่อยูภายในแผนดิน  

   3. ระบบยอย (Sub-system) เปนการจําแนกโดยใชลักษณะภูมิสัณฐานมาใชประกอบ
เปนหลักจําแนกจากระบบไดดังนี้ 

     3.1 ชนิดน้ําจืด 
      3.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System) แบงได 3 ระบบยอย ดังนี้  
        1) แมน้ําลําคลอง ลําหวย ลําธาร (River/Canal/Stream/Channel)แยกยอย
ออกเปน 
         1.1) น้ําไหลตลอดป (Perennial River)  
         1.2) น้ําไหลบางฤดูกาล (Seasonal River) 
        2) ฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars)  
        3) ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) ไดแกพื้นที่ลุมต่ําหลังลําน้ําที่
น้ําจากแมน้ําเออลนตลิ่งทวมขึ้นไปถึงในหนาน้ําแยกยอยออกเปน 
         3.1) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงบริเวณทุงหญา/พรุหญา (Floodplain Grassland) 
         3.2) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงที่มีไมยืนตน/ไมพุม (Floodplain Tree/Shrubs) 
         3.3) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 
8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Lake) 
         3.4) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร หรือ 
8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond) 
         3.5) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน ริมฝง
น้ําทวมถึงบางฤดู (Seasonal Backswamp/Marsh) 
      3.1.2 ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine system) แบงได 
2 ระบบยอยโดยอาศัยขนาดของแหลงน้ําเปนขอกําหนด ดังนี้ 
        1) แหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร (Lake) แยกยอยออกเปน  
         1.1) มีน้ําขังตลอดป (Permanent) 
         1.2) มีน้ําบางฤดู (Seasonal) 
        2) แหลงน้ําที่มีน้ําขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร (Pond) 
แยกยอยออกเปน 
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         2.1) มีน้ําตลอดป (Permanent) 
         2.2) มีน้ําบางฤดู (Seasonal) 
      3.1.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) 
แบงได 2 ระบบยอย ดังนี้ 
        1) หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผิวน้ําและมีน้ําตลอดป 
(Permanent Palustrine) 
        2) หนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวารอยละ 30 ของผิวน้ําและมีน้ําบางฤดู 
(Seasonal Palustrine) 

     3.2 ชนิดน้ําเค็ม  
      3.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แบงได 3 ระบบยอย โดยใช
การทวมขังของน้ําเปนขอพิจารณา ดังนี้ 
        1) ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณที่พื้นลางถูกน้ําทวมขังตลอดเวลา
แยกยอยออกเปน 
         1.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
         1.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
        2) น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพื้นที่จะโผลเหนือน้ําและ
ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นลง แยกยอยออกเปน 
         2.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
         2.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
        3) ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) แยกออกเปน 
         3.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
      3.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) แบงได 3 ระบบ โดยใชการทวมขังของน้ํา
เปนขอพิจารณา ดังนี้ 
        1) ใตทะเล (Subtidal) ไดแก บริเวณที่พื้นลางถูกน้ําทวมขังตลอดเวลา
แยกยอยออกเปน 
         1.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
         1.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
        2) น้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) ไดแก บริเวณพื้นที่จะโผลเหนือน้ําและ
ถูกน้ําทวมตามกระแสน้ําขึ้นลง แยกยอยออกเปน 
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         2.1) ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) 
         2.2) มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) 
        3) ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) แยกออกเปนยังไม
มีการจําแนกระบบยอย 
      3.2.3 ระบบทะสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon) 
ยังไมมีการจําแนกระบบยอย 
      3.2.4 ระบบทะสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ยังไมมี
การจําแนกระบบยอย 
   4. ชั้น (Class) เปนการจําแนกเพื่ออธิบายถึงลักษณะของถิ่นอาศัย (Habitat) หรือ
ลักษณะเดนของรูปแบบของชีวิตของพืชหรือภูมิสัณฐานและวัสดุพื้นลาง (Substrate) ซ่ึงเปน
ลักษณะที่สามารถจดจําโดยปราศจากทางดานลักษณะสิ่งแวดลอม ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือสรางขึ้น แตละระบบยอยจะจําแนกชั้นได ดังนี้ 

     4.1 ชนิดน้ําจืด 

      4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine) 

        4.1.1.1 ระบบยอยแมน้ํา ลําคลอง ลําหวย ลําธาร (River/Canal/Steam/Chanel) 
แยกยอยเปน 2 สวน คือ ระบบยอยแมน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปและมีน้ําไหลบางฤดูจะจําแนกชั้น
โดยแบงประเภทจากลักษณะเดนของภูมิสัณฐาน ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น  
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจําแนกเปน 
           - แองน้ํา วังน้ําในแมน้ํา  (Pool) 
           - รองน้ําในแมน้ํา (Channel) 
           - เกาะแกงในลําน้ําเห็นตลอดป (Rapid) 
           - น้ําตก (Waterfall) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสราง จําแนกเปน 
           - คลองขุด ชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) 
        4.1.1.2 ร ะบบย อ ย ฝ ง แ ม น้ํ า  ต ล่ิ ง  ห าด  แ ละสั นท ร า ย  (River 
Bank/Beach/Bars) ไมมีการแบงชั้น 
        4.1.1.3 ระบบยอยที่ราบน้ําทวมถึง (River Floodplain) แยกยอยเปน 5 สวน 
จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของรูปแบบชีวิต ไมวาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น 
แบงชั้นได ดังนี้ 
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          1) ที่ราบลุมน้ําทวมถึงบริ เวณทุงหญา/พรุหญา(Floodplain 
Grassland) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนจากสิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ทุงหญา/พรุ
หญาธรรมชาติ (Grassland) และลักษณะเดนของพืชที่ปลูก ไดแกนาขาว (Rice) และพืชที่เพาะปลูก
อ่ืนๆ (Other plantation) 
          2) ที่ ร าบลุ มน้ํ าท วม ถึง  ที่ มี ไม ยืนตน /ไมพุ ม  (Floodplain 
Tree/Shrubs) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติ ไดแก ปาที่ถูกน้ําทวมบางฤดู 
ปาบุง ทาม (Swamp forest) และลักษณะเดนของพืชที่ปลูก ไดแก พื้นที่เพาะปลูกที่มีน้ําทวมบางฤดู/
เกษตรชลประทาน (Plantation/Orchards) 
          3) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่มากกวา 50 ไร 
หรือ 8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Lake) ไมมีการจําแนกชั้น 
          4) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณหนองน้ํา ซ่ึงมีพื้นที่นอยกวา 50 ไร 
หรือ 8 เฮคแตร และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Floodplain Pond) ไมมีการจําแนกชั้น 
          5) ที่ราบน้ําทวมถึงบริเวณที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะหลังคันดิน
ริมฝงน้ําน้ําทวมถึงบางฤดู (Seasonal Backswamp/Marsh) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึ้น
ธรรมชาติ ไดแก ทองทุงธรรมชาติ (Marsh) และลักษณะเดนของพืชที่ปลูก ไดแก นาขาวในเขต
ชลประทาน (Rice Field) และพื้นที่เกษตรชลประทานนอกเหนือจากนาขาว (Other crops) 

      4.1.2 ทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) 

        4.1.2.1 ระบบยอยแหลงน้ําขนาดมากกวา 50 ไร 8 เฮคแตร (Lake) 
ซ่ึงแยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่มีน้ําตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากแหลงน้ําธรรมชาติ
และแหลงน้ําที่สรางขึ้น 

         2) พื้นที่มีน้ําบางฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากแหลงน้ําธรรมชาติ
และแหลงน้ําที่สรางขึ้น 
        4.1.2.2 ระบบยอยแหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร หรือ 8 เฮคแตร (Pond) 
แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่มีน้ําตลอดป (Permanent) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond), ลักษณะเดนของ
แหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (Fresh Aquaculture Pond) บอบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage Treatment Pond), บอน้ําในไรนา (Farm Pond), บอที่นําไปใชในระบบหลอเย็น (Fresh 
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Water Cooling Pond) ขุมเหมืองแรราง, บอขุด (Borrow Pit, Excavation) และแหลงน้ําอื่นๆ (Other 
Permanent Freshwater Pond) 
          2) พื้นที่มีน้ําบางฤดู (Seasonal) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแก แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Fresh Water Pond) 
      4.1.3 ทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขังและที่ลุมแฉะ (Palustrine)  

        4.1.3.1 ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นตของผิวน้ํา
และมีน้ําตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนของพืชในสภาพธรรมชาติ 
ไดแก ทุงหญา/พรุหญา (Grassland), ทุงน้ําจืดที่มีพืชจําพวกกก แขม ออ (Sedges), และที่ลุมน้ําทวม
ที่ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพุม(Tree/Shrubs) 
        4.1.3.2 ระบบยอยหนองน้ําที่มีพืชน้ํามากกวา 30 เปอรเซ็นต ของผิวน้ํา
และมีน้ําบางฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนกชั้นจากลักษณะเดนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก 
ทุงหญา/พรุหญา (Grassland), ทุงน้ําจืดที่มีพืชจําพวก กก ออ (Sedges), ที่ลุ มน้ําทวมที่
ประกอบดวยไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) ลักษณะเดนของแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก พื้นที่
เกษตร (Agricultural) และพื้นที่เกษตรมีไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

     4.2 ชนิดน้ําเค็ม 

      4.2.1 ระบบทะเล/ชายฝง (Marine/Coastal) 

        4.2.1.1 ระบบยอยน้ําทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated/Coral) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก พื้นหินกรวดทราย (Rock Bottom) และพื้นเลน 
(Uncosolidated Bottom) 
          2) พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเล
ธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเละธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืชพรรณและ
ลักษณะของพื้นที่ที่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล 
(Seaweed farm) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
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        4.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะเดน
ของพืชพรรณและลักษณะเดนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก หาดทราย (Beach) 
หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) หนาผาโขดหิน (Cliff) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) และอาง
น้ํามีน้ําทะเลทวมขัง (Tide Pool) ลักษณะเดนของพื้นที่ที่สรางขึ้น ไดแก นาเกลือ (Salt Work) และ
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          2) พื้นที่ที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral)จําแนกชั้น
จากลักษณะเดนของพืชทะเลซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) 
แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลตามธรรมชาติ (Seaweed) ปาชายเลน 
ชายฝงทะเล (Mangrove) ลักษณะเดนของพืชพรรณและลักษณะของพื้นที่ที่สรางขึ้น ไดแก ปะการัง
เทียม  (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) แหลงพื้นที่ปลูกปาชายเลน 
(Mangrove plantation) 
        4.2.1.3 ระบบยอยไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal)จําแนก
ช้ันจากลักษณะเดนของพื้นที่ซ่ึงสรางขึ้น ไดแก แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) และนาเกลือ 
(Salt Work) 

      4.2.2 ระบบปากน้ํา (Estuarine)  

        4.2.2.1 ระบบยอยน้ําทวมตลอด (Subtidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะเดน
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก พื้นที่หินกรวด (Rock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated Bottom) 
          2) พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก  แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ 
(Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และลักษณะเดนของพืชพรรณและลักษณะเดน
ของพื้นที่ที่สรางขึ้น เชน แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหราย (Seaweed farm) 
และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
        4.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intetidal) แยกยอยออกเปน 2 สวน คือ 
          1) พื้นที่ไมมีพืชพรรณ (Non Vegetated) จําแนกชั้นจากลักษณะเดน
ของพืชพรรณและลักษณะเดนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก หาดทราย (Beach) 
หาดโคลน หาดเลน (Mudflat) หนาผา โขดหิน (Cliff) และพื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) 
          2) พื้นที่มีพืชพรรณ/ปะการัง (Vegetated/Coral) จําแนกชั้นจาก
ลักษณะเดนของพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก  แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) 
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แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) ปาชายเลนปากแมน้ํา 
(Mangrove) และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม (Frob) 
        4.2.2.3 ระบบยอยไมเกี ่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal)ไมมี
การจําแนกชั้น 

3.3 ระบบการจําแนกพื้นที่ลุมน้ําของประเทศไทย ป 2543 

   การจําแนกจัดลําดับได 5 ช้ันไดแก 
   1. ชนิดหรือประเภท (Type)  
   2. ระบบ (System) 
   3. ระบบยอย (Sub-system) 
   4. ช้ัน (Class) 
   5. ช้ันยอย (Sub-class) 
   แตละลําดับจําแนกโครงสรางลําดับชั้น (Hirachical Structure) ไดดังนี้ 

   1. ชนิดหรือประเภท (Type) จําแนก 2 ชนิด ไดแก 
     1.1 น้ําจืด (Fresh Water) 
     1.2 น้ําเค็ม (Salt Water)  

   2. ระบบ (System) จําแนกได 7 ระบบ ไดแก 
     2.1 ชนิดน้ําจืด แบงได 3 ระบบ ไดแก  
      1)     ระบบน้ําไหล (Riverine System)  
      2)    ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System)  
      3)  ระบบบริเวณหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) 
     2.2 ชนิดน้ําเค็ม แบงได 4 ระบบ ไดแก  
      1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal)  
      2) ระบบปากแมน้ํา (Estuarine)  
      3) ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืด ชายฝงทะเล (Coastal Lagoon)  
      4) ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) 

 

 



Type System Subsystem Class (Code) Sub-Class (Code)

 SALT WATER (S) MARINE/COASTAL Subtidal Subtidal (SMS) Subtidal (SMS)

 (SM) (SMS) 1.Natural-Nonvegetated (SMS1) 1.Natural-Nonvegetated (SMS1)

-Non vegetated (SMS1) -Non vegetated (SMS1)
Rock Bottom  (a) SMS1a1 Rock Bottom  (a) SMS1a2
Unconsolidated  (b) SMS1b1 Unconsolidated  (b) SMS1b2

 - Artificial-nonvegetated (SMS1m)  - Artificial-nonvegetated (SMS1m)
mariculture (j) SMS1jm1 mariculture (j) SMS1jm2

2. vegetated (SMS2) 2. vegetated (SMS2)

-Natural-vegetated (SMS2) -Natural-vegetated (SMS2)
 Coral (a) SMS2a1  Coral (a) SMS2a2
 Seagrass (b) SMS2b1  Seagrass (b) SMS2b2
 Seaweeds (c) SMS2c1  Seaweeds (c) SMS2c2

 - Artificial  vegetated (SMS2m)  - Artificial  vegetated (SMS2m)

 Coral/Reef (a) SMS2am1  Coral/Reef (a) SMS2am2

 Seaweeds (c) SMS2cm1  Seaweeds (c) SMS2cm2
MARINE/COASTAL  Intertidal Intertida (SMI) Intertida (SMI)

 (SM) (SMI) 1.Natural- Non vegetated (SMI1) 1.Natural- Non vegetated (SMI1)

-Non vegetated (SMI1) -Non vegetated (SMI1)

 Beach (c) SMI1c1  Beach (c) SMI1c2

 Mudflat (d) SMI1d1  Mudflat (d) SMI1d2

 Saltflat (e) SMI1e1  Saltflat (e) SMI1e2

 Cliff (f) SMI1f1  Cliff (f) SMI1f2

 Tide pool (g) SMI1g1  Tide pool (g) SMI1g2

 - Artificial  nonvegetated (SMI1m)  - Artificial  nonvegetated (SMI1m)

 Saltwork (i) SMI1im1  Saltwork (i) SMI1im2

Culture(Coastal Culture) (h) SMI1hm1 Culture(Coastal Culture) (h) SMI1hm2

2. vegetated (SMI2) 2. vegetated (SMI2)

-Natural-vegetated (SMI2) -Natural-vegetated (SMI2)
 Coral (a) SMI2a1  Coral (a) SMI2a2
 Seagrass (b) SMI2b1  Seagrass (b) SMI2b2
 Seaweeds (c) SMI2c1  Seaweeds (c) SMI2c2

Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SMI2d1 Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SMI2d2

 - Artificial  vegetated (SMI2m)  - Artificial  vegetated (SMI2m)

 Coral/Reef (a) SMI2am1  Coral/Reef (a) SMI2am2

 Seaweeds (c) SMI2cm1  Seaweeds (c) SMI2cm2

Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SMI2dm1 Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SMI2dm2
MARINE/COASTAL  Nontidal Nontidal (SMN) Nontidal (SMN)

 (SM) (SMN) 1.Natural- Non vegetated (SMN1) 1.Natural- Non vegetated (SMN1)

 - Artificial Non vegetate(SMN1m)  - Artificial Non vegetate(SMN1m)

 Saltwork (i) SMN1im1  Saltwork (i) SMN1im2

 Mariculture (j) SMN1jm1  Mariculture (j) SMN1jm2

2. vegetated (SMN2) 2. vegetated (SMN2)

 - Artificial  vegetate(SMN2m)  - Artificial  vegetate(SMN2m)

 Saltwork (i) SMN2im1  Saltwork (i) SMN2im2

 Mariculture (j) SMN2jm1  Mariculture (j) SMN2jm2

 SALT WATER (S) ESTUARINE Subtidal Subtidal (SES) Subtidal (SES)

 (SE)  (SES) 1.Natural- Non vegetated (SES1) 1.Natural- Non vegetated (SES1)

- Non vegetated (SES1) - Non vegetated (SES1)

Rock Bottom  (a) SES1a1 Rock Bottom  (a) SES1a2

Unconsolidated (b) SES1b1 Unconsolidated (b) SES1b2

ตารางที่ 2 ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทย ป 2543
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



Type System Subsystem Class (Code) Sub-Class (Code)

 - Artificial  nonvegetated (SES1m)  - Artificial  nonvegetated (SES1m)

 Mariculture (j) SES1jm1  Mariculture (j) SES1jm2

2. vegetated (SES2) 2. vegetated (SES2)

-Natural-vegetated (SES2) -Natural-vegetated (SES2)

 Coral (a) SES2a1  Coral (a) SES2a2

 Seagrass (b) SES2b1  Seagrass (b) SES2b2

 Seaweeds (c) SES2c1  Seaweeds (c) SES2c2

 - Artificial vegetate (SES2m)  - Artificial vegetate (SES2m)

 Coral (a) SES2am1  Coral (a) SES2am2

 Seaweeds (c) SES2cm1  Seaweeds (c) SES2cm2

ESTUARINE  Intertidal Intertidal (SEI) Intertidal (SEI)

(SE) (SEI)  1. Natural Non Vegetated (SEI1)  1. Natural Non Vegetated (SEI1)

-Non vegetated (SEI1) -Non vegetated (SEI1)

Rock Bottom  (a) SEI1a1 Rock Bottom  (a) SEI1a2

 Beach (c) SEI1c1  Beach (c) SEI1c2

 Mudflat (d) SEI1d1  Mudflat (d) SEI1d2

 Saltflat (e) SEI1e1  Saltflat (e) SEI1e2

 Cliff (f) SEI1f1  Cliff (f) SEI1f2

2. Vegetated/Coral (SEI2) 2. Vegetated/Coral (SEI2)

 - Natural Vegetated (SEI2)  - Natural Vegetated (SEI2)

 Coral (a) SEI2a1  Coral (a) SEI2a2

 Seagrass (b) SEI2b1  Seagrass (b) SEI2b2

 Seaweed (c) SEI2c1  Seaweed (c) SEI2c2

Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SEI2d1 Tree/Shrubs(Coastal Mangrove) (d) SEI2d2

 - Artificial vegetate (SEI2m)  - Artificial vegetate (SEI2m)

 Coral (a) SEI2am1  Coral (a) SEI2am2

ESTUARINE Nontidal Nontidal (SEN) Nontidal (SEN)

 (SE) (SEN)  1. Natural Non Vegetated (SEN1)  1. Natural Non Vegetated (SEN1)

-Non Vegetated (SEN1) -Non Vegetated (SEN1)

 Beach (c) SEN1c1  Beach (c) SEN1c2

 - Artificial Nonvegetate (SEN1m)  - Artificial Nonvegetate (SEN1m)

 Saltwork (i) SEN1im1  Saltwork (i) SEN1im2

 Mariculture (j) SEN1jm1  Mariculture (j) SEN1jm2

2. Vegetated (SEN2) 2. Vegetated (SEN2)

 - Natural Vegetated (SEN2)  - Natural Vegetated (SEN2)

Grass (f) SEN2f1 Grass (f) SEN2f2

Three/Shrubs (d) SEN2d1 Three/Shrubs (d) SEN2d2

Forbs (Esturine Saktnarsh) (e) SEN2E1 Forbs (Esturine Saktnarsh) (e) SEN2E2

 - Artificial  vegetated (SEN2m)  - Artificial  vegetated (SEN2m)

Three/Shrubs (d) SEN2dm1 Three/Shrubs (d) SEN2dm2

Rice (g) SEN2gm1 Rice (g) SEN2gm2

SALT WATER (S) Coastal Lagoon (SC1) SC1 Coastal Lagoon (SC2) SC2

SALT WATER (S) Inland Salt Lake(SI1) SI1 Inland Salt Lake(SI2) SI2

ตารางที 2 (ตอ)



Type System Subsystem Class (Code) Sub-Class (Code)

 FRESH WATER (F)  Riverine Perennial River  Perennial River (FRP)  Perennial River (FRP)

 (FR) (FRP)  -Natural Non Vegetated (FRP1)  1. Natural Non Vegetated (FRP1)

 Pool (a) FRP1a1  Pool (a) FRP1a2

Channel (b) FRP1b1 Channel (b) FRP1b2

 Rapid (c) FRP1c1  Rapid (c) FRP1c2

 Waterfall (d) FRP1d1  Waterfall (d) FRP1d2

River Bank/Beach /Bars (e) FRP1e1 River Bank/Beach /Bars (e) FRP1e2

 - Artificial Non vegetated (FRP1m)  - Artificial Non vegetated (FRP1m)

Channel (b) FRP1bm1 Channel (b) FRP1bm2

River Bank/Beach /Bars (e) FRP1em1 River Bank/Beach /Bars (e) FRP1em2

 Riverine  (FR) Seasonal River  Seasonal River (FRS)  Seasonal River (FRS)

(FRS)  -Natural Non Vegetated (FRS1)  -Natural Non Vegetated (FRS1)

 Pool (a) FRS1a1  Pool (a) FRS1a2

Channel (b) FRS1b1 Channel (b) FRS1b2

 Rapid (c) FRS1c1  Rapid (c) FRS1c2

 Waterfall (d) FRS1d1  Waterfall (d) FRS1d2

River Bank/Beach /Bars (e) FRS1e1 River Bank/Beach /Bars (e) FRS1e2

 - Artificial Nonvegetated (FRS1m)  - Artificial Nonvegetated (FRS1m)

Channel (b) FRS1bm1 Channel (b) FRS1bm2

River Bank/Beach /Bars (e) FRS1em1 River Bank/Beach /Bars (e) FRS1em2

 Riverine River Floodplain River Floodplain (FRF) River Floodplain (FRF)

 (FR)  (FRF)  -Natural  Vegetated (FRF2)  -Natural  Vegetated (FRF2)

 Grassland (a) FRF2a1  Grassland (a) FRF2a2

Three/Shrubs (b) FRF2b1 Three/Shrubs (b) FRF2b2

Seasonal Backswamp/Marsh (c) FRF2c1 Seasonal Backswamp/Marsh (c) FRF2c2

 - Artificial Vegetated (FRF2m)  - Artificial Vegetated (FRF2m)

 Rice (a) FRF2am1  Rice (a) FRF2am2

Plnatation/Orchard (tree/Shrubs) (b) FRF2bm1 Plnatation/Orchard (tree/Shrubs) (b) FRF2bm2

 Other Crops (c) FRF2cm1  Other Crops (c) FRF2cm2

 FRESH WATER (F) LACUSTRINE  Permanent lacustrine Permanent Lacustrine (FLP) Permanent Lacustrine (FLP)

 (FL) (FLP)  -Natural Non Vegetated (FLP1)  -Natural Non Vegetated (FLP1)

Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1a1 Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1a2

(lake >8 ha) (lake >8 ha)

Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1b2

(pond <8 ha)

 - Artificial Non Vegetated (FLP1m)  - Artificial Non Vegetated (FLP1m)

Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1am1 Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1am2

(lake >8 ha) (lake >8 ha)

Permanent Fresh Water Lake (a) FLP1bm2

(pond <8 ha)

LACUSTRINE   Seasomal Lacustrine Seasomal Lacustrine (FLS) Seasomal Lacustrine (FLS)

(FL) (FLS)  -Natural Non Vegetated (FLS1)  -Natural Non Vegetated (FLS1)

Seasonal Fresh Water Lake (a) FLS1a1 Seasonal Fresh Water Lake (a) FLS1a2

(lake >8 ha) (lake >8 ha)

LACUSTRINE   Seasomal Lacustrine Seasomal Lacustrine (FLS) Seasonal Fresh Water Lake (a) FLS1b2

(FL) (FLS) (pond <8 ha)

 - Artificial Non Vegetated (FLS1m)  - Artificial Non Vegetated (FLS1m)

Seasonal Fresh Water Lake (a) FLS1am1 Seasonal (a)  ( Lake Reservior >8 ha) FLS1am2

(lake >8 ha) Seasonal (b)  ( pond <8 ha) FLS1bm2

ตารางที 2 (ตอ)



Type System Subsystem Class (Code) Sub-Class (Code)

 FRESH WATER (F) PALUSTRINE  Permanent palustrine Permanent palustrine (FPP) Permanent palustrine(FPP)

(FP) (FPP)  - Natural Vegetated (FPP2)  - Natural Vegetated (FPP2)

Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotus/Floating FPP2a1 Moss/Bog (a) FPP2a2

Tree/Shrubs (f) FPP2f1 Grasses (b) FPP2b2

Sedges (c) FPP2c2

Lotus (d) FPP2d2

Floating (e) FPP2e2

Tree/Shrubs (f) FPP2f2

 - Artificial Vegetated (FPP2m)  - Artificial Vegetated (FPP2m)

Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotus/Floating FPP2am1 Grasses (b) FPP2bm2

Tree/Shrubs (f) FPP2fm1 Sedges (c) FPP2cm2

Lotus (d) FPP2dm2

Floating (e) FPP2em2

Tree/Shrubs (f) FPP2fm2

PALUSTRINE  Seasonal Palustrine    Seasonal  Palustrine (FPS)  Seasonal  Palustrine (FPS)

(FP) (FPS)  - Natural Vegetated (FPS2)  - Natural Vegetated (FPS2)

Grasses/Sedges/Lotus/Floating (a) FPS2a1 Grasses (b) FPS2b2

Tree/Shrubs (f) FPS2f1 Sedges (c) FPS2c2

Lotus (d) FPS2d2

Floating (e) FPS2e2

Tree/Shrubs (f) FPS2f2

 - Artificial Vegetated (FPS1m)  - Artificial Vegetated (FPS2m)

Grasses/Sedges/Lotus/Floating (a) FPS2am1 Grasses (b) FPS2bm2

Tree/Shrubs (f) FPS2fm1 Sedges (c) FPS2cm2

Lotus (d) FPS2dm2

Floating (e) FPS2em2

Tree/Shrubs (f) FPS2fm2

หมายเหตุ : รวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบการจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย โรงแรมโซฟเทล ราชาออรคิด จังหวัดขอนแกน 2543

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2543

ตารางที่ 2 (ตอ)
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   3. ระบบยอย (Sub-System) จําแนกเปน 

     3.1 ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

      3.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System) แบงได 3 ระบบยอย ไดแก  
        1) ระบบยอยน้ําไหลตลอดป (Perennial River) 
        2) ระบบยอยน้ําไหลบางฤดูกาล (Seasonal River)  
        3) ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) 
      3.1.2 ระบบทะสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) 
แบงไดเปน 2 ระบบยอย ไดแก 
        1) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง บอ สระ อางเก็บน้ําที่มีน้ําขังตลอดป 
(Permanent Lacustrine) 
        2) ระบบทะเลสาบ  หนอง  บึง  บอ  สระ  อาง เก็บน้ํ ามีน้ํ าบางฤดู 
(Seasonaol Lacustrin) 
      3.1.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine System) 
แบงไดเปน 2 ระบบยอย ไดแก 
        1) ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ที่มีน้ําขังตลอดป 
(Permanent Palustrine) 
        2) ระบบทุงหนองน้ํา  ที่ ลุมน้ํ าขัง  ที่ ลุมชื้นแฉะ  พรุ  ที่มีน้ํ าบางฤดู 
(Seasonal Palustrine) 

     3.2 ชนิดน้ําเค็ม (Salt Water) 

      3.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แบงไดเปน 3 ระบบยอย ไดแก  
        1) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่อยูใตทะเล (Subtidal)  
        2) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่มีน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal)  
        3) ระบบทะเล/ชายฝงทะเลที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล 
(Nontidal) 
      3.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine ) แบงไดเปน 3 ระบบยอย ไดแก 
        1) ระบบปากแมน้ําที่อยูใตทะเล (Subtidal) 
        2) ระบบปากแมน้ําที่มีน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) 
        3) ระบบปากแมน้ําที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ําทะเล (Nontidal) 
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      3.2.3 ระบบทะเลสาบน้ําเค็ม/น้ํากรอย/น้ําจืดชายฝงทะเล (Coastal Lagoon) 
ยังไมมีการจําแนกระบบยอย 
      3.2.4 ระบบทะเลสาบน้ําเค็มภายในแผนดิน (Inland Salt Lake) ยังไมมีการ
จําแนกระบบยอย 

   4. ชั้น (Class) จําแนกเปน 

     4.1 ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

      4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System)  แตระบบยอยจะจําแนกชั้นออกจาก
ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ํา
แตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนกไดดังนี้ 
        4.1.1.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Perennial River) จําแนกไดดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แองน้ํา วังน้ําวนแมน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา 
(Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย สรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติคลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
        4.1.1.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Sesonal River) จําแนกไดดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แองน้ํา วังน้ําวนแมน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา 
(Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย สรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติคลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
        4.1.1.3 ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน ทุงหญา (Grassland) ปาบุง ปาทาม (Swamp forest) และ พื้นที่ลุมที่มีน้ําทวมขังบางฤดู 
(Seasonal/Backswamp)  
          2) ลักษณะที ่เกิดขึ ้นจากมนุษยสรางขึ ้นและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน นาขาว (Rice) สวนไมผล (Plantation/Orchard) และพืชอ่ืนๆ (Orther Crops)  
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      4.1.2 ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) 
แตระบบยอยจะจําแนกชั้นจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย
รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําแตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.1.2.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Permanent Lacustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
        4.1.2.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Seasonal Lacustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 

      4.1.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมน้ําแฉะ พรุ (Palustrine System) 
แตละระบบยอยจะจําแนกชั้นจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย 
รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําแตละชนิดวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.1.3.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ  จําแนกเปนพืชช้ันต่ํา  หญา  ออ  กก  แขม  หญาแหวหมู  บัว  และพืชลอยน้ํา
(Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotus/Floating) และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นและมีพืชพรรณธรรมชาติ 
จําแนกเปนพืชช้ันต่ํา  หญา  ออ  กก  แขม  หญาแหวหมู บัว และพืชลอยน้ํา (Moss/Bog/Grasses/Sedges/Lotas/Floating)  
และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shubs) 
        4.1.3.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปนหญา   ออ   กก   แขม  หญาแหวหมู บัว  และพืชลอยน้ํา  (Grasses/Sedges/Lotus/Floating)    และไมยืนตน/
ไมพุม (Tree/Shrubs) 
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          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น   และมีพืชพรรณธรรมชาติ 
จํ า แ น ก เ ป น  ห ญ า  ก ก  แ ข ม  อ อ  ห ญ า แ ห ว ห มู  บั ว  แ ล ะ พื ช ล อ ย น้ํ า 
(Grasses/Sedges/Lotus/Floating)และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

     4.2 ชนิดน้ําเค็ม 

      4.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แตละระบบยอยจําแนกชั้น
ออกจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช 
        4.2.1.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
และแหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
        4.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน หาดทราย (Beach) หาดโคลนหาดเลน (Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ 
(Saltflat) หนาผาโขดหิน (Cliff) และแองน้ําที่มีน้ําทะเลทวมขัง (Tide Pool) 
          2) ลักษณะที ่เกิดจากมนุษยสรางขึ ้น  จําแนกเปน  นาเกลือ 
(Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และปาชายเลน (Mangrove) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่ เกิดจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) และแหลง
พื้นที่ปลูกปาชายเลน (Mangrove plantation)  
        4.2.1.3 ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก ดังนี้ 
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          1) ล ักษณะที ่มน ุษ ย สร า งขึ ้น  และไม ม ีพ ืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  

          2)  ลักษณะที่มนุษยสรางขึ้นและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)   
     4.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuarine) แตละระบบยอย จําแนกชั้นออกจากลักษณะที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.2.2.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal)จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ลักษณะที่ เกิดจากมนุษยสรางขึ้น และไมมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติจําแนกเปน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
และแหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้น และมีพืช
พรรณตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล 
(Seaweed farm) 
        4.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนกดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณมีหินกรวด (Bock Boltom) ชายหาด (Beach) หาดโคลน หาดเลน 
(Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) และหนาผาโขดหิน (Cliff) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และ ปาชายเลน (Coastal Mangrove)  
          3) ลักษณะพืชพรรณที่เ ก ิดจ ากมนุษย สร า งขึ ้น  ไดแก 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) 
        4.2.1.3 ระบบยอยที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก
ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติจําแนกเปน หาดทราย (Beach) 
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          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น และไมมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติจําแนกเปน นาเกลือ (Salt Work) และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน หญา  (Grass) ไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs)และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม 
(Frob) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น และมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปนไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) และ ขาว (Rice) 
 
  5) ชั้นยอย (Sub-class)  
    4.1ชนิดน้ําจืด (Fresh Water) 

      4.1.1 ระบบน้ําไหล (Riverine System)  แตระบบยอยจะจําแนกชั้นออกจาก
ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ํา
แตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนกไดดังนี้ 
        4.1.1.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Perennial River) จําแนกไดดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แองน้ํา วังน้ําวน แมน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา 
(Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย สรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติคลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
        4.1.1.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Sesonal River) จําแนกไดดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แองน้ํา วังน้ําวนแมน้ํา (Pool) รองน้ําในแมน้ํา (Channel) เกาะแกงในลําน้ํา 
(Rapid) น้ําตก (Waterfall) และฝงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทราย (River Bank/Beach/Bars) 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย สรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติคลองชลประทาน คลองสงน้ํา (Channel) บึงแมน้ํา ตล่ิง หาด สันทรายที่มนุษยสรางขึ้น 
(River Bank/Beach/Bars)  
        4.1.1.3 ที่ราบลุมน้ําทวมถึง (River Floodplain) จําแนก ดังนี้ 
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          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตามธรรมชาติ 
จําแนกเปน ทุงหญา (Grassland) ปาบุง ปาทาม (Swamp forest) และ พื้นที่ลุมที่มีน้ําทวมขังบางฤดู 
(Seasonal/Backswamp)  
          2) ลักษณะที ่เกิดขึ ้นจากมนุษยสรางขึ ้นและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน นาขาว (Rice) สวนไมผล (Plantation/Orchard) และพืชอ่ืนๆ (Orther Crops)  

      4.1.2 ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine System) 
แตระบบยอยจะจําแนกชั้นจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษย
รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําแตละลักษณะวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.1.2.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Permanent) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร 
          3) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          4) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร 
        4.1.2.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Seasonal Lacustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร 
          3) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดมากกวา 50 ไร 
          4) ลักษณะที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้นและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงน้ําที่มีขนาดนอยกวา 50 ไร 

      4.1.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมน้ําแฉะ พรุ (Palustrine System) 
แตละระบบยอยจะจําแนกชั้นจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษย 
รวมกับชนิดพืชที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําแตละชนิดวามีพืชหรือไมมีพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.1.3.1 ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป (Permanent Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
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          1) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน  พืชช้ันต่ํา  (Moss/Bog)  หญา  (Grasses)  พืชจําพวกกก  ออ  แขม  หญา
แหวหมู (Sedges) บัว (Lotus) พืชลอยน้ํา (Floating) และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นและมีพืชพรรณธรรมชาติ 
จําแนก เปน หญา  (Grasses) พืชจําพวก กก ออ (Sedges) บัว (Lotus) พืชลอยน้ํา (Floating) และไม
ยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
        4.1.3.2 ระบบยอยมีน้ําไหลบางฤดู (Seasonal Palustrine) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน หญา  (Grasses) พืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู (Sedges) บัว 
(Lotus) พืชลอยน้ํา (Floating) และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 
          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นและมีพืชพรรณธรรมชาติ 
จําแนก หญา  (Grass) พืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู (Sedges) บัว (Lotus) พืชลอยน้ํา 
(Floating) และไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) 

     4.2 ชนิดน้ําเค็ม 

      4.2.1 ระบบทะเล/ชายฝงทะเล (Marine/Coastal) แตละระบบยอยจําแนกชั้น
ออกจากลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช 
        4.2.1.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
และแหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
        4.2.1.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน หาดทราย (Beach) หาดโคลนหาดเลน (Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ 
(Saltflat) หนาผาโขดหิน (Cliff) และแองน้ําที่มีน้ําทะเลทวมขัง (Tide Pool) 
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          2) ลักษณะที ่เกิดจากมนุษยสรางขึ ้น  จําแนกเปน  นาเกลือ 
(Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และปาชายเลน (Mangrove) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่ เกิดจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) และแหลง
พื้นที่ปลูกปาชายเลน (Mangrove plantation)  
        4.2.1.3 ระบบยอยไมเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก ดังนี้ 
          1) ล ักษณะที ่มน ุษ ย ส ร า ง ขึ ้น แ ล ะ ไม ม ีพ ืชพ ร รณต าม
ธรรมชาติ จําแนกเปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  

          2) ล ักษณะที ่เ ก ิดมน ุษย สร า งขึ ้น และม ีพ ืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน นาเกลือ (Salt Work) และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) 

      4.2.2 ระบบปากแมน้ํา (Estuanine) แตละระบบยอย จําแนกชั้นออกจาก
ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นรวมกับชนิดพืช จําแนก ดังนี้ 
        4.2.2.1 ระบบยอยใตทะเล (Subtidal)จําแนก ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณหินกรวด (Bock Bottom) และพื้นเลน (Unconsolidated)  
          2) ลักษณะที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา (Aquaculture) 
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
และแหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่เกิดขึ้นจากมนุษยสรางขึ้น จําแนกเปน 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (Seaweed farm) 
        4.2.2.2 ระบบยอยน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) จําแนกดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปน บริเวณมีหินกรวด (Rock Bottom) ชายหาด (Beach) หาดโคลน หาดเลน 
(Mudflat) พื้นที่ลุมราบมีคราบเกลือ (Saltflat) และหนาผาโขดหิน (Cliff) 
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          2) ลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณตาม
ธรรมชาติ จําแนกเปน แหลงปะการังธรรมชาติ (Coral) แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (Seagrass) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (Seaweed) และ ปาชายเลน (Coastal Mangrove)  
          3) ลักษณะพืชพรรณที่เ ก ิดจ ากมนุษย สร า งขึ ้น  ไดแก 
แหลงปะการังเทียม (Coral farm) 
        4.2.1.3 ระบบยอยที่ไมเกี่ยวของกับการขึ้นลงของน้ํา (Nontidal) จําแนก
ดังนี้ 
          1) ลักษณะที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและไมมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติจําแนกเปน หาดทราย (Beach) 
          2) ลักษณะที ่เกิดจากมนุษยสรางขึ ้น  จําแนกเปน  นาเกลือ 
(Salt Work) และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)  
          3) ลักษณะที ่ เก ิดขึ ้น เองตามธรรมชาติและมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติ จําแนกเปนหญา (Grasses) ไมยืนตน/ไมพุม (Tree/Shrubs) และที่ลุมน้ํากรอย/พรุเค็ม 
(Frob) 
          4) ลักษณะพืชพรรณที่ เกิดจากมนุษยสรางขึ้น   จําแนก
เปน  ไมยืนตน /ไมพุม  (Tree/Shrubs)  และ  ขาว  (Rice)  
 
       
 



บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 

4.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวดัพิษณุโลกตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 16๐2/-17๐44/ เหนือ
และเสนแวงที่ 99๐52/-101๐04/ ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 10,815.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,906 ไร 
จังหวดัมีเนื้อทีม่ากเปนอันดบัที่ 16 ของประเทศ และมีเนือ้ที่มากเปนอนัดับที่ 8 ของภาคเหนือ แบงเขต
การปกครองออกเปน 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา 
อําเภอบางกระทุม อําเภอวดัโบสถ อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอเนนิมะปราง 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ  จังหวดัอุตรดิตถ 
ทิศใต   ติดตอกับ  จังหวดัพิจิตร 
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ  จังหวดัเพชรบรูณ จังหวัดเลย 
ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ  จังหวดัสุโขทัย 

4.2 ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก ทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตที่ราบสูงและมี
ขอบเขตภูเขาสูง ดานตะวันออกและตะวนัออกเฉยีงเหนือซ่ึงอยูในทองทีอํ่าเภอวังทอง อําเภอวดัโบสถ 
อําเภอชาติตระการ และอําเภอเนินมะปราง ทั้งนี้เขตที่ราบหุบเขานครไทยเปนที่ราบดินตะกอนที่
อุดมสมบูรณที่มีลักษณะเปนแบบคุงกะทะ สวนที่ราบหุบเขาชาติตระการ มีรูปรางคลายพระจันทรเสี้ยว 
เปนที่ราบดนิตะกอนที่อุดมสมบูรณเชนเดยีวกัน 

พื้นที่ตอนกลางทางใตเปนทีร่าบและตอนใตเปนที่ราบลุม โดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําแมน้ํานาน
และแมน้ํายม เปนยานการเกษตรที่สําคัญที่สุดของจังหวดั ซ่ึงอยูในทองที่อําเภอบางระกํา อําเภอเมอืง
พิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม และบางสวนของอําเภอวงัทอง และอําเภอเนินมะปราง 

4.3 ภูมิสัณฐาน 
ภูมิสัณฐานของจังหวดัพิษณโุลกแบงได 6 ลักษณะ ดังนี ้
1. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมตะกอนลําน้ํา ยุคปจจุบัน (Recent Alluvium) พบวาเปน

แนวยาวจากเหนือลงสูทางทิศใต ตามแนวสองฝงของแมน้ํานานจากอําเภอพรหมพิรามจนถึงอําเภอบางระกํา 
และพบเปนพืน้ที่แคบบางกวางบาง ตามแนวสองฝงของแมน้ํายม แมน้าํวังทองและแมน้ํานอย  



 36 

 2. ลักษณะภูมิประเทศที่เกดิจากการทับถมของตะกอนลําน้ํายุคเกา (Old Alluvium) บนลาน
ตะพักลําน้ําระดับต่ํา พบเปนแนวยาวจากเหนือลงสูทศิใตสองฝากฝงของแมน้ํานาน และแมน้าํยม 
นอกจากนี้ยังพบตามแนวรมิฝงของแมน้ํานอยและแมน้าํวังทอง สภาพภมูิประเทศชนิดนี้อยูถัดจาก
ลักษณะภูมิประเทศที่เกดิจากการทับถมของตะกอนลําน้ํายุคปจจุบัน และอยูในระดับที่สูงกวาลักษณะ
พื้นที่สวนใหญเปนที่คอนขางราบเรียบ ถึงที่ลาดชันเล็กนอยความลาดชันของพื้นที่อยูระหวาง 1-5 % 

 3. ลักษณะภูมิประเทศที่เกดิจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (Old Alluvium) บนลานตะพกั
ลําน้ําระดับกลางและระดับสงู (midle and high terrace) พบมากบริเวณใกลๆ ภูเขาทางทิศตะวนัออก มี
ลักษณะเปนเนนิตะกอนรูปพดัติดตอกนั โดยมีสภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน 
(undulating to rolling) มีความลาดชันของพื้นที่ 2-15 เปอรเซนต 

 4. ลักษณะภูมิประเทศทีเ่กดิจากการทบัถมของตะกอนลําน้าํ ผสมกับการทบัถมของหนิดาดเชิงเขา
ตามบริเวณแองหุบเขา พบในบริเวณที่เปนเทือกเขานอยใหญสลับซับซอนกัน เชน แองหุบเขา อําเภอ
นครไทย อําเภอชาติตระการ แองหุบเขาทรพัยไพวัลย และแองหุบเขาลมนอย เปนตน โดยทั่วๆไปแลว
แองหุบเขาเหลานี้ มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเรียบ ผืนเล็กบางใหญบางสลับกันไปกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 
และหรือลูกคลื่นลอนชัน และมักพบลําหวยขนาดเล็กและขนาดใหญอยูมากมายลําหวยเหลานี้มีน้าํไหล
ไมตลอดป 

 5. ลักษณะภูมิประเทศทีเ่กดิจากการผุพงัสลายตัวของหนิบนที่ลาดเชิงเขา (foothill slope) มีลักษณะ
พื้นที่เปนเนินเขา (hill) สลับกับที่ลาดเชิงเขา 

 6. ลักษณะภูมิประเทศที่เกดิจากการผุพังสลายของหินบนไหลเขาและสันเขา ลักษณะของพื้นที่
บริเวณนี้เปนเทือกเขา (mountain range) สลับซับซอนกัน สูงบาง ต่ําบางโดยมีความลาดเทของพื้นที่
เฉลี่ยตั้งแต 50 เปอรเซ็นต ขึ้นไป 

4.4 ธรณีสัณฐาน 

  จากแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2525 ขนาดมาตราสวน 
1: 1,000,000 พบวา จังหวัดพิษณุโลกมหีนิอยู 2 พวก คือ หินตะกอนและหินแปร ซ่ึงพบเปนสวนใหญ
ของจังหวดั สวนหนิอัคนีพบเปนบริเวณเล็กๆ 
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 หินตะกอนและหินแปร ประกอบดวยหนิตางๆ ดังนี้ 

  1. ตะกอนลําน้ําตามที่ราบลุม (Alluvial deposit) บริเวณนี้เปนสวนที่สะสมของตะกอนพวก
กรวด ทราย ทรายแปง และดนิเหนยีว ตามลําน้ํานาน และแมน้ํายม 

  2. ลานตะพักลําน้ําและตะกอนเชิงเขา (Terrace and Colluvial deposits) เปนบริเวณที่
ประกอบดวยตะกอนจําพวกกรวด  ทราย และที่เกิดจากตะกอนทางน้ําเกา (Old Alluvials)  และตะกอนเชิงเขา 

  3. หนวยหนิโคกกรวด (Khok Kruat Formation) ประกอบดวยหินทรายสีน้ําตาล สีน้ําตาล
แกมแดง โดยมช้ัีนบางๆ ของหินดนิดาน และหนิทรายแปง และปนดวยแรไมกา และหนิกรวดมาเมด็นูน 

  4. หินหนวยภูพาน (Phu Phan Formation) ประกอบดวยหินทรายสีขาว สีสมออน และ
หินปนกรวด แสดงชั้นรอยขวางทั่วไป และมีช้ันหินดินดานแทรกสลบั 

  5. หินหนวยเสาขรัว (Sao Khan Formation) ประกอบดวยหินทรายสีน้ําตาลแกมแดง มีไมกา 
หินทรายแปง สีน้ําตาลแกมขาว สีน้ําตาลแกมแดง หินดินดานสีน้ําตาลแกมมวง สีแดงอิฐ มีไมกาและ
หินกรวดมนเม็ดปูน 

  6. หินหนวยพระวิหาร (Phra Wihan Formation) ประกอบดวยหินทรายสีขาว สีชมพูแสดง
ลักษณะชั้นรอยขวางอยูทั่วไป มีช้ันที่มีกรวดอยูตอนบนและมีช้ันดนิดานสีเทา สีน้ําตาลแกมแดงแทรก
สลับอยูบาง 

  7. หนวยหนิภกูระดึง (Phu Kradung Formation) ประกอบดวยหินดินดานสีน้ําตาล สีน้ําตาล
แกมแดง มีไมกา หินทรายแปง และหนิทรายสีน้ําตาล สีเทา มีไมกา แสดงชั้นรอยขวางขนาดเลก็และ
หินกรวดมนเม็ดปูน 

  8. หนวยหนิผานกเคา (Pha Nok Khao Formation) ประกอบดวยหนิปนูสีเทา ลักษณะชั้น
คอนขางหนามาก หินเซิรตสีดําลักษณะเปนกอน หรือช้ันบางๆ มีหินดินดานสีเทา ลักษณะชัน้บาง
แทรกสลับ 

  9. หนวยหนิหวยหินลาด (Hua Hin Lat Formation) ประกอบดวยหนิกรวดมนสีเทา น้าํตาลแกมแดง 
หินทรายสีน้ําตาลแกมแดง หินดินดานสีเทาจนถึงดํา หนิโคลนและหนิปูนโคลนสีเทา บางสวนมทีัฟฟ
และแอกโกลเมอเรตแทรกสลับ 
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  หินอัคนี พบอยูในยุค Triassic และ Permain ประกอบดวยหินพวกทัฟฟ แอกโกลเมอเรต 
ไรโอไลต และแอนดีไซต พบเปนบริเวณเล็กนอย บริเวณเขตติดตอของอําเภอชาติตระการกับจงัหวัด
อุตรดิตถ 

4.5 ภูมิอากาศ 

จังหวดัพิษณุโลก สภาพภมูิอากาศโดยทัว่ไปมีลักษณะรอนชื้น ฝนตกชุกสลับกับแหงแลง 
(Tropical wet and dry climate) มีลมมรสุมพัดผาน โดยเปนลมทีเ่กดิจากการแตกตางทางดานอณุหภูมิ
และความกดอากาศระหวางพืน้ดนิสามารถแบงฤดูกาลได 3 ฤดูกาล คือ  

ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉยีงใต   

ฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดเอาอากาศแหงและหนาวเย็นมาทําใหหนาวจัดในเดือนธันวาคม  

ฤดูรอน ประมาณเดือนมนีาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  

 จากขอมูลภูมอิากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจอากาศ อําเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 
ชวงป พ.ศ. 2512-2543 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.7 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมสูิงสุดเฉลี่ยในเดือน
เมษายน คือ 37.3 องศาเซลเซียส และอณุหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในเดือน มกราคมและธันวาคม คือ 18.4 
องศาเซลเซียส 

 2. ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยรวมตลอดป 1,335.6 มิลลิเมตร จํานวนวนัที่ฝนตกเฉลี่ย
ตลอดป 117.1 วัน เดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดมีปริมาตร 256.7 มิลลิเมตร 

 3. ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 71 เปอรเซ็นต มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
สูงสดุในเดือนสิงหาคมและกันยายน คือ 92 เปอรเซ็นต และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุดเดอืน 
กุมภาพนัธ คือ 38 เปอรเซ็นต 
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4.6 ทรัพยากรน้ํา 

  จังหวดัพิษณุโลกมีแมน้ําสายสําคัญอยู 4 สาย คือ แมน้ํายม แมน้ํานาน แมน้ําแควนอย และ
แมน้ําวังทอง (แมน้ําเข็ก) รวมทั้งมีแมน้ําสายตางๆ ดังนี ้  
  1. แมน้ํายม มีตนกําเนดิมาจากภูเขาผีปนน้ําแลวไหลผานจงัหวัดตางๆ แลวไหลผานเขาเขตที่
ราบดานตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือของอําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุมในแนว
ตะวนัตกเฉยีงเหนือสูตะวันออกเฉียงใต เขาสูอําเภอสามงาม จังหวัดพจิิตร โดยจะไหลเปนแนวขนาน
ไปกับแมน้ํานาน ชวงฤดูฝนจะทําใหเกดิน้าํทวมบริเวณสองฝงแมน้ําทุกป 

  2. แมน้ํานาน มีตนกําเนิดจากในทิวเขาหลวงพระบาง ซ่ึงเปนพรหมแดนติดตอกับประเทศลาว 
ในเขตจังหวดันานไหลผานจังหวดัอุตรดิตถ แลวไหลผานสูเขตจังหวัดพษิณุโลกทางตอนเหนือของ
อําเภอพรหมพริามเหนอืบานโคกเทียมเล็กนอย กระทั้งสดุเขตจังหวดัทางตอนใตของอําเภอบางกระทุม
ในบริเวณบานสนามคลีถึงบานวังหงษไหลเขาสูจังหวัดพิจิตร 
  3. แมน้ําแควนอย มีตนกําเนิดจากภเูขาสูงทางตะวนัออกเฉยีงเหนือของจงัหวัด ไหลลงมาใน
เขตแนวทิศตะวันตกเฉียงใตผานที่ราบหุบเขาแควนอย ซ่ึงเปนหุบเขาแคบๆทางตอนเหนือของอําเภอ
นครไทย ลงมาทางใตกอนถึงตัวอําเภอนครไทยจะคอยๆวกขึ้นไปบรรจบกับลําน้ําภาคแลวจึงไหลผาน
ตอนกลางของจังหวดัพิษณุโลก ไปทางทิศตะวนัตกสูทิศตะวนัออกบรรจบกับแมน้ํานานในบริเวณ
บานแสงดาววดัเกาะใน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  4. แมน้ําวังทอง (แมน้ําเขก็) มีตนกําเนดิจากภเูขาสูงทางตะวนัออกเฉยีงใตของจังหวดัพษิณุโลก
อยูในกลุมทิวเขาเพชรบูรณ ไดแก เขาพลปาหิน เขาสามหมื่น มีลําหวย 2 สาย คือ คลองเข็กนอย
และคลองเข็กใหญ ที่ไหลมารวมกันแลวไหลไปทางเหนอืและออกไปทางตะวนัตกผานบานแยง บาน
ทรัพยไพวัลย และคายสฤษดิ์เสนา ซ่ึงในชวงนี้ยังคงเรียกแมน้ําเข็กเมื่อไหลเลียบผานอําเภอวังทองลงมา
ทางใต ชาวบานจึงเรียกแมน้ําวังทองผานเขาเขตอําเภอบางกระทุมเขาเขตจังหวัดพิจิตรบรรจบกับแมน้ํานาน 

  5. แมน้ําเหือง มตีนกําเนดิในกลุมภูเขาสูงแถบภูไกหอยภูกวางในเขตอําเภอชาติตระการ ไหล
ขึ้นเหนือแลวออกไปทางตะวันออกจนถึงเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ลําน้ําเหือง ซ่ึงไหลมาจากภเูมือง ภูสอยดาว และภูเขาสงูของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บรรจบกนัแลวน้ําเหืองจะไหลไปทางตะวนัออก เปนแนวกั้นเขตจังหวดัเลยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แลวออกลงแมน้ําโขง 
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  6. ลําน้ําภาค มีตนกําเนดิจากกลุมภูเขาในทวิเขาหลวงพระบางและเพชรบรูณ ทางเหนือของ
กลุมภูเขาที่เปนตนแมน้ําแควนอย ไหลลงมาในแนวทิศตะวนัตกเฉยีงใตผานอําเภอชาติตระการแลววก
ลงมาทางใตบรรจบกับแมน้าํแควนอย 



 บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 
 จากการสํารวจภาคสนามและจําแนกพื้นที่ชุมน้ําจังหวัดพษิณุโลก โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พบวามีพื้นที่ชุมน้ํารวมทั้งหมด 973,321 ไร หรือรอยละ 14.42 ของเนือ้ที่จังหวดัสามารถ
จําแนกพื้นที่ชุมน้ําจากตารางที่ 3 ดังนี ้(รูปที่ 1) 
 1. FRF2am2 ไดแก นาขาวในที่ราบน้ําทวมถึง เนื้อที่ 930,220 ไร หรือรอยละ 13.74 ของเนื้อที่
จังหวดั  
 2. FRF2a2 ไดแก ที่ลุมในที่ราบน้ําทวมถึง มหีญาปกคลุม เนื้อที่ 9,678 ไร หรือรอยละ 0.13 
ของเนื้อที่จังหวัด  
 3. FRP1b2 ไดแกแมน้ําธรรมชาติที่มีน้ําไหลตลอดป เนื้อที่ 19,957 ไร หรือรอยละ 0.29 ของ
เนื้อที่จังหวัด   
 4. FLP1am2 ไดแก หนอง/บึง ที่มนุษยสรางขึ้น บอ/สระ/อางเก็บน้ํา มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเกบ็ มนี้ําตลอดป และมีขนาดมากกวา 50 ไร เนื้อที ่
8,342 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวดั 
 5. FLP1am2/FLP1a2 ไดแก หนอง/บึง ธรรมชาติ มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม ครอบคลุมนอย
กวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ มีน้ําตลอดป และมีขนาดมากกวา 50 ไร ถูกขุดลอกแลว
บางสวนของแหลงน้ํา เนื้อที่ 199 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 6. FLP1am2/FP2c2 ไดแก หนองบึงธรรมชาติ มีน้ําตลอดป มีพืชจําพวกกก ออ แขม หญา
แหวหมู ครอบคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บและบางสวนของแหลงน้ําไดถูกขุดลอก
แลวจะลักษณะเปนหนอง/บงึ ที่มนุษยสรางขึ้น มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30  
ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ มีน้ําตลอดป และมขีนาดมากกวา 50 ไร เนื้อที่ 83 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อ
ที่จังหวดั 
 7.  FLS1a2  ไดแก หนอง/บึงธรรมชาติ มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม ครอบคลุมนอยกวารอยละ 
30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ มีน้ําบางฤดู และขนาดมากกวา 50 ไร เนือ้ที่ 89ไร หรือรอยละ 0.01 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
 
 



 42 

ตารางที่ 3 เนื้อท่ีพื้นที่ชุมน้ําจังหวัดพิษณุโลก 
        

ชนิดพื้นท่ีชุมน้ํา ไร เฮกแตร รอยละ 

FLP1am2 8,342 1,335 0.11 

FLP1am2/FLP1a2 199 32 0.01 

FLP1am2/FPP2c2 83 13 0.01 

FLS1a2 89 14 0.01 

FLS1am2 791 127 0.01 

FLS1bm2 522 84 0.01 

FPP2c2 26 4 0.01 

FPP2c2/FPP2d2 46 7 0.01 

FPP2cm2 1,043 167 0.02 

FPP2dm2 310 50 0.01 

FPP2e2 1,189 190 0.02 

FPP2fm2 567 91 0.01 

FPS2b2 133 21 0.01 

FPS2c2 126 20 0.01 

FRF2a2 9,678 1,548 0.13 

FRF2am2 930,220 148,835 13.74 

FRP1b2 19,957 3,193 0.29 

UC 5,786,588 925,854 85.58 

รวม 6,759,909 1,081,585 100.00 

    

ท่ีมา : กรมพฒันาที่ดนิ 2548    
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 8. FLS1am2 ไดแก หนอง/บึง ที่มนุษยสรางขึ้น บอ/สระ/อางเก็บน้ํา มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ มนี้ําบางฤดู และขนาดมากกวา   50 ไร เนือ้ที่ 
791ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 9.  FLS1bm2 ไดแก หนอง/บึง ที่มนุษยสรางขึ้น บอ/สระ/อางเก็บน้ํา มพีืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ มนี้ําบางฤดู และขนาดนอยกวา   50 ไร เนื้อที ่
522 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 10. FPP2c2   ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพธรรมชาติ มีน้ําตลอดป 
และพืชจําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 
26   ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 11. FPP2c2/FPP2d2  ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพธรรมชาติ มีน้ํา
ตลอดป มีพืชจําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมู และบัว ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูก
กักเกบ็ เนื้อที่ 46 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 12. FPP2cm2   ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ที่มนษุยสรางขึ้น มนี้ําตลอดป 
และพืชจําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 
1,043  ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
 13. FPP2dm2   ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ที่มนุษยสรางขึ้น มีน้ําตลอดป มี
บัว ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเกบ็ เนื้อที่ 310 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่
จังหวดั 
 14. FPP2e2 ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพตามธรรมชาติ มีน้ํา
ตลอดป และมีพืชลอยน้ํา (floating) ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 1,189 
ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนือ้ที่จังหวดั 
 15. FPP2fm2 ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ที่มนุษยสรางขึ้น มีน้ําตลอดป และ
มีไมยืนตน/ไมพุม ขึ้นปกคลมุมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที ่ 567 ไร หรือรอยละ 
0.01 ของเนื้อที่จังหวดั 
 16.  FPS2b2   ไดแก หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพธรรมชาติ มีน้ําบางฤดู 
และมีหญาขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 133  ไร หรือรอยละ 0.01 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
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 17. FPS2c2   ไดแก หนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ ซ่ึงคงสภาพธรรมชาติ มีน้ําบางฤดู 
และมีพืชจําพวก กก  แขม  ออ หญาแหวหมู ขึน้ปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ 
เนื้อที่ 126  ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จงัหวัด 
 จากตารางที่  3 สามารถสรุปชนิดของพื้นทีชุ่มน้ําได 1 ชนิด 3 ระบบ ได  6  ระบบยอย 11 ช้ัน 
และ 15 ช้ันยอย ดังนี ้
 1. ชนิด (Type) จําแนกได 1 ชนิด 
  1) ชนิดน้ําจืด เนื้อที่ 973,321ไร หรือ หรือ รอยละ 14.42 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2. ระบบ (System) จําแนกได 3 ระบบ ไดแก 
   1)  ระบบน้ําไหล (Riverine) เนื้อที่ 959,855 ไร หรือรอยละ 14.16 ของพื้นที่จังหวัด 
   2) ระบบทะเลสาบ หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 10,026 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อที่
จังหวดั 
   3) ระบบหนองน้าํ ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) มีพืชครอบคลุมมากกวา
รอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 3,440 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3. ระบบยอย (Sub-system) จําแนกได 6 ระบบยอย 
   3.1.ระบบน้ําไหล  จําแนก 2 ระบบยอย ไดแก  
     1. ระบบยอยน้ําไหลตลอดป  เนื้อที่ 19,957 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อที่
จังหวดั 
     2. ระบบยอยที่ราบลุมน้ําทวมถึง เนื้อที่ 939,898 ไร หรือรอยละ 13.87 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
   3.2 ระบบทะเลสาบ หนองน้ํา บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม 
ตนไม ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ จําแนก 2 ระบบยอย ไดแก 
     1. ระบบยอยมนี้าํขังตลอดป เนื้อที่ 8,624 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อที่
จังหวดั 
     2. ระบบยอยที่มนี้ําบางฤดู เนือ้ที่ 1,402 ไรหรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่
จังหวดั 
   3.3 ระบบทุง หนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ (Palustrine) มีพืช ครอบคลุม
มากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บจาํแนก 2 ระบบยอย ไดแก 
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     1. ระบบยอยที่มนี้ําขังตลอดป เนื้อที ่ 3,181 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อที่
จังหวดั 
     2. ระบบยอยทีม่ีน้ําบางฤดู เนือ้ที่ 259 ไรหรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
 4. ช้ัน (Class) จําแนกได 11  ช้ัน 
  4.1 ระบบน้ําไหล ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป จําแนก 1 ช้ัน ไดแก 
     1. แมน้ําธรรมชาติที่มีน้ําไหลตลอดป เนื้อที่ 19,957 ไร หรือรอยละ 0.29 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
  4.2 ระบบที่ราบน้ําทวมถึงระบบยอยลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จําแนกได 1 ช้ัน 
ไดแก  
     1. หญาปกคลุม เนื้อที่ 9,678 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนือ้ที่จังหวดั 
  4.3 ระบบที่ราบน้ําทวมถึง ระบบยอยลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น จําแนกได 1 ช้ัน ไดแก  
     1. นาขาว เนื้อที่ 930,220 ไร หรือรอยละ 13.74 ของเนื้อที่จังหวดั 
  4.4 ระบบทะเลสาบ หนองน้ํา บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ ระบบยอยมีน้ําขังตลอดป จําแนก 1 ช้ัน ไดแก 
     1. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดมากกวา
50 ไร เนื้อที่ 8,342 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 
     ระบบนี้ยังไดจาํแนกประเภทที่มีลักษณะของแหลงน้ําทีย่ังคงมีสภาพธรรมชาติ
รวมผสมไวกับระบบนี้ เนื้อที ่ 199 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวดั และแหลงน้าํธรรมชาติที่มีพืช
จําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ผสมไวกับ
ระบบนี้  เนื้อที่ 83 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด มีเพื่อใชเปนแนวทางในการจาํแนกตอไป 
  4.4 ระบบทะเลสาบ หนองน้ํา บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ ระบบยอยมีน้ําบางฤดู จําแนก 3 ช้ัน ไดแก 
     1. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดมากกวา
50 ไร เนื้อที่ 791 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     2.  สภาพธรรมชาติ ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ และขนาดมากกวา 50 ไร 
เนื้อที่ 89 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     3. ลักษณะทีม่นุษยสรางขึน้ ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดนอยกวา
50 ไร เนื้อที่ 522 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  4.5 ระบบหนองน้ํา  ที่ลุมน้ําขัง  ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  (Palustrine)   มีพืช ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ระบบยอยมีน้ําขังตลอดป จําแนก 2 ช้ัน ไดแก 
     1. สภาพตามธรรมชาติ มีพืชช้ันต่ํา หญา กก ออ แขม หญาแหวหมู บัวและ
พืชลอยน้ํา ขึน้ปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณทีถู่กกักเกบ็ เนือ้ที่ 1,261 ไร หรือรอยละ 0.04 
ของเนื้อที่จังหวัด 
     2. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น มพีืชช้ันต่ํา หญา กก ออ แขม หญาแหวหม ูบัว
และมีพืชลอยน้ํา ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ30 ของบริเวณที่ถูกกักเกบ็ เนื้อที่ 1,920 ไร หรือรอยละ 
0.04 ของเนื้อที่จังหวดั 
  4.6 ระบบหนองน้ํา   ที่ลุมน้ําขัง  ท่ีลุมชื้นแฉะ พรุ  (Palustrine)   มีพืช ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ระบบยอยมีน้ําบางฤด ู จําแนก 2 ช้ัน ไดแก 
     1. สภาพตามธรรมชาติ มีหญา ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูก
กักเก็บ เนื้อที่ 133 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     2. สภาพตามธรรมชาติ มีพืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู ขึน้ปกคลุม
มากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 126 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จงัหวัด 
 5. ช้ันยอย (Sub-class) จําแนกได 15 ช้ันยอย 
  5.1 ระบบน้ําไหล ระบบยอยมีน้ําไหลตลอดป จําแนก 1 ช้ัน ไดแก 
     1. แมน้ําธรรมชาติที่มีน้ําไหลตลอดป เนื้อที่ 19,957 ไร หรือรอยละ 0.29 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
  5.2 ระบบที่ราบน้ําทวมถึงระบบยอยลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จําแนกได 1 ช้ัน 
ไดแก  
     1. หญาปกคลุม เนื้อที่ 9,678 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนือ้ที่จังหวดั 
  5.3 ระบบที่ราบน้ําทวมถึง ระบบยอยลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น จําแนกได 1 ช้ัน ไดแก  
     1. นาขาว เนื้อที่ 930,220 ไร หรือรอยละ 13.74 ของเนื้อที่จังหวดั 
  5.4 ระบบทะเลสาบ หนองน้ํา บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ ระบบยอยมีน้ําขังตลอดป จําแนก 1 ช้ัน ไดแก 
     1. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดมากกวา
50 ไร เนื้อที่ 8,342 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 
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     ระบบนี้ยังไดจาํแนกประเภทที่มีลักษณะของแหลงน้ําทีย่ังคงมีสภาพธรรมชาติ
รวมผสมไวกับระบบนี้ เนื้อที ่ 199 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวดั และแหลงน้าํธรรมชาติที่มีพืช
จําพวก กก แขม ออ หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ผสมไวกับ
ระบบนี้   เนื้อที่ 83 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด มีเพื่อใชเปนแนวทางในการจาํแนกตอไป 
  5.5 ระบบทะเลสาบ หนองน้ํา บึง สระ อางเก็บน้ํา (Lacustrine) มีพืชไมน้ํา ไมพุม ตนไม 
ครอบคลุมนอยกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ ระบบยอยมีน้ําบางฤดู จําแนก 3 ช้ัน ไดแก 
     1. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดมากกวา
50 ไร เนื้อที่ 791 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     2.  สภาพธรรมชาติ ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติ และขนาดมากกวา 50 ไร 
เนื้อที่ 89 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     3. ลักษณะทีม่นุษยสรางขึน้ ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติและขนาดนอยกวา
50 ไร เนื้อที่ 522 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5.6 ระบบหนองน้ํา   ที่ลุมน้ําขัง  ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  (Palustrine)   มีพืช ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ระบบยอยมีน้ําขังตลอดป จําแนก 6 ช้ัน ไดแก 
     1. สภาพตามธรรมชาติ มีพืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู ขึ้นปกคลุม
มากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 26 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     2. ลักษณะที่มนษุยสรางขึ้น มพีืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู และบัว
ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ30 ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 46 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     3.  ลักษณะทีม่นุษยสรางขึน้ มีพืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู ขึ้นปก
คลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 1,043ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
     4.  ลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น มีบัว ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่
ถูกกักเกบ็ เนื้อที่ 26 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 310 ไร หรือรอยละ 0.01  ของเนื้อที่จังหวดั 
     5.  สภาพธรรมชาติ มีพืชลอยน้ํา ขึ้นปกคลมุมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่
ถูกกักเกบ็ เนื้อที่ 1,189 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
     6. ลักษณะทีม่นุษยสรางขึ้น มีไมยืนตน/ไมพุม ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 
ของบริเวณที่ถูกกักเก็บ เนื้อที่ 567 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวดั  
  5.7 ระบบหนองน้ํา   ที่ลุมน้ําขัง  ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ  (Palustrine)   มีพืช ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ ระบบยอยมีน้ําบางฤด ู จําแนก 2 ช้ัน ไดแก 
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     1. สภาพตามธรรมชาติ มีหญา ขึ้นปกคลุมมากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูก
กักเก็บ เนื้อที่ 133 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
     2. สภาพตามธรรมชาติ มีพืชจําพวก กก ออ แขม หญาแหวหมู ขึน้ปกคลุม
มากกวารอยละ 30 ของบริเวณที่ถูกกกัเก็บ เนื้อที่ 126 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จงัหวัด 
 
 จากการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในจังหวัดพษิณโุลกพบวา พืน้ที่ชุมน้ําสวนใหญจะอยูในบริเวณที่
ราบลุมแมน้ํายมในเขตอําเภอบางระกํา ซ่ึงใชประโยชนในดานการเกษตรเปนสวนใหญ มีหนองน้ํา
และบึงตามธรรมชาติ ที่สําคัญอยู ไดแก บงึระมาน บึงตะเคร็ง หนองทะเลแกว และบึงแมระหัน จะ
เห็นไดวาจากการจําแนกจะพบลักษณะพืน้ที่ชุมน้ําที่มีพชืปกคลุมอยูมากกวารอยละ 30 ทั้งในสภาพ
ธรรมชาติและมนุษยสรางขึน้ มีน้ําตลอดปและมีน้ําบางฤดูในบริเวณนี้คอนขางหลากหลาย พบพื้นที่
หนอง บึง ธรรมชาติขนาดใหญที่มีการขุดลอก หากไมมกีารบูรณะใหมีแบบแผนหรือมีการวาง
แผนการใชพืน้ที่ชุมน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน จะทําใหพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติขนาดใหญ
จะถูกเปลี่ยนสภาพไป พื้นทีท่ี่เคยรองรับน้าํในฤดูน้ําหลาก   จะลดขนาดลงไมสามารถรับน้ําในปริมาณ
มากได ทําใหเกิดน้ําทวม นอกจากนี้หนอง บึงสวนมากยังอยูในสภาพตืน้เขิน และมีการบุกรุกยึดครอง
และใชประโยชนในพืน้ที่หนอง  ทําใหพืน้ที่เหลานี้ลดขนาดลงไปเรือ่ย ๆ  หนวยงานที่เกีย่วของควร
ดําเนินการวางแผนการใชพืน้ที่ชุมน้ําเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน รวมทั้งใหชุมชนใน
ทองถ่ินเขาใจถึงความสําคัญ และประโยชนของพื้นที่ชุมน้ํามากขึ้น 
  จากการจาํแนกชนดิของพืน้ที่ชุมน้ําทีไ่ดจากการสํารวจภาคสนาม ตารางภาคผนวกที ่ 1  จะมี
การจําแนกชนดิพืน้ที่ชุมน้าํ จากป 2536 และ ป 2543 โดยจะพบวาการจําแนกชนิดของพื้นที่ชุมน้าํจาก
ป 2543 จะสามารถจําแนกไดละเอียดมากกวาการใชการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในป 2536 จะเห็นไดวาการ
จําแนกพื้นที่ชุมน้ําป 2536 จะไมสามารถลงรายละเอียดไดแนนอน เนื่องจากการจําแนกยงัไม
ครอบคลุมลักษณะของพื้นทีชุ่มน้ํา โดยเฉพาะลักษณะระบบหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขัง ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ 
(Palustrine) จะไมสามารถลงรายละเอียดของลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น และมีชนิดพืชปกคลุมไดอยาง
ละเอยีด  จะเหน็ไดวาการจําแนกพื้นทีชุ่มน้ําของประเทศยังไมสมบรูณ  ควรจะการนําระบบการ
จําแนกไปทดลองใชหรือหารือกันในแตละสาขาวิชาเพื่อหาความถูกตอง สมบูรณตอไป 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก. 

ทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
ของอนุสัญญาแรมซารในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ของอนุสัญญาแรมซาร 
10 แหง  

 1. พรุควนขี้เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 

  ประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศแหงแรกของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 3,085 ไร ตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา
ในเขตจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ซึ่งกอนการเปนเขตหามลาสัตวปาฯ จัดเปน
ปาพรุเสม็ดผืนใหญที่สุดของประเทศ แตไดถูกบุกรุกตัดไมเสม็ดเพื่อสรางบาน ทําเชื้อเพลิง บางสวน
ถูกบุกรุกทํานา กระทั่งไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2525 
มีเนื้อที่ประมาณ 281,625 ไร มีอาณาเขตของผิวน้ํา ประมาณ 20,000 ไร ทางตอนเหนือเปนปาพรุเสม็ด 
มีระดับน้ําลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร 

  เนื่องจากทะเลนอยมีความหลากหลายทางธรรมชาติตรงตามเขตของอนุสัญญาแรมซาร 
สภาพภูมิประเทศอันประกอบไปดวยปาพรุ ปาเสม็ด พื้นที่ปาดิบชื้น และพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ความสําคัญตอการเปนถ่ินที่อยูอาศัย เปนแหลงสรางรังวางไข และเปนแหลงหาอาหารของนกและ
สัตวปาประเภทอื่นๆ พบนกอยางนอย 217 ชนิด ทั้งนกประจําถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นกกาบบัว ซ่ึงพบวาทํารังวางไขที่นี้เพียงแหงเดียว พบนกประจําถ่ินอยางนอย 121 ชนิด นกอพยพที่
มิใชเพื่อการผสมพันธุ 85 ชนิด นกอพยพผานตามฤดูกาล 11 ชนิด พบปลา 29 ชนิด สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
10 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 8 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 25 ชนิด พันธุไมน้ํา 78 ชนิด มีพันธุไมน้ํา
ที่สําคัญ คือ เตยน้ํา เปนพันธุที่พบเฉพาะทะเลนอยเทานั้น 

 2. พื้นท่ีชุมน้ําในเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง 

  ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร เปนลําดับ
ที่ 1092 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตั้งอยูในเขตอําเภอบึงโขงหลง อําเภอหนองคาย เนื้อที่ 13,837 ไร 
เปนบึงน้ําจืดลักษณะแคบยาว โดยมีความยาว 13 กิโลเมตร กวาง 2 กิโลเมตร น้ําในบึงลึกเฉลี่ย 0.5-1 
เมตร สวนที่ลึกที่สุดประมาณ 6 เมตร รอบบึงมีชุมชนประมาณ 18 หมูบาน ประชากรเปนกลุม
วัฒนธรรมไทย-ลาว มีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพื้นที่ รวมท้ังเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพของ
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ทรัพยากรธรรมชาติสูง พบนกอยางนอย 27 ชนิด นกประจําถ่ิน 3 ชนิด นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสม
พันธุ 26 ชนิด ปลาอยางนอย 25 ชนิด ชนิดที่อยูในสภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ไดแก ปลาดุกดาน 

 3.  พื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร เปน
ลําดับที่ 1099 วันที่ 5  กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตั้งอยูตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัดสุมทรสงคราม 
เนื้อที่ประมาณ 546,875 ไร สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ําแมกลองทําใหแผนดินขยายออกไปในทะเล 8 กิโลเมตร มีลักษณะ
พื้นผิวชายฝงราบเรียบ  ประกอบดวยตะกอนทราย  โคลนกระจายเต็มพื้นที่ เมื่อน้ําลงจะปรากฏเปน
หาดเลนสันดอนทรายกวางประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่เปนดินโคลนคอนขางเหลว เนื้อดินมีความอุดม
สมบูรณของธาตุอาหาร   เปนที่อยูอาศัยของหอยหลอด   (Solen  regularis)  ซ่ึงถือเปนเอกลัษณของ
หาดเลน พบนกอยางนอย 18 ชนิด เปนนกทะเลและนกชายเลนชนิดที่อยูในสภาพใกลสูญพันธุ สัตว
ไมมีกระดูกสันหลังอยางนอย 42 ชนิด หอยประมาณ 10 ชนิด และพันธุไมโกงกางใบเล็กและโกงกาง
ใบใหญขึ้นหนาแนน ดอยหอยหลอดเปนที่กักเก็บตะกอนขนาดใหญที่พัดพามาตามแมน้ํากอนลงสู
ทะเล เปนแหลงผลผลิตทางการประมงหลายชนิดที่ทํารายไดใหแกทองถ่ิน เชน หอยหลอด หอยแครง 
และหอยแมลงภู 

 4. พื้นท่ีชุมน้ําปากแมน้ํากระบี่ 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร
เปนลําดับที่  1100 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตั้งอยูอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 
133,120 ไร โดยมีถนนเปนหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตสุสานหอย 45 ลานป ปาชายเลน หาดเลน 
หาดทราย ลําคลองนอยใหญหนาเมืองกระบี่จนถึงปาชายเลนและแหลงหญาทะเลผืนใหญในบริเวณ
เกาะศรีบอยาบริเวณที่เปนปาชายเลนมีโกงกางขึ้นอยูคอนขางหนาแนน พบพันธุไมอยางนอย 19 ชนิด 
นกอยางนอย 221 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลนอยางนอย 139 ชนิด นกประจําถิ่น 137 ชนิด 
นกอพยพแตมิใชเพื่อ  การผสมพันธุ 107 ชนิด พันธุไมปาอยางนอย 50 ชนิด 

 5. พื้นท่ีชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ของอนุสัญญาแรมซาร เปน
ลําดับที่  1101 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อที่ประมาณ 2,711 ไร ตั้งอยูตําบลโยนก ตําบลปาสัก 
อําเภอเชียงแสนและตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เดิมเปนหนองน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงถูก
ลอมรอบดวยเนินเขาเตี้ยๆ โดยรอบเปนแองรองรับน้ําฝนตามธรรมชาติ ทางราชการไดกอสราง
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เขื่อนน้ําลนกั้นทางน้ําไหลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของหนองน้ํา เกิดเปนหนองน้ําขนาดใหญขึ้น 
จึงมีช่ือเรียกอีกวา “ทะเลสาบเชียงแสน” ไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที่  4 เมษายน 
พ.ศ. 2528 พบนกอพยพอยางนอย 121 ชนิด เปนนกน้ํา 53 ชนิด นกประจําถ่ิน 57 ชนิด นกอพยพแต
มิใชเพื่อการผสมพันธุ 56 ชนิด เปนทั้งนกประจําถ่ินและนกอพยพ 8 ชนิด นําที่ทํารังวางไขใน
บริเวณหนองน้ํา 15 ชนิด พบกลุมปลาที่พบในหนอง บึง แมน้ํากกและแมน้ําโขง อยางนอย 13 ชนิด 
กลุมปลาที่พบในแมน้ําโขงในเขตจังหวัดเชียงรายมีอยูอยางนอย 143 ชนิด และพืชน้ํา 24 ชนิด 

 6. พื้นที่ชุมน้ําเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(พรุโตะแดง) 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
เปนลําดับที่ 1102 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  เนื้อที่ประมาณ 125,625 ไร ตั้งอยูอําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เปนปาพรุผืนที่ใหญที่สุดของประเทศไทย มีลักษณะเปนบึงหรือหนองน้ําที่มีพืช 
พวกหญากก และพืชลมลุกอื่นๆ เกิดขึ้นและตายทับถมกันเปนเวลานานๆ บางบริเวณจึงตื้นเขิน
ทําใหไมพุมและไมยืนตนเจริญเติบโตขึ้นได เมื่อเวลาผานไปความหลากหลายของพันธุพืชทั้ง
พืชลมลุก ไมพุมและไมยืนตนชนิดตางๆจะเพิ่มพูนมากขึ้นไดรับการประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534 พบพันธุไมในปาพรุไมนอยกวา 470 ชนิด ประกอบดวยไมยืนตน
ขนาดใหญ ไมพุม ไมเล้ือย และพืชลมลุกตลอดจนพืชช้ันต่ําอื่นๆ เชน ผักกูด มอส ไลเคนและเห็ดรา 
พบนกอยางนอย 217 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลน 29 ชนิด นกประจําถ่ิน 169 ชนิด นกอพยพแตมิใช
เพื่อการผสมพันธุ 19 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 14 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 30 ชนิด และ
สัตวเล้ียงลูกดวยนม 50 ชนิด 

 7. พื้นท่ีชุมน้ําอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากน้ําตรัง 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
เปนลําดับที่ 1182 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  เนื้อที่ประมาณ 515,745 ไร เขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ตั้งอยูอําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ปาเขา ชายฝง หาดทราย หาดเลน 
เกาะมุกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะปลิวและเกาะแมง ไดรับประกาศเปนเขตอุทยาน 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เนื้อที่ 144,330 ไร พบนกอยางนอย 137 ชนิด เปนนกประจําถ่ิน 57 ชนิด 
นกอพยพในฤดูหนาวแตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 53 ชนิด นกอพยพผานตามฤดูกาล 1 ชนิด นกอพยพ
เพื่อการผสมพันธ 1 ชนิด โดยหาดเจาไหมเปนแหลงทํารังแหงเดียวในคาบสมุทรมลายูของ
นกกระสาคอดํา พบนกชายเลนจํานวนมากกวา 28 ชนิด ปลาในแนวปะการังอยางนอย 43 ชนิด 
หญาทะเล 8 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 9 ชนิด และสัตวเล้ียงลูกดวยนม 51 ชนิด เขตหามลาสัตวปา
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หมูเกาะลิบง ตั้งอยูตําบลนาเกลือ ตําบลลิบง อําเภอกันตัง ตําบลหาดสําราญ อําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําตรัง สองในสามของพื้นที่ดานตะวันออกของเกาะลิบงมี
ปาชายเลนลอมรอบดวยหาดเลนยาวไปจรดดานใตของเกาะ  ชายหาดอยูทางดานเหนือ 
ดานตะวันออกเปนโขดผาที่ปกคลุมดวยปาบก เกาะหาดตูบ ประกอบดวยสันทรายและหาดเลน 
และในหวงทะเลมีปะการังอยูที่เกาะกวาง ไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2522 เนื้อที่ 279,687 ไร พบนกอยางนอย 101 ชนิด เปนนกประจําถิ่นอยางนอย 53 ชนิด  
นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 44 ชนิด นกอพยพเพื่อการผสมพันธุ 1 ชนิด นกที่ผานตามฤดูกาล 
2 ชนิด ปากแมน้ําตรัง ซ่ึงตั้งอยูอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปกคลุมดวยปาชายเลนเปนบริเวณกวาง
ประมาณ 2,406 ไร มีลําคลองหรือรองน้ําหลายสาย แตกแขนงอยูในพื้นที่ปาชายเลน ไดแก 
คลองยาง คลองบางลัก คลองสันโตะ คลองมะกา คลองเกษม คลองกะเสมน้ํา เปนตน พบพันธุไมน้ํา
อยางนอย 49 ชนิด นกประจําถ่ิน 54 ชนิด  นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 34 ชนิด นกอพยพผาน
ตามฤดูกาล 1 ชนิด นกอพยพเพื่อการผสมพันธุ 1 ชนิด พบปลาอยางนอย 50 ชนิด 

 8. พื้นท่ีชุมน้ําแหงชาติแหลมสน-ปากแมน้ํากระบุรี-ปากคลองกะเปอร 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
เปนลําดับที่ 1183 วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2545  เนื้อที่ประมาณ 677,625 ไร เขตอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ตั้งอยูอําเภอเมือง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนองและอําเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ประกอบดวย
ชายฝงทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร หมูเกาะ 2 หมูเกาะ ไดแก หมูเกาะกําใหญหมูเกาะกํานุย และ
เกาะตางๆ อีก 8 เกาะ ไดแก เกาะหมู เกาะเปยกน้ํานอย เกาะเปยกน้ําใหญ เกาะเทา เกาะคางคาว 
เกาะลาน เกาะกําหนุย และเกาะไขใหญ ไดรับประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2526 เนื้อที่ 196,875 ไร พบนกอยางนอย 175 ชนิด เปนนกประจําถิ่นอยางนอย 122 ชนิด 
นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสมพันธุอยางนอย 60 ชนิด นกอพยพผานในฤดูกาลไมนอยกวา 12 ชนิด 
ปลาอยางนอย 119 ชนิด สัตวเลื้อยคลานไมต่ํากวา 23 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 6 ชนิด 
สัตวในกลุมดาวทะเล เมนทะเลและปลิงทะเลอยางนอย 34 ชนิด กุง ปู 14 ชนิด หอย 26 ชนิด 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดที่อยูในสภาพที่ใกลสูญพันธุอยาง ไดแก พะยูน ชนิดที่อยูในสถานภาพ
มีแนวโนมสูญพันธุ  ไดแก คางแวนถ่ินใตและชะนีมือขวา  ปากแมน้ํากระบุรี ตั้งอยูตําบลหงาว 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 120,675 ไร เปนปาชายเลน ซ่ึงมีไมโกงกางขนาดใหญและขนาดยอม
เรียงรายกันอยู เปนบริเวณกวางบนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ํากระบุรี พบพันธุไมปาชายเลน
ประมาณ 17 วงศ 35 ชนิด  พบนกน้ําอยางนอย 50 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลนอยางนอย 20 ชนิด 
นกประจําถิ่น 37 ชนิด นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 7 ชนิด พบปลาอยางนอย 24 ชนิด 
ปากคลองกะเปอร ตั้งอยูอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง เนื้อที่ 17,218 ไร ประกอบดวยคลองและ
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ลําธารหลายสาย เชน คลองนาคา คลองลัดโนด คลองชาคลี คลองชีมีนอย คลองชีมีใหญ ปกคลุม
ดวยปาชายเลนเปนบริเวณกวางซึ่งเหลือไมอยูหนาแนนพอสมควร ไมที่พบเปนไมที่เพิ่งปลูกใหมทดแทน 
พบนกอยางนอย 50 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลนอยางนอย 20 ชนิด นกประจําถ่ิน 38 ชนิด นกอพยพ
แตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 10 ชนิด  นกอพยพเพื่อการผสมพันธุ 1 ชนิด 

 9. พื้นท่ีชุมน้ําอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
เปนลําดับที่ 1184 วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2548  เนื้อที่ประมาณ 63,750ไร  ตั้งอยูตําบลอางทอง 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี ประกอบดวยเกาะตางๆ 42 เกาะ เชน เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย 
เกาะเมเกาะ เกาะสามเสา เกาะหินดับ และเกาะทายเพลา ตามเกาะตางๆ จะมีหาดทรายอยูเกือบทุกเกาะ 
บางเกาะมีปะการังตามธรรมชาติหลายชนิด  มีทิวทัศนสวยงาม ทะเลสาบ  หนาผา  ถํ้าทะลุ 
เกาะรังนกนางแอน และนกนานาชนิด จึงไดประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2523 พบนกไมนอยกวา 53 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลนประมาณ 10 ชนิด นกประจําถ่ิน 32 ชนิด 
นกอพยพแตมิใชเพื่อการผสมพันธุ 9 ชนิด สัตวเล้ียงลูกดวยนม 16 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 14 ชนิด 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา
ที่สําคัญ คือ ปลาทู 

 10. พื้นท่ีชุมน้ําอุทยานแหงชาติอาวพังงา 

  ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร 
เปนลําดับที่ 1185 วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2548  เนื้อที่ประมาณ 133,120ไร  ครอบคลุมพื้นที่อําเภอตะกั่วทุง 
อําเภอเมือง อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีชายฝงที่อุดมสมบูรณดวยปาชายเลน ประกอบดวย
เกาะทางดานทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต ประมาณ 40 เกาะ และมีเอกลักษณทางธรรมชาติ เชน 
เขาพิงกัน เขาตะปู ถํ้าลอด และเกาะปนหยี ประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2524 
พบพันธุไมปาชายเลนอยางนอย 26 ชนิด นกอยางนอย 88 ชนิด เปนนกน้ํา นกชายเลน 31 ชนิด 
นกประจําถ่ินอยางนอย 67 ชนิด และนกอพยพยายถ่ินอยางนอย 21 ชนิด พบปลาอยางนอย 82 ชนิด 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอยางนอย 3 ชนิด สัตวเล้ือยคลานอยางนอย 18 ชนิด พบสัตวเล้ียงลูกดวยนม
อยางนอย 17 ชนิด สัตวประเภท กุง หอย ปู และสัตวช้ันต่ําประเภทไมมีกระดูกสันหลัง จําพวก
ปะการังอีกหลายชนิด 
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เกณฑของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา 

 1. พื้นท่ีชุมน้ํา ท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 

  เกณฑสําหรับจําแนกวินิจฉัยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศภายใตมาตรา 2 
ของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา เกณฑนี้ไดรับการรับรองจากการประชุมสมัชชาภาคีที่เมือง บริสเบน 
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) มีใจความดังตอไปนี้ 
1. เกณฑสําหรับประเมินคุณคาของพื้นท่ีชุมน้ําท่ีเปนตัวแทน หรือท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ 

 พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หากเปนตัวอยางที่ดี หรือเปนประเภทที่แสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําของภูมิภาคนั้น พื้นที่ชุมน้ําจะ
ไดรับการพิจารณาใหไดรับเลือกภายใตเกณฑ 

 1. เปนตัวอยางประเภทที่หายากหรือที่ไมธรรมดาในเขตชีวภูมิศาสตรที่สมควร (1a) 
 2. เปนตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี ซ่ึงแสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําในภูมิภาคที่สมควร (1b) 
 3. เปนตัวแทนที่ดีของประเภททั่วไป ซ่ึงพื้นที่นั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑในขอ2 (1c) 
 4. เปนตัวแทนของประเภทที่เปนสวนประกอบหนึ่งของพื้นที่ชุมน้ํารวม ที่เปนแหลง
ที่อยูอาศัยอันอุดมสมบูรณ พื้นที่ชุมน้ําที่มีคุณคาระดับชาติสามารถไดรับการพิจารณาเปนพื้นที่ชุมน้ํา
ที่สําคัญระหวางประเทศได หากมีบทบาทสําคัญทางดานอุทุกวิทยา ชีววิทยาในระบบลุมน้ําหรือ
ระบบชายฝงทะเลระหวางประเทศ (1d) 
 5. เปนพื้นที่ชุมน้ําในประเทศกําลังพัฒนาที่มีคุณคาสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ภายใตกรอบการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย ทั้งนี้เนื่องจาก
มีบทบาทสําคัญทางชีววิทยา หรือนิเวศวิทยา (1e) 

 1.1 เกณฑท่ัวไปสําหรับการใชพืชหรือสัตวในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 

 พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

 1. เปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดพันธุ สายพันธุ ของพืชและสัตวที่หายาก มีแนวโนมใกลสูญพันธุ
หรือเปนถ่ินที่อยูอาศัยของประชากรพืชและสัตวดังกลาวมากกวาหนึ่งชนิดพันธุในจํานวนหนี่ง (2a) 
 2. มีคุณคาพิเศษในการดํารงมีความหลากหลายของพันธุกรรม และระบบนิเวศของภูมิภาค
เนื่องเพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุพืชหรือพันธุสัตวในพื้นที่นั้น (2b) 
 3. มีคุณคาพิเศษในฐานะที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวในชวงสําคัญของ
วงจรชีวิต (2c) 
  4. มีคุณคาพิเศษสําหรับชนิดหรือสังคมพืชและสัตวเฉพาะถิ่น (endemic species) (2d) 
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 1.2 เกณฑเฉพาะสําหรับการใชนกน้ําในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 

  พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

  1. ตามปกติสามารถใหนกน้ําอาศัยอยูได 20,000 ตัว อยูไดตลอดเวลา (3a) 
  2. ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวนพอสมควร จากกลุมสําคัญ ซึ่งเปนดัชนีแสดงคา
ความอุดมสมบูรณ หรือความหลากหลายของพื้นที่ชุมน้ําอยูไดตลอดเวลา (3b) 
  3. ในกรณีที่มีขอมูลประชากรนกน้ํา ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวนรอยละ 1 ของประชากร
ในชนิดพันธุ หรือสายพันธุหนึ่งอยูไดตลอดเวลา  (3c) 

 1.3 เกณฑเฉพาะสําหรับการใชพันธุปลาในการจําแนกวินิจฉัยพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญ 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 
  1. เปนถ่ินที่อยูของสายพันธุ ชนิดพันธุ หรือวงจรชีวิต และปฏิสัมพันธ ของชนิดพันธุของ
ปลาพื้นเมืองในสัดสวนที่มีนัยสําคัญและ/หรือของประชากรปลาที่เปนตัวแทนของพื้นที่ชุมน้ํา 
และ/หรือ คุณคาที่เกื้อหนุนตอความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (4a) 
  2. เปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุวางไข แหลงอนุบาลตัวออนและ/
หรือเสนทางในการอพยพ  ซึ่งประชากรปลาไมวาภายในพื้นที่ชุมน้ําหรือจากแหลงน้ําอื่นๆ 
ตองพึ่งพาอาศัย (4b) 

2. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ มีความสําคัญระดับชาติ 

 มีคุณสมบัติตามเกณฑ 3 ขอ ดังนี้ 

 2.1 เกณฑสําหรับประเมินความเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีเปนตัวแทนที่ดีหรือมีเอกลักษณเฉพาะ 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 
  1. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติหรือใกลเคียงธรรมชาติ ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ซ่ึงพบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย 
  2. เปนตัวอยางที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะโดดเดนเปน
เอกลักษณหาไดยากในประเทศไทย 
  3. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบธรรมชาติวิทยา
ชีววิทยา นิเวศนวิทยา หรืออุทกวิทยา 
  4. เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีคุณคาสําคัญตอการดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตไทย
และวัฒนธรรมไทย 
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 2.2 เกณฑท่ีประเมินจากพืชและสัตวในพื้นท่ีชุมน้ํา 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 

  1. เปนถ่ินที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวที่หาไดยากใกลสูญพันธุอยางยิ่ง หรือใกลสูญพันธุ
หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ในประเทศไทย 
  2. มีคุณคาพิเศษตอการดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย 
  3. มีคุณคาพิเศษตอการดํารงอยูของชนิดพันธุหรือสังคมของพืช หรือสัตวพื้นเมือง 
หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งชนิดของไทย 

 2.3 เกณฑท่ีประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หากเปนพื้นที่ชุมน้ําที่อยู
ภายในเขตพื้นที่อนุรักษหรือในเขตพื้นที่คุมครองตามกฎหมายของไทย 

3. พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น 

 มีคุณสมบัติตามเกณฑ 2 ขอ ดังนี้ 

 3.1 เกณฑท่ีประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการ 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หากเปนพื้นที่ชุมน้ําใน
บัญชีรายช่ือแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2532) 

 3.2 เกณฑท่ีประเมินจากความสําคัญท่ีมีตอทองถิ่น 

  พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หาก 
  1. มีความสําคัญตอวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นไทย เปนแหลงกําเนิดของปจจัยที่จําแนกตอ
การดํารงชีพ เชน เปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร เชื้อเพลิง พืชเสนใย และวัตถุดิบในการ
ประกอบชีพ 
  2. มีคุณคาทางสังคม  ประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา  ประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน 
นันทนาการทองถ่ิน ตลอดจนเปนเสนทางสัญจร 
  3. มีความสําคัญตอระบบนิเวศทองถ่ิน เชน ชวยปองกันน้ําทวม ชวยรักษาสมดุลของ
ภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ชวยรักษาคุณภาพน้ํา 
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