
ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าประเทศไทยป 2543 
 

ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

น้ําจืด น้ําไหล (FR) มีน้ําตลอดป  ธรรมชาติไมมีพืช  (FRP1)  ธรรมชาติไมมีพืช  (FRP1) 

    (FRP)    แองนํ้า  (FRP1a1)     แองนํ้า  (FRP1a2)  

         รองนํ้าในแมนํ้า  (FRP1b1)     รองนํ้าในแมนํ้า  (FRP1b2)  

      
   เกาะแกงในลําน้ํา        
  (FRP1c1)  

เกาะแกงในลําน้ํา  
(FRP1c2)   

         นํ้าตก  (FRP1d1)     นํ้าตก  (FRP1d2)  

      
   ฝงแมนํ้า ตลิ่ง หาดสันทราย   
  (FRP1e1)  

   ฝงแมนํ้า ตลิ่ง หาดสันทราย  
   (FRP1e2)  

      ธรรมชาติเทียม  (FRP1m)  ธรรมชาติเทียม  (FRP1m)  

         คลองสงนํ้า    (FRP1bm1)     คลองสงนํ้า    (FRP1bm2)  

      
   ตลิ่ง สันทรายที่สรางข้ึน  
   (FRP1em1)  

   ตลิ่ง สันทรายที่สรางข้ึน  
   (FRP1em2)  

  น้ําไหล  มีน้ําบางชวงฤดู ธรรมชาติไมมีพืช (FRS1) ธรรมชาติไมมีน้ํา (FRS1) 

    (FRS)    แองนํ้า  (FRS1a1)     แองนํ้า  (FRS1a2)  
         รองนํ้าในแมนํ้า  (FRS1b1)     รองนํ้าในแมนํ้า  (FRS1b2)  

   เกาะแกงในลําน้ํา   
      

   เกาะแกงในลําน้ํา   
   (FRS1c1)     (FRS1c2) 

         นํ้าตก  (FRS1d1)     นํ้าตก  (FRS1d2)  

      
   ฝงแมนํ้า ตลิ่ง หาดสันทราย  
   (FRP1e1)  

   ฝงแมนํ้า ตลิ่ง หาดสันทราย 
(FRP1e2)  

       ธรรมชาติเทียม  (FRS1m)  ธรรมชาติเทียม  (FRS1m)  

         คลองสงนํ้า  (FRS1bm1)     คลองสงนํ้า    (FRS1bm2)  

      
   ตลิ่ง สันทรายที่สรางข้ึน 
(FRS1em1)  

   ตลิ่ง สันทรายที่สรางข้ึน 
(FRS1em2)  

  น้ําไหล  ท่ีราบลุมน้ําทวมถึง ธรรมชาติมีพืช (FRF2) ธรรมชาติมีพืช  (FRF2) 

    (FRF)    ทุงหญา (FRF2a1)    ทุงหญา (FRF2a2) 

         ปาบุง ปาทาม  (FRF2b1)    ปาบุง ปาทาม  (FRF2b2) 

      
   ที่ลุมนํ้าทวมขังบางฤดู   
  (FRF2c1) 

   ที่ลุมนํ้าทวมขังบางฤดู  
   (FRF2c2) 

      ธรรมชาติเทียม  (FRF2m) ธรรมชาติเทียม (FRF2m) 

         ขาว  (FRF2am1)    ขาว  (FRF2am2) 

      
   พรรณไมใหญ ไมพุม  
  (FRF2bm1) 

   พรรณไมใหญ ไมพุม   
   (FRF2bm2) 

         พืชอื่นๆ (FRF2cm1)    อื่นๆ  (FRF2cm2) 

 
 



ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

น้ําจืด ลาคูสตรีน  มีน้ําตลอดป ธรรมชาติ (FLP1)  ธรรมชาติ (FLP1)  

   (FL)  (FLP)    ขนาด >50 ไร   (FLP1a1)     ขนาด >50 ไร   (FLP1a2)  

           ขนาด <50 ไร   (FLP1b2)  

      ธรรมชาติเทียม  (FLP1m)  ธรรมชาติเทียม (FLP1m)  

         ขนาด >50 ไร  (FLP1am1)     ขนาด >50 ไร    (FLP1am2)  
           ขนาด <50 ไร   (FLP2bm2)  

 น้ําจืด ลาคูสตรีน มีน้ําบางชวงฤดู ธรรมชาติ (FLS1)  ธรรมชาติ  (FLS1)  

    (FLS)   ขนาด >50 ไร   (FLS1a1)    ขนาด >50 ไร (FLS1a2)  
          ขนาด <50 ไร (FLS1b2)  
      ธรรมชาติเทียม (FLS1m)  ธรรมชาติเทียม (FLS1m)  
        ขนาด >50 ไร  (FLS1am1)    ขนาด >50 ไร (FLS1am2)  

          ขนาด <50 ไร (FLS1bm2)  

น้ําจืด พาลูสตรีน  มีน้ําตลอดป(FPP) ธรรมชาติมีพืช (FPP2) ธรรมชาติมีพืช (FPP2) 
  Mos/Bog (FPP2a2) 

      
  มอส/Bog/หญา/พืชลอยนํ้า 
  (FPP2a1)  

        ไมพุม(FPP2f1)   หญา (FPP2b2) 

          หญาทรงกระเทียม (FPP2c2) 

          บัว  (FPP2d2) 

          พืชลอยนํ้า  (FPP2e2) 

          ไมพุม  (FPP2f2) 

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช  
(FPP2m) 

ธรรมชาติเทียมมีพืช  
(FPP2m) 

      
  มอส/Bog/หญา/พืชลอยนํ้า 
(FPP2am1)   หญา (FPP2bm2) 

        ไมพุม (FPP2fm1) 
  หญาทรงกระเทียม  
 (FPP2cm2) 

          บัว  (FPP2dm2) 

          พืชลอยนํ้า  (FPP2em2) 

          ไมพุม  (FPP2fm2) 
 น้ําจืด 
 

พาลูสตรีน  
 

มีน้ําบางชวงฤดู
(FPS) 

ธรรมชาติ มีพืช (FPS2) 
 

ธรรมชาติ มีพืช  (FPS2) 
 

      
  หญา /หญาทรงกระเทียม/   
  บัว /พืชลอยนํ้า  (FPS2a1) 

 หญา (FPS2b2) 
 

        ไมพุม  (FPS2f1)   กก แขม ออ  (FPS2c2) 

          บัว  (FPS2d2) 

          พืชลอยนํ้า  (FPS2e2) 

 
 



ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

          ไมพุม (FPS2f2) 

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช  
(FPS1m) 

ธรรมชาติเทียมมีพืช 
(FPS2m) 

      
  หญา /หญาทรงกระเทียม/    
  พืชลอยนํ้า(FPS2am1) 

  หญา  (FPS2bm2) 
 

        ไมพุม (FPP2fm1)   กก แขม ออ  (FPS2cm2) 

          บัว  (FPS2dm2) 

          พืชลอยนํ้า  (FPS2em2) 

          ไมพุม  (FPS2fm2) 
น้ําเค็ม ทะเลชายฝง

ทะเล (SM) 
ใตทะเล (SMS) ธรรมชาติไมมีพืช (SMS1) ธรรมชาติไมมีพืช (SMS1) 

       หินกรวด (SMS1a1)     หินกรวด (SMS1a2)  

         พื้นเลน (SMS1b1)     พื้นเลน (SMS1b2)  

      

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช  
(SMS1m) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช 
(SMS1m1) 

      
   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
   (SMS1jm1) 

   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(SMS1jm2) 

       ธรรมชาติมีพืช (SMI2) ธรรมชาติมีพืช (SMI2) 

         ปะการัง (SMS2a1)    ปะการัง (SMS2a2) 

         หญาทะเล (SMS2b1)    หญาทะเล (SMS2b2) 

         สาหรายทะเล  (SMS2c1)    สาหรายทะเล  (SMS2c2) 

      
   ธรรมชาติเทียม   
   (SMS2m)    ธรรมชาติเทียม (SMS2m) 

         ปะการัง (SMS2am1)    ปะการัง (SMS2am2) 

      
   แหลงเพาะเลี้ยงสาหราย     
   ทะเล  (SMS2cm1) 

  แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล 
 (SMS2cm2) 

น้ําเค็ม ทะเล/ชายฝง
ทะเล 

น้ําขึ้นน้ําลง(SMI) ธรรมชาติไมมีพืช (SMI1) ธรรมชาติไมมีพืช (SMI1) 

        หาดทราย (SMI1c1)    หาดทราย (SMI1c2) 

      
   หาดโคลน หาดเลน  
  (SMI1d1) 

   หาดโคลน หาดเลน  
(SMI1d2) 

      
   พื้นที่มีคราบเกลือ   
  (SMI1e1)    พื้นที่มีคราบเกลือ  (SMI1e2) 

         หนาผา โขดหิน  (SMI1f1)    หนาผา โขดหิน (SMI1f2) 

      
   โพรงนํ้าทะเลทวมขัง  
  (SMI1g1)    แองนํ้าทะเลทวมขัง (SMI1g2) 

 
 
 



 
ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

      

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช 
(SMI1m) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช 
(SMI1m) 

         นาเกลือ  (SMI1im1)    นาเกลือ (SMI1im2) 

      
   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า     
   (SMI1hm1) 

   พื้นที่เพาะพันธสัตว  
(SMI1hm2) 

      ธรรมชาติมีพืช (SMI2) ธรรมชาติมีพืช  (SMI2) 

         ปะการัง (SMI2a1)    ปะการัง (SMI2a2) 

         หญาทะเล (SMI2b1)    หญาทะเล (SMI2b2) 

         สาหรายทะเล  (SMI2c1)    สาหรายทะเล  (SMI2c2) 

         ปาชายเลน (SMI2d1)     ปาชายเลน (SMI2d2)  

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช 
(SMI2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช (SMI2m) 

         ปะการัง (SMI2am1)    ปะการัง (SMI2am2) 

      
   แหลงเพาะเลี้ยงสาหราย   
   ทะเล  (SMI2cm1) 

   แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล  
  (SMI2cm2) 

      
   ปาชายเลนปลูกทดแทน  
(SMI2dm1) 

   ปาชายเลนปลูกทดแทน  
(SMI2dm2) 

น้ําเค็ม ทะเล/
ชายฝง
ทะเล 

ชายฝงทะเล
(SMN) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช  
(SMN1m) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช  
(SMN1m) 

        นาเกลือ  (SMN1im1)    นาเกลือ  (SMN1im2) 

      
   แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(SMN1jm1) 

   แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(SMN1jm2) 

น้ําเค็ม ปากแมน้ํา  ใตทะเล ธรรมชาติไมมีพืช (SES1) ธรรมชาติไมมีพืช (SES1) 

  (SE)  (SES)    หินกรวด (SES1a1)     หินกรวด (SES1a2)  

         พื้นเลน (SES1b1)     พื้นเลน (SES1b2)  

      

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช  
(SES1m) 

ธรรมชาติเทียมไมมีพืช  
(SES1m) 

      
   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(SES1jm1) 

   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(SES1jm2) 

      ธรรมชาติมีพืช (SES2) ธรรมชาติมีพืช (SES2) 

         ปะการัง (SES2a1)    ปะการัง (SES2a2) 

         หญาทะเล (SES2b1)    หญาทะเล (SES2b2) 

         สาหรายทะเล  (SES2c1)    สาหรายทะเล  (SES2c2) 

 
 
 
 



 
ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช 
(SES2m) 

ธรรมชาติเทียมมีพืช 
(SES2m) 

         ปะการัง (SES2am1)    ปะการัง (SES2am2) 

      
   แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล  
   (SES2cm1) 

   แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล  
  (SES2cm2) 

 น้ําเค็ม ปากแมน้ํา  น้ําขึ้นน้ําลง ธรรมชาติไมมีพืช (SEI1) ธรรมชาติไมมีพืช  (SEI1) 

    (SEI)    หินกรวด  (SEI1a1)    หินกรวด  (SEI1a2) 

         ชายหาด  (SEI1c1)    ชายหาด  (SEI1c2) 

      
   หาดโคลน หาดเลน    
  (SEI1d1) 

   หาดโคลน หาดเลน    
  (SEI1d2) 

   ธรรมชาติไมมีพืช (SEI1) ธรรมชาติไมมีพืช  (SEI1) 

     
   ที่ราบมีคราบเกลือ   
  (SEI1e1)    ที่ราบมีคราบเกลือ  (SEI1e2) 

         หนาผา โขดหิน  (SEI1f1)    หนาผา โขดหิน  (SEI1f2) 

      ธรรมชาติมีพืช (SEI2) ธรรมชาติมีพืช (SEI2) 

         ปะการัง  (SEI2a1)    ปะการัง  (SEI2a2) 

         หญาทะเล   (SEI2b1)    หญาทะเล   (SEI2b2) 

         สาหรายทะเล  (SEI2c1)    สาหรายทะเล  (SEI2c2) 

         ปาชายเลน   (SEI2d1)    ปาชายเลน   (SEI2d2) 

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช    
 (SEI2m) ธรรมชาติเทียมมีพืช (SEI2m) 

         ปะการัง  (SEI2am1)    ปะการัง  (SEI2am2) 

 น้ําเค็ม ปากแมน้ํา  ฝงทะเล (SEN) ธรรมชาติไมมีพืช (SEN1) ธรรมชาติไมมีพืช (SEN1) 

       หาดทราย  (SEN1c1)   หาดทราย  (SEN1c2) 

      ธรรมชาติเทียม  (SEN1m) ธรรมชาติเทียม (SEN1m) 

        นาเกลือ (SEN1im1)   นาเกลือ (SEN1im2) 

      
  แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
  (SEN1jm1) 

  แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(SEN1jm2) 

      ธรรมชาติมีพืช(SEN2) ธรรมชาติมีพืช   (SEN2) 

        หญา (SEN2f1)   หญา (SEN2f2) 

         ปาชายเลน   (SEN2d1)   ปาชายเลน   (SEN2d2) 

      
  ที่ลุมนํ้ากรอย/พรุเค็ม   
  (Frob)(SEN2e1) 

  ที่ลุมนํ้ากรอย/พรุเค็ม  
 (Frob)(SEN2e2) 

 
 
 
 
 



ชนิด ระบบ ระบบยอย ชั้น ชั้นยอย 

      

ธรรมชาติเทียมมีพืช  
(SEN2m) 

ธรรมชาติเทียมมีพืช 
(SEN2m) 

      
  ปาชายเลนปลูกทดแทน 
 (SEN2dm1) 

  ปาชายเลนปลูกทดแทน
(SEN2dm2) 

        ขาว (SEN2gm1)   ขาว   (SEN2gm2) 

น้ําเค็ม    

  

ทะเลสาบ
น้ําเค็ม  
/น้ํากรอย(SC1) 

ทะเลสาบน้ําเค็ม  
/น้ํากรอย(SC2)    

น้ําเค็ม     

  

ทะเลสาบ
น้ําเค็ม 
ภายในแผนดิน  
(SI1) 

ทะเลสาบน้ําเค็ม  
ภายในแผนดิน 
(SI2)     

     

 
แหลงที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2543)   

 
 


