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บทคัดยอ 
 พื้นที่ชุมนํ้ามีความสําคัญตอระบบนิเวศนและการดํารงชีพ
ของส่ิงมีชีวิต การบริหารพื้นที่ชุมนํ้าจําเปนตองมีขอมูลที่แสดงการ
กระจาย และจําแนกประเภทของพื้นที่ชุมนํ้า ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ี
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนที่เชิงเลขดวยขอมูลพื้นที่เชิงบูรณา
การของพื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าพอง ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
6,200 ตร.กม. ปจจัยการวิเคราะห 7 ปจจัย คือ ลักษณะภูมิสัณฐาน 
การใชประโยชนที่ดิน กลุมดิน สถานภาพลําน้ํา แหลงนํ้า ขนาด
แหลงนํ้า เขตพ้ืนที่ชลประทาน และคลองชลประทาน ขอมูลนําเขา
เหลานี้ไดจากการปรับปรุงฐานขอมูล และทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
ดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat ระบบ TM ที่

บันทึกภาพในป พ.ศ. 2546-2548 จากนั้นจึงวิเคราะหดวยเทคนิค
การซอนทับแบบกําหนดปจจัย ผลการศึกษาพบวาในลุมนํ้าพอง
ประกอบไปดวยพื้นที่ชุมนํ้า 3 ระบบ คือ Riverine (6.65%) 

Lacustrine (5.65%) และ Palustrine (9.76%) โดยมีการกระจายตัว

ของระบบพื้นที่ชุมนํ้าทั้งหมดบริเวณลุมนํ้าพองตอนบนและลางใน
สัดสวนใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามพื้นที่ชุมนํ้าชนิด Riverine ที่จัด

วามีระดับนัยสําคัญกับพื้นที่จะพบในบริเวณลุมนํ้าพองตอนลาง
มากกวาเนื่องจากเปนพื้นที่ทายเข่ือนอุบลรัตน มีระดับความสูงของ
พื้นที่ต่ํา และมีการทําชลประทานในพื้นตอนลางของลุมนํ้า 
 

คําสําคัญ  Wetland, GIS, Remote sensing  
 

1. บทนํา 
 ระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพของ
ส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากเปนแหลงใหธาตุอาหารสําคัญ ทั้งยังเปนแหลง
เติมนํ้าใตดิน (Recharge) ที่ดี คอยควบคุมการไหลบาของน้ําในฤดู
ฝน รวมไปถึงการกําจัดสารพิษปนเปอนดวยวิธีการธรรมชาติ [1] 
ดวยคุณประโยชนของพ้ืนที่ชุมนํ้าดังกลาวทําใหพื้นที่ชุมนํ้ามี
บทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศน และการดํารงชีวิต แตผล
จากการเพิ่มข้ึนของประชากรทําใหความตองการใชทรัพยากร

ภายในพื้นที่ชุมนํ้ามีมากข้ึน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสภาพ
บางประการในพื้นที่ เชน ปญหาคุณภาพน้ําที่ถูกปนเปอนดวยสาร
มลภาวะ และความเสื่อมโทรมลงของลําน้ํา เปนตน เพื่อมิใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในทางลดลงของคุณภาพพื้นที่ชุม นํ้า จึง
จําเปนตองมีการควบคุมและอนุรักษการใชงานพื้นที่ชุมนํ้าอยาง
เหมาะสม ซ่ึงข้ันตอนที่สําคัญอยางหน่ึงคือการจัดทําแผนที่แสดง
ลักษณะของพื้นที่ชุมนํ้าที่ปรากฏอยูตามจริง อันจะเปนประโยชนตอ
การระบุขอบเขตการบริหารจัดการภายในพื้นที่ในระดับลุมนํ้า 
 ลุมนํ้าพอง เปนพื้นที่ลุมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบไปดวยลําหวย ซ่ึงมีแมนํ้าสายสําคัญ คือ ลําน้ําพองไหล
ผานพื้นที่ลุมนํ้าพองตอนบนลงมายังลุมนํ้าพองตอนลาง ทําให
ภายในพื้ นที่ มี ลั กษณะภู มิทัศนประ เภท  ที่ ร าบ นํ้ าท วม ถึง 
(Floodplain) คันดิน (Levee) ที่ลุมหลังคันดิน (Back swamp) 
ทะเลสาบรูปแอก (เชน กุด และหนอง) และพื้นที่นํ้าขังซ่ึงมักปรากฏ
อยูไมหางจากลําน้ํา การจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าพองจะเปน
ประโยชนในการบริหาร และอนุรักษณลุมนํ้าเนื่องจากลุมนํ้าพอง
เปนลุมนํ้าอเนกประสงคที่ ใชประโยชนทั้ งดานอุตสาหกรรม 
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค การศึกษาระบบพื้นที่ชุมนํ้าในลุมํ้า
พองนาจะเปนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนตอการพัฒนาสูความยั่งยืน 
  

2. วัตถุประสงค 
 จัดทําแผนที่เชิงเลขดวยขอมูลพื้นที่เชิงบูรณาการของพื้นที่
ชุมนํ้าในลุมนํ้าพอง 
 

3. วรรณกรรมปริทัศน 
 พื้นที่ชุมนํ้าตามคําจัดความของอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar 
convention) หมายถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ แหลงนํ้า 
ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางข้ึน ทั้งที่มีนํ้าขัง
หรือนํ้าทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและ
นํ้าไหล นํ้าจืด กรอย และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเลและที่
ในทะเล บริเวณซ่ึงเม่ือนํ้าลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับนํ้าไมเกิน 
6 เมตร [2] 
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 ปจจุบันมีระบบการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าอยูมากมาย แตละ
ระบบจะพยายามอธิบายลักษณะที่ชัดเจนของพ้ืนที่ชุมนํ้าเพื่อให
เขาใจหนาที่และคุณคาของพื้นที่ชุมนํ้ามากยิ่งข้ึน ดังเชน ระบบการ
จําแนกพื้นที่ชุมนํ้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งจําแนกโดยอาศัยลักษณะ
ของพืชนํ้า ดิน นํ้าขัง และความถี่ของการเกิดนํ้าทวมขัง เปนเกณฑ
ในการตัดสินใจ สามารถแบงพื้นที่ชุมนํ้าออกเปน 4 ระบบ คือ 
ระบบ Marine Estuarine Riverine Lacustrine และ Palustrine [3] 
ขณะที่ประเทศแคนาดาใชการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าตามลักษณะของ
การเกิดและสภาพตามธรรมชาติของส่ิงแวดลอม แบงพื้นที่ชุมนํ้า
ออกเปน 4 ประเภท คือ พื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปนลําหวย (The 
bog wetland) พื้นที่ลุมชื้นแฉะ (The marsh wetland) พื้นที่ลุมนํ้า
ขัง (The swamp wetland) และพื้นที่นํ้าตื้น (The shallow 
wetland) เปนตน [4] ตอมาในป พ.ศ.2533 ไดมีการดัดแปลงระบบ
จําแนกของ Dugan โดยแบงระดับการจําแนกออกเปน 4 ระดับ คือ 
ชนิด (Type) ระบบ (System) ระบบยอย (Subsystem) และชั้น 
(Class) โดยแบงชนิดออกเปน 2 ชนิด คือ นํ้าเค็ม (Salt water) 
และนํ้าจืด (Fresh water) แบงระบบเปน 7 ระบบ คือ ระบบ 
Marine/ Coastal, Estuarine, Coastal lagoon, Inland, Riverine, 
Lacustrine และ Palustrine โดยเปนระบบยอย 24 ระบบ และ 81 
ชั้น [5] ลักษณะเกณฑการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าขางตน ไดถูกนํามา
ประยุกตและปรับใหเขากับการเลือกใชงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน
ประเทศตางๆ สําหรับการจัดเตรียมฐานขอมูลที่ในการวิเคราะห
ปจจุบันนิยมใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียมเปนขอมูลตั้งตน และ
ทําการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหไดผลการ
วิเคราะหที่รวดเร็ว และเปนระบบมากยิ่งข้ึน ตัวอยางงานวิจัยพื้นที่
ชุมนํ้าดังเชน การศึกษาของ ชรัตน มงคลสวัสดิ์ และเนาวรัตน 
สมบัติภูธร ป พ.ศ. 2540 [6] ซ่ึงไดรวมกันจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่
ชุมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําการวิ เคราะหดวยวิธี
กําหนดคาปจจัยการซอนทับโดยอางอิงระบบการจําแนกพื้นที่ชุม
นํ้าที่ดัดแปลงจากระบบของ Dugan (1990) ผลการศึกษาพบวา
พื้นที่เกือบทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ชุมนํ้าชนิด
นํ้าจืด ประกอบดวย 3 ระบบ คือ Palustrine, Riverine และ 
Lacustrine มีพื้นที่คิดเปนรอยละ 30.71 4.94 และ 1.45 ตามลําดับ 
ตอมาในป พ.ศ. 2541เนาวรัตน สมบัติภูธร [7] ไดทําการจําแนก
พื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าสงครามโดยใชขอมูลที่มีความเกี่ยวของมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการใชขอมูลพื้นที่ดินเค็มรวมกับผลการตรวจวัดคา
ระดับความเค็มของนํ้า ทําใหสามารถจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าได 2 ชนิด 
คือ ชนิดนํ้าจืด และน้ําเค็ม ซ่ึงจากพื้นที่ชุมนํ้าทั้งหมดรอยละ 55.20  
พบลักษณะที่เปนนํ้าเค็มเพียงรอยละ 0.24 อันเปนผลจากการทํานา
เกลือในพื้นที่  
 อยางไรก็ตามยังคงมีงานวิจัยอีกมากมายที่แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของการใชงานขอมูลจากภาพถายดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชุมนํ้า ซ่ึงอาจมี
ความแตกตางกันไปในรูปแบบการวิเคราะห และระบบการจําแนก 
ทั้งน้ีข้ึนกับความเหมาะสมของพื้นที่และความตองการของผูศึกษา 
 

4. พื้นท่ีศึกษา 
 พื้นที่ลุมนํ้าพอง ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 16๐0’0”- 17๐0’0” N 
และระหวางเสนแวงที่ 101๐0’0”- 103๐0’0” E (รูปที่ 1) มีพื้นที่
ทั้งหมด 6,290.43 ตร.กม. สามารถแบงพื้นที่ลุมนํ้าออกเปน ลุมนํ้า
พองตอนบน และลุมนํ้าพองตอนลาง มีลําน้ําที่สําคัญ คือ ลําน้ําพอง
ซ่ึงจะไหลลงสูแม นํ้าชีสวนที่ 4 ซ่ึงลําน้ํ าพองเปนแหลงการ
เพาะเลี้ยงปลา และใชนํ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งมีเข่ือนอุบลรัตนที่เปนแหลงนํ้าขนาด
ใหญในลุมนํ้าพอง ระดับสูงของพื้นที่โดยทั่วไปอยูระหวาง 180-330 
ม.รทก. ลักษณะภูมิสัณฐานที่พบรอยละ 52.46 ของพ้ืนที่ลุมนํ้าเปน
พื้นที่ถูกกัดกรอนบริเวณที่ราบเชิงเขา และภูเขา นอกน้ันจะเปน
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดซึ่งประกอบดวย ที่ราบข้ันบันไดระดับสูง 
กลาง ต่ํา และท่ีราบน้ําทวมถึง การใชที่ดินรอยละ 68.51 ของพื้นที่
ถูกใชเพื่อการเกษตรกรรมประเภทนาขาวและพืชไร ในลุมนํ้าพอง
ตอนลางริมฝงแมนํ้าพองมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เชน 
โรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานน้ําตาล โรงงานสุรา และอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีการศึกษา 
 จัดทําแผนที่พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าพอง โดยดัดแปลงการกําหนด
หนวยพื้นที่ชุมนํ้าจากระบบจําแนกของ Dugan (1990) ซ่ึงมีระบบ
การจําแนกพื้นที่บางสวนของลุมนํ้าพองในตารางที่ 5 ดําเนิน
การศึกษาภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แบงการศึกษา
ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การตรวจสอบเอกสาร เพื่อจัดเตรียมและ
กําหนดเงื่อนไขใหแกชั้นขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของโดยอางอิงตาม
เนาวรัตน สมบัติภูธร (2541) (แสดงรายการขอมูลในตารางที่ 1) 
จากนั้นจึงทําการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าซึ่งมีระบบจําแนกตาม Dugan 
(1990) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
5.1 การตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดเตรียมและกําหนดเงื่อนไข
ใหแกชั้นขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
        - การตรวจสอบเอกสาร : ศึกษาระบบจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าโดย
ตรวจสอบจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบแนวทางการ
วิเคราะห และปจจัยที่จําเปนในการศึกษา 
        - การกําหนดคาเงื่อนไขใหแกชั้นขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของ : 
จัดเตรียมปจจัยที่ตองการใชในการศึกษาซึ่งในที่น้ีประกอบดวย ชั้น

รูปท่ี 1. พื้นที่ศึกษา 
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ขอมูล  7 ชั้น  คือ  ลักษณะภู มิ สัณฐาน  ดิน  สถานภาพลําน้ํ า 
สถานภาพแหลงนํ้า ขนาดพื้นที่แหลงนํ้า ขอบเขตชลประทาน และ
การใชประโยชนที่ดิน ปจจัยเหลานี้จะถูกกําหนดเงื่อนไขใหใหมโดย
การจัดกลุมคาขอมูลลักษณะสัมพันธ (Reclassify) ดังตารางที่ 2 
และรูปที่ 3 
5.2 การจําแนกพ้ืนท่ีชุมน้ําตามระบบจําแนกของ Dugan 1990 
 คุณลักษณะของหนวยพื้นที่ชุมนํ้าที่ระบุไวในระบบการ
จําแนกพื้นที่ชุมนํ้าของ Dugan 1990 จะถูกปรับเทียบใหเปน
เงื่อนไขความสัมพันธของปจจัยแตละตัวในการวิเคราะห เม่ือทํา
การซอนทับชั้นขอมูลเขาดวยกันแลว การกําหนดหนวยพื้นที่ชุมนํ้า
อาศัยเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการจัดกลุมคาชั้นขอมูลดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับชั้นขอมูลที่ มีลักษณะเปนเสน  ( เชน  ชั้นขอมูล
สถานภาพลําน้ํา และคลองชลประทาน) ถูกสรางระยะกันชนออกมา

ชั้นขอมูล มาตราสวน ที่มา 

ลักษณะภูมิสัณฐาน 1:250,000 แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
แผนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ตีความภาพถายดาวเทียมแลนด
แซท พ.ศ.  2538 

การใชประโยชนที่ดิน 1:50,000 แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
ตีความภาพถายดาวเทียมแลนด
แซท พ.ศ. 2545 

กลุมดิน (Soil group) 1: 50,000 แผนที่กลุมดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ลําน้ํา 1:50,000 
แหลงน้ํา 1:50,000 

แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
ตีความภาพถายดาวเทียมแลนด
แซท พ.ศ. 2546 

คลองชลประทาน 1:50,000 แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 
พ้ืนที่ชลประทาน 1: 50,000 กรมชลประทาน 

 

ตารางท่ี 1. รายการขอมูลที่ใชในการศึกษา 

รูปท่ี 2. ข้ันตอนการจําแนกพื้นที่ชุมนํ้า 

รูปท่ี 3. ผลการจัดกลุมเงื่อนไข (Reclassify) 

ตารางท่ี 2. การจัดกลุมคาขอมูลลักษณะสัมพันธของปจจัย 
เง่ือนไขปจจัยอางตาม เนาวรัตน สมบัติภูธร (2541) การดัดแปลงเง่ือนไข 

ชั้นขอมูล เง่ือนไขเดิม ชั้นขอมูล คุณลักษณะในชั้นขอมูล เง่ือนไข 

L1 พ้ืนท่ีสันดินริมน้ํา 

L2 พ้ืนท่ีราบน้ําทวมถึง 

พ้ืนท่ีราบน้ําทวมถึง L1/L2 

L3 พ้ืนท่ีราบขั้นบันไดระดับตํ่า พ้ืนท่ีราบขั้นบันไดระดับตํ่า L3 

L4 พ้ืนท่ีราบขั้นบันไดระดับกลาง พ้ืนท่ีราบขั้นบันไดระดับกลาง L4 

L5 พ้ืนท่ีเหลือคางจากการถูกชะลาง พ้ืนท่ีถูกกัดกรอนบริเวณที่ราบ
เชิงเขา 

L5 

ธรณีสัณฐาน 

L6 พ้ืนท่ีเหลือจากการถูกกัดกรอน 

Landform 

พ้ืนท่ีภูเขา L6 

S1 ชุดดินท่ีเกิดในพื้นท่ีสันดินริมน้ํา 

S2 ชุดดินท่ีเกิดในพื้นท่ีราบน้ําทวมถึง 

ดินนา1 S1/S2 

S3 ชุดดินท่ีเกิดในพื้นท่ีราบขั้นบันไดระดับตํ่า ดินดอน2 S3 

S4 ชุดดินท่ีเกิดในพื้นท่ีราบขั้นบันไดระดับตํ่า
และกลาง 

ดินดอน/ดินนา, ดินนา/ดินดอน3 
ดินนา/ดินดอน/ดินดอน4 
ดินนา/ดินนา/ดินดอน5 

S4 

ขอมูลดิน 

S5 ชุดดินอื่นๆ 

Soil_group 

อื่นๆ S5 

H1 ขนาดแหลงนํ้าท่ีมีพ้ืนท่ี >= 8 แฮกแตร แหลงนํ้าท่ีมีพ้ืนท่ี >= 8 เฮกแตร H1 ขนาดพื้นท่ี
แหลงนํ้า H2 ขนาดแหลงนํ้าท่ีมีพ้ืนท่ี <= 8 แฮกแตร แหลงนํ้าท่ีมีพ้ืนท่ี <= 8 เฮกแตร H2 

W1 แหลงนํ้าธรรมชาติมีน้ําตลอดป แหลงนํ้าธรรมชาติมีน้ําตลอดป W1 

W2 แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้นมีน้ําตลอดป เขื่อน อางเก็บน้ํา W2 

W3 แหลงนํ้าธรรมชาติมีน้ําบางฤดูกาล - - 

สถานภาพ
แหลงนํ้า 

W4 แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้นมีน้ําตลอดป 

Waterbody 
(w_size)6 

(w_status)7 

- - 

เง่ือนไขปจจัยอางตาม เนาวรัตน สมบัติภูธร (2541) การดัดแปลงเง่ือนไข 

ชั้นขอมูล เง่ือนไขเดิม ชั้นขอมูล คุณลักษณะในชั้นขอมูล เง่ือนไข 
R1 เสนทางน้ําสายหลักหรือแมน้ําขนาดใหญ 
R2 เสนทางน้ําสายรองและไหลตลอดป 
R3 เสนทางน้ําสาขาไหลตลอดป 

แมน้ํา ลําคลอง และลําหวยท่ีมี
น้ําไหลตลอดป 

R1/R2/R3 สถานภาพลํา
น้ํา 

R4 เสนทางน้ําสาขาไหลไมตลอดป 

Drainage 

ลําคลอง หวย ท่ีน้ําไมไหล
ตลอดป 

R4 

Ir1 คลองชลประทาน Irr_canal คลองชลประทาน Ir1 ขอบเขต
ชลประทาน Ir2 พ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน Irr_area พ้ืนท่ีชลประทาน Ir2 

Lu1 นาขาว นาขาว Lu1 
Lu2 พืชไร พืชไร Lu2 
Lu3 ทุงหญาสลับไมพุมเต้ีย ทุงหญาสลับไมพุมเต้ีย Lu3 
Lu4 พ้ืนท่ีลุมน้ําขัง พ้ืนท่ีลุม Lu4 
Lu5 ปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณ Lu5 
Lu6 ปาแดงหรือปาเต็งรัง ปาแดงหรือปาเต็งรัง Lu6 
Lu7 ปาริมน้ํา ปาริมน้ํา/ ไมริมน้ํา Lu7 
Lu8 ออย ออย Lu8 
Lu9 ยางพารา ยางพารา Lu9 
Lu10 สวนยูคาลิปตัส สวนยูคาลิปตัส Lu10 
Lu11 ไมผลผสม ไมผลผสม Lu11 
Lu12 หมูบาน หมูบาน Lu12 

การใช
ประโยชนท่ีดิน 

Lu13 นาเกลือ 

Landuse 

นาเกลือ Lu13 

ตารางท่ี 2. การจัดกลุมคาขอมูลลักษณะสัมพันธของปจจัย (ตอ) 
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เพื่อใหแสดงดวยแนวเขตพื้นที่หางจากลํานํ้า และใชวิเคราะห
รวมกับชั้นขอมูลอื่นได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะหพื้นที่ชุม นํ้าในลุมนํ้าพองดวยวิธีการ
ซอนทับชั้นขอมูลปจจัย 7 ปจจัย ตามเงื่อนไขที่ดัดแปลงจากระบบ
การจําแนกของ Dugan (1990) สามารถจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าชนิดนํ้า
จืดในพื้นที่ไดเทากับ 22.06% จากพื้นทื้ทั้งหมด โดยแบงออกเปน 
3 ระบบ (รูปที่ 4) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 6.1 ระบบ Riverine   
 เปนระบบพื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปนสวนของลําน้ํา แมนํ้า 
คลอง นํ้าตก และอื่นๆ รวมไปถึงพื้นที่แหลงนํ้าที่พบในบริเวณที่
ราบนํ้าทวมถึง อาจมีการทวมตลอดทั้งปหรือเปนบางฤดูกาล (ดัง
รูปที่ 6ก) ผลการศึกษาแบงระบบ Riverine ที่ปรากฏในพื้นที่
ออกเปน 10 หนวย คือ หนวยที่เปนสวนของแมนํ้าลําคลอง (River: 
FRR) มีพื้นที่คิดเปน 0.91% จากพื้นที่ทั้งหมด ไดแก FRR1a 
FRR1bm และ FRR2a และหนวยพื้นที่แหลงนํ้าในบริเวณที่ราบน้ํา
ทวมถึง (River floodplain: FRF) มีพื้นที่รวมเทากับ 5.74% ไดแก 
FRF1am FRF2a FRF2am FRF3 FRF4 FRF5a และ FRF5am 
โดยพบหนวยพื้นที่ FRF5am มากที่สุด 4.75% (ตารางที่ 4) 
สามารถพบพื้นที่ชุมระบบ Riverine กระจายตัวทั่วไปตลอดแนว
แมนํ้า ลําน้ํา และคลอง รวมถึงเขตชลประทานซึ่งลุมนํ้าพอง
ตอนลางมีพื้นที่ในระบบ Riverine มากกวาลุมนํ้าพองตอนบน 
6.1 ระบบ Lacustrine  
  เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปนแหลงนํ้าผิวดิน ปรากฏอยู
นอกเขตพื้นที่ราบน้ําทวมถึง แหลงนํ้าเหลานี้อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เชน หนองนํ้า สระ หรือบอนํ้า และแหลงนํ้าที่ถูกสรางข้ึน 
เชน เข่ือน อางเก็บนํ้า บอบําบัดนํ้าเสีย หรือบอเลี้ยงสัตวนํ้า เปน
ตน (รูปที่ 6ข) ทําการจําแนกหนวยพื้นที่ชุมนํ้าประเภท Lacustrine 
ออกเปน 2 กลุม ตามขนาดของแหลงนํ้า คือ ขนาดแหลงนํ้าที่มี

พื้นที่มากกวาหรือเทากับ 8 เฮกแตร (Lake: FLL) มีพื้นที่เทากับ 
5.55% จากพื้นที่ทั้งหมด ไดแก FLL1a FLL1am FLL2a และ 
FLL2am ขณะที่พื้นที่แหลงนํ้าที่มีขนาดเล็กกวาหรือเทากับ 8 เฮก
แตร (Pond: FLP) มีพื้นที่รวมเทากับ 0.10% ไดแก FLP1a 
FLP1am และ FLP2a (ตารางที่ 4) การกระจายตัวของพื้นที่ชุมนํ้า
ประเภท Lacustrine พบในลุมนํ้าพองตอนบนมากถึง 5.16% 
เน่ืองจากมีเข่ือนขนาดใหญ คือ เข่ือนอุบลรัตน   
6.3 ระบบ Palustrine  
 เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่พบในพ้ืนที่ลุม ลูกคลื่นลอนลาด ซ่ึงอาจมี
นํ้าขังในหลุมหรือแองบางฤดูกาล สภาพการกักขังของนํ้าภายใน
พื้นที่อาจเกิดจากผลของการสรางเขตชลประทาน การทํานา รวม
ไปถึงพื้นที่บุง-ทาม เปนตน (ดังรูปที่ 6ค) ในที่น้ีไดจําแนกระบบ 
Palustrine ออกเปน 3 หนวย ไดแก FPSam FPSc และ FPScm 
คิดเปนพื้นที่ 9.46% 0.28% และ 0.01% ตามลําดับ การกระจาย
ตัวของพื้นที่ชุมนํ้าประเภทนี้พบรอบแนวลําน้ําของลุมนํ้าพอง
ตอนบนมากกวาลุมนํ้าพองตอนลางเนื่องจาก สภาพพื้นที่ผิวเปนที่
ราบน้ําทวมถึง มีดินนา และดินสันดอนที่มีโอกาสเกิดนํ้าทวมขังงาย
จึงมีการทํานาในพื้นที่มากกวา กวาโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของ
ลุมนํ้าพองตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 5 แสดงสัดสวนระบบพื้นที่ชุมนํ้าจากการจําแนก 

ตารางท่ี 3. เงื่อนไขในการกําหนดหนวยพื้นที่ชุมนํ้า 

หมายเหตุ  ∩ = หรือ,       = ไมเทากับ   

รูปท่ี 4 แสดงหนวยแผนที่พื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าพอง 

476



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ระบบจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าแสดงดังตารางที่ 5 
 

 พิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ชุมนํ้า 3 ระบบ พบวาในลุมนํ้า
พองมีพื้นที่ชุมนํ้าระบบ Palustrine มากที่สุด (รูปที่ 5) แตระบบ
พื้นที่ชุมนํ้าดังกลาวอาจไมสามารถพบเห็นไดตลอดป โดยเฉพาะ
เม่ืออยูในฤดูแลงพื้นที่ชุมนํ้าประเภทนี้อาจไมปรากฏใหเห็นเลย 
เชน พื้นที่นาขาว หรือพื้นที่ปาบุง-ทาม เปนตน ตางจากระบบระบบ 
Riverine และ Lacustrine ซ่ึงสามารถพบเห็นไดทั่วไปในพื้นที่ และ
มีสถานะคอนขางถาวร จึงทําใหมีความสําคัญในเชิงระบบนิเวศนที่
เดนชัดกวา เน่ืองจากระบบที่มีอยูถาวรจะมีวัฏจักรการดํารงชีวิต
ของส่ิงมีชีวิตที่ ซับซอนยิ่ง ข้ึน เกิดเปนความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในพื้นที่ ลักษณะภาคตัดขวางพื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าพอง
แสดงดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เม่ือตรวจสอบกับบัญชีรายการพื้นที่ชุมนํ้าของอนุสัญญา
แรมซาร พบวาในเขตลุมนํ้าพองมีพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญใน

ระดับชาติ 1 แหง คือ พื้นที่หวยเสือเตน จ. ขอนแกน (รูปที่ 8) ซ่ึง
เปนระบบพ้ืนที่ชุมนํ้าที่เกิดจากการไหลของน้ําในลําหวยที่มีนํ้าไหล
ผานตลอดปลงสูพื้นที่ทะเลสาบอุบลรัตน ซ่ึงเปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบ 
Lacustrine ทําใหบริเวณรอบลําน้ํา และทะเลสาบเกิดสภาพน้ําขัง
จึงมีความหลากหลายของระบบนิเวศนพืชพรรณ และส่ิงมีชีวิตใน
พื้นที่แหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าพอง ตามระบบ
การจําแนกของ Dugan ทําใหสามารถแสดงแนวเขตพื้นที่ชุมนํ้า
ออกมาไดอยางชัดเจนทําใหงายตอการเขาไปบริหารจัดการ ซ่ึงแม
ลุมนํ้าพองจะมีพื้นที่ชุมนํ้าทั้งหมดพียง 22.06% จากพื้นที่ทั้งลุมนํ้า 
และในจํานวนนั้นเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีระดับนัยสําคัญตอระบบนิเวศน
และส่ิงมีชีวิตเพียง 12% แตอยางไรก็ตามการมีอยูของพื้นที่ชุมนํ้า
เหลานี้จะชวยดํารงสภาพระบบนิเวศนของพ้ืนที่ใหมีความสมดุล 
และเอื้อประโยชนในการดํารงชีวิต การปลอยใหพื้นที่ชุมนํ้า
โดยเฉพาะระบบที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติเสียหาย หรือเส่ือม
คุณภาพไปโดยมิไดมีการควบคุมดูแล ยอมทําลายความสมดุลของ
ธรรมชาติไปอยางนาเสียดาย นอกเหนือจากนั้นยังอาจทําใหภัย
ธรรมชาติบางประการทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังน้ันการจัดทํา
แผนที่พื้นที่ชุมนํ้าจึงเปนประโยชนอยางยิ่งในแงการเขาไปจัดการ
ดูแลพื้นที่ขชุมนํ้าที่มีอยูในพื้นที่อยางเปนระบบตอไป 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 - การจัดทําแผนที่พื้นที่ชุมนํ้านี้ไมไดพิจารณาปจจัยวิเคราะห
พื้ นที่ ชุ ม นํ้ าที่ เปน นํ้ า เค็ ม  เ น่ืองจากแหล ง นํ้ าที่ พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนนํ้าจืด 
 - การจัดทําชั้นขอมูลแหลงนํ้า อาศัยภาพถายดาวเทียม 
Landsat ระบบ TM ซ่ึงมีความแยกชัดเชิงพื้นที่ 30*30 เมตร 
รวมกับการปรับเทียบดวยแผนที่ภูมิประเทศ สถานภาพแหลงนํ้า
บางชนิดที่มองไมเห็นในภาพจึงไมไดถูกนํามาพิจารณาดวย 
 - การแบงหนวยพื้นที่ใหมีความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น
จําเปนตองอาศัยตัวแปรขอมูลที่มากขึ้น เชน ขอมูลประวัติการเกิด
นํ้าทวมหลายป ซ่ึงจะแสดงแนวเขตพื้นที่ชุมนํ้าที่เกิดจากการทวม
ขังในฤดูฝนไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

รูปท่ี 6 แสดงตัวอยางลักษณะของพื้นที่ชุมนํ้าระบบตางๆ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหหนวยพื้นที่ชุมนํ้าแยกตามลุมนํ้ายอย 

รูปท่ี 7 แสดงภาคตัดขวางพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าพอง 

รูปท่ี 8 ตัวอยางภาพถายจากดาวเทียม QuickBird  
                     พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณหวยเสือเตน จ.ขอนแกน 
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ตารางท่ี 5. ระบบจําแนกพื้นที่ชุมนํ้าบางสวนของ Dugan 1990 ที่ใชในการศึกษา 
Type (Code) System (Code) Subsystem (Code) Natural Artificial (m) 

   Class Code Class Code 

    River (FRR) 
1. Perennial River (FRR1)   a. Pool (Pool in Perennial River) 

  b. Channel (Channel in Perennial River)  
  c. Rapid (Perennial Rapid)  
  d. Waterfall (Perennial Waterfall) 

FRR1a 
FRR1b 
FRR1c 
FRR1d 

- 
b. Channel (Perennial Canal) 
- 
- 

- 
FRR1bm 

- 
- 

2. Seasonal River (FRR2)   a. Pool (Pool Seasonal River) 
  b. Channel (Channel Seasonal River) 
  c. Rapid (Seasonal Rapid) 
  d. Waterfall (Seasonal Waterfall) 

FRR2a 
FRR2b 
FRR2c 
FRR2d 

- 
b. Channel (Seasonal Canal) 
- 
- 

- 
FRR2bm 

- 
- 

River     

Bank/Beach/Bar (FRB)     

River Floodplain (FRF)     

1. Floodplain Grassland   a. Grassland (Floodplian Grassland) FRF1a   a. Rice (Floodplain Wet Rice) 
  b. Other Crops (Floodplain other crop)  

FRF1am 
FRF1bm 

2. Floodplain Trees/Shrubs   a. Trees/Shrubs (Seasonally Flooded Trees/Shrubs) 
  

FRF2a a. Plantation/Orchards (Seasonally 
Plantation/Orchard) 

FRF2am 

3. Seasonal Floodplain Lake     FRF3 

4. Seasonal Floodplain Pond    FRF4 

5. Seasonal      

Riverine (FR) 

Backswamp/Marsh   a. Seasonal Backswamp/Marsh FRF5a   a. Rice (Wet in Season) 
  b. Other Crops (Other crop in Seasonal) 

FRF5am 
FRF5bm 

Lake (>8 ha) (FLL)     

1. Permanent    a. Permanent Freshwater Lake  FLL1a   a. Permanent Freshwater Lake FLL1am 

2. Seasonal    a. Seasonal Freshwater Lake  FLL2a   a. Seasonal Freshwater Lake FLL2am 

Pond (>8 ha) (FLP)     

1. Permanent   a. Permanent Freshwater Pond 
- 
- 
- 
- 
- 

FLL1a 
- 
- 
- 
- 
- 

  a. Freshwater Aquaculture Pond 
  b. Sewage Treatment Pond 
  c. Farm Pond 
  d. Freshwater Cooling Pond  
  e. Borrow Pit Excavation 
  i. Other Permanent Freshwater Pond 

FLP1am 
FLP1bm 
FLP1bm 
FLP1dm 
FLP1em 
FLP1im 

Lacustrine (FL) 

2. Seasonal    a. Permanent Freshwater Pond FLP2a - - 

Permanent Palustrine (FPP)     

Permanent Flooded/Wet    a. Grasses (Permanent Flood Grassland) 
  b. Sedges (Permanent Freshwater Marsh) 
  c. Trees/Shrubs (Permanent Swamp) 

FPPa 
FPPb 
FPPc 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Seasonal Palustrine (FPS)      

Fr
es

h 
wa

te
r (

F)
 

Palustrine (FP) 

Seasonal Flood/Wet    a. Grasses (Seasonal Flooded Grassland) 
  b. Sedges (Seasonal Flooded Plantation 
  c. Trees/Shurbs (Seasonal Flooded Swamp) 

FPSa 
FPSb 
FPSc 

  a. Grasses (Seasonal Flooded 
Plantation) 
- 
  c. Trees/Shurbs (Seasonal Flooded 
Plantation) 

FRSam 
- 

FPScm 

หมายเหตุ Dugan (1990) 
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