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This research is a study of the Pa-Bung Pa-tham forest landscape in terms of landscape 

ecology with the objective to identify the landscape ecological structures, and roles and functions 
of the forest to achieve greater understanding of landscape structures and the relationship between 
the community and the forest in the study.  Research involved the study of maps, aerial photos 
and data about the area, along with a field survey and interviews.  Research methodology 
included landscape identification and classification in terms of landscape ecology and analysis of 
the relationships between humans and Pa-Bung Pa-tham forest in terms of ecological services. 
Uses of the landscape were the study indicators. 

The study results show that landscapes such as the Pa-Bung Pa-tham forest provide 
ecological services that can be classified into two types according to the season.  First, during the 
flood season, it is the habitat of various animals as well as a place for collecting water or silt.  
Second, during the dry season, is a valuable resource for people to use in various ways as well as 
a way of achieving balance with the surrounding areas.  The research revealed the processes in 
which people adapted to the landscape with dynamic seasonal changes.  The research results can 
provide fundamental information for landscape assessment, landscape planning, and 
recommendations of approaches for further conservation of the Pa-Bung Pa-tham forest. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ในทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) (Forman and Godron, 1986) ภูมิทศัน์ของป่า  
ริมแม่นํ้ า คือ พื้นท่ีป่าท่ีอยู่บริเวณขอบของแม่นํ้ า ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง (Floodplain) 
พื้นท่ีเหล่าน้ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในเชิงนิเวศ กล่าวคือ แม่นํ้ าจะทาํหนา้ท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมต่อ
ภูมิทศัน์ ซ่ึงจะเป็นตวันาํพาธาตุและสารอาหารมาจากภูเขาหรือท่ีสูง พดัพามายงัพื้นท่ีราบลุ่มตํ่า  
ธาตุและสารอาหารท่ีถูกพดัพา ส่งผลใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเกิดเป็นพื้นท่ีป่าริมแม่นํ้ าท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทางธรรมชาติ และเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Huggett, 2011) พื้นท่ีป่าริมแม่นํ้ า
จะไดรั้บอิทธิพลจากฤดูกาลและพลวตัของแม่นํ้ า ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงระดบันํ้ าเป็นวฏัจกัรรายปี 
(McGarigal, 2001: online) ซ่ึงในช่วงฤดูนํ้ าหลาก พื้นท่ีป่าริมแม่นํ้ าหรือพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงจะ
เกิดนํ้ าท่วมสูงเป็นบริเวณกวา้ง ดว้ยเหตุน้ีมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่จึงไม่นิยมตั้งถ่ินฐานถาวรอยู่ใกล้
บริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นระบบนิเวศท่ี
สนบัสนุนการดาํรงอยูข่องชีวิตมนุษย ์(Life support system) (จิรากรณ์ คชเสนี, 2553) จึงทาํให้มี
มนุษย์บางกลุ่มเลือกท่ีจะตั้ งชุมชนในบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีขอ้จาํกัดทาง
ธรรมชาติ ส่ิงสําคญัท่ีทาํให้มนุษยก์ลุ่มน้ีปรับตวัอยู่ร่วมกบัพื้นท่ีท่ีมีขอ้จาํกดัทางธรรมชาติได ้คือ 
การเขา้ใจระบบนิเวศของภูมิทศัน์  

ป่าบุ่งป่าทาม มีความน่าสนใจในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงนิเวศระหว่างแม่นํ้ ากบั  
ป่าริมแม่นํ้ าและวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน ซ่ึงป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง จดัเป็น 
หน่ึงในภูมิทศัน์ป่าริมแม่นํ้ าท่ีมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ และเป็นลุ่มนํ้ าท่ียงัคงสภาพความ
เป็นธรรมชาติไวไ้ดม้ากท่ีสุดในภาคอีสาน เน่ืองจากยงัไม่มีเข่ือนมาปิดกั้นการไหลอยา่งอิสระของ
แม่นํ้าสงครามลงสู่แม่นํ้าโขง ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มีลกัษณะพิเศษ 
คือ ในฤดูนํ้าหลาก อิทธิพลนํ้าจากแม่นํ้าโขงจะไหลยอ้นเขา้มาสู่แม่นํ้าสงครามและลาํนํ้าสาขา ทาํให้
นํ้ าค่อยๆท่วมพื้นท่ีริมแม่นํ้ าและพื้นท่ีลุ่มตํ่า แผ่ออกเป็นบริเวณกวา้งเกิดเป็นผืนทะเลสาบนํ้ าจืด
ขนาดใหญ่ ซ่ึงพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทามสามารถทนนํ้ าท่วมขงัไดเ้ป็นเวลานานหลายเดือน ในช่วง
เวลาน้ี บริเวณป่าบุ่งป่าทามจะกลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้ า (เครือข่ายนักวิจัยไทบา้นลุ่มนํ้ า
สงครามตอนล่าง, 2548ก) ทาํใหเ้กิดการหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรตามระบบนิเวศ หลงัจากฤดูนํ้ าหลาก 
นํ้ าในป่าบุ่งป่าทามจะลดระดบัลงตามลกัษณะภูมิประเทศ ก่อให้เกิดผลผลิตจากป่าบุ่งป่าทามท่ี   
อุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีชุมชนลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างสามารถนาํมาบริโภคได ้
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ป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่าท่ีมีความสามารถในการให้บริการเชิงนิเวศต่อชุมชน (Ecosystem 
services) (Ranganathan et al., 2008) โดยแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการดาํรงชีวิตของมนุษยท่ี์สามารถ
ปรับตวัอยูก่บัพลวตัของภูมิทศัน์ได ้โดยพึ่งพาอาศยัพื้นท่ีป่าริมแม่นํ้ า ซ่ึงการพึ่งพาทรัพยากรจาก  
ป่าบุ่งป่าทาม ถือเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตของชุมชนบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ในช่วง
แรกทรัพยากรจากธรรมชาติเหล่าน้ีถูกนาํมาใชแ้บบพออยู่พอกิน หรือเป็นส่ิงจาํเป็นขั้นพื้นฐานใน
ชุมชนเพียงเท่านั้น ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจของประเทศพฒันาเปล่ียนแปลงเป็นระบบทุนนิยม วิถีชีวิต
ของชุมชนก็ไดเ้ปล่ียนไป ป่าบุ่งป่าทามถูกบุกรุกและถูกเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์เพื่อทาํกิจกรรมใหม่ๆ 
เป็นเหตุให้ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดพื้นท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีมีอยูเ่ดิม และต่อเน่ืองไป
ถึงระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ หากระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม
เปล่ียนแปลงไปมากกว่าน้ี จะทาํให้เกิดความสูญเสียท่ีไม่สามารถประเมินค่าได ้ทั้งในดา้นวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องชุมชน ซ่ึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่ามากต่อระบบนิเวศและมนุษย ์
 การศึกษาวิจยัน้ี ใชท้ฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศเป็น
กรอบทฤษฎีในการศึกษา เพ่ือช้ีให้เห็นถึงโครงสร้าง บทบาท คุณค่า ความสาํคญัของป่าบุ่งป่าทาม
และความสัมพนัธ์ระหว่างป่าบุ่งป่าทามกบัชุมชนโดยรอบ ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูล
พื้นฐานประกอบการประเมินและการตดัสินใจในการวางแผนพฒันา เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ท่ีเกิดโดยกิจกรรมของมนุษย ์
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามและวิเคราะห์รูปแบบการใช ้

ประโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 
1.2.3 เพื่อศึกษาพลวตัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
1.2.4 เพื่อศึกษาคุณค่า และการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามท่ีมีต่อชุมชน 

 
1.3 คาํถามในการวจัิย 

1.3.1 โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเป็นอยา่งไรและสาํคญัอยา่งไร 
1.3.2 พลวตัของแม่นํ้าสงครามส่งผลต่อโครงสร้าง บทบาท ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  

และการปรับตวัของชุมชนอยา่งไร  
1.3.3 ป่าบุ่งป่าทามมีผลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งไร และหากป่าบุ่งป่าทามถูก 

เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลอยา่งไรต่อชุมชน 
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1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจยัน้ี มีเป้าหมายเพื่อศึกษาโครงสร้าง บทบาท คุณค่า ความสําคญัของป่าบุ่งป่าทาม

และรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามโดยมนุษย ์ทั้งในฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ ดงันั้น 
การศึกษาภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามจึงควรมีกรอบเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี โดยศึกษาทั้งใน        
ฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ เพื่อทาํให้ทราบถึงความสามารถของมนุษยท่ี์ปรับตวัอยู่กบัพลวตัของ   
ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัร และทาํความเขา้ใจพลวตัท่ีมีผลต่อโครงสร้าง
ภูมิทศัน์ บทบาท การบริการเชิงนิเวศ และการใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม หากจาํแนกส่ิงท่ีจะ
ทาํการศึกษาตามเน้ือหา สามารถแบ่งเพื่อทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์ในเชิงภูมินิเวศวิทยาได ้4 เร่ือง คือ  

- โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
- บทบาท และรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามโดยมนุษย ์
- พลวตั และการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
- คุณค่า และการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
แผนภมิูท่ี 1-1 กรอบระยะเวลาในการศึกษา 

ในการศึกษาทั้ง 4 เร่ือง จะเนน้การศึกษาจากกรอบทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสาํรวจ
ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ โดยนาํมาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท คุณค่า และการเปล่ียนแปลง
ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม กระบวนการน้ีจะเป็นการทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์โดยการจาํลองสภาพและ
กระบวนการของภูมิทศัน์ ซ่ึงจะอยู่ในขั้นตอนเร่ิมตน้สําหรับกระบวนการวางแผนภูมิทศัน์ ตาม
กรอบการศึกษาเร่ือง The geodesign framework (Steinitz, 2012) 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
การเลือกศึกษาป่าบุ่งป่าทาม เกิดจากความสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแม่นํ้ ากบั   

ป่าริมแม่นํ้าและวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งระหว่างพื้นท่ีศึกษากบักรอบทฤษฎีใน
การศึกษา ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สําหรับการคน้ควา้ขอ้มูลในการทาํวิจยั โดยพ้ืนท่ีท่ีเลือก
ทาํการศึกษา คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ซ่ึงอยู่ในเขตจงัหวดันครพนม 
สกลนครและบึงกาฬ มีแม่นํ้ าสงครามเป็นแม่นํ้ าสายหลกั ไหลผ่านพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีมีป่าบุ่งป่าทาม    
ปกคลุมอยูส่องฝ่ังของลาํนํ้า และบรรจบกบัแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
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แผนที่ 1-1 ตาํแหน่งพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง และตาํแหน่งพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม
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การคดัเลือกขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาจะใชเ้กณฑท่ี์สอดคลอ้งกบักรอบทฤษฎี โดยเกณฑมี์ดงัน้ี 
- ขนาดพื้นท่ีของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามกวา้งพอสาํหรับการศึกษาดา้นภูมินิเวศ 
- ความแตกต่างของภูมิทศัน์ในป่าบุ่งป่าทาม เพื่อการศึกษาดา้นระบบนิเวศ 
- จาํนวนหมู่บา้นท่ีอาศยัรอบป่าบุ่งป่าทาม เพื่อการศึกษาดา้นการบริการเชิงนิเวศ 

จากเกณฑก์ารเลือกพื้นท่ีศึกษาดงักล่าว จึงทาํการเลือกพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบ
ของลาํนํ้ ายามกบัแม่นํ้ าสงคราม เป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา โดยมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยชุมชนท่ีตั้งอยู่รอบๆ 3 แห่ง คือ บา้นศรีเวินชัย บา้นปากยาม ตาํบลสามผง อาํเภอ       
ศรีสงคราม จงัหวดันครพนม และบา้นดอนแฮด ตาํบลดอนเตย อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม  

 
แผนท่ี 1-2 ขอบเขตป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา (จุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม) 

และสภาพภมิูทศัน์ภายในพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในช่วงฤดูนํ้าแลง้ 
 

1.5 กรอบทฤษฎใีนการศึกษา 
กรอบทฤษฎีหลกั คือ ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ ซ่ึง

เป็นทฤษฎีของกรอบความคิดเพื่อการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ และมีทฤษฎีเก่ียวกบัการจาํแนกและ
บ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์เป็นทฤษฎีท่ีนาํไปใชด้า้นวิธีการวิจยั สามารถแบ่งกรอบความคิดได ้ดงัน้ี 

1.5.1 กรอบทางความคิดดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
เป็นการศึกษา เพื่อนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายลกัษณะโครงสร้างเชิงนิเวศของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
และแม่นํ้ าสงคราม ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีทาํให้ป่าบุ่งป่าทามเกิดพลวตั โดยใชท้ฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา 
(Landscape ecology) (Forman and Godron, 1986) เป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา จากนั้นจึงนาํ
ทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ ทางกายภาพของภูมินิเวศป่าบุ่งป่าทามมาอธิบายเสริม เพื่อเป็นการทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการของภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั 
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1.5.2 กรอบทางความคิดดา้นการบ่งช้ีบทบาท วิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี  
ป่าบุ่งป่าทาม และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ในขั้นตน้เป็นการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบั
การจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ (Landscape characterization) (Devon County Council,      
2005: online) เพ่ือจาํแนกและบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศ และลกัษณะการใชง้านของมนุษยบ์ริเวณพื้นท่ี          
ป่าบุ่งป่าทาม จากนั้นนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ (Landscape change) (Forman 
and Godron, 1986) และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพลวตัของภูมิทศัน์ (Landscape dynamics) (McGarigal, 
2001: online) มาสร้างความเขา้ใจต่อกระบวนการพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม และนาํมา
วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  

1.5.3 กรอบทางความคิดดา้นการอธิบายคุณค่า และการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม 
เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัภูมิทศัน์ โดยศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีทางการ
บริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) (Ranganathan et al., 2008) เป็นทฤษฎีหลกั 

 
1.6 การดําเนินการวจัิย 
 1.6.1 ขั้นตอนในการวิจยั 

การศึกษาวิจยัมีขั้นตอนดังน้ี คือ กระบวนการเร่ิมตน้งานวิจยั การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษารวมถึงการสาํรวจและการสัมภาษณ์ กระบวนการ
วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และบทสรุปจากผลการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.6.1.1 กระบวนการเร่ิมตน้งานวิจยั เป็นขั้นตอนก่อนท่ีจะกาํหนดระเบียบวิธีวิจยั 
1.6.1.2 การทบทวนวรรณกรรม เป็นขั้นตอนท่ีศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั  

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาในเชิงทฤษฎีเพื่อกาํหนดกรอบในการศึกษา  
1.6.1.3 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา เป็นการรวบรวมขอ้มูล 

พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา การเลือกพื้นท่ีศึกษา รวมถึงการสาํรวจและการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลแผนท่ีเบ้ืองตน้ ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ  

ขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง และขอ้มูลเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทาม  
2) ขอ้มูลเชิงคาํอธิบาย ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทามและชุมชน  
3) การสาํรวจภาคสนามและการสมัภาษณ์ เป็นการลงพ้ืนท่ีเพื่อทาํความเขา้ใจ 

ลกัษณะทางกายภาพของภูมิทศัน์และศึกษาการใชพ้ื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามทั้งฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ 
ซ่ึงจะทาํให้สามารถเขา้ใจพลวตัของภูมิทศัน์ ในขั้นตน้ เร่ิมศึกษาจากขอ้มูลเก่ียวกบัแผนท่ีก่อนลง
พื้นท่ีสาํรวจจริง เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ 1: 50000 ปี พ.ศ.2551 จากกรมแผนท่ีทหารและภาพถ่าย 
ทางอากาศท่ีบนัทึกไวปี้ล่าสุดจาก Google earth คือ ปี พ.ศ.2549 จากนั้นนาํแผนท่ีและภาพถ่าย    
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ทางอากาศมาทาํความเขา้ใจร่วมกบัการสาํรวจเชิงประจกัษใ์นภาคสนาม พร้อมบนัทึกภาพ ส่วนการ
สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ีศึกษา เพ่ือทาํความเขา้ใจแนวคิดท่ีมีประสบการณ์ในการใช้
พื้นท่ีโดยตรง ซ่ึงรับรู้ทั้งการใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม และการปรับตวัอยูก่บัพื้นท่ีท่ีมีพลวตั  

1.6.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนท่ีนาํทฤษฎีท่ีศึกษา มาดาํเนินการวิเคราะห์ 
ร่วมกบัพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงจะวิเคราะห์ตามกรอบทางความคิดท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
2) การบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม และวิเคราะห์รูปแบบการ 

ใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้  
3) ศึกษาพลวตัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม  
4) ศึกษาคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

1.6.1.5 ผลการวิเคราะห์ 
1.6.1.6 บทสรุป การอภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ  

 
แผนภมิูท่ี 1-2 การดาํเนินการวจิยั 
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1.6.2 ระยะเวลาและแผนการดาํเนินการวิจยั 

 
ตารางท่ี 1-1  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติังาน (มิถุนายน พ.ศ.2555 – เมษายน พ.ศ.2556) 

ลาํดบั
ท่ี 

งาน มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1 กาํหนดหวัขอ้วทิยานิพนธ์ O           

2 
เขียนโครงร่างเสนอ 
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

 O          

3 
ปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้
วทิยานิพนธ์เพื่อขออนุมติั 

 O O         

4 
ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

O O          

5 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ
นิเวศป่าบุ่งป่าทาม 
และธรณีสณัฐาน 
ของแม่นํ้าสงคราม 

 O O O        

6 เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม  O  O  O  O    

7 
ทาํการรวบรวมขอ้มูล 
ท่ีไดข้ั้นตน้ 

 O O O        

8 
ศึกษาทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 O O O O       

9 
ประมวลผลขอ้มูลและ 
สรุปแนวทางการแกปั้ญหา 
ท่ีเหมาะสม 

   O O       

10 การวเิคราะห์ขอ้มูล   O O O O O O    

11 

จดัทาํผงัจากการเกบ็ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ี 
ป่าบุ่งป่าทามของ 
ลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

    O O O O    

12 เขียนบทความ        O O   
13 เขียนรายงานการวจิยั         O   

14 
ส่งแบบร่างวทิยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ 

         O  

15 เตรียมสอบวทิยานิพนธ์           O 

16 
ส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ 

          O 



9 
 

 
 

1.7 นิยามคาํสําคญั 
 1.7.1 ภูมิทศัน์ (Landscape) หมายถึง ระบบนิเวศท่ีเป็นระบบเปิดบนผวิโลก ประกอบดว้ย
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมวฒันธรรม ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีต่างก็มี
ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นในเชิง 3 มิติ กล่าวคือ ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ภูมิทศัน์จึงเป็นเร่ือง
ของความสัมพนัธ์ทั้งองคป์ระกอบทางกายภาพ ชีวภาพ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ รวมทั้ง
ปฏิสมัพนัธ์และกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย (ดนยั ทายตะคุ, 2544) 

1.7.2 พลวตัของภูมิทศัน์ (Landscape dynamic) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของระบบใน 
ภูมิทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงเป็นวฏัจกัร โดยมีตวัแปรใดๆเป็นตวัอธิบายเง่ือนไขหรือสภาพ
ของระบบนั้น พลวตัของภูมิทศัน์ในธรรมชาติ จะมีกระบวนการของโครงสร้างระบบนิเวศเป็น
ปัจจยั โดยข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของนํ้ าและเวลา ซ่ึงพลวตัจะมีความสัมพนัธ์กบัขนาดพ้ืนท่ีของภูมิทศัน์
และช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง (McGarigal, 2001: online) 

1.7.3 ป่าบุ่งป่าทาม (Seasonal flooded forest) หมายถึง สังคมของพืชพรรณป่าไมช้นิดหน่ึง
ในพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมถึงริมฝ่ังแม่นํ้ าลาํธารหรือบึงใหญ่ท่ีต่อเน่ืองกบัสายธารนํ้ า เป็นสังคมพืชท่ีมีนํ้ าท่วม
หรือขัง เน่ืองจากนํ้ าเอ่อล้นตล่ิงในช่วงฤดูนํ้ าหลาก พืชพรรณส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ 
(Evergreen) ทั้งไมย้นืตน้ พืชคลุมดิน และพืชนํ้า  

- บุ่ง หมายถึง พื้นท่ีท่ีเป็นแอ่งลุ่มตํ่า มีนํ้ าขงัตลอดปีและบุ่งเป็นส่วนหน่ึงของทาม 
- ทาม หมายถึง พื้นท่ีนํ้ าท่วมถึงบริเวณสองฝ่ังแม่นํ้าลาํธาร และเป็นรอยต่อระหวา่ง 

แผน่ดินกบัผนืนํ้า โดยจะมีนํ้าหลากมาท่วมพื้นท่ีทามทุกปีเป็นเวลานาน 3-4 เดือน ทาํใหมี้การสะสม
ตะกอนอินทรียวตัถุจากธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดินในทามจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง  
(วราลกัษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2540) 
 
1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.8.1 มีความเขา้ใจโครงสร้าง บทบาท รูปแบบการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ใน
ฤดูนํ้าหลาก-ฤดูนํ้าแลง้ และเขา้ใจการปรับตวัของมนุษยก์บัพื้นท่ีท่ีมีพลวตั  

1.8.2 อธิบายการเปล่ียนแปลง และบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามท่ีมีต่อชุมชนได ้
1.8.3 องคก์รของรัฐ สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน สาํหรับการวาง

แผนภูมิทศัน์ และการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม เพื่อรักษาคุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม และสามารถ
นาํไปเป็นแนวคิดหน่ึงสาํหรับการพิจารณาประกอบการตดัสินใจการวางแผนพฒันา เพ่ือหลีกเล่ียง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 



 
 

บทที ่2 
กรอบทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษากรอบทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีเป้าหมายเพื่อนําแนวคิดหรือ

ทฤษฎีเหล่านั้นมาเป็นหลกัการในการศึกษาโครงสร้าง บทบาท คุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม และเพื่อ
นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
ภูมิทศัน์ จะทาํให้เขา้ใจถึงโครงสร้างเชิงนิเวศ บทบาท และความสัมพนัธ์เชิงนิเวศระหว่างพลวตั
ของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามกับชุมชน พร้อมทั้ งเขา้ใจถึงการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามท่ี
สนบัสนุนการดาํรงอยูข่องชีวิตมนุษย ์ผูว้ิจยัไดร้วบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิทศัน์ท่ีทาํการศึกษา
โดยมีกรอบทฤษฎีมีดงัน้ี 

 
แผนภมิูท่ี 2-1 กรอบทฤษฎีในการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัน้ี มุ่งเน้นทฤษฎีด้านภูมินิเวศวิทยา เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อลกัษณะทาง

กายภาพของภูมิทศัน์ และรูปแบบกระบวนการของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีเลือกทาํการศึกษา เพื่อ
นาํมาเป็นพื้นฐานความรู้ในการบ่งช้ีบทบาท การใชป้ระโยชน์ภูมิทศัน์ และนาํทฤษฎีเก่ียวกบัการ
บริการเชิงนิเวศ มาอธิบายถึงคุณค่า ความสาํคญัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีผลต่อความเป็นอยูข่อง
ชุมชน และเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัภูมิทศัน์  
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การทบทวนวรรณกรรม จะทาํการจดักลุ่มทฤษฎีโดยแบ่งเป็นกรอบทางความคิดเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ 3 กรอบ คือ  

2.1 กรอบทางความคิดดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศันป่์าบุ่งป่าทาม  
2.1.1 ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) 
2.1.2 ทฤษฎีทางธรณีสณัฐานวิทยา (Geomorphology) 
2.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัภูมิทศันข์องลาํนํ้า (Fluvial landscape) 
2.1.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง (Floodplain) 
2.1.5 ทฤษฎีเก่ียวกบันิเวศวิทยาของป่านํ้าท่วม (Seasonal flooded forest ecology)           

 
2.2 กรอบทางความคิดดา้นการบ่งช้ีบทบาท วิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 

และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
2.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์  

  (Landscape characterization) 
2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน ์(Landscape change) 
2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัพลวตัของภูมิทศัน ์(Landscape dynamics) 

 
2.3 กรอบทางความคิดดา้นการอธิบายคุณค่าและบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม 

2.3.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนชีวิต (Life support system) 
2.3.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) 
2.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัของมนุษย ์(Human adaptation) 

 
 
2.1 กรอบทางความคดิด้านการวเิคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

การวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เป็นการศึกษาเพ่ือนาํทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งมาอธิบายองคป์ระกอบและลกัษณะโครงสร้างเชิงนิเวศของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามและแม่นํ้ า
สงคราม โดยมีทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา เป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการกาํหนดส่ิงท่ีจะศึกษา และนาํ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและกระบวนการทางภูมิทัศน์ มาเป็นส่วนอธิบายใน
รายละเอียด โดยทฤษฎีเหล่าน้ีจะนํามาศึกษาเพื่อทาํความเข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม กรอบทางความคิดดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศ
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม มีองคป์ระกอบในการศึกษาทฤษฎีต่างๆดงัน้ี 
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 2.1.1 ทฤษฎทีางภูมินิเวศวทิยา (Landscape ecology) 
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา เป็นทฤษฎีหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาภูมิทศัน์ในเชิงนิเวศ มีเป้าหมาย 

เพื่อนาํหลกัการของทฤษฎีมาสร้างความเขา้ใจภูมิทศัน์ รายละเอียดทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยามีดงัน้ี 
2.1.1.1 ความหมายของภูมินิเวศวิทยา 
คาํนิยามหรือความหมายของภูมินิเวศวิทยา ไดมี้บุคคลกล่าวไวห้ลายมิติ ซ่ึงแต่ละคาํ 

จาํกดัความ สามารถอธิบายความหมายไดอ้ยา่งครอบคลุม บุคคลท่ีกล่าวถึงความหมายภูมินิเวศวิทยา
ไวไ้ดน่้าสนใจ คือ Forman and Godron (1986) ซ่ึงกล่าวไวว้่า “ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา เป็นทฤษฎี
ท่ีอธิบายเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของกระบวนการทางนิเวศท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ โดยศึกษาแบบ     
องคร์วมในบริเวณพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลาย เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัภูมิทศัน์ในระบบนิเวศอยา่งกวา้งๆ ท่ีมีการตระหนกัถึงความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ทั้งใน
เชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา (Spatial and temporal) ขององคป์ระกอบท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตของภูมิทศัน์
นั้น ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทและหนา้ท่ีของภูมิทศัน์นั้น” (Forman and Godron, 1986 
อา้งถึงใน ดนยั ทายตะคุ, 2545) 

Troll (1971) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาไวว้่า เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่ไดศึ้กษาเฉพาะธรรมชาติเท่านั้นแต่ยงั
รวมถึงการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระบบแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีว่า 
ระบบสังคมของมนุษยจ์ะเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศโดยรอบ โดยทั้งสองระบบจะอยู่ร่วมกนัและ       
มีวิวฒันาการร่วมกนัเกิดเป็นเอกภาพ เรียกวา่ ภูมิทศัน์ ส่วนสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจจะถูกจดั
ไปตามลาํดบัขั้นทางนิเวศวิทยา นอกจากน้ี กิจกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนบนภูมิทศัน์จะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างและบทบาทของภูมิทศัน์โดยตรง (Troll, 1971 อา้งถึงใน Naveh and Liberman, 1984) 

Zonneveld (1989) ไดน้าํคาํว่า “หน่วยท่ีดิน” (Land unit) มาเป็นแนวคิดหลกัในการ
อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา โดยกล่าวว่า หน่วยท่ีดินเป็นสมมติฐานหลกัท่ีอยูใ่นระบบ
ของภูมิทศัน์ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการมองธรรมชาติทั้งหมดแบบองคร์วมเป็นลาํดบัขั้น หน่ึงในลกัษณะเด่น
ของทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา คือ จะก่อให้เกิดการศึกษาแบบองค์รวม โดยอธิบายจากลาํดบัขั้น
ระบบสังคมของส่ิงมีชีวิตไปจนถึงระบบของแผ่นดิน โดยมองทั้งระบบเป็นส่ิงเดียวกนั นอกจากน้ี 
Zonneveld (1989) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคาํจาํกดัความของภูมิทศัน์ไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจว่า ภูมิทศัน์ เป็น
ระบบนิเวศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ซ่ึงมีปัจจยัมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือกระบวนการ
ทางภูมิทศัน์ทั้งในแนวด่ิงและแนวราบโดยมีระบบการทบัซอ้นเป็นชั้นๆเช่น พืชพรรณ ดิน หิน และ
มีตวัแปรเป็นสัตวแ์ละมนุษย ์ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะถูกควบคุมจาก นํ้ า อากาศและลกัษณะภูมิประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีมิติท่ี 4 เป็นปัจจยัในการเปล่ียนแปลง คือ ระยะเวลา (Zonneveld, 1989) 
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ภาพท่ี 2-1 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัและคุณลกัษณะของภมิูทศัน์ 

แหล่งท่ีมา : Zonneveld, 1989: 69 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ประเดน็หลกัของคาํนิยามทางภูมินิเวศวิทยา จะมีความหมาย 
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมุ่งเนน้การศึกษาจากความซบัซ้อนของแผ่นดิน ในการทาํความเขา้ใจความหมาย
ของภูมิทศัน์ จะเป็นการศึกษาขั้นตน้เพื่อใหส้ามารถมองภาพรวมของรูปแบบภูมิทศัน์ได ้ซ่ึงจะมีผล
ต่อการนาํไปใชใ้นการวางแผนภูมิทศัน์ นอกจากน้ีในการศึกษาภูมินิเวศวิทยา องคป์ระกอบของ    
ภูมิทศัน์ ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสร้างใหเ้ขา้ใจภูมิทศัน์ไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.1.1.2 องคป์ระกอบของภูมิทศัน์ 
การศึกษาภูมินิเวศวิทยาสามารถศึกษาโดยการจาํแนกองคป์ระกอบของภูมิทศัน์เป็น 3  

ประการ คือ โครงสร้างของภูมิทศัน์ บทบาทของภูมิทศัน์ และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ ซ่ึง
การศึกษาตามรูปแบบน้ี จะทาํใหเ้ห็นความแตกต่างของภูมิทศัน์ สามารถแบ่งกลุ่มความสมัพนัธ์ของ
ระบบนิเวศ ธรณีสณัฐาน และการรบกวนภูมิทศัน์จากมนุษยไ์ด ้(Forman and Godron, 1986) 
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2.1.1.2.1 โครงสร้างของภูมิทศัน์ (Landscape structure) 
โครงสร้างของภูมิทศัน์ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีศึกษาเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมและทาํ 

ความเขา้ใจภูมิทศัน์ซ่ึง Forman and Godron (1986) ไดนิ้ยามไวว้า่ “โครงสร้างของภูมิทศัน์ หมายถึง 
ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็นองคป์ระกอบของระบบนิเวศ ซ่ึงมาประกอบกนัข้ึน
เป็นแบบแผนทางกายภาพท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ของระบบนิเวศ
หรือภูมิทศัน์ หรือปฏิสัมพนัธ์และกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น แบบแผนและลกัษณะ
ทางธรณีสัณฐานเมือง แบบแผนขององคป์ระกอบต่างๆ และการกระจายตวัขององคป์ระกอบต่างๆ 
ประชากรและสังคมส่ิงมีชีวิต พืชพรรณ และอ่ืนๆ แบบแผนของกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน” 
(Forman and Godron, 1986 อา้งถึงใน ดนยั ทายตะคุ, 2545: 98)  

โครงสร้างของภูมิทศัน์ (Forman and Godron, 1986) ประกอบดว้ย  
1) พื้นท่ีภูมิทศัน์ (Patch)  หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีพื้นผวิไม่เป็นเสน้ตรง มีขนาด 

กวา้งใหญ่ มีลกัษณะเป็นผืน เป็นพื้นท่ีรวมองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ี
ใกลเ้คียงกนัมาอยูด่ว้ยกนั มีขอบเขตชดัเจน แบ่งเป็น 4 ประเภท (Forman and Godron, 1986) คือ 

- Disturbance patches คือ พื้นท่ีภูมิทศัน์ขนาดกวา้งท่ีถูกรบกวนจากพื้นท่ี 
ขนาดเลก็ การถูกรบกวนของพื้นท่ีภูมิทศัน์ชนิดน้ีจะเลือนหายไปไดง่้ายท่ีสุด เพราะมีอตัราการเปิด
พื้นท่ีภูมิทศัน์สูงสุดหรือมีระยะเวลาในการเกิดการรบกวนสั้นท่ีสุด แต่พื้นท่ีภูมิทศัน์ชนิดน้ีจะยงัมี
รูปแบบการถูกรบกวนซํ้าๆ โดยการรบกวนจะยงัคงเกิดเป็นช่วงเวลา 

- Remnant patches คือ พื้นท่ีภูมิทศัน์ขนาดเลก็ท่ีถูกรบกวนจากพื้นท่ี 
ขนาดกวา้งโดยรอบ พื้นท่ีภูมิทศัน์ชนิดน้ีจะมีรูปแบบการถูกรบกวนซํ้าๆเช่นกนั 

- Environmental resource patches คือ พื้นท่ีภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะเป็นแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบ เช่น พื้นท่ีป่าพรุ พื้นท่ีชุ่มช้ืนท่ี
อยูภ่ายในทุ่งหญา้ภูเขาหินปูน พื้นท่ีโอเอซิสในทะเลทราย เป็นตน้ 

- Introduced patches คือ พื้นท่ีภูมิทศัน์ท่ีถูกนาํมาใชโ้ดยมนุษย ์แบ่งได ้
สองประเภท คือ พื้นท่ีภูมิทศัน์ท่ีถูกนาํมาใชเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีภูมิทศัน์ท่ีถูกนาํมาใช้
เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  

2) เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ (Corridors) หมายถึง พื้นท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพื้นท่ี 
ภูมิทศัน์หน่ึงไปยงัพื้นท่ีภูมิทศัน์หน่ึง ซ่ึงใชป้ระโยชน์เป็นเส้นทางขนส่ง (Transportation) แนว
ป้องกนั (Protection) และพาหนะ (Resources) แบ่งเป็น 3 ประเภท (Forman and Godron, 1986) คือ 

- Line corridors คือ เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเสน้สาย ประกอบดว้ย  
ถนน รางรถไฟ แนวพุม่ไม ้หรือตน้ไม ้คูนํ้ าคนัดิน ระบบชลประทาน ส่วนท่ีพบมากท่ีสุด คือ       
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แนวพุ่มไมห้รือแนวตน้ไม  ้(Hedgerows) ซ่ึงพบทั้งในส่วนท่ีเป็นธรรมชาติและพ้ืนท่ีการเกษตร 
นอกจากน้ี แนวพุม่ไมห้รือแนวตน้ไมย้งัมีส่วนในการเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัวอี์กหลายชนิด 

 
ภาพท่ี 2-2 รูปแบบของเส้นทางเช่ือมต่อภมิูทศัน์แบบเส้นสาย (Line corridors) 

แหล่งท่ีมา : Forman and Godron, 1986: 132 
 

- Strip corridors คือ เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเสน้แถบ ซ่ึงมีระบบ 
นิเวศอยู่ภายในเส้นทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ แบ่งไดส้องประเภท คือ ส่วนเส้นทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ท่ี   
ตํ่ากว่าส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ และส่วนเส้นทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ท่ีสูงกว่าส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ทั้งน้ี 
Strip corridors จะมีขนาดกวา้งกวา่ และจะพบไดน้อ้ยกวา่ Line corridors   

 
ภาพท่ี 2-3 รูปแบบของเส้นทางเช่ือมต่อภมิูทศัน์แบบเส้นแถบ (Strip corridors) 

แหล่งท่ีมา : Forman and Godron, 1986: 132 
 

- Stream corridors คือ เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้า มี 
ลกัษณะเป็นกลุ่มพืชปกคลุมบริเวณริมฝ่ังของลาํนํ้ า และขอบตล่ิงพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง ความกวา้ง
ของ Stream corridors อาจนบัจากลาํนํ้ าหน่ึงไปสู่อีกลาํนํ้ าหน่ึง หรือตลอดเส้นทางลาํนํ้ า โดยมี
หนา้ท่ีเป็นเสน้ทางถ่ายโอนถ่ายพืชและสตัวร์ะหวา่งภูมิประเทศ  
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ภาพท่ี 2-4 รูปแบบของเส้นทางเช่ือมต่อภมิูทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้า (Stream corridors) 

แหล่งท่ีมา : Forman and Godron, 1986: 147 
 

3) พื้นหลงัภูมิทศัน์ (Matrix) หมายถึง พื้นท่ีภูมิทศัน์ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็น 
โครงข่ายกวา้งขวางท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีภูมิทศัน์ (Patch) และ เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ (Corridors) เป็น
องคป์ระกอบครอบคลุมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก (Forman and Godron, 1986) 

 
2.1.1.2.2 บทบาทของภูมิทศัน์ (Landscape function) 
Forman and Godron (1986) ไดนิ้ยามไวว้า่ “บทบาทของภูมิทศัน์ หมายถึง  

กระบวนการต่างๆ และปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ของระบบนิเวศท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ และประกอบกนัเป็น
แบบแผนทางปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการท่ีเป็นคุณลักษณะของระบบนิเวศหรือภูมิทัศน์ 
ตวัอยา่งเช่น การถ่ายทอดสารอาหารในห่วงโซ่อาหาร หรือสายใยอาหาร การแลกเปล่ียนหรือถ่ายเท
มวลสารในรูปต่างๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยของดิน หิน ตะกอนต่างๆ หรือ ชีวมวล การเคล่ือนยา้ยหรือ
การอพยพของประชากร ฯลฯ” (Forman and Godron, 1986 อา้งถึงใน ดนยั ทายตะคุ, 2545: 98) 

บทบาทของภูมิทศัน์ (Zonneveld, 1989) ประกอบดว้ย 
1) บทบาทในฐานะผูผ้ลิต (Production function) เป็นความสามารถในการ  

ผลิตอาหารหรือทรัพยากร ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานมหาศาลของส่ิงมีชีวิต 
2) บทบาทในฐานะพ้ืนท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับความตอ้งการในเชิงพื้นท่ี  

(Carrying  function) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยแ์ละสตัว ์
3) บทบาทในฐานะผูค้วบคุม (Regulation function) มีหนา้ท่ีควบคุม กาํหนด 

เง่ือนไขของกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งควบคุมใหร้ะบบนิเวศมีความสมดุล 
4) บทบาทในฐานะผูบ่้งบอกสารสนเทศ (Information function) มีหนา้ท่ีให ้

ขอ้มูลพื้นท่ีในเชิงสุนทรีภาพระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์ 
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2.1.1.2.3 การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ (Landscape change) 
Forman and Godron (1986) ไดนิ้ยามความหมาย การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ไว ้

ว่า “การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของระบบ
นิเวศหรือพลวตัของระบบนิเวศ รวมไปถึงวิวฒันาการของระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นผลต่อพลวตัของ      
ภูมิทศัน์และวิวฒันาการของภูมิทศัน์ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวปรากฎใหเ้ห็นเป็นแบบแผนของพลวตัและ
วิวฒันาการท่ีมีท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ของระบบนิเวศหรือภูมิทศัน์ หรือปฏิสัมพนัธ์และ
กระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงรูปร่างของเมือง แบบแผนการกระจายตวั 
การเปล่ียนแปลงของปริมาณและความหนาแน่น การเปล่ียนแปลงของประชากรและสังคมส่ิงมีชีวิต 
พืชพนัธ์ุและอ่ืนๆ ฯลฯ” (Forman and Godron, 1986 อา้งถึงใน ดนยั ทายตะคุ, 2545: 98)  
 การศึกษากรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา ทาํให้เขา้ใจองค์ประกอบของระบบนิเวศใน       
ภูมิทศัน์ท่ีทาํการศึกษาไดม้ากข้ึน อีกทั้งสามารถนาํมาอธิบายลกัษณะโครงสร้างเชิงนิเวศของพื้นท่ี
ป่าบุ่งป่าทามและแม่นํ้ าสงครามได ้โดยการนาํทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพมาอธิบาย
เสริม ซ่ึงมีผลต่อการนาํไปวิเคราะห์ จาํแนก บ่งช้ีโครงสร้างของภูมิทศัน์ นอกจากน้ียงัสามารถนาํ
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีท่ี
ทาํการศึกษา และสามารถนาํไปสู่การอธิบายถึงคุณค่า และความสาํคญัของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีมีผล
ต่อความเป็นอยูข่องมนุษยไ์ดอี้กดว้ย 
  
  2.1.2 ทฤษฎทีางธรณสัีณฐานวทิยา (Geomorphology)  
 การศึกษาธรณีสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพื้นผิวของธรณีสัณฐานและกระบวน 
การท่ีกระทาํต่อธรณีสัณฐาน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษา เร่ือง สัณฐานวิทยา โครงสร้างของ
ธรณีสณัฐาน กระบวนการธรณีสณัฐาน และระยะเวลาของธรณีสณัฐาน (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530)  

2.1.2.1 สณัฐานวิทยา (Morphology)  
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสณัฐานวิทยา ไดแ้ก่ ความลาดของพ้ืนท่ี (Slope) ทิศทาง 

ของความลาด ความยาวและความกวา้งของทางลาด ระดบัความสูง ขนาดพื้นท่ีของสัณฐาน เป็นตน้ 
ซ่ึงการศึกษาสณัฐานโดยส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองความลาด (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

1) รูปแบบความลาด (Slope form) การจาํแนกความลาดสามารถแบ่งไดเ้ป็นสอง 
ส่วน คือ ส่วนของทางลาดท่ีมีมุมสมํ่าเสมอ เรียกว่า ส่วนท่ีตรง (Rectilinear segment) และส่วนท่ีมี
มุมความลาดไม่สมํ่าเสมอ เรียกว่า ส่วนโคง้นูน (Convex) และส่วนโคง้เวา้ (Concave) โดยทัว่ไปจะ
นิยมการจาํแนกความลาดดว้ยมุมของความลาด (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 
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2) วิวฒันาการความลาด ในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต่างกนัไป โดยมีภูมิอากาศ 
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดวิวฒันาการ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการกระทาํของแม่นํ้ า เป็นเหตุให้มี    
การพดัพาและทบัถมของตะกอน เกิดเป็นภูมิทศัน์ในลกัษณะต่างๆ (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

จากแนวคิดของ Davis (1954) สรุปไดว้่า ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหแ้ต่ละพื้นท่ีมีวิวฒันาการ
ของธรณีสัณฐานแตกต่างกัน คือ โครงสร้างธรณีสัณฐาน กระบวนการ และระยะเวลา โดย
วิวฒันาการของธรณีสัณฐานจะเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือโครงสร้างของธรณีสัณฐานถูกยกตวัให้สูงจาก
ระดบันํ้าทะเล เป็นผลใหค้วามสูงของบริเวณนั้นเปล่ียนแปลง และเกิดกระบวนการอ่ืนๆตามมา เช่น 
การกระทาํจากภูมิอากาศ กระแสนํ้ าไหล ลม เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการเหล่านั้ นทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีอยา่งชา้ๆ และต่อเน่ืองตลอดเวลา จนกระทัง่อยูใ่นระดบัท่ีคงตวั ปรากฏการณ์
น้ี เรียกวา่ ภูมิวฏัจกัร (Geographical cycle) (Davis, 1954 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

การเปล่ียนแปลงในภูมิวฏัจกัรมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาในการ 
วิวฒันาการไม่เท่ากนั การจาํแนกแต่ละช่วงเวลาแบ่งจากความรุนแรงจากการกระทาํของลาํนํ้ า และ
ระดบัความสูงของธรณีสณัฐาน ซ่ึงแต่ละช่วงเวลาจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัโดยตลอด (Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-5 แบบจาํลองภมิูวฏัจกัร (Geographical cycle) 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 10 
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ภูมิวฏัจกัรถูกแบ่งประเภทเป็น 3 ขั้นตอน (Huggett, 2011) ดงัน้ี 
- ช่วงท่ีหน่ึง (Youth stream) ในช่วงน้ีภูมิทศัน์จะยกตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะเกิดอยา่ง 

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และรวดเร็ว จากนั้นภูมิทศัน์จะถูกกระทาํจากกระบวนการทางภูมิอากาศ เม่ือ   
ฝนตก วสัดุผิวสัณฐานจะถูกชะลา้งพดัพาออกไป เกิดเป็นลาํธารข้ึนมาใหม่ พื้นผวิของภูมิทศัน์จะมี
ลกัษณะขรุขระ เน่ืองจากมีการพงัทลายของหนา้ดินอย่างรุนแรง นํ้ าไหลแรง ตะกอนมีขนาดใหญ่ 
หุบเขาค่อนขา้งชนั ขอบตล่ิงมีลกัษณะเป็นรูป V-shaped ดงันั้นนํ้ าจึงไหลไปยงัพื้นท่ีท่ีต ํ่ากว่าได้
อยา่งรวดเร็ว ในช่วงน้ีจึงมีโอกาสเกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัหรือเกิดแผน่ดินถล่ม (Landslide) ไดสู้ง 

- ช่วงท่ีสอง (Maturity stream) ในช่วงน้ีภูมิทศัน์จะมีความสูงตํ่าแตกต่างกนั 
อยา่งเห็นไดช้ดั หุบเขาเร่ิมกวา้งข้ึน และมีลกัษณะเป็นรูป U-shaped มีความรุนแรงของการกดัเซาะ
โดยลาํธารลดลง ตะกอนมีขนาดเลก็ลง และมีการพดัพาผวิดินชา้ลงตามไปดว้ย  

- ช่วงท่ีสาม (Old age stream) ในช่วงน้ีความสูงของภูมิทศัน์จะถูกลดลง  
ในขณะเดียวกนั ความลาดของภูมิทศัน์จะค่อยๆลดลงตามไปดว้ย เม่ือความชนัลดลง การพดัพา     
ผิวดินจึงชา้ลง ส่งผลให้ลาํธารคดเค้ียวมากข้ึน ขนาดของตะกอนละเอียดมากข้ึน แต่ปริมาณของ
ตะกอนมีมากข้ึน พื้นท่ีริมตล่ิงจึงเกิดการทบัถมกนัมากข้ึน จนในท่ีสุดภูมิทศัน์จะมีลกัษณะเป็น       
ท่ีราบสลบัลอนคล่ืน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะดาํเนินไปอยา่งชา้ๆจนกระทัง่ภูมิทศัน์เกือบจะเป็น
พื้นท่ีราบ ขอบเขตลาํธารเร่ิมไม่ชดัเจน อาจแปลงสภาพไปเป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง (Floodplain) บึง 
(Swamps) หรือทะเลสาบ (Lakes) ในท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะน้ีเกิดโดยมวลเสีย (Mass-wasting) จากการ
กระทาํของแม่นํ้า รูปร่างพื้นท่ีหนา้ตดัมกัมีรูปร่างเป็นรูป Bowl-shaped  
 

2.1.2.2 โครงสร้างของธรณีสณัฐาน (Structural geomorphology) 
โครงสร้างของธรณีสณัฐาน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง และอธิบาย 

ถึงวิวฒันาการของภูมิทศัน์ การศึกษาในเร่ืองน้ี จะเลือกศึกษาโครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอย
ร้ิวคล่ืนเป็นสาํคญั โดยโครงสร้างน้ีเกิดจากการตกตะกอนและการทบัถมกนัของอนุภาคดินเหนียว 
ซิลต ์หรือทราย โดยมีทั้งผสมกนัและเกิดมาเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง Harms (1975) ไดอ้ธิบายลกัษณะ
โครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอยร้ิวคล่ืนไวว้่า “เป็นโครงสร้างตะกอนท่ีมีโอกาสพบได้อยู่
เสมอๆ เป็นโครงสร้างขนาดเลก็ท่ีมีหลายรูปแบบ และโครงสร้างมกัจะคงอยูใ่นธรรมชาติ” (Harms, 
1975 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530: 182) นอกจากน้ี ชั้นหินใตร้อยร้ิวคล่ืนสามารถนาํไป
ตีความไดว้า่   มีความเก่ียวขอ้งกบัการไหลและทิศทางการไหลของนํ้า ซ่ึงมีการเคล่ือนยา้ยอยูเ่สมอ  
(อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 
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โครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอยร้ิวคล่ืนท่ีพบ (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) มีดงัน้ี คือ  
1) รอยร้ิวคล่ืนท่ีเกิดจากกระแสนํ้าบนทรายท่ีใกลส้มดุล (Current ripples on sand  

at near equilibrium) ลกัษณะรอยร้ิวคล่ืนแบบน้ีจะมีระยะห่างระหว่างยอดร้ิวคล่ืนกบัทอ้งร้ิวคล่ืน
เพียง 10-15 เซนติเมตร โครงสร้างมีความลาดเอียงนอ้ย 

2) รอยร้ิวคล่ืนขั้นตน้ (Incipient ripples) เป็นระยะแรกของการเกิดรอยร้ิวคล่ืน 
บนท่ีราบ มีลกัษณะโคง้เรียงไปตามกระแสนํ้า 

3) รอยร้ิวคล่ืนบนซิลต ์(Current ripples on silt) จะคลา้ยกบัท่ีเกิดบนทราย แต่ 
รูปแบบคล่ืนจะข้ึนอยูก่บัความแรงของกระแสนํ้า 

4) รอยร้ิวคล่ืนจากการทบัถม (Aggradational ripples) โครงสร้างภายในชั้น 
ตะกอนมีลกัษณะเป็นร้ิวขวางทิศทางของกระแสนํ้ า หากกระแสนํ้ าไหลชา้จะมีการทบัถมไม่เป็น
ระเบียบ แต่หากกระแสนํ้าไหลเร็ว การทบัถมจะมีลกัษณะเป็นลอนคล่ืนขนานกนัไป 

5) รอยร้ิวคล่ืนผสมระหวา่งคล่ืนท่ีเกิดจากการไหลของนํ้ากบัคล่ืนนํ้า (Combined  
flow ripples and wave ripples) จะมีความซับซ้อนท่ีผิวหน้าของสัณฐาน โครงสร้างภายใน           
ชั้นตะกอนมีลกัษณะไม่สมํ่าเสมอ (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-6 โครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอยร้ิวคล่ืนในลกัษณะต่างๆ  
แหล่งท่ีมา : Selly, 1975 อา้งถึงในอภิสิทธ์ิ เอ่ียมหนอ, 2530: 183 
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2.1.2.3 กระบวนการธรณีสณัฐาน (Geomorphic processes) 
ตวักระทาํทางธรณีสณัฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ นํ้าฝน ธารนํ้าไหล นํ้าทะเล นํ้าใตดิ้น  

ธารนํ้าแขง็ และลม อิทธิพลเหล่าน้ีมีส่วนทาํใหเ้กิดกระบวนการธรณีสณัฐานในลกัษณะต่างๆ 
1) วฏัจกัรของนํ้าและหินท่ีมีผลกระทบต่อกนั (Interacting cycles) วฏัจกัรนํ้า  

(Water cycle) และวฏัจกัรหิน (Tectonic cycle) จะมีปฎิกิริยาต่อกนั โดย Playfair (1802) เป็นคน
แรกท่ีกล่าวถึงส่ิงน้ีว่าเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัมากในระบบหมุนเวียนของโลก ตวัอยา่งเช่น ผืนนํ้ า
ของมหาสมุทร ระเหยเป็นไอนํ้ าเกาะตวัลอยข้ึนไปบนชั้นบรรยากาศและกลัน่ตวัตกลงมาเป็นฝน 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบัพื้นผิวโลก และกลายมาเป็นเหตุผลของการเกิดพืชพรรณธรรมชาติ
และส่ิงมีชีวิต นอกจากน้ี ไอนํ้ ายงัเป็นปัจจยัในการสร้างดินซ่ึงเกิดจากการผพุงัของหิน หลงัจากเกิด
กระบวนการเซาะกร่อนท่ีผิวหน้าดิน (Erosion) ผิวดินจะถูกนาํไปยงับริเวณจุดรวมของแร่ธาตุอีก
คร้ัง และทาํให้เกิดการหมุนเวียนของความช้ืนผ่านอากาศ เคล่ือนท่ีไปยงับริเวณต่างๆ เกิดเป็น
ฤดูกาลประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตะกอนเหล่านั้นจะเคล่ือนท่ีมาทบัถมกนั (Deposition) และเกิดเป็น
พื้นดินผนืใหม่ (Playfair, 1802 อา้งถึงใน Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-7 กระบวนการของวฏัจกัรนํ้าและวฏัจกัรหินท่ีมีผลกระทบต่อกนั (Interacting cycles) 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 60 

2) กระบวนการเซาะกร่อนท่ีผวิหนา้ดินและการพดัพาดินตะกอน (The Soil  
erosion–Sediment transport processes) ระบบโครงสร้างของกระบวนการน้ีมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 4 
ขั้นตอน คือ การเซาะกร่อนท่ีผวิหนา้ดิน (Soil erosion), การพดัพา (Transport), การสะสมของดิน
ตะกอน (Storage) และการส่งออกดินตะกอน (Sediment export)  
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กระบวนการกดัเซาะกร่อนท่ีหนา้ผวิดิน เร่ิมจากนํ้าฝนท่ีกระเซ็นดว้ยแรงของ                
เม็ดฝน (Rainsplash) ขณะท่ีตกลงมาบนพ้ืนดิน นํ้ าฝนจะชะลา้งหน้าผิวดิน (Rainwash) และนํา
องคป์ระกอบของดิน พดัพาไปตามทางลาดของพ้ืนผวิดิน ในขณะเดียวกนัพื้นผวิดินจะดูดซึมนํ้ าฝน
ลงสู่ดินชั้นถดัไปกลายเป็นนํ้ าใตดิ้น (Groundwater seepage) และซึมออกมาตามลาํหว้ย (Gullying) 
ตะกอนนํ้ าพดัพาจะสะสมอยูม่ากท่ีสุดบริเวณแอ่งภายในลุ่มนํ้ า (Basin) ตวักระทาํของกระบวนการ
เซาะกร่อนท่ีผวิหนา้ดินและการพดัพาดินตะกอนท่ีสาํคญั คือ นํ้าฝน ธารนํ้ าไหล ลม และธารนํ้ าแขง็ 
กระบวนการน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารสร้างดินชา้ลง (Marsh, 2005) 

 
ภาพท่ี 2-8 กระบวนการเซาะกร่อนท่ีผวิหนา้ดินและการพดัพาดินตะกอน  

(The Soil erosion – Sediment transport processes) 
แหล่งท่ีมา : Marsh, 2005: 86, 231 

 

2.1.2.4 ระยะเวลาของธรณีสณัฐาน  
ปัจจยัดา้นเวลามีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกกระบวนการต่างๆท่ีกล่าวมา ซ่ึงเวลาจะเป็นส่ิงท่ี 

ควบคุมว่ากระบวนการเหล่านั้นจะเกิดได้มากน้อยเพียงใด การกาํหนดระยะเวลาในการพฒันา
สณัฐานของพื้นท่ีแต่ละแห่งนั้นมีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไป เช่น การกาํหนด
อายสุณัฐานจากวงปีตน้ไม ้ การกาํหนดอายสุณัฐานโดยใชข้อ้มูลทางโบราณคดี กาํหนดอายสุัณฐาน
จากชั้นหินและดิน เป็นตน้ (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีทางธรณีสณัฐานวิทยา ทาํใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบและ 
กระบวนการท่ีเกิดกบัธรณีสัณฐานมากข้ึน ทั้งน้ีมุ่งศึกษาเพ่ือนาํไปอธิบายเก่ียวกบัธรณีสัณฐานของ
ภูมิทศัน์ท่ีทาํการศึกษา คือ ป่าบุ่งป่าทามและแม่นํ้ าสงคราม ทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยาน้ีมีความ
เช่ือมโยงต่อแนวคิดท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในเน้ือหาถดัไป 
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2.1.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัภูมิทศัน์ของลาํนํา้ (Fluvial landscape) 
2.1.3.1 การไหลของนํ้า (Flowing water) 
การไหลของนํ้า มีหนา้ท่ีควบคุมสภาพแวดลอ้มของลาํนํ้า (Fluvial environments) นํ้าท่ี 

ไหลผา่นไหล่เขาจะพดัพาดินลงไปยงัลาํนํ้ า ผลลพัธ์ของการพดัพาดิน (Overland flow) และ การพดั
พานํ้ า (Stream flow) คือ นํ้าท่ีไหลหลาก (Run off) ซ่ึงนํ้ าหลากในแต่ละปีจะมีปริมาณไม่เท่ากนั มี
ปัจจยัมาจากภูมิอากาศในฤดูฝน (Precipitation) และรูปแบบการระเหยไปเป็นไอ (Evaporation) 
ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแห่งส่งผลใหมี้ระบบแม่นํ้า (River regime) ท่ีแตกต่างกนั อากาศช้ืน 
(Humid climate) จะช่วยรักษาอตัราการไหลของกระแสนํ้ าตลอดปี นํ้าท่าหรือการพดัพานํ้ า (Stream 
flow) จะสูงข้ึนในช่วงฤดูฝนและตํ่าลงในฤดูแลง้ ช่วงเกิดนํ้ าหลาก ใชร้ะยะเวลาประมาณหน่ึงเดือน
ในรอบหน่ึงปี ซ่ึงนํ้ าหลากจะทาํใหเ้กิดลาํนํ้าชัว่คราว (Ephemeral streams) (Huggett, 2011) 

1) หลกักระบวนการอุทกวิทยา (The chief hydrological processes) กระบวนการ 
อุทกวิทยาเป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดลาํนํ้ า มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ คล่ืน ลม และการชะลา้ง
หนา้ผวิดิน เม่ือฝนตกจะส่งผลใหมี้การชะลา้งหนา้ผวิดิน เกิดเป็นนํ้าพดัพาหรือนํ้าท่า (Stream Flow) 
ซ่ึงนํ้ าท่าประกอบดว้ยนํ้ าท่ีมาจากการพดัพาดิน (Overland flow), นํ้าท่ีไหลภายในดิน (Interflow), 
นํ้าท่ีซึมออกมาเป็นนํ้าใตดิ้น (Baseflow) และจากฝนท่ีตกลงมาในลาํนํ้ าโดยตรง (Precipitation) การ
ไหลของนํ้ าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดธรณีสัณฐานของหุบเขา การกาํเนิดลาํธาร และแม่นํ้ า 
(Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-9 หลกักระบวนการอุทกวทิยา (The chief hydrological processes) 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 189 
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2) การพดัพานํ้าหรือนํ้าท่า (Stream flow) แม่นํ้า (Rivers) เป็นลาํนํ้าธรรมชาติ ท่ี 
ไหลจากระดับท่ีสูงไปสู่ท่ีตํ่า มีความสําคญัต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ โดยจะไหลต่อกันเป็น
โครงข่าย ทาํใหเ้กิดคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (Marsh, 2005)  

การพดัพานํ้าจะก่อใหเ้กิดกระบวนการพดัพาและการทบัถมของตะกอน ซ่ึงในการ 
พดัพานํ้ าและตะกอนข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ ระดบัความลึกของลาํนํ้ า (Depth of stream) ความ
ลาดชนัของทอ้งนํ้า (Channel slope) ความขรุขระของโครงสร้างทอ้งนํ้า (Bed roughness) และขนาด
ของตะกอน (Huggett, 2011) ดงันั้น ถา้โครงสร้างของทอ้งนํ้ ามีพื้นผิวไม่ขรุขระ มีความลึกและ
ความลาดชนัมาก จะส่งผลให้กระแสนํ้ าไหลเร็วและแรง ตะกอนจึงไม่เกิดการทบัถม ความเร็วของ
กระแสนํ้ า (Flow velocity) จะไหลแรงช่วงกลางลาํนํ้ า ซ่ึงแปรผนัไปตามความลึกและความลาดชนั
ของทอ้งนํ้ า (Marsh, 2005) สังเกตไดจ้ากช่วงตน้นํ้ าลาํนํ้ าจะพดัพาไดม้ากและรวดเร็ว แต่เม่ือระยะ
ทางไกลไปเร่ือยๆ ตะกอนจะละเอียดและมีปริมาณมากข้ึน ผนวกกบัความลาดชนัของทอ้งนํ้ าลดลง 
โครงสร้างทอ้งนํ้ ามีพื้นผิวขรุขระมากข้ึน ส่งผลให้ความเร็วของกระแสนํ้ าลดลง การพดัพานํ้ าและ
ตะกอนจึงเป็นไปอยา่งชา้ๆ และการทบัถมจะมีมากข้ึนจนถึงปากแม่นํ้า (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

2.1.3.2 การกดัเซาะสณัฐานโดยลาํนํ้า (Fluvial erosional landforms)  
การกดัเซาะ (Erosion) เป็นการกระทาํของนํ้าบนผวิดิน ซ่ึงทาํใหเ้กิดลาํธาร และแม่นํ้า  

หลกัการเกิดร่องลาํนํ้ า (River channels) มี 3 ประเภท คือ ลาํธารและลาํหว้ย (Rills and Gullies) ร่อง
ของชั้นหิน (Bedrock channels) และร่องของตะกอนนํ้าพดัพา (Alluvial channels) ในการศึกษาน้ีจะ
กล่าวถึงร่องของตะกอนนํ้ าพดัพา ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมีความแปรปรวนของขนาด
อนุภาคตะกอนนํ้าพดัพาเป็นปัจจยัหลกั (Huggett, 2011)  

ในการศึกษาน้ีจะกล่าวถึงร่องลาํนํ้าแบบโคง้ตวดั (Meandering channels) ซ่ึงเป็น 
รูปแบบของร่องนํ้ าท่ีพบไดบ่้อยในพื้นท่ีราบลุ่ม รูปร่างของลาํนํ้ าจะมีลกัษณะคดเค้ียว นํ้ าไหลไม่
แรง การไหลของนํ้ าทาํให้เกิดการกดัเซาะตล่ิงซ่ึงจะถูกกดัเซาะบริเวณดา้นนอกของโคง้นํ้ า ตะกอน
ของตล่ิงท่ีถูกกดัเซาะจะทบัถมกนัเกิดเป็นหาดยื่น (Point bar) ซ่ึงจะอยู่บริเวณดา้นในของโคง้นํ้ า 
ตาํแหน่งท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงเส้นทางคดโคง้ของลาํนํ้ า จะเป็นจุดนาํท่ีทาํให้เกิดการไหลตดั
ของลาํนํ้ าไปในทางท่ีใกลก้ว่า ซ่ึงจุดนาํดงักล่าวมีเหตุมาจากการกดัเซาะตล่ิงของลาํนํ้ าจนกระทัง่
กระแสนํ้าสามารถไหลต่อไปได ้เกิดเป็นเสน้ทางลาํนํ้าสายใหม่ และตะกอนท่ีเกิดจากการกดัเซาะจะ
ถูกผลกัไปทบัถมกนัจนกระทัง่ปิดกั้นลาํนํ้ าสายเก่า เกิดเป็นบึงโคง้รูปแอกววั (Oxbow lakes) ทั้งน้ี 
ลาํนํ้าสายใหม่ท่ีเกิดจากการกดัเซาะตล่ิง จะมีลกัษณะร่องท่ีแคบและลึก (Huggett, 2011)  
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ภาพท่ี 2-10 การกดัเซาะตล่ิงของร่องลาํนํ้ าแบบโคง้ตวดั 
แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 204, Marsh, 2005: 268, 269 

 

ลุ่มนํ้าและโครงข่ายแม่นํ้า (Basin and River channel networks) ลุ่มนํ้า คือ พื้นท่ีท่ี 
ลอ้มรอบดว้ยสันปันนํ้ า (Divides) ในลุ่มนํ้ าหน่ึงๆประกอบดว้ยลุ่มนํ้ ายอ่ยเป็นจาํนวนมาก (อภิสิทธ์ิ 
เอ่ียมหน่อ, 2530) ส่วนลาํดบัของลาํนํ้ า (Stream order) จะเป็นการช้ีให้เห็นถึงระบบการแบ่งลาํนํ้ า
และขนาดของลุ่มนํ้า ลาํดบัแรกของลาํนํ้าจะไม่มีลาํนํ้ าสาขาซ่ึงหมายถึงตน้นํ้ า ลาํดบัท่ีสองของลาํนํ้ า
จะมีลาํนํ้ าสาขาประมาณสองสาขา ลาํดบัท่ีสามของลาํนํ้ าจะมีลาํนํ้ าสาขาท่ีสองเขา้มาร่วมดว้ย ลาํดบั
ของลาํนํ้าต่อไป จะดาํเนินการร่วมสาขารูปแบบเดิมไปเร่ือยๆ (Marsh, 2005) 

 
ภาพท่ี 2-11 ลาํดบัของลุ่มนํ้าและลาํดบัของลาํนํ้า (Basin order and Stream order) 

แหล่งท่ีมา : Marsh, 2005: 171, Huggett, 2011: 212 
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2.1.3.3 การทบัถมตะกอนโดยลาํนํ้า (Fluvial depositional landforms)  
ลาํนํ้ากระทาํการทบัถมตะกอนในพื้นท่ีท่ีต ํ่ากวา่ โดยจะมีลกัษณะการเกิดเป็นชั้นๆ 

ซ่ึงการทบัถมมีสาเหตุมาจาก การสูญเสียความสามารถในการพดัพา และลาํนํ้ าไม่สามารถพดัพา
ตะกอนออกไปจากลาํนํ้ าได ้การสูญเสียความสามารถในการพดัพามีเหตุผลมาจากความลาดของ   
ลาํนํ้าลดลง ลาํนํ้าขยายขนาดกวา้งข้ึน หรือปริมาตรนํ้ามีขนาดลดลง (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530)  

 ลานตะพกัตะกอนลาํนํ้า (Alluvial terraces) เกิดจากการทบัถมของตะกอนบนลาน 
ตะพกัชั้นหิน โดยตะกอนท่ีทบัถมจะมีความหนามากข้ึนเร่ือยๆตามกาลเวลา สาเหตุการเกิดลาน
ตะพกัมีหลายปัจจยั ในการศึกษาน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการของแม่นํ้ า ซ่ึงเกิดเม่ือลาํนํ้ าไหล
ผา่นหุบเขาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั การกดัเซาะจะทาํให้มีการทบัถมตะกอน เกิดเป็นท่ีราบลุ่มหุบเขา 
ต่อมาลาํนํ้ าเร่ิมกดัเซาะตะกอนท่ีทบัถมอีกคร้ังทาํใหเ้กิดลานตะพกัใหม่ มีรูปแบบเป็นขั้นบนัไดโดย
จะถูกแบ่งเป็นขั้น จากกระบวนการของแม่นํ้า (Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-12 กระบวนการเกิดสัณฐานลานตะพกัตะกอนลาํนํ้า (Alluvial terrace formation) 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 231 
 

จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัภูมิทศัน์ของลาํนํ้ า ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลาํนํ้ า
กบัพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง โดยมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองการทบัถมตะกอนโดยลาํนํ้ า ดงันั้นแนวคิด
ต่อไปท่ีเลือกทาํการศึกษาจึงเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง 
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2.1.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัพืน้ทีร่าบนํา้ท่วมถึง (Floodplain) 
 พื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง หรือ ท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า (Floodplain, Alluvial plain) คือ ภูมิประเทศท่ี
เป็นท่ีราบยาวขนานไปกบัลาํนํ้า มีนํ้ าท่วมถึงจากแม่นํ้าเป็นประจาํทุกปี (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 
กระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง คือ การกดัเซาะในแนวด่ิงและแนวราบ การกดัเซาะใน
แนวด่ิงจะไม่ทาํให้เกิดท่ีราบ พบบริเวณหุบเขารูป V-shape (รูป a, b) ส่วนการกดัเซาะในแนวราบ
จะทาํใหเ้กิดพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง พบบริเวณหุบเขารูป U-shape (รูป c, d) เม่ือลาํนํ้ ากดัเซาะหุบเขาไป
เร่ือยๆจะทาํให้มีท่ีราบมากข้ึนและเกิดเป็นลานตะพกั (รูป e) จากนั้นจะเกิดการทบัถมตะกอน
บริเวณลานตะพกั จนกระทัง่กลายเป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง ในพื้นท่ีน้ีจะไม่พบขอบเขตของหุบเขา 
พื้นท่ีจึงเกิดนํ้ าท่วมไดก้วา้งขวางท่ีสุด (รูป f) นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงแบบท่ีมีสันดอน
ขนาดใหญ่อยูริ่มขอบแม่นํ้า พื้นท่ีราบลกัษณะน้ีจะอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต (Marsh, 2005) 

 
ภาพท่ี 2-13 รูปร่างของลาํนํ้าและพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงในรูปแบบต่างๆ  

แหล่งท่ีมา : Marsh, 2005: 193 

2.1.4.1 รูปแบบสณัฐานของพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พื้นท่ีราบ   
นํ้าท่วมถึงแบบ Convex floodplain และ พื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบบ Flat floodplain (Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-14 รูปแบบสัณฐานของพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึง  

แหล่งท่ีมา : Way, 1978: 298 
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1) พื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบบ Convex floodplain เกิดจากการทบัถมตะกอน 
ทางดา้นในของโคง้นํ้ า ซ่ึงเป็นการทบัถมภายในแม่นํ้ าไปเร่ือยๆระหว่างท่ีแม่นํ้ าเหวี่ยงตวัไปมา การ
กระทาํของแม่นํ้ าจะทาํให้ฝ่ังหน่ึงเกิดการทบัถมตะกอนกลายเป็นท่ีราบกวา้ง แต่อีกฝ่ังหน่ึงจะถูก
แม่นํ้ ากดัเซาะและพดัพาตะกอนออกไป กลายเป็นสันทรายหรือคนัดินธรรมชาติ (Natural levee) 
(อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) ในฤดูนํ้ าหลาก นํ้าจะไหลเขา้ไปในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงซ่ึงอยู่
ถัดจากสันทราย เม่ือนํ้ าลดลง สันทรายจะทาํหน้าท่ีเป็นคันดินธรรมชาติกักนํ้ าไว้ ทาํให้เกิด           
ภูมิประเทศแบบแอ่งนํ้ าขงั (Back swamp) ทั้งน้ีการเกิด    สันทรายจะเป็นไปไดเ้ร็วกว่าการเกิดเป็น
พื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง (Huggett, 2011) 

 
ภาพท่ี 2-15 รูปตดัของพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบบ Convex Floodplain 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 225 
 

2) พื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบบ Flat floodplain ขอบของคนัดินธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี 
ราบนํ้ าท่วมถึงประเภทน้ีจะมีขนาดเลก็หรือแทบจะไม่มี ตะกอนท่ี  ทบัถมกนัจะมีลกัษณะแบนราบ
เท่าๆกนั (Huggett, 2011) พื้นท่ีราบแบบน้ีเกิดจากการทบัถมในช่วงฤดูนํ้ าหลาก โดยขณะท่ีนํ้ าท่วม
ฝ่ังริมแม่นํ้า ตะกอนจะถูกพดัพาและหลากเขา้ไปยงัฝ่ังทั้งสองดา้น เม่ือความเร็วของกระแสนํ้ าลดลง
จึงเกิดการทบัถมของตะกอนข้ึน เกิดเป็นท่ีราบกวา้ง (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

 
ภาพท่ี 2-16 รูปตดัของพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงแบบ Flat Floodplain 

แหล่งท่ีมา : Huggett, 2011: 225 
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2.1.4.2 รูปแบบสณัฐานท่ีสาํคญัของพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง 

 
ภาพท่ี 2-17 รูปแบบสัณฐานท่ีสาํคญัของพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึง 

แหล่งท่ีมา : http://schoolworkhelper.net/wp-content/uploads/2010/06/flow-plain.jpg, 
10 มกราคม 2556: ออนไลน์ 

1) หาดยืน่ (Point bar) เป็นสณัฐานท่ียืน่ออกไปจากฝ่ังของแม่นํ้า บริเวณทา้ยนํ้า 
จะมีสัณฐานท่ีลาดชนัลงไปในนํ้ า หาดยื่นเกิดจากการเหว่ียงตวัสะสมของลาํนํ้ า และเกิดจากการทบั
ถมของตะกอนมาเป็นเวลานาน ซ่ึงทาํใหส้ามารถทนต่อการกดัเซาะของแม่นํ้ าได ้แมว้่าจะมีนํ้ าท่วม
มากๆ ดงันั้นสณัฐานของหาดยืน่จึงเป็นสณัฐานท่ีถาวร (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

2) ท่ีลอนคล่ืนชายแม่นํ้า (Meander scroll) เป็นสณัฐานท่ีเกิดจากการทบัถมของ 
หาดยื่นจนกระทัง่มีความสูงมากข้ึน บางคร้ังมีพืชพรรณปกคลุมและอยู่เหนือระดบันํ้ าตลอดเวลา 
ส่วนท่ีสูงของลอนคล่ืนเรียกว่าสัน (Ridge) ส่วนบริเวณท่ีตํ่าเรียกว่าแอ่งตํ่ามีนํ้ าขงั (Swale) ท่ีลอน
คล่ืนชายแม่นํ้าจะพบบริเวณดา้นในโคง้ของแม่นํ้า (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

 
ภาพท่ี 2-18 สัณฐานหาดยืน่และท่ีลอนคล่ืนชายแม่นํ้า (Point bar, Meander scroll) 

แหล่งท่ีมา : http://www.uleth.ca/vft/Oldman_River/Pointbar.jpg, 10 มกราคม 2556: ออนไลน์, 
http://aapgbull.geoscienceworld.org/content/92/9/1109/F2.large.jpg, 10 มกราคม 2556: ออนไลน์ 
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3)  คนัดินธรรมชาติหรือสนัดอนริมนํ้า (Natural levee) เป็นเนินยาวอยูติ่ดริมฝ่ัง 
ทั้งสองของแม่นํ้ า พบบริเวณดา้นโคง้เวา้ของลาํนํ้ า เกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ีมีอนุภาคหยาบ 
จึงมีระดบัความสูงมากกวา่พื้นท่ีขา้งเคียง มีความชนัสูง (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

 
ภาพท่ี 2-19 กระบวนการเกิดสัณฐานคนัดินธรรมชาติหรือสันดอนริมนํ้า (Natural levee)  

แหล่งท่ีมา : http://web.mst.edu/~rogersda/levees/press&siever13.13.png, 10 มกราคม 2556: ออนไลน์ 

4)  มาบ (Back swamp) เป็นพื้นท่ีท่ีอยูต่่อจากคนัดินธรรมชาติ บริเวณน้ีจะมีการ 
ทบัถมของตะกอนท่ีมีขนาดละเอียด มีลกัษณะเป็นแอ่งกวา้ง มกัมีนํ้ าขงัในช่วงฤดูนํ้ าหลาก มนุษย์
นิยมใชบ้ริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

5)  บึงโคง้รูปแอกววั (Oxbow lake) เป็นบึงโคง้ สณัฐานมีลกัษณะคลา้ยเขาววั บึง 
โคง้รูปแอกววั เกิดจากการลดัทางเดินของลาํนํ้ าท่ีมีความคดโคง้ โดยลาํนํ้ าจะกดัเซาะตล่ิงจนกระทัง่
กระแสนํ้าสามารถไหลลดัต่อไปได ้เกิดเป็นเสน้ทางลาํนํ้าสายใหม่ บริเวณท่ีถูกกดัเซาะเรียกว่า Neck 
cutoff การลดัทางเดินน้ีจะทาํให้เกิดสัณฐานท่ีมีรูปร่างเป็นเกาะมีนํ้ าลอ้มรอบ ซ่ึงจะเป็นแค่ช่วง
ระยะแรกของการเกิดบึงรูปแอก ต่อมาตะกอนท่ีเกิดจากการกัดเซาะจะถูกผลักไปทับถมกัน
จนกระทัง่ปิดกั้นลาํนํ้ าสายเก่า กลายเป็นบึงรูปแอก ในระยะแรกบึงรูปแอกจะมีเพียงนํ้ าขงั ต่อมาเม่ือ
ฝนตก บริเวณ Neck cutoff จะถูกอนุภาคดินเหนียวและซิลตท์บัถมลงไปในบึงเป็นจาํนวนมากทาํให้
เกิดสณัฐานท่ีเป็นส่วนปิดกั้นร่องนํ้าทั้งสอง บริเวณน้ีเรียกวา่ Clay plug (อภิสิทธ์ิ เอ่ียมหน่อ, 2530) 

 
ภาพท่ี 2-20 กระบวนการเกิดสัณฐานบึงรูปแอก (Oxbow lake) 

แหล่งท่ีมา : http://astrongbeliefinwicker.blogspot.com/2012/04/wondrous-words-wednesday-my-side-of.html, 
10 มกราคม 2556: ออนไลน์ 

 
 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง ทาํใหพ้บวา่ภูมิประเทศประเภทน้ี 

มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศของป่านํ้ าท่วมซ่ึงเป็นป่าท่ีเกิดอยู่ริมแม่นํ้ าบริเวณท่ีราบนํ้ าท่วมถึง 
ดงันั้นแนวคิดต่อไปท่ีเลือกทาํการศึกษาจึงเป็นทฤษฎีเก่ียวกบันิเวศวิทยาของป่านํ้าท่วม 
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2.1.5 ทฤษฎเีกีย่วกบันิเวศวทิยาของป่านํา้ท่วม (Seasonal flooded forest ecology)  
 ในการศึกษานิเวศวิทยาของป่านํ้ าท่วม จาํเป็นตอ้งมีองคค์วามรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ ร่วมกบัองคค์วามรู้เก่ียวกบัป่านํ้าท่วม ทฤษฎีท่ีนาํมาศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.5.1 ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศ (Ecosystem ecology) 
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงไม่มีชีวิตกบั 

ส่ิงมีชีวิต และส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ในแง่การถ่ายเทพลงังานและการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
รวมถึงความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม (Agren and Bosatta, 1996 อา้งถึงใน จิรากรณ์ คชเสนี, 2552) 

Odum (1971) ไดนิ้ยามความหมายระบบนิเวศ (Ecosystem) ไวว้า่เป็น “หน่วยใดๆท่ี 
หมายรวมถึงส่ิงมีชีวิตในบริเวณหน่ึงบริเวณใด ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มกายภาพ มีการไหล
ถ่ายเทพลงังานท่ีนาํไปสู่โครงสร้างเชิงอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพและการหมุนเวียนของ
สสารท่ีสามารถกาํหนดไดอ้ยา่งชดัเจน” (Odum, 1971 อา้งถึงใน จิรากรณ์ คชเสนี, 2552: 78) โดย 
เขากล่าวเสริมวา่ระบบนิเวศเป็นระบบพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเพื่อศึกษาทาํความเขา้ใจกบัธรรมชาติ 

ในการศึกษาดา้นระบบนิเวศ จะศึกษาใน 2 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างระบบนิเวศ ซ่ึง 
หมายถึงการศึกษาผลผลิตและความเป็นอยู่ในดา้นการกระจายตวัของกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ใน
ระบบนิเวศเดียวกนั และดา้นกระบวนการหรือหน้าท่ีของระบบนิเวศ ซ่ึงหมายถึง การศึกษาการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศ (จิรากรณ์ คชเสนี, 2552) 

1) โครงสร้างของระบบนิเวศ ประกอบดว้ย ส่ิงมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 
- ส่ิงมีชีวิต (Biotic) มี 2 ประเภทคือ ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองได ้ไดแ้ก่ พืช 

และส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองไม่ได ้ไดแ้ก่ สตัว ์มนุษย ์รา และแบคทีเรีย 
- ส่ิงไม่มีชีวิต (Abiotic) คือ ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ธาตุอนินทรีย ์

 ธาตุอินทรีย ์สารประกอบอินทรีย ์และปัจจยักายภาพ เช่น ความช้ืน ลม กระแสนํ้า ดวงอาทิตย ์ 
2) กระบวนการหรือลาํดบัการถ่ายเทพลงังานในห่วงโซ่อาหาร  

- กลุ่มผูผ้ลิต (Producers) คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารเองไดโ้ดยการ 
สงัเคราะห์แสง มีบทบาทในการผลิตอาหารในระบบนิเวศ ไดแ้ก่ พืชสีเขียว 

- กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้ตอ้ง 
อาศยัการกินอาหารเพ่ือผลิตพลงังาน แบ่งตามลาํดบัขั้นไดด้งัน้ี คือ 1) ผูบ้ริโภคพืช (Herbivore) เช่น 
ววั หนอน 2) ผูบ้ริโภคสัตว ์(Carnivore) เช่น เสือ งู 3) ผูบ้ริโภคทั้งพืชและสัตว ์(Omnivore) เช่น 
มนุษย ์4) ผูบ้ริโภคซากพืชซากสตัว ์(Scavenger) เช่น นกแร้ง ไสเ้ดือน ปลวก  

- ผูย้อ่ยสลาย (Decomposer) คือ กลุ่มแบคทีเรียและรา มีเอนไซมท่ี์ยอ่ยสลาย 
อินทรียสารได ้และมีกระบวนการเปล่ียนใหเ้ป็นสารอนินทรีย ์ (จิรากรณ์ คชเสนี, 2552) 
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กระบวนการผลิตขั้นตน้ (Gross plant production) จะมี 3 ขั้นตอน คือ ระบบชั้นบรรยากาศ  
การบริโภคของผูบ้ริโภคพืช และระบบการยอ่ยสลายของซากพืช และในกระบวนการบริโภคของ
ผูบ้ริโภคสัตว ์(Grazing food chain) มี 3 ขั้นตอนเช่นกนั คือ การบริโภคของผูบ้ริโภคพืช การ
บริโภคของผูบ้ริโภคสัตว์ และระบบการย่อยสลายของซากสัตว์ ในการถ่ายเทพลังงานของ
กระบวนการ Grazing food chain จะทาํใหเ้กิดพลงังานข้ึนไปในชั้นบรรยากาศอีกคร้ังและเกิดการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ (Forman and Godron, 1986) 

 
ภาพท่ี 2-21 กระบวนการหรือลาํดบัการถ่ายเทพลงังานในห่วงโซ่อาหาร  

แหล่งท่ีมา : Forman and Godron, 1986: 74 

 
2.1.5.2 ป่านํ้าท่วม (Seasonal Flooded Forest) 
ป่านํ้าท่วม เป็นพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า ถูกนํ้าหลาก 

ท่วมเป็นระยะเวลาหน่ึง ป่าชนิดน้ีจะไม่มีการทบัถมของซากพืชซากสัตว ์เน่ืองจากถูกนํ้ าพดัพาไป
กบักระแสนํ้ าหลากท่ีแปรปรวนอยูเ่สมอ (ธวชัชยั สันติสุข, 2550) นอกจากน้ีการศึกษาทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ ทาํให้ทราบว่าป่านํ้ าท่วมมีระบบนิเวศเป็นแบบหน่วยทางนิเวศวิทยา 
(Ecological unit) คือ เป็นป่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (จิรากรณ์ คชเสนี, 2552) 

1) พืชพรรณบริเวณพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึง (Floodplain vegetation) พืชส่วนใหญ่จะ 
ปรับตวัใหส้ามารถมีชีวิตอยูไ่ดใ้นภาวะนํ้าท่วม พื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงไดรั้บอิทธิพลจากระยะเวลาของ
ภาวะนํ้ าท่วมและสภาพของนํ้ าผิวดิน อิทธิพลเหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ระดบันํ้ าตามระดบัความสูงของธรณีสัณฐาน เช่น คนัดินธรรมชาติ (Natural levees) บึงโคง้รูป    
แอกววั (Oxbow lakes) ลานตะพกันํ้า (Terraces) และบริเวณหาดยืน่ (Point bar) (Marsh, 2005) 
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โดยเฉพาะบริเวณหาดยืน่ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยูใ่นแม่นํ้าโคง้ตวดั พืชพรรณบริเวณน้ีจะ 
มีความสัมพนัธ์กบัตะกอนท่ีถูกพดัพามาทบัถม พนัธ์ุพืชท่ีพบ คือ พืชตระกูลฝ้าย ออ้ เป็นตน้ เม่ือ
แม่นํ้ ากวดัแกว่งอีกคร้ัง หาดยืน่จะถูกสร้างข้ึนใหม่และกาํเนิดพนัธ์ุไมเ้หล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบ
ของการเกิดกระบวนการน้ีจะดาํเนินต่อไปจนกระทัง่แม่นํ้ าเขา้สู่ภาวะท่ีเสถียร (Marsh, 2005) 

 
ภาพท่ี 2-22 ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของระดบันํ้าท่วมกบัพืชพรรณบริเวณพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึง  

แหล่งท่ีมา : William M. Marsh, 2005: 272 

2) ความอดทนต่อภาวะนํ้าท่วม (Tolerance to floodflow) ลกัษณะเฉพาะของพืช 
พรรณบริเวณพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึง คือ สามารถทนต่อภาวะรบกวนของกระแสนํ้าหลากในระดบันํ้ าท่ี
สูงสุด หลงัจากท่ีนํ้ าเร่ิมลดระดับลง ไมพุ้่มและไมย้ืนตน้หลากหลายพนัธ์ุจะค่อยๆฟ้ืนฟูตวัเอง 
ตวัอยา่งเช่น หญา้ ฝ้าย ออ้ ไมจ้าํพวกมะเด่ือ และไมจ้าํพวกไผ ่เป็นตน้ พนัธ์ุไมเ้หล่าน้ีสามารถสร้าง
ลาํตน้ใหม่หลงัจากหมดภาวะนํ้ าหลาก และมีความสามารถในการยกระดบัราก เม่ือตะกอนชั้นใหม่
เร่ิมทบัถม นอกจากน้ี พืชในป่านํ้าท่วมยงัสามารถพฒันาขอบเขตและระบบรากใหม่ใหห้นาแน่นได้
อีกดว้ย ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการขยายลาํตน้ของพนัธ์ุไมป่้านํ้ าท่วม ตลอดแนวตล่ิงของแม่นํ้ า หาดยื่น 
และคนัดินธรรมชาติ พนัธ์ุพืชเหล่าน้ีเป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถอดทนต่อภาวะนํ้ าท่วมไดจ้ริงและเป็น
สายพนัธ์ุท่ีสามารถปรับตวัอยู่กับภูมิทศัน์ท่ีมีนํ้ าท่วมได้อย่างดี น่ีเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้พืชพนัธ์ุ
เหล่าน้ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (Marsh, 2005) 

3) ป่าริมแม่นํ้า (Riparian forest) เป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัในระบบถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
ของสัตวน์ํ้ า มวลของรากและลาํตน้จะเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของปลาและจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการ
ไหลของนํ้ าไปตามลกัษณะภูมิประเทศ ในช่วงหนา้ร้อนร่มเงาของป่าจะช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของ
นํ้ าใหเ้ยน็ลงซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการอยูอ่าศยัของปลา ทั้งน้ีพืชพรรณจาํพวกไมพุ้่มเลก็ และหญา้ ยงั
เป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัสาํหรับสตัวน์ํ้ าอีกดว้ย (Marsh, 2005) 
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4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งลาํนํ้ ากบัระบบอุทกวิทยาหลงัจากภาวะนํ้าท่วมเม่ือลง 
สาํรวจพื้นท่ี เราสามารถสงัเกตการกระทาํของนํ้าในพื้นท่ีราบท่วมถึงไดจ้าก ร่องรอยระดบันํ้ าท่วมท่ี
อยูบ่นลาํตน้ของพนัธ์ุไมย้นืตน้ ลกัษณะภูมิประเทศ  รูปแบบของพืชพรรณ แผนท่ียอ้นหลงั ภาพถ่าย
ทางอากาศและประวติัดั้งเดิมของพื้นท่ี (Marsh, 2005) 

 
ภาพท่ี 2-23 ตวัช้ีวดัหลงัจากเกิดนํ้าท่วมหรือนํ้าหลาก  

แหล่งท่ีมา : Marsh, 2005: 277 

จากการศึกษากรอบทางความคิดด้านการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศของภูมิทศัน์                 
ป่าบุ่งป่าทาม ทาํใหเ้กิดระบบการเรียนรู้จากทฤษฎีท่ีเลือกนาํมาศึกษา และทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะ
พื้นฐานทางกายภาพของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามไดม้ากข้ึน 
 
2.2 กรอบทางความคดิด้านการบ่งช้ีบทบาท วเิคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 
การเปลีย่นแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

การบ่งช้ีบทบาท วิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และการเปล่ียนแปลงของ 
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เป็นการศึกษาเพื่อนาํทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายความสัมพนัธ์ของระบบ
นิเวศและลกัษณะการใชง้านของมนุษยบ์ริเวณพื้นท่ี ป่าบุ่งป่าทาม โดยเร่ิมจากการนาํทฤษฎีเก่ียวกบั
การจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ (Landscape characterization) มาบ่งช้ีคุณลกัษณะการใชง้าน
ของมนุษย์บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม จากนั้ นนําทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์ 
(Landscape change) มาวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม และนาํทฤษฎีเก่ียวกบั       
พลวตัของภูมิทศัน์ (Landscape dynamics) มาเป็นส่วนอธิบายในขั้นตน้เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อ
กระบวนการพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม โดยรายละเอียดของทฤษฎีมีดงัน้ี 
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2.2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการจําแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ (Landscape characterization) 
 การจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ เป็นการสร้างความเขา้ใจให้กบัการอ่านแผนท่ี โดย
การแปลความหมายภูมิทศัน์เพื่อนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ และแยกประเภทจากการบนัทึกลกัษณะ
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของภูมิทศัน์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของส่ิงปกคลุมผิวดินและลกัษณะเด่นทางกายภาพ
ของภูมิทศัน์ เป็นขอ้มูลท่ีถูกจาํแนกเป็นชั้นๆ จากนั้นนําขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแผนท่ี โดยการบ่งช้ี
ตาํแหน่งบนแผนท่ีและอธิบายคุณลกัษณะตามหมวดหมู่ (Devon County Council, 2005: online) 

2.2.1.1 กระบวนการบ่งช้ีและประเมินลกัษณะภูมิทศัน์ 
ในกระบวนการน้ีจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การบ่งช้ีคุณลกัษณะและการประเมินหรือ 

การตดัสินลกัษณะของภูมิทศัน์ (Devon County Council, 2005: online) 
1) การบ่งช้ีคุณลกัษณะ 

- การกาํหนดขอบเขตของภูมิทศัน์ 
- การรวบรวมขอ้มูลของภูมิทศัน์ 
- การสาํรวจขอ้มูลของภูมิทศัน์ พร้อมบนัทึกองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 
- การจาํแนกประเภทและอธิบายลกัษณะนั้นๆตามหมวดหมู่ 

2) การประเมินหรือการตดัสินลกัษณะของภูมิทศัน์ 
- การประเมินจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
- การวิเคราะห์ปัจจยัร่วมต่างๆและการสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํไปใช ้

ประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกแนวทางตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
2.2.1.2 ตวัอยา่งการจาํแนก บ่งช้ี และประเมินลกัษณะภูมิทศัน์ 
ลกัษณะเด่นทางกายภาพของภูมิทศัน์ จะปรากฏบนแผนท่ีท่ีไดจ้ากการสาํรวจซ่ึงถูก 

จาํแนกไวต้ามประเภทโดยกระบวนการบ่งช้ีและจาํแนกคุณลกัษณะ รูปแบบการจาํแนกนั้นมีระบบ
การจาํแนก 2 ระบบ คือ 1) ระบบการจาํแนกจากโครงสร้าง เช่น ดิน สัณฐานวิทยา พืชพรรณ การตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษย  ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ 2) ระบบการจาํแนกจากกระบวนการ เช่น การ
กระจายตวัของประชากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อระนิเวศ เป็นตน้ (Devon County Council, 2005: online) 

ตวัอยา่งการประเมินพื้นท่ีหน่ึงๆ อาจสามารถแบ่งประเภทของภูมิทศัน์ได ้ดงัน้ี  
1) พื้นท่ีป่าดั้งเดิม 2) เสน้ทางนํ้าธรรมชาติ 3) เสน้ทางนํ้าและอ่างเก็บนํ้ าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 4) เส้นทาง
คมนาคม 5) เขตอุตสาหกรรมร้าง 6) พื้นท่ีประวติัศาสตร์ เป็นตน้ จาํนวนประเภทของลกัษณะ      
ภูมิทศัน์ท่ีมีความแตกต่างกนั อาจมีเหตุมาจากความแตกต่างกนัของประวติัในพ้ืนท่ี ซ่ึงจาํนวนของ
องค์ประกอบของลักษณะภูมิทัศน์ท่ีมี ท่ีไม่เท่ากัน จะสะท้อนถึงขนาดของภูมิทัศน์ท่ี เลือก
ทาํการศึกษา ซ่ึงการใชห้ลกัการเร่ืองน้ีสามารถยดืหยุน่ได ้(Devon County Council, 2005: online) 
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 2.2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของภูมิทศัน์ (Landscape Change) 
จากทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา Forman and Godron (1986) ไดก้ล่าวไวว้่า “การเปล่ียนแปลง

ของ  ภูมิทศัน์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของระบบนิเวศ รวมไปถึง
วิวฒันาการของระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นผลต่อพลวตัของภูมิทศัน์และวิวฒันาการของภูมิทศัน์” (Forman 
and Godron, 1986 อา้งถึงใน ดนยั ทายตะคุ, 2545: 98) การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์สามารถแบ่งได้
เป็นสองประเภท คือ การเปล่ียนแปลงแบบไม่สามารถยอ้นกลบัและการเปล่ียนแปลงแบบยอ้นกลบั
หรือการเปล่ียนแปลงแบบพลวตั ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการเปล่ียนแปลงแบบไม่สามารถ
ยอ้นกลบั ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบยอ้นกลบัหรือการเปล่ียนแปลงแบบพลวตันั้นจะกล่าวถึงใน
หวัขอ้ถดัไป 

การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์แบบไม่สามารถยอ้นกลบั มีปัจจยัมาจากความเสถียรและ
ความไม่เสถียร (Stability and Instability) ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ความเสถียรท่ีสมบูรณ์อย่าง
แทจ้ริงในระบบของภูมิทศัน์นั้นไม่มีอยูจ่ริง แต่ความเสถียรจะมีอยูใ่นรูปแบบของ Metastability ซ่ึง
หมายถึงการผนัแปรไปตามส่วนกลางของระบบอยา่งคงท่ี รูปแบบการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์
แบบน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ การเปล่ียนแปลงของพื้นหลงัภูมิทศัน์ และการ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีภูมิทศัน์กบัเสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์ (Forman and Godron, 1986) 

2.2.2.1 การเปล่ียนแปลงของพ้ืนหลงัภูมิทศัน์ (The Transition matrix) 
การเปล่ียนแปลงของพ้ืนหลงัภูมิทศัน์ มีการแปรผนัตามค่าคงท่ีของเวลา ซ่ึงอตัราใน 

การเกิดการเปล่ียนแปลงจะยงัคงมีอยู่ตลอดเวลา และผลของการเปล่ียนแปลงของพื้นหลงัภูมิทศัน์
จะแสดงออกมาในรูป ขนาดของส่ิงปกคลุมผิวดินในแต่ละพื้นท่ีภูมิทัศน์ (Patch) โดยจะมี
ผลกระทบไปยงัพื้นท่ีภูมิทศัน์อ่ืนๆในพื้นหลงัภูมิทศัน์ (Matrix) (Forman and Godron, 1986) 

2.2.2.2 การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีภูมิทศัน์แบบเปล่ียนชนิด (The Shifting mosaic) 
การเปล่ียนแปลงแบบน้ีจะค่อยๆเกิดในภูมิทศัน์ท่ีมีอายขุองพ้ืนท่ีภูมิทศัน์แตกต่างกนั 

และเกิดอยา่งต่อเน่ือง ในระยะยาวอาจจะเกิดความเสถียรภาพไปในทางท่ีดีหรือแยล่ง โดยจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลายาวหรือเกิดการเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นขององคป์ระกอบ
ภูมิทัศน์หน่ึงๆไปยังพื้นท่ี อ่ืนๆ  โดยส่วนมากจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะเป็นการเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงยาว 
ไปเป็นระบบท่ีมีระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงสั้น การเปล่ียนแปลงในรูปแบบน้ี มกัจะเกิดกบัพื้นท่ี
ป่าถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีการเกษตร หรือ พื้นท่ีการเกษตรถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีเมือง 
เป็นตน้ (Forman and Godron, 1986) 
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2.2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัพลวตัของภูมิทศัน์ (Landscape Dynamics) 
พลวตัของภูมิทศัน์ คือ การเปล่ียนแปลงของระบบภูมิทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง โดยมี

ตวัแปรใดๆเป็นตวัอธิบายเง่ือนไขหรือสภาพของระบบนั้น (McGarigal, 2001: online) 
2.2.3.1 วงจรภูมิทศัน์ในธรรมชาติ (Natural landscape trajectory)  
พลวตัของภูมิทศัน์ในธรรมชาติ มีโครงสร้างของระบบนิเวศ อิทธิพลของนํ้า และเวลา  

เป็นปัจจยั โดยพลวตัจะสัมพนัธ์กบัขนาดพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง ตวัอย่างเช่น ช่วงฤดู    
นํ้ าหลาก พืชท่ีอยูใ่นภูมิทศัน์นั้นๆจะถูกครอบคลุมบริเวณดว้ยกระแสนํ้ าหลาก และถูกรบกวนดว้ย
ปริมาณนํ้ าท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจะเกิดเพียงหน่ึงคร้ังในรอบหน่ึงปีเป็นประจาํทุกปี เม่ือระดับนํ้ าลดลง         
ภูมิทศัน์จึงเร่ิมเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูและเขา้สู่กระบวนการทางนิเวศอีกคร้ังเป็นวฏัจกัรไปเร่ือยๆ 
ทั้งน้ีระดบันํ้ าและเวลา ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดพลวตั เป็นตน้ การท่ีโครงสร้างใน ระบบนิเวศ
ยงัเกิดพลวตัอยู่นั้น มีผลให้ระบบนิเวศเกิดความเสถียรและสามารถดาํเนินต่อไปไดเ้ป็นวฏัจกัร 
(McGarigal, 2001: online)  

2.2.3.2 วงจรภูมิทศัน์ท่ีถูกมนุษยเ์ปล่ียนแปลง (Human-alter landscape trajectory) 
จากการศึกษาการแสดงผลกระทบจากวงจรภูมิทศัน์ท่ีถูกมนุษยเ์ปล่ียนแปลง พบวา่ 

กิจกรรมของมนุษย์ท่ีรบกวนต่อระบบนิเวศทั้ งมากและน้อยนั้ น ส่งผลให้พลวตัของภูมิทัศน์
แปรปรวนและหายไปอยา่งไม่สามารถเรียกกลบัมาคืนได ้เม่ือพลวตัของภูมิทศัน์หายไป โครงสร้าง
ของระบบนิเวศท่ีเคยเกิดพลวตัจึงถูกทาํลายตามไปดว้ย (McGarigal, 2001: online)  

 
ภาพท่ี 2-24 พลวตัของวงจรภมิูทศัน์ในธรรมชาติและวงจรการเปล่ียนแปลงภมิูทศัน์โดยมนุษย ์ 

แหล่งท่ีมา : McGarigal, 2001: online 

2.2.3.3 ปัจจยัในการอธิบายระบบของพลวตั (McGarigal, 2001: online) 
1) ความเสถียร (Stability) ในระบบพลวตัของระบบนิเวศ ความเสถียรไม่ได ้

แปลวา่หยดุน่ิง แต่หมายถึง การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและคงท่ีในรูปแบบท่ีซํ้ าๆกนั หรืออาจจะ
หมายถึงระบบท่ีกลบัคืนสู่สถานะสมดุล ภายหลงัจากการรบกวน (จิรากรณ์ คชเสนี, 2552) 

2) ความคงอยู ่(Persistence) พลวตัท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศยงัคงรักษา              
ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดพลวตัไดเ้หมือนเดิมหรือใกลเ้คียง 
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3) ความยดืหยุน่ (Resilience) ความสามารถของระบบนิเวศท่ีกลบัไปเป็นเหมือน 
สภาพก่อนเกิดการรบกวนนั้นไม่สามารถทาํได ้แต่สามารถกลบัไปใกลเ้คียงสภาพก่อนเกิดการ
รบกวนได ้โดยมีพื้นฐานของระบบนิเวศท่ีคลา้ยๆเดิม คือ ส่ิงมีชีวิต ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะดิน ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนกระบวนการท่ีสาํคญั เช่น วฏัจกัรนํ้ า การสังเคราะห์แสง ระบบการผลิต
ธาตุอาหาร ความยดืหยุน่ของพลวตัจะเป็นการบาํรุงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

4) การฟ้ืนฟ ู(Recovery) ความเร็วของระบบนิเวศท่ีกลบัไปเป็นเหมือนสภาพเดิม 
นั้นจะแปรผนักบัปริมาณของการรบกวนจากภายนอก (McGarigal, 2001: online) 
 
2.3 กรอบทางความคดิด้านการอธิบายคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม 

กรอบทางความคิดดา้นการอธิบายคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม เป็น 
การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัภูมิทศัน์ โดยในขั้นตน้ จะศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบั
ระบบสนบัสนุนชีวิต (Life support system) และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem 
service) จากนั้นนาํ ทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัของมนุษย ์(Human adaptations) มาอธิบายเสริม 

2.3.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสนับสนุนชีวติ (Life support system) 
 ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในภูมิทศัน์ลว้นตอ้งอาศยัระบบสนับสนุนชีวิต ซ่ึงหมายถึง ระบบนิเวศท่ี
สนบัสนุนใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้  ความหมายของระบบสนบัสนุนชีวิต ไดมี้บุคคลต่างๆ
ไดก้ล่าวถึงไวม้ากมาย ซ่ึง จิรากรณ์ คชเสนี ไดก้ล่าวไวว้่า “การอยูร่อด วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของมนุษย ์รวมถึงส่ิงมีชีวิตต่างๆบนพ้ืนโลก ลว้นแลว้แต่ตอ้งพ่ึงพาอาศยัดวงอาทิตยแ์ละโลก
อยา่งไม่มีทางจะแยกได ้พลงังานจากดวงอาทิตยซ่ึ์งเป็นแหล่งพลงังานหลกันั้นถือไดว้่า คือ ตน้ทุน
ดวงอาทิตยห์รือตน้ทุนพลงังาน (Solar capital) ขณะท่ีอากาศ นํ้า ดิน แร่ธาตุ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วงจรการหมุนเวียน และกลไกการควบคุมรักษาสภาวะปกติท่ีปรากฏอยู่บนโลก ถือไดว้่า
เป็น ตน้ทุนโลก (Earth capital) ซ่ึงประกอบกนัเขา้ ทาํหนา้ท่ีเป็นระบบสนบัสนุนชีวิต (Life support 
system) ซ่ึงรวมถึงมนุษยท์ั้งปวง” (จิรากรณ์ คชเสนี, 2553) 
 ปัจจัยจากส่ิงแวดล้อม  ถือเป็นระบบสนับสนุนชีวิต  โดยเกิดจากกระบวนการของ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตและสงัคม กลายเป็นผลผลิตท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนบริการพื้นฐานสาํหรับ
การรองรับสาํหรับการดาํรงอยูข่องชีวิต ระบบสนบัสนุนชีวิตมีหนา้ท่ี 4 ประการ คือ ทาํหนา้ท่ีเป็น
ส่วนควบคุมป้องกนั ผลิต สนับสนุนและแหล่งขอ้มูล (จิรากรณ์ คชเสนี, 2553) ในรายละเอียด
หนา้ท่ีของระบบสนบัสนุนชีวิตมนุษยน์ั้นจะกล่าวในเน้ือหาถดัไป 
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2.3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) 
 การบริการเชิงนิเวศมีระบบความคิดพื้นฐานมาจากการรวบรวมทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 
การบริหารการจดัการ การปกครองและการวางผงั เขา้มาทาํความเขา้ใจร่วมกนัโดยมีระบบนิเวศ 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ดงันั้นการบริการเชิงนิเวศจึงมีกรอบทางความคิดมาจากการเขา้ใจระบบนิเวศ 

2.3.2.1 ความหมายของการบริการเชิงนิเวศ 
การบริการเชิงนิเวศ หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากธรรมชาติ เช่น นํ้าจืด  

อาหาร  เน้ือไม ้การควบคุมสภาพภูมิอากาศ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและคุณค่าดา้นความสวยงาม 
(Ranganathan et al., 2008)  

2.3.2.2 การบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) 
การศึกษาการบริการเชิงนิเวศ เป็นการสร้างมุมมองดา้นการบริการจากธรรมชาติ ซ่ึง 

เปรียบเสมือนตน้ทุนทางกายภาพของมนุษย ์ โดยมีบทบาทของการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem 
function) เป็นความสามารถในการผลิตอาหารจากกระบวนการทางธรรมชาติ ซ่ึงระบบพื้นฐาน
เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหม้นุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
จะเห็นไดว้่าธรรมชาติหรือระบบนิเวศนั้น เป็นแหล่งท่ีมาของทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่างๆ เช่น นํ้ าจืด 
อาหาร รวมถึงการป้องกนัจากพายุและการสนบัสนุนการเจริญเติบโตของมนุษย ์นอกจากน้ียงัให้
ผลประโยชน์ท่ีมีคุณค่าทางดา้นจิตใจอีกดว้ย (Ranganathan et al., 2008)  

การบริการเชิงนิเวศสามารถจาํแนกบริการไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  
1) บริการดา้นการผลิต (Provisioning service) เป็นบริการจากระบบนิเวศดา้น 

ทรัพยากรพื้นฐาน เช่น ออกซิเจน อาหาร นํ้ า สารอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม วตัถุดิบในการก่อสร้าง 
ทรัพยากรทางการแพทย ์พลงังานและเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

2) บริการดา้นการควบคุม (Regulating) เป็นกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
นิเวศ ซ่ึงส่งผลต่อการสนบัสนุนความกินดีอยูดี่ของมนุษย ์ เช่น การควบคุมภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
การป้องกนัรังสีต่างๆในชั้นบรรยากาศ การควบคุมดินฟ้าอากาศ การผสมเกสร การรักษาความ
หลากหลายทางระบบนิเวศ การป้องกนัการพงัทลายจากหนา้ดิน การป้องกนัพื้นท่ีตน้นํ้า เป็นตน้ 

3) บริการดา้นวฒันธรรม (Cultural service) เป็นบริการจากระบบนิเวศท่ีสนอง 
ต่อคุณค่าดา้นจิตใจ เช่น ใหแ้รงบนัดาลใจทางดา้นศิลปะ เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเป็นแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาดา้นต่างๆ ให้คุณค่าดา้นนันทนาการและทางสังคม 
สร้างความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นตน้ 
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4) บริการดา้นการสนบัสนุน (Supporting) เป็นกระบวนการพื้นฐานท่ีเกิดใน 
ระบบนิเวศ มีหนา้ท่ีรองรับการดาํรงอยู่และวิวฒันาการของโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั อนาคต เช่น 
การก่อตวัของดิน กระบวนการการสงัเคราะห์แสงและการสร้างอาหาร ในส่วนของการสนบัสนุนน้ี 
มนุษยจ์ะไม่ไดรั้บการบริการจากระบบนิเวศโดยตรง ซ่ึงบริการในส่วนน้ีจะไม่ถูกนาํไปประเมิน
ดา้นความกินดีอยูดี่ของมนุษย ์(Ranganathan et al., 2008) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-25 กรอบทางความคิดของ Millennium ในการประเมินระบบนิเวศของการตอบสนองกนัระหวา่งการ
บริการเชิงนิเวศ ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์และผลกระทบดา้นการเปล่ียนแปลง 

แหล่งท่ีมา : Ranganathan et al., 2008: 14 
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2.3.2.3 ความกินดีอยูดี่ของมนุษย ์(Human well being) 
กรอบในการแสดงความกินดีอยูดี่มีทั้งหมด 5 ประการ คือ 

1) วสัดุพื้นฐานสาํหรับชีวิตท่ีดี เป็นการมีการดาํรงชีวิตท่ีเพียงพอ เช่น มีอาหาร 
เพียงพอ และมีท่ีอยูอ่าศยัเพียงพอ 

2) สุขภาพท่ีดี เช่น มีร่างกายท่ีแขง็แรง มีความรู้สึกดี มีอากาศและนํ้าท่ีดี 
3) ความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดี เช่น มีความสามคัคีทางสงัคม มีความเคารพซ่ึงกนั 

และกนั มีความสามารถในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
4) ความปลอดภยั เช่น มีความปลอดภยัส่วนบุคคล สามารถเขา้ถึงทรัพยากรท่ี 

พอเพียง มีความปลอดภยัจากภยัพิบติั 
5) เสรีภาพในการเลือกและการกระทาํ คือ ความสามารถในการควบคุม 

สถานการณ์ต่างๆส่วนบุคคล (Ranganathan et al., 2008) 
  องคป์ระกอบของการกินดีอยูดี่ของมนุษย ์จะนาํไปสู่เป้าหมายของเมืองน่าอยู ่ทั้ง
เร่ืองการรักษาความปลอดภยั แหล่งนํ้ าสะอาด วสัดุพื้นฐานของการกินดีอยู่ดีของมนุษยจ์ะมีความ
เช่ือมโยงต่อการประเมินการบริการเชิงนิเวศซ่ึงจะทาํใหท้ราบผลกระทบท่ีมีต่อกนั 

 
ภาพท่ี 2-26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริการเชิงนิเวศและความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์ 

แหล่งท่ีมา : Ranganathan et al., 2008: 17 
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การวิเคราะห์การบริการเชิงนิเวศจะทาํใหท้ราบถึงการแลกเปล่ียนของบริการ โดยส่วนใหญ่ 
ระบบนิเวศจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือความตอ้งการดา้นการผลิตมีมากข้ึน (Provisioning service) 
เช่น เม่ือป่าถูกทาํลายมากข้ึน บทบาทดา้นการควบคุมและวฒันธรรมจะลดลง นอกจากน้ีในบางคร้ัง 
การบริการของระบบนิเวศจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นรากฐานสาํหรับทุก
บริการของระบบนิเวศ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพจะสงผลต่อการบริการของระบบ
นิเวศทางวฒันธรรมคือ "จริยธรรม" และ "การดาํรงอยู่" ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคญัของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ยา อาหาร เน้ือไม ้เช้ือเพลิงชีวมวล และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ranganathan et al., 2008) 
 จากการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการบริการเชิงนิเวศมีความสอดคลอ้งกบับทบาท
ของภูมิทศัน์ ดงันั้นการบริการเชิงนิเวศจึงตอ้งใชบ้ทบาททางภูมิทศัน์เป็นกรอบทางความคิดพื้นฐาน
สาํหรับการบ่งช้ีคุณค่าเชิงนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์
 

2.3.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตัวของมนุษย์ (Human adaptation) 
 การปรับตวัของมนุษย  ์มีความเก่ียวขอ้งกับปัจจยัด้านกระบวนการของภูมิอากาศหรือ
ฤดูกาล ซ่ึงมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ กรอบของช่วงเวลาท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง จะเป็นช่วงท่ีมนุษย์เร่ิมปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม เม่ือปรากฏการณ์จาก
ธรรมชาติเหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงซํ้ าๆในช่วงเวลาเดิมติดต่อกนัเป็นวฏัจกัร จะส่งผลให้มนุษยมี์
การปรับตวัไดม้ากข้ึน จนกระทัง่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดแ้มเ้กิดภาวะการเปล่ียนแปลงถึงขีดสุด 

ในขั้นตน้ของการปรับตวั จะเกิดข้ึนจากการจัดเตรียมล่วงหน้าเพ่ือเผชิญกับภาวะการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศหรือฤดูกาล ซ่ึงช่วงแรกจะใชร้ะยะเวลาในการปรับตวันาน และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในครัวเรือนจากผูใ้หญ่สู่เด็กเก่ียวกบัฤดูกาลหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีผนัแปร ในช่วง
ท่ีสอง จะเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพฤดูกาลหรือการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท่ีกาํลงัดาํเนิน
อยู ่เพื่อการป้องกนัผลกระทบจากฤดูกาลหรือการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ และลดผลกระทบทาง
ลบของส่ิงท่ีเกิดข้ึน การปรับตวัในช่วงท่ีสาม จะเป็นการฟ้ืนฟูภายหลงัจากเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ องคค์วามรู้และพฤติกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารปรับตวันั้นจะเป็นส่ิงสําคญัท่ีนาํไปใชใ้นการ
จดัเตรียมเพื่อเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติในคร้ังต่อไป (Burton, Ebi and Gregor, 2009) 

จากการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการปรับตวัของมนุษย ์ เกิดจากความตอ้งการมี
ชีวิตรอดในช่วงท่ีสภาพฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการปรับตวัน้ีจะเกิดต่อเน่ืองทุกๆปี จนกลายเป็น
ความสามารถเฉพาะดา้นของมนุษยใ์นพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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ภาพท่ี 2-27 ทฤษฎีแรงกระตุน้ในการป้องกนัและการปรับตวัของมนุษยต่์อสภาพภมิูอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  

แหล่งท่ีมา : Floyd, Prentice-Dunn and Rogers, 2000 อา้งถึงใน Burton, Ebi and Gregor, 2009. 
 

2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ิมจากคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทาม  

ลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ซ่ึงงานวิจยัเหล่านั้นมีหวัขอ้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น จึงเลือกเฉพาะเอกสารและ
งานวิจยัท่ีสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการศึกษาดา้นภูมินิเวศวิทยา เพื่อทาํความเขา้ใจ
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทาม และสามารถนาํมาเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาการบริการเชิงนิเวศ
ได ้รายละเอียดของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี  

2.4.1 นิเวศวิทยาและประวติัศาสตร์ป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
(เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 

2.4.2 การเปล่ียนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  
(รัศมี สุวรรณวีระกาํธร, อธิรัช ราชเจริญ และเอกลกัษณ์ สลกัคาํ, 2550) 

2.4.3 An Illustrated Eco-history of the Mekong River Basin  
 (Akimichi, 2009) 
 

2.4.1 นิเวศวทิยาและประวตัศิาสตร์ป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํา้สงครามตอนล่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลจากงานวิจยัไทบา้น (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้ าสงคราม

ตอนล่าง, 2548ก) มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และอธิบายถึงความสัมพนัธ์เชิงนิเวศ
ระหว่างป่าบุ่งป่าทามกบัความเป็นอยู่ของมนุษย ์โดยงานวิจยัดงักล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกบันิเวศวิทยา
ของป่าบุ่งป่าทาม ประวติัศาสตร์ของชุมชนลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม วิถี
ชีวิตไทบา้นในป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง และทรัพยากรท่ีไดรั้บจากป่าบุ่งป่าทาม 
สามารถสรุปประเดน็ท่ีไดจ้ากการศึกษาดงัน้ี 
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1) ดา้นนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่านํ้าท่วมท่ีเกิดจากแม่นํ้าสงครามไหลผา่น พื้นท่ี 
ลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ทาํใหเ้กิดระบบนิเวศแบบป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงจะเกิดนํ้าท่วมหลากในช่วงฤดูฝน
ประมาณ 3-4 เดือน โดยนํ้ าหลากน้ีจะเกิดจากนํ้ าเหนือและนํ้ าโขงท่ีไหลยอ้นเขา้มายงัแม่นํ้ าสงคราม 
เกิดเป็นผืนนํ้ าจืดกวา้งใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ี 500,000-600,000 ไร่ ป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่างจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ คือ มีป่าท่ีทนนํ้ าท่วม โดยเฉพาะ “ไผก่ะซะ” ท่ีข้ึนอยูต่ามพื้นท่ีราบ  
นํ้ าท่วมถึงริมแม่นํ้ าสงคราม หลงัจากช่วงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าท่ีหลากท่วมอยู่ในป่าบุ่งป่าทามค่อยๆลด
ระดบัลง เกิดเป็นภูมิประเทศในลกัษณะต่างๆ ทาํให้มีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย นกัวิจยัไทบา้นได้
แบ่งจดักลุ่มของระบบตามระดบัความสูงของพื้นท่ีเป็น 4 ระบบ คือ ระบบนิเวศท่ีสูงหรือท่ีดอน, 
ระบบนิเวศท่ีราบ, ระบบนิเวศท่ีราบริมนํ้าหรือระบบนิเวศท่ีลุ่ม และระบบนิเวศในแม่นํ้า  

พรรณพืชท่ีพบในป่าบุ่งป่าทาม นกัวิจยัไทบา้นแบ่งเป็น 7 ประเภท คือ ไมย้นืตน้สูงใหญ่  
ไมพุ้่มขนาดเล็ก เครือไม ้ผกัต่างๆ เห็ด พืชนํ้ า และหญา้ ส่วนพนัธ์ุปลาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปลา     
พื้นถ่ินลุ่มนํ้ าสงครามหมายถึง ปลาท่ีพบในลุ่มนํ้ าสงครามตลอดปี และปลาอพยพจากแม่นํ้ าโขง 
หมายถึง ปลาท่ีเขา้มาวางไข่ในป่าบุ่งป่าทามเฉพาะฤดูนํ้าหลากและอพยพกลบัก่อนนํ้าลดระดบัลง 

2) ดา้นประวติัศาสตร์ชุมชน งานวิจยัไทบา้นรายงานวา่ พื้นท่ีบริเวณลุ่มนํ้าสงคราม 
ตอนล่าง เคยเป็นเสน้ทางติดต่อระหว่างแอ่งสกลนครกบัชุมชนริมฝ่ังโขง เม่ือผูค้นท่ีเขา้มาติดต่อเร่ิม
เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงเร่ิมเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณพ้ืนท่ีแห่งน้ี ในช่วง
ก่อนท่ีจะมีการใชเ้งินเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ ชาวบา้นท่ีอยู่รอบป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มนํ้ า
สงครามตอนล่าง ไดน้าํปลาร้า ปลาส้ม และปลาแห้ง บรรทุกใส่เรือหรือเกวียนไปเพื่อไปแลกขา้ว 
พริก เกลือ กบัชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณบา้นโคกซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม เม่ือมีการตดั
ถนน บทบาทการขนส่งสินคา้ทางเรือเร่ิมลดลง จึงเร่ิมมีพ่อคา้นํารถยนต์มารับซ้ือผลผลิตจาก         
ป่าบุ่งป่าทามเพ่ือนาํไปขายในพ้ืนท่ีต่างๆ 

3) ดา้นระบบเศรษฐกิจชุมชนริมแม่นํ้าสงครามท่ีอาศยัอยูร่อบๆป่าบุ่งป่าทาม งานวิจยั 
ไทบา้นรายงานว่า เป็นชุมชนท่ีพึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทามเป็นหลกั โดย
การหาปลา เล้ียงสัตว ์ทาํการเกษตร การนาํวตัถุดิบมาผลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และการเก็บพืชผกั
เป็นอาหาร ซ่ึงพืชผกัดงักล่าวท่ีไทบา้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น มีถึง 61 ชนิด พืชพรรณท่ีเป็นจุดเด่น
ของป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง คือ หน่อกะซะ เห็ดผึ้งทาม และหอยทราย  

โดยภูมิปัญญาของไทบา้นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทามนั้น ทาํให้
ทราบว่าป่าบุ่งป่าทามมีความสําคญัต่อไทบา้นในแง่ต่างๆ เช่น การเป็นแหล่งความมัน่คงทางดา้น
อาหาร การเป็นแหล่งเศรษฐกิจของไทบา้น เป็นแหล่งหาปลา แหล่งพืชสมุนไพร แหล่งหาวตัถุดิบ
ในการทาํเคร่ืองมือหาปลาและเคร่ืองใชไ้มส้อยในครัวเรือน เป็นตน้  
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4) ดา้นวฒันธรรมชุมชนลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างประกอบดว้ย บุญประเพณีฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี ซ่ึงเป็นประเพณีงานบุญของชาวอีสาน และพิธีกรรมตามความเช่ือเฉพาะถ่ิน ในการศึกษา
งานวิจยัไทบา้น จะเน้นพิธีกรรมตามความเช่ือเฉพาะถ่ิน เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ชีวิต และป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงพิธีกรรมต่างๆจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมหรือการเขา้ไปใชท้รัพยากรป่า
บุ่งป่าทาม เช่น การบวงสรวงศาลเจา้พอ่ปู่คาํแดง ท่ีตั้งในเขตป่าทามริมแม่นํ้ าสงคราม  เป็นพิธีกรรม
ของไทบา้นท่าบ่อสงคราม ซ่ึงเช่ือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคอยปกป้องคนท่ีลงไปหาปลา เล้ียงววั-ควาย 
เก็บเห็ด หาหน่อไม ้โดยพิธีกรรมจะจดัข้ึน ทุกวนัท่ี 1 มกราคมของทุกปี เป็นตน้ (เครือข่ายนกัวิจยั
ไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 

จากการศึกษางานวิจัยไทบ้าน ทาํให้เขา้ใจระบบนิเวศเบ้ืองต้นของป่าบุ่งป่าทามและ        
เขา้ใจความเป็นอยู่ของชุมชนลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างไดม้ากข้ึน ซ่ึงในการทาํความเขา้ใจงานวิจยั    
ไทบา้นเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลพื้นฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าบุ่งป่าทาม มาใชใ้น
การวิเคราะห์และอธิบายถึงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในทางภูมินิเวศวิทยา 
 
2.4.2 การเปลีย่นแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพืน้ทีลุ่่มนํา้สงครามตอนล่าง 

งานวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง (รัศมี 
สุวรรณวีระกาํธร, อธิรัช ราชเจริญ และเอกลกัษณ์ สลกัคาํ, 2550) เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม โดยการใชแ้ผนท่ีเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ.2544 และ ปี พ.ศ.2548 ซ่ึงจะ
ทาํให้ทราบถึงพื้นท่ีป่าท่ีลดลง และพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีประเภทต่างๆ ดงันั้น
ผลการวิจยัน้ีจึงสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เร่ืองรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
และการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามได้ นอกจากน้ี ยงัได้นําขอบเขตของป่าบุ่งปาทาม                      
ปี พ.ศ.2548 มาเป็นแนวทางในการหาขอบเขตของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ปี พ.ศ.2555 ไดอี้กดว้ย จาก
การศึกษางานวิจยัดงักล่าว สามารถสรุปประเดน็เร่ืองการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามไดด้งัน้ี 

1) ดา้นขนาดพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง มีขนาดพื้นท่ีลดลงจาก 89.59  
ตารางกิโลเมตร ไปเป็น 73.17 ตารางกิโลเมตร (จาก ปี พ.ศ.2544 ถึง ปี พ.ศ.2548) ซ่ึงสรุปไดว้่า
ลดลงไป 18.32% ของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามเดิม  

2) ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม บางพ้ืนท่ีถูกใชท้รัพยากร จนกระทัง่ 
ป่าบุ่งป่าทามเส่ือมสภาพ และบางพื้นท่ีถูกเปล่ียนแปลงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาขา้ว 29.66%, 
สวนยคูาลิปตสั 3.41%, พืชไร่ 2.92%, แหล่งนํ้ า 0.61% และป่าบุ่งป่าทามเส่ือมสภาพ 63.40% (รัศมี 
สุวรรณวีระกาํธร และคณะ, 2550) 
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จากการศึกษางานวิจยั เร่ืองการเปล่ียนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้าสงคราม
ตอนล่าง ทาํใหท้ราบถึงเหตุผลของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจากภาพท่ี 2-34 จะ
เห็นไดว้า่พื้นท่ีส่วนใหญ่ของป่าบุ่งป่าทามถูกใชท้รัพยากรเกินความเหมาะสม ทาํใหป่้าบุ่งป่าทาม 
เส่ือมสภาพลง และถูกมนุษยบุ์กรุกเปล่ียนแปลงไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน  

 
2.4.3 An Illustrated Eco-history of the Mekong River Basin  
งานวิจยัน้ีศึกษาโดย Akimichi (2009) ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีกล่าวถึง ความเป็นอยู่ของผูค้น     

ลุ่มนํ้ าโขง การนาํทรัพยากรจากป่าหรือลุ่มนํ้ ามาใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น การนาํ เห็ด แมลง ปลา ผกั
ต่างๆมาเป็นอาหาร จนกระทัง่เกิดเป็นวฒันธรรมการกินท่ีหลากหลาย หรือการนาํทรัพยากรท่ีไดรั้บ
จากการอาศยัอยู่ในพื้นท่ีบริเวณน้ี มาประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน เป็นตน้ นอกจากการนํา
ทรัพยากรต่างๆมาเป็นอาหารและใชใ้นครัวเรือนแลว้ ยงัสามารถนาํไปขายท่ีตลาด เพ่ือสร้างรายได้
ให้กบัครอบครัวไดอี้ก ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปไดว้่า ตราบใดท่ีทรัพยากรท่ีไดจ้ากธรรมชาติในลุ่มนํ้ าโขง
ยงัคงมีเพียงพอ ตลาดขายของป่าก็จะยงัคงมีอยูต่่อไปเช่นกนั ซ่ึงนัน่หมายความว่ากลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่
บริเวณลุ่มนํ้ าโขงจะยงัคงสามารถดาํรงชีวิตต่อไปได้ดังเดิม หากทรัพยากรจากลุ่มนํ้ าแห่งน้ีถูก
นาํมาใชอ้ยา่งเหมาะสม  

จากการศึกษางานวิจยั เร่ืองน้ี ทาํให้ทราบถึงความสาํคญัของทรัพยากรของลุ่มนํ้ าโขง ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งและคลา้ยคลึงกบัทรัพยากรของลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสามารถ
นาํมาเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาการบริการเชิงนิเวศได ้
 
2.5 สรุปการศึกษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ตามกรอบทางความคิดท่ีกาํหนดไว ้สามารถสรุปผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

1) สรุปการศึกษา กรอบทางความคิดดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศัน์     
ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงมีกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) (Forman and Godron, 
1986) เป็นกรอบทฤษฎีหลกัท่ีกาํหนดโครงสร้างพื้นฐานและขอบเขตของงานวิจยัน้ี โดยศึกษาใน
เร่ืองโครงสร้างของภูมิทศัน์ บทบาทของภูมิทศัน์ และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ 

2) สรุปการศึกษา กรอบทางความคิดดา้นการบ่งช้ีบทบาท วิเคราะห์รูปแบบการใช ้
ประโยชน์ของมนุษย ์และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงมีกรอบทฤษฎีเก่ียวกบั    
การจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ (Landscape characterization) (Devon County Council, 2005: 
online) เป็นทฤษฎีหลกัในการนาํไปใชเ้ป็นกรอบทฤษฎีดา้นระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงทฤษฎี 
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น้ีจะช้ีให้เห็นถึงลกัษณะองคป์ระกอบภูมิทศัน์ บทบาทของภูมิทศัน์ และทาํให้เห็นความสัมพนัธ์
ของมนุษยก์บัภูมิทศัน์ไดช้ดัเจนข้ึน  

3) สรุปการศึกษา กรอบทางความคิดดา้นการอธิบายคุณค่าและบริการเชิงนิเวศของ 
ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงมีกรอบทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) (Ranganathan et 
al., 2008) เป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษาดา้นการบริการเชิงนิเวศ โดยจะเป็นการแตกประเด็น
จากดา้นบทบาทของภูมิทศัน์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา 

4) สรุปการศึกษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
- ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงคราม 

ตอนล่าง ทั้งในดา้นระบบนิเวศเบ้ืองตน้ของป่าบุ่งป่าทาม ความเป็นอยู่ของชุมชนลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม จะเป็นประโยชน์อยา่งมากเม่ือทาํการลงพื้นท่ี
สาํรวจภาคสนาม เน่ืองจากจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงสภาพของพื้นท่ี สังคม วฒันธรรมของชุมชน ซ่ึงเม่ือนาํ
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาผนวกกบัการสาํรวจเชิงประจกัษ ์จะทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลพ้ืนฐาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการวิเคราะห์และอธิบายถึงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในทางภูมินิเวศวิทยาได ้

- ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัลุ่มนํ้ าโขงซ่ึงเป็นลุ่มนํ้ าท่ีมีการ
บริการเชิงนิเวศคลา้ยคลึงกนั สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาการบริการเชิงนิเวศของ         
ป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างได ้

จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ภูมิทศัน์เพื่อสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจภูมิทศัน์ในขั้นตน้ โดยมีทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา
และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ เป็นกรอบทางความคิดในการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ ดงัท่ีได้
กล่าวมา และมีทฤษฎีเก่ียวกบัการจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์เป็นทฤษฎีท่ีนาํไปใชท้างดา้น
วิธีการวิจยั จากการศึกษาดงักล่าว ทาํใหท้ราบวา่ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรมมีความสาํคญัเป็นอยา่ง
มากในกระบวนการวิจยั เน่ืองจากตอ้งใชผ้ลจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการทาํ
วิจยัเกือบทุกขั้นตอน  

 
 
 



 
 

 
 

บทที ่3 
ข้อมูลและรายละเอยีดของพืน้ทีศึ่กษา 

 
 ป่าบุ่งป่าทาม มีความน่าสนใจในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแม่นํ้ ากบัป่าริมแม่นํ้ า
และวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน ความสมัพนัธ์น้ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเกิดพลวตั ดว้ยลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศเป็นวฏัจกัร
เช่นน้ี ทาํใหป่้าบุ่งป่าทามมีภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทาง
ระบบนิเวศ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อชาวบา้นในดา้นการบริการเชิงนิเวศอีกดว้ย
นอกจากน้ี ป่าบุ่งป่าทามยงัเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศท่ีชดัเจน มี
ระบบการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างพื้นท่ีป่าริมแม่นํ้ ากบัมนุษยอ์ย่างสมดุล ดงันั้นป่าบุ่งป่าทามจึง
เหมาะกบัการนาํมาศึกษา ทั้งในดา้นภูมินิเวศวิทยาและดา้นการบริการเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นกรอบทฤษฎี
หลกัในการศึกษา 
 
3.1 การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 
 การเลือกพื้นท่ีเพื่อนาํมาเป็นกรณีศึกษานั้น ตอ้งอาศยัขอ้มูลพื้นฐานของป่าบุ่งป่าทามจาก
การคน้ควา้งานวิจยัต่างๆ พร้อมทั้งดาํเนินการคน้หาพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงมีขอบเขตของพื้นท่ีอยูใ่น
ภาคอีสาน จากนั้นกาํหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ี โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบักรอบทฤษฎีในการศึกษา และมีความเป็นไปไดใ้นการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อนาํมา
ทาํการศึกษาวิจยั  

พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม จะพบไดบ้ริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ าในภาคอีสาน ไดแ้ก่ แม่นํ้ ามูล แม่นํ้ าชี  
แม่นํ้ าสงครามและตามลาํนํ้ าสาขาของแม่นํ้ าทั้งสาม หน่ึงในพ้ืนท่ีเหล่านั้น คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ซ่ึงเป็นลุ่มนํ้ าท่ียงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติไวไ้ดม้ากท่ีสุดในภาค
อีสาน เน่ืองจากยงัไม่มีเข่ือนมาปิดกั้นการไหลอยา่งอิสระของแม่นํ้ าสงครามลงสู่แม่นํ้ าโขง ดว้ยเหตุ
น้ีจึงทาํให้พื้นท่ีบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มีลกัษณะพิเศษ คือ ในฤดูนํ้ าหลาก อิทธิพลนํ้ าจาก
แม่นํ้ าโขงจะไหลยอ้นเขา้มาสู่แม่นํ้ าสงครามและลาํนํ้ าสาขา ส่งผลให้นํ้ าค่อยๆท่วมพื้นท่ีราบลุ่มริม
แม่นํ้าและพื้นท่ีลุ่มตํ่า แผอ่อกเป็นบริเวณกวา้งเกิดเป็นผนืทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ี
500,000-600,000ไร่ เป็นเวลา 3-4 เดือน (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 
ในช่วงเวลาน้ี บริเวณพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามจะกลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ า ทาํให้เกิดการหมุนเวียน
เป็นวฏัจกัรตามระบบนิเวศหลงัจากฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าในป่าบุ่งป่าทามจะค่อยๆลดลงตามลกัษณะ      
ภูมิประเทศ ในช่วงเวลาน้ีจะเกิดผลผลิตจากป่าบุ่งป่าทามท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีชุมชน 
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ในบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างสามารถนาํมาบริโภคได้ ด้วยเหตุแห่งความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรแม่นํ้ าสงครามและลกัษณะภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีความน่าสนใจน้ี ผูศึ้กษาจึงเลือกพื้นท่ี
ป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา 

ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีเลือกทาํการศึกษา สามารถอธิบายถึงระบบนิเวศของ      
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามไดอ้ยา่งชดัเจน และแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการดาํรงชีวิตของมนุษยท่ี์อยูร่อบ
ป่าบุ่งป่าทามได ้ซ่ึงมนุษยส์ามารถปรับตวัให้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบพลวตั
ของพ้ืนท่ีโดยอยู่ร่วมกบัธรรมชาติแบบพ่ึงพาอาศยักนั การปรับตวัน้ีสังเกตไดจ้าก บา้นเรือนใน
ชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม จะมีลกัษณะเป็นเรือนสองชั้น ยกใตถุ้นสูง มีอุปกรณ์หาปลา
และเก็บเรือบริเวณใตถุ้นบา้น จากการสังเกตน้ีสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก 
มนุษยส์ามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งพาอาศยัทรัพยากรจากแม่นํ้าและป่าบุ่งป่าทาม 

 
ภาพท่ี 3-1 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามริมแม่นํ้าสงคราม ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 

 
ภาพท่ี 3-2 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามริมแม่นํ้าสงคราม ในช่วงฤดูนํ้าแลง้ 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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แผนที่ 3-1 พื้นที่ป่าริมแม่นํ้า (ป่าบุ่งป่าทาม) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แหล่งที่มา :  ดดัแปลงจากแผนที่ทรัพยากรป่าไมใ้นลุ่มนํ้าโขง-ชี-มูล (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2555: ออนไลน์) 
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3.2 ขอบเขตของพืน้ทีศึ่กษา 

3.2.1 พื้นท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

3.2.1.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชนลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
ภูมิภาคอีสานสามารถแบ่งตามลกัษณะภูมิประเทศเป็นสองแห่ง คือ แอ่งสกลนคร  

และแอ่งโคราช ซ่ึงทั้งสองแอ่งน้ีถูกกั้นกลางดว้ยเทือกเขาภูพาน ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนใน
ระยะแรกจะตั้งชุมชนในเขตท่ีราบ อยู่ใกลแ้หล่งนํ้ าทางธรรมชาติ มีพื้นท่ีราบลุ่มอยู่รอบๆเพ่ือใช้
พื้นท่ีในการเพาะปลูก เม่ือประชากรมีมากข้ึนจึงขยบัการตั้งชุมชนไปยงัเชิงเขาและท่ีสูง นอกจากน้ี
ยงัมีบางชุมชนเลือกท่ีจะตั้ งชุมชนในบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีขอ้จาํกัดทาง
ธรรมชาติ กล่าวคือ ในช่วงฤดูนํ้าหลาก พื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง จะเกิดนํ้ าท่วมสูงเป็นบริเวณกวา้งไม่
เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานถาวร ซ่ึงพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง นับเป็นตวัอย่างพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ า
ท่วมถึงดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีการตั้งชุมชนถาวรบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างจึงเร่ิมมาไดไ้ม่นานนกั 
เม่ือเทียบกบับริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนบนซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดอารยธรรมท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก 
คือ  กลุ่มชุมชนวฒันธรรมบา้นเชียง 5,600 ปี (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2540) 

ลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง เร่ิมมีผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐานเม่ือประมาณ 200-300 ปีท่ีแลว้ใน 
ระยะแรก เกิดจากการเขา้มาของกลุ่มชนท่ีเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานตามฤดูกาล โดยใชแ้ม่นํ้ าสงครามเป็น
เสน้ทางขนส่งสินคา้ระหวา่งชุมชนลุ่มนํ้ าสงครามตอนบนกบัชุมชนริมฝ่ังโขง จากการคน้ควา้พบว่า 
บริเวณตอนตน้ของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างมีบ่อเกลือขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นท่าสะอาด จงัหวดั
บึงกาฬในปัจจุบนั บ่อเกลือแห่งน้ีช่ือว่าบ่อหัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่ท่ีสุดในแอ่ง
สกลนคร ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้มีกลุ่มพ่อคา้เกลือ เดินทางล่องเรือทวนนํ้ าเขา้มาในช่วงท่ีนํ้ าโขงไหล
ยอ้นเขา้ไปในลาํนํ้ าสงครามระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเขา้ไปรอตม้
เกลือบริเวณบ่อหัวแฮดในช่วงเวลานํ้ าลดซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน จากนั้นบรรทุกเกลือเต็ม    
ลาํเรือ รอช่วงฤดูนํ้ าหลากอีกคร้ังระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อล่องเรือออกสู่แม่นํ้ า
โขง ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดงักล่าว ทั้งป่าไม ้นํ้า ปลา และเกลือ จึงทาํใหก้ลุ่มผูค้นท่ี
เขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ เร่ิมเคล่ือนยา้ยมาตั้งถ่ินฐานถาวรในบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงแห่งน้ี 
(บาํเพญ็ ไชยรักษ,์ 2552) ชุมชนแรกของการตั้งถ่ินฐานบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างเกิดข้ึนจากการ
ขยายตวัของชุมชนบริเวณปากแม่นํ้ าสงครามและชุมชนริมฝ่ังโขงซ่ึงมีหลากหลายเผ่าพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
กลุ่มชนขอม ลาว ญอ้ โส้ ในระยะแรกของการตั้งถ่ินฐานจะตั้งชุมชนบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม
เกือบทั้งหมด เน่ืองจากชุมชนตอ้งการพึ่งพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ า
สงครามมีความสะดวกต่อการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ตวัอยา่งเช่น บา้นยางงอย บา้นหาดแพง บา้น
ปากอูน บา้นท่าบ่อ บา้นสามผง บา้นศรีเวินชยั บา้นปากยาม เป็นตน้ (พรพนา ก๊วยเจริญ, 2544) 
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3.2.1.2 ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
พื้นท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างตั้งอยูบ่ริเวณแอ่งสกลนคร มีแม่นํ้าสงครามเป็นแม่นํ้าสาย 

หลกั แหล่งกาํเนิดตน้นํ้ าอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตจงัหวดัสกลนคร ไหลผ่านพ้ืนท่ีราบลุ่มและ
บรรจบกบัแม่นํ้าโขงท่ีตาํบลไชยบุรี อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม มีความยาวของลาํนํ้ าประมาณ 
420 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณปากแม่นํ้ าข้ึนมาถึงกลางลาํนํ้ า 200 กิโลเมตร จะมีระดบัความลาดชนั
ของแม่นํ้ าต่างกนัเพียง 2 เมตร บริเวณดงักล่าวถูกเรียกว่าลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง (เครือข่ายนกัวิจยั
ไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 

พื้นท่ีศึกษาตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีรอยต่อ 3 จงัหวดั  
คือ จงัหวดันครพนม จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดับึงกาฬ ครอบคลุมพื้นท่ี 11 อาํเภอ มีขนาดพื้นท่ี
ของลุ่มนํ้าประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศของลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง โดยส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบสลบัเนินขนาดเลก็ มีความลาดชนัเฉล่ียประมาณ 1-2% พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบตํ่าจะอยูต่าม
แนวลาํนํ้ า มีความกวา้งจากแนวลาํนํ้ าประมาณ 1-3 กิโลเมตร มีระดบัความสูงอยู่ท่ี 140-160 เมตร 
และในส่วนพื้นท่ีท่ีเป็นเนินลอนลูกคล่ืนมีระดบัความสูงอยูท่ี่ 160-180 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปาน
กลาง มีลาํนํ้ าสาขาไหลมาบรรจบไหลสาย เช่น ลาํนํ้ าปลาหาง ลาํนํ้ าฮี ลาํนํ้ าเมา ลาํนํ้ ายาม ลาํนํ้ าอูน 
เป็นตน้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยากรนํ้า, 2554: ออนไลน์) 

 
แผนท่ี 3-2 ขอบเขตของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยในพ้ืนท่ีนํ้าสงครามตอนล่าง  
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยากรนํ้า, 2554: ออนไลน์) 



53 
 

 
 

ดว้ยเหตุท่ีพื้นท่ีบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างเป็นท่ีราบลุ่ม เม่ือถึงฤดูนํ้าหลากบริเวณท่ี 
ลุ่มตํ่าจึงเกิดนํ้ าท่วมกลายสภาพเป็นทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ี 800-960 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงจะเกิดนํ้าท่วมระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน 
(คลงัขอ้มูลสภาพนํ้ า สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร, 2556: ออนไลน์) ช่วงท่ีมี
ปริมาณนํ้ าท่าสูงสุดคือ เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน (ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารนํ้ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน, 2556: ออนไลน์) โดยจะท่วมบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม
สองฝ่ังลาํนํ้ า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ลกัษณะดงักล่าวจะพบไดบ้ริเวณพื้นท่ีใกลป้ากแม่นํ้ าจนถึง
บา้นท่ากกแดง อาํเภอคาํตากลา้ และสามารถเห็นไดช้ดัเจนบริเวณท่ีมีลาํนํ้ าไหลมาบรรจบกนั เช่น 
บริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้าอูนและลาํนํ้ ายาม มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ (รัศมี สุวรรณวีระกาํ
ธร, อธิรัช ราชเจริญ และเอกลกัษณ์ สลกัคาํ, 2550) 

 
แผนท่ี 3-3 จุดเร่ิมและจุดปลายของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้าสงคราม   

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจาก Google map, 28 ตุลาคม 2555: ออนไลน์ 

ภาพท่ี 3-3 พ้ืนท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่บริเวณจุดบรรจบกนัของลาํนํ้าอนูกบัแม่นํ้าสงคราม                                            
แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556
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ภาพที่ 3-4 รูปตดัขวางของแม่นํ้าสงคราม สถิติ และระดบันํ้าแม่นํ้าสงครามที่สถานีวดันํ้า Kh.55 แม่นํ้าสงคราม บา้นปากอนู อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ปี พ.ศ.2555 

แหล่งที่มา :  ดดัแปลงจาก ศนูยอ์ุทกวทิยาและบริหารนํ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน, 2556: ออนไลน์ 
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แผนที่ 3-4 พื้นที่นํ้าท่วมบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ครอบคลุมส่วนหนึ่งของจงัหวดันครพนม สกลนคร หนองคาย และบึงกาฬ  
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2553 ดว้ยขอ้มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2  

แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก คลงัขอ้มูลสภาพนํ้า สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2556: ออนไลน์
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เน่ืองจากพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีเลือกทาํการศึกษา ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตการปกครอง 3 จงัหวดั ดงันั้นการจะหาขอบเขตของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้าสงครามตอนล่าง จึงตอ้งนาํชั้นขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมข้องแต่ละจงัหวดั มาประกอบเขา้ดว้ยกนั จากนั้น
นําชั้นขอ้มูลขอบเขตของลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างมาซ้อน เพื่อทาํให้ทราบขอบเขตพ้ืนท่ีป่า แต่
เน่ืองจากขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมก้บัป่าบุ่งป่าทามนั้นเป็นขอ้มูลชนิดเดียวกนั ดงันั้นจึงตอ้งแยกชั้นขอ้มูล
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามออกจากชั้นขอ้มูลป่าไม ้ โดยการอา้งอิงขอ้มูลจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ือทาํให้ทราบ
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ.2551 

 
แผนภมิูท่ี 3-1 แผนผงักระบวนการสร้างชั้นขอ้มูลใหม่ (แผนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ปี 2551) 

 
แผนท่ี 3-5 พ้ืนท่ีป่าไมข้อง 3 จงัหวดั คือ จงัหวดันครพนม สกลนคร และหนองคาย ปี พ.ศ.2551 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป่าไม ้จงัหวดันครพนม จงัหวดัสกลนครและจงัหวดัหนองคาย 
(ส่วนสาํรวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้สาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม ้กรมป่าไม,้ 2551: ออนไลน์) 



57 
 

 
 

 
แผนท่ี 3-6 ลาํนํ้าสาขาของแม่นํ้าสงครามบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากขอ้มูลของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) IRRC (คณะวทิยาศาสตร์และ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร, 2554: ออนไลน์) 

 
แผนท่ี 3-7 พ้ืนท่ีป่าไม ้บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป่าไมปี้ 2551 ของ 3 จงัหวดั คือ นครพนม สกลนครและหนองคาย 
(ส่วนสาํรวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้สาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม ้กรมป่าไม,้ 2551: ออนไลน์)
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แผนที่ 3-8 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ราบลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2549  

แหล่งที่มา :  ดดัแปลงจาก Google earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์, และจากขอ้มูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) กรมแผนที่ทหาร
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แผนที่ 3-9 พื้นที่ป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 

แหล่งที่มา: ดดัแปลงจากแผนที่พื้นที่ป่าไมป้ี 2551, Google earth 2549 และแผนที่ป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างปี พ.ศ.2548 
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3.2.2 การเลือกขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตด้านกายภาพท่ีชัดเจนของพื้นท่ีศึกษาจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการศึกษา 

ดงันั้นจึงกาํหนดเกณฑใ์นการเลือกขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบักรอบทฤษฎี ดงัน้ี 
1) เกณฑด์า้นขนาดพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม คือ มีขนาดพื้นท่ีของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

เหมาะสมสาํหรับการศึกษาดา้นภูมินิเวศวิทยา ซ่ึงขนาดความกวา้งของภูมิทศัน์ สามารถสังเกตได้
จากลาํนํ้าสาขาท่ีไหลมาบรรจบแม่นํ้าสงครามเกิดเป็นพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 

2) เกณฑด์า้นสภาพภูมิประเทศ คือ มีความแตกต่างของภูมิทศัน์ในป่าบุ่งป่าทาม เพื่อ 
การศึกษาดา้นความหลากหลายของระบบนิเวศ และศึกษาดา้นโครงสร้างของภูมิทศัน์ 

3) เกณฑด์า้นปริมาณและตาํแหน่งของหมู่บา้นกบัป่าบุ่งป่าทาม คือ มีหมู่บา้นอาศยัอยู ่    
ริมแม่นํ้ าสงครามและอยูร่อบพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ในจาํนวนท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาดา้นการบริการ
เชิงนิเวศ และดา้นการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
 

การจาํแนกขอ้มูลพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามออกจากชั้นขอ้มูลป่าไม ้ โดยการอา้งอิงขอ้มูลจาก
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งนั้ น ทาํให้ทราบถึงขอบเขตของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่างปีล่าสุด คือ ปี  พ.ศ.2555 ขอ้มูลเหล่านั้นสามารถนาํมาจดัพื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามไดเ้ป็น 
4 พื้นท่ีโดยเลือกจากบริเวณท่ีมีพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามข้ึนเป็นกลุ่มหนาแน่น 

3.2.2.1 ป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนตน้ของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
บริเวณน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง มีลาํธารบรรจบกนัหลายสาย  

1) พื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 23 ตร.กม. 
2) ป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีน้ี จะพบบริเวณลาํนํ้าสาขา ภูมิประเทศบริเวณริม 

แม่นํ้ าสงครามมีลานตะพกันํ้ าขนาดกวา้ง และมีความกวา้งของแม่นํ้ าแคบกว่าพื้นท่ีอ่ืน พื้นท่ีของป่า
บุ่งป่าทามในบริเวณน้ีจะมีลกัษณะเป็นเส้นขอบริมแม่นํ้ าสงครามและตามลาํนํ้ าสาขา หากสังเกต
จากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทาม (ดูแผนท่ี 3-10) จะพบวา่ป่าบุ่งป่าทามพื้นท่ีน้ีมีลกัษณะอยูก่ระจดักระจายกนั  

 
  ภาพท่ี 3-5 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนตน้ของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  

แหล่งท่ีมา :  http://www.panoramio.com/photo/8047138, 20 กมุภาพนัธ์ 2556: ออนไลน์ 
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แผนท่ี 3-10 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนตน้ของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551                                                      

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 และ Google earth ปี พ.ศ.2549 

3) ตาํแหน่งของหมู่บา้นท่ีตั้งใกลก้บัพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามแสดงใหเ้ห็นวา่  
มนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้โดยพึ่งพาอาศยัป่า และสามารถอาศยัอยู่ไดใ้นฤดูนํ้ าหลาก พื้นท่ี
บริเวณตอนตน้ลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มีหมู่บา้นท่ีอยูใ่นบริเวณน้ีทั้งหมด 17 หมู่บา้น ในการศึกษา
คร้ังน้ี เลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยู่ใกลแ้ม่นํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทามในรัศมี 500 เมตร มาพิจารณา 
ซ่ึงมีทั้งหมด 5 หมู่บา้น เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่ในเขตการปกครองของ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ และ อ.บา้น
ม่วง จ.สกลนคร  

3.2.2.2 ป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม 
บริเวณน้ีมีลาํนํ้ าสาขาไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าสงครามหลายสาย โดยเฉพาะลาํนํ้า 

ยาม ซ่ึงเป็นลาํนํ้ าขนาดกลาง มีตน้นํ้ ามาจากเทือกเขาภูพานในเขตอาํเภอวาริชภูมิ ไหลผา่นท่ีราบใน
จังหวดัสกลนคร และบรรจบกับแม่นํ้ าสงครามท่ีอาํเภออากาศอาํนวย จังหวดัสกลนคร (กรม
ทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554: ออนไลน์) 

1) พื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 23 ตร.กม. 
2) ลกัษณะของป่าบุ่งป่าทามบริเวณน้ีเป็นป่าผนืใหญ่ มีแม่นํ้าสงครามเป็น 

สายธารเช่ือมระหวา่งป่าแต่ละฝ่ัง พื้นท่ีป่ามีขนาดกวา้งขวางกระจายบริเวณสองฝ่ังลาํนํ้ า ตล่ิงริม 
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แม่นํ้ าสงครามค่อนขา้งชนั และมีความลึกของระดบันํ้ ามากกว่าบริเวณอ่ืน หากสังเกตจากแผนท่ี    
ป่าบุ่งป่าทาม (ดูแผนท่ี 3-11) จะเร่ิมพบบึงโคง้รูปแอกววั (Oxbow lake) และพบว่าภูมิประเทศ       
ป่าบุ่งป่าทามมีลกัษณะเป็นท่ีลุ่มตํ่ากวา้งใหญ่เน่ืองจากมีลาํนํ้ ายามไหลมาบรรจบแม่นํ้าสงคราม  

 
ภาพท่ี 3-6 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามผนืใหญ่ซ่ึงเป็นจุดบรรจบกนัของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม  

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 9 กนัยายน 2555 

 
แผนท่ี 3-11 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม ปี พ.ศ.2551                                                 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 และ Google earth ปี พ.ศ.2549 

3) พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม มี 
หมู่บา้นท่ีอยูใ่นบริเวณน้ีทั้งหมด 10 หมู่บา้น ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลแ้ม่นํ้ า
สงครามและป่าบุ่งป่าทามในรัศมี 500 เมตร มาพิจารณา ซ่ึงมีทั้งหมด 4 หมู่บา้น เป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่น
เขตการปกครองของ อ.ศรีสงคราม อ.นาทม จ.นครพนม และ อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร  
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3.2.2.3 ป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้าอูนกบัแม่นํ้าสงคราม 
ลาํนํ้าสายหลกัท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าสงครามบริเวณน้ีคือ ลาํนํ้าอูน มีตน้นํ้ามา 

จากเทือกเขาภูพาน ตอนตน้ของลาํนํ้ าจะถูกกักนํ้ าไวใ้นเข่ือน จากนั้นไหลผ่านท่ีราบในจงัหวดั
สกลนคร และบรรจบกบัแม่นํ้ าสงครามท่ีอาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม (กรมทรัพยากรนํ้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554: ออนไลน์) 

1) พื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 32 ตร.กม. 
2)  ป่าบุ่งป่าทามบริเวณน้ีมีขนาดพื้นท่ีกวา้งขวาง โดยเฉพาะบริเวณปากลาํนํ้าอูน 

สามารถพบป่าบุ่งป่าทามไดต้ลอดริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม ตามลาํนํ้ าหากสังเกตจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
(ดูแผนท่ี 3-12) จะพบวา่มีบึงโคง้รูปแอกววั (Oxbow lake) ในพ้ืนท่ีน้ีหลายแห่งเน่ืองจากภูมิประเทศ
ของพ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีลุ่ม ประกอบกบัแม่นํ้าสงครามมีความคดโคง้มากข้ึน  

 
ภาพท่ี 3-7 แสดงพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบกนัของลาํนํ้าอนูกบัแม่นํ้าสงคราม  

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

 
แผนท่ี 3-12 แสดงพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้าอนูกบัแม่นํ้าสงคราม ปี พ.ศ.2551                                             

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 และ Google earth ปี พ.ศ.2549 
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3)   พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้าอูนกบัแม่นํ้าสงคราม มีหมู่บา้นท่ี 
อยูใ่นบริเวณน้ีทั้งหมด 13 หมู่บา้น ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลแ้ม่นํ้ าสงคราม
และป่าบุ่งป่าทามในรัศมี 500 เมตร มาพิจารณา ซ่ึงมีทั้งหมด 8 หมู่บา้น เป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตการ
ปกครองของ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  

3.2.2.4 ป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนปลายของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
แม่นํ้าสงครามไหลลงสู่แม่นํ้าโขง บรรจบกนัท่ี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  

1)  พื้นท่ีภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 8 ตร.กม. 
2)  ป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีน้ี พบบริเวณท่ีลุ่มตํ่าใกลป้ากแม่นํ้า ครอบคลุมพื้นท่ีเป็น 

กลุ่มใหญ่ และมีลกัษณะเป็นขอบป่าริมแม่นํ้ า ภูมิประเทศบริเวณริมแม่นํ้ าสงครามมีความกวา้งของ
แม่นํ้ามากกวา่พื้นท่ีอ่ืน ตล่ิงริมแม่นํ้าสงครามค่อนขา้งชนั  

 
ภาพท่ี 3-8 แสดงพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนปลายของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 

 
แผนท่ี 3-13 แสดงพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณตอนปลายของลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551                                               

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 และ Google earth ปี พ.ศ.2549 
3)   ในบริเวณน้ีมีทั้งหมด 10 หมู่บา้น ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยู ่

ใกลแ้ม่นํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทามในรัศมี 500 เมตร มาพิจารณา ซ่ึงมีทั้งหมด 4 หมู่บา้น เป็น
หมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของ อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
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3.2.3 สรุปขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา 
จากการนาํขอ้มูลมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละพื้นท่ีตามเกณฑท่ี์ตั้งไวน้ั้น ผูศึ้กษาไดท้าํ

การสรุปขอ้มูลเพื่อพิจารณาเลือกขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3-1 การคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

 
จากการประเมินผลของการคดัเลือกพื้นท่ีศึกษา สรุปไดว้่า พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุด

บรรจบของลาํนํ้ ายามกบัแม่นํ้ าสงครามเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาวิจยัท่ีสุด เน่ืองจากมี
คุณสมบติัดา้นต่างๆตรงตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 
3.3. ข้อมูลของพืน้ทีศึ่กษา 

3.3.1 ตาํแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีศึกษา 
พื้นท่ีท่ีเลือกทาํการศึกษาตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มีขอบเขตพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม

อยูบ่ริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม ในกระบวนการคดัเลือกพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีป่าบุ่ง
ป่าทามบริเวณน้ี มีหมู่บา้นทั้งหมด 4 แห่งท่ีอยู่ใกลริ้มแม่นํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทาม เพื่อความ
เป็นไปไดใ้นการศึกษาและการหาขอ้มูล จึงเลือกป่าบุ่งป่าทามท่ีมีหมู่บา้น 3 แห่งอยูล่อ้มรอบ มาเป็น
พื้นท่ีศึกษา มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 23 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 14,375 ไร่ ป่าบุ่งป่าทามบริเวณ
น้ีเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตรอยต่อ 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอศรีสงคราม อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม และ
อาํเภออากาศอาํนวย จงัหวดัสกลนคร โดยพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามจะตั้งอยูร่ะหวา่ง 3 หมู่บา้น คือ  

1) หมู่บา้นศรีเวินชยั ตาํบลสามผง อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 
2) หมู่บา้นปากยาม ตาํบลสามผง อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 
3) หมู่บา้นดอนแฮด ตาํบลดอนเตย อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม 
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แผนท่ี 3-14 ขอบเขตพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ีศึกษา (บริเวณจุดบรรจบลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม) 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 และ Google earth ปี พ.ศ.2549 
 

3.3.2 ขอ้มูลของชุมชนรอบป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
ชุมชนท่ีอยูร่อบพื้นท่ีศึกษาเป็นชุมชนท่ีอาศยัอยูริ่มแม่นํ้ าสงครามและพ่ึงพาป่าบุ่งป่าทามมา

ยาวนาน ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศของท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ า จึงทาํใหผู้ค้นตอ้งปรับตวัเพื่อ
สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดท้ั้งในฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ โดยในฤดูนํ้ าหลากคนส่วนใหญ่ในชุมชน
เหล่าน้ีจะประกอบอาชีพประมง ส่วนในฤดูนํ้าแลง้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

3.3.2.1 บา้นศรีเวินชยั 
1) ประวติัการตั้งชุมชน 

ชุมชนแห่งน้ี เป็นชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้าสงครามมานานกวา่ร้อยปี   
โดยเร่ิมมีผูค้นเขา้มาบุกเบิกพื้นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวรในปี พ.ศ.2427 เพื่อทาํนาในท่ีดอนเน่ืองจากพื้นท่ี
บริเวณน้ีมีความสะดวกในการคมนาคมและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าและปลา แต่เดิม
นั้นชุมชนแห่งน้ีเคยถูกเรียกว่า บา้นดงพระเนาว ์ราวปี พ.ศ.2440 จึงเปล่ียนช่ือเป็นบา้นศรีเวินชยั 
โดยตั้งช่ือตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นวงัเวินหรือคุง้นํ้ ากวา้ง (เอกชยั คะษาวงค,์ 2541)    
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2) ศาสนาและความเช่ือ 
ชาวบา้นศรีเวินชยัเกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพทุธ โดยมีพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ี 

ชาวบา้นนบัถือเป็นอยา่งมาก คือ พระเนาว ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีถูกขดุพบในบริเวณน้ี ประดิษฐาน
ในสิมโบราณริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม นอกจากน้ี ยงัขดุพบโบราณวตัถุอีกมากมาย  ชาวบา้นจึงเช่ือว่าท่ี
แห่งน้ีเคยเป็นโบราณสถานทางพระพทุธศาสนามาก่อน (เอกชยั คะษาวงค,์ 2541)   

 
ภาพท่ี 3-9 ภาพซา้ย คือ สิมของวดัพระเนาว ์บา้นศรีเวนิชยั  

และภาพขวา คือ ลานคอนกรีตป้องกนัการพงัทลายของตล่ิงจากแม่นํ้าสงคราม บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์
แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 

3) ลกัษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของบา้นศรีเวินชยัมีลกัษณะเป็นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้า มีขนาดพื้นท่ี 

ทั้งหมดประมาณ 5,800 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 800 ไร่ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามและพ้ืนท่ีทาํกิน
ประมาณ 4,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีหนองนํ้า ลาํหว้ยต่างๆประมาณ 1,000 ไร่ ไดแ้ก่ หว้ยอา  เป็นลาํนํ้ า
สาขาหน่ึงของแม่นํ้ าสงคราม มีตน้กาํเนิดท่ีอาํเภอนาทม, หนองฮวด เป็นหนองนํ้ าท่ีอยู่ในป่าทาม
บริเวณหมู่บา้น และหนองขา เป็นอ่างเก็บนํ้ าของหมู่บา้น ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก พื้นท่ีของหมู่บา้นจะ
ถูกนํ้ าท่วมเป็นบางแห่ง ไม่ท่วมทั้งหมู่บา้นเน่ืองจากหมู่บา้นมีระดบัท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าหลาก แต่
บริเวณโดยรอบหมู่บา้นจะถูกนํ้าท่วมโดยเฉพาะบริเวณป่าบุ่งป่าทาม ดว้ยเหตุน้ีในช่วง   ฤดูนํ้ าหลาก 
หมู่บา้นจึงมีลกัษณะเป็นเกาะกลางนํ้า (เอกชยั คะษาวงค,์ 2541)   

 
แผนท่ี 3-15 ตาํแหน่งหมู่บา้นศรีเวนิชยั 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีภมิูประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 
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ภาพท่ี 3-10 ลกัษณะภมิูประเทศท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้าสงครามในช่วงฤดูนํ้าแลง้ บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์

บา้นศรีเวินชยั เบ้ืองหนา้ทางขวามือคือพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณบรรจบกนัของหว้ยอากบัแม่นํ้าสงคราม 
แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

4) การประกอบอาชีพ 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทาํประมงเป็นหลกั โดย 

อาศยัความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นท่ีทาํประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่นํ้ า
สงครามและบริเวณลาํห้วย ในช่วงแรกการทาํประมงเป็นการประกอบอาชีพเพื่อยงัชีพและบริโภค
ในครัวเรือนเท่านั้น เคร่ืองมือประมงท่ีใชจึ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีเกิดจากภูมิปัญญาโดยแทจ้ริง เม่ือระบบ
ทุนนิยมเขา้มา จึงเร่ิมมีการคา้ขายทั้งปลาสด ปลาแดก และปลาแปรรูปต่างๆ การเขา้มาของระบบ
ทุนนิยมมีส่วนทาํใหจ้าํนวนของปลาลดลง เน่ืองจากมีการจบัปลาคราวละมากๆและเร่ิมใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีทนัสมยัมากกว่าในอดีต เช่น ใช้เรือหางยาวแทนเรือพาย ใช้มอง โต่ง อวนลากแทนเคร่ืองมือ
ดั้งเดิม เป็นตน้ (บุญยงค ์เกศเทศ, 2539) นอกจากน้ีหมู่บา้นศรีเวินชยัยงัเคยมีช่ือเสียงเร่ืองพบปลาบึก
มากท่ีสุดในลุ่มนํ้ าสงคราม โดยจะพบปลาบึกบริเวณปากอาซ่ึงเป็นบริเวณบรรจบกนัของหว้ยอากบั
แม่นํ้ าสงคราม ทั้งน้ีปลาบึกเป็นปลาท่ีว่ายทวนนํ้ าข้ึนจากแม่นํ้ าโขง เขา้มายงัป่าบุ่งป่าทามบริเวณ
หว้ยอาเพื่อหาอาหารและพกัชัว่คราว แต่ปัจจุบนัพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามถูกบุกรุกเพื่อทาํการเกษตร อีกทั้ง
ในช่วงปี 2508-2516 ป่าบุ่งป่าทามเคยถูกทาํสัมปทานเพ่ือทาํฟืนเผาถ่าน พื้นท่ีป่าจึงลดลงไปมาก ทาํ
ให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เม่ือพืชท่ีเคยเป็นอาหารและเคยเป็นแหล่งอาศยั
ลดลง ปลาจึงลดลงตามไปดว้ย ปัจจุบนับริเวณน้ีจึงไม่พบปลาบึกอีกแลว้ (เอกชยั คะษาวงค,์ 2541)   

 
ภาพท่ี 3-11 พ้ืนท่ีประมงริมแม่นํ้าสงคราม ในช่วงฤดูนํ้าแลง้ โดยในภาพเป็นเคร่ืองมือประมงท่ีมีความสูง 

เกือบ 10 เมตร และแสดงพ้ืนท่ีการเกษตร (นาปรัง) รอบๆพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม บา้นศรีเวนิชยั 
แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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อาชีพเกษตรกรรม เป็นอีกหน่ึงอาชีพของชาวบา้นศรีเวินชยั โดยในช่วง          

ฤดูนํ้ าหลากจะทาํนาปีและพืชไร่บริเวณท่ีดอนในส่วนท่ีมีลาํนํ้ าไหลผ่าน ส่วนในช่วงฤดูนํ้ าแลง้จะ
สลบัไปทาํนาปรัง โดยจะทาํนาปรังกนัมากท่ีสุดบริเวณรอบทาํนบหว้ยอา (บุญคาํ วงษา, สัมภาษณ์, 
9 กนัยายน 2555) เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มตํ่า มีดินอุดมสมบูรณ์ และใชน้ํ้ าจากลาํห้วยรอบป่าบุ่งป่าทาม
เป็นหลกั นอกจากน้ีชาวบา้นยงัมีอาชีพเสริมในช่วงหน้าแลง้อีก คือ การเขา้ไปใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นแหล่งยงัชีพท่ีสาํคญัท่ีสุดของชาวบา้น เช่น การเก็บของป่า จาํพวก
หน่อไม ้เห็ด ตม้เกลือ เผาถ่าน เกบ็ตน้ผอืริมหนองนํ้ามาทอเส่ือ เป็นตน้ (เอกชยั คะษาวงค,์ 2541)  

 

3.3.2.2 บา้นปากยาม 
1) ประวติัการตั้งชุมชน 

   ในอดีตบริเวณท่ีตั้งของบา้นปากยามเคยเป็นป่าไผม่าก่อน จนกระทัง่เม่ือปี
พ.ศ.2447 จึงมีผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐานถาวร เร่ิมจากการเขา้มาคา้ขายบริเวณลุ่มนํ้ าสงคราม โดยบริเวณ
น้ีถูกจดัเป็นท่ีพกัชัว่คราวของชาวลาวแขวงคาํม่วนท่ีเดินทางเพ่ือเขา้มาซ้ือเกลือ เม่ือชนกลุ่มน้ีเห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี จึงตั้งเป็นชุมชนบา้นปากยาม และมีบทบาทเป็นท่าเรือสินคา้ของลุ่มนํ้ า
สงครามตอนล่างท่ีสาํคญั นอกจากน้ีบา้นปากยาม ยงัถูกตั้งช่ือมาจากลกัษณะของภูมิประเทศท่ีเป็น
จุดบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงครามอีกดว้ย (สุรัตน์ วรางรัตน์, 2538: ออนไลน์) 

2) ลกัษณะภูมิประเทศ 
   บา้นปากยามตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ ายามกบัแม่นํ้ าสงคราม มี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแบบเกาะกลางนํ้ า กล่าวคือ ทิศเหนือติดกบัแม่นํ้ าสงคราม ทิศ
ตะวนัออกติดกบัลาํนํ้ ายาม มีตน้กาํเนิดลาํนํ้ ามาจากเทือกเขาภูพาน ทิศตะวนัตก และทิศใตติ้ดกบั            
อ่างเก็บนํ้ าคลองเอ่ียน จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นในพ้ืนท่ีพบว่าช่วงหนา้นํ้ าหลาก นํ้าจะท่วมบริเวณ
หมู่บา้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม (สุพดั, สัมภาษณ์, 9 กนัยายน 2555) 

 
แผนท่ี 3-16 ตาํแหน่งหมู่บา้นปากยาม 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีภมิูประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 
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ภาพท่ี 3-12 ลกัษณะภมิูประเทศท่ีราบลุ่มแบบเกาะกลางนํ้าริมฝ่ังแม่นํ้าสงครามในช่วงฤดูนํ้าแลง้  

บริเวณหาดทรายจุบรรจบของลาํนํ้ายามกบัแม่นํ้าสงคราม บา้นปากยาม ทางซา้ยมือคือพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
 แหล่งท่ีมา :  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามผง อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม, 2555: ออนไลน์ 

 
ภาพท่ี 3-13 นํ้าหลากท่วมบริเวณหมู่บา้นปากยาม เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2554 

 แหล่งท่ีมา http://www.nakhonphanomlink.com/forum/index.php?topic=2729.0, 27 กมุภาพนัธ์ 2556: ออนไลน์ 

3) การประกอบอาชีพ 
ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีนํ้ าอยูล่อ้มรอบทาํใหมี้ปลาชุกชุม ชาวบา้นใน 

หมู่บา้นปากยามจึงยึดถืออาชีพการทาํประมงนํ้ าจืดเป็นหลกั ในช่วงแรกจะจบัปลาไวเ้พื่อบริโภค 
และแปรรูปเป็นปลาร้า ปลาส้ม ปลาย่าง เพื่อแลกขา้วสารเท่านั้น ต่อมาเม่ือการทาํปลาร้าของบา้น
ปากยามโด่งดัง จึงเร่ิมมีพ่อคา้นําไปขายยงัพื้นท่ีต่างๆ เคร่ืองมือประมงของหมู่บา้นปากยามมี
พฒันาการมายาวนานตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งหมู่บา้น ในช่วงแรกจะใชเ้คร่ืองมือจบัปลาอยา่งง่ายๆ เช่น เบด็
แห โทง มอง ต่อมาเร่ิมมีการใชเ้คร่ืองยนตติ์ดเรือหาปลา และใชร้ถยนต์ในการคา้ขายทาํให้เรือมี
บทบาทลดลง ปัจจุบนัชาวบา้นนิยมใชโ้ต่งเป็นเคร่ืองมือจบัปลา (สุรัตน์ วรางรัตน์, 2538: ออนไลน์)  

 
ภาพท่ี 3-14 วถีิชาวประมงริมแม่นํ้าสงครามในช่วงฤดูนํ้าหลาก บริเวณป่าบุ่งป่าทาม บา้นปากยาม 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 9 กนัยายน 2555 
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การจบัปลาของหมู่บา้นปากยามจะจบัในช่วงนํ้าลงใหม่ๆ คือในช่วงเดือนตุลาคม  
ในเดือนน้ีชาวบา้นปากยามจะจบัปลาไดม้ากท่ีสุด โดยมีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 20,000-40,000 บาท ปลา
ส่วนใหญ่ท่ีขายไดจ้ะเป็นปลาหนงัสด เช่น ปลานาง ปลากด ปลาเน้ืออ่อน ปลาตองกราย ในการซ้ือ
ขายปลาจะมีพอ่คา้มารับซ้ือปลาหนงัและปลาแปรรูปจากหมู่บา้นปากยามโดยตรง (สุพดั, สัมภาษณ์, 
9 กนัยายน 2555) ในช่วงท่ีนํ้ าลง ชาวบา้นจะนาํปลาท่ีเหลือจากการขายมาแปรรูป เช่น ปลาขาว ปลา
กุ่ม ปลาสร้อย ซ่ึงเป็นปลาท่ีนิยมนาํมาทาํปลาร้า ปลาส้ม ปลาร้าบอง นํ้าปลา โดยเฉพาะปลาร้าจะใช้
เกลือจากบ่อหัวแฮด ซ่ึงเป็นเกลือชั้นดีท่ีสุดท่ีคนลุ่มนํ้ าสงครามใชสื้บทอดกนัมายาวนาน กิจกรรม
แปรรูปผลิตผลจากแม่นํ้ าสงครามจะคึกคกัมาก สังเกตไดจ้ากไหปลาร้าท่ีมีอยูทุ่กบา้น (บาํเพญ็ ไชย
รักษ,์ 2552) นอกจากการทาํประมง บา้นปากยามยงัทาํเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองโดยใชพ้ื้นท่ีป่าบุ่ง
ป่าทามบริเวณตรงขา้มหมู่บา้นซ่ึงอยูอี่กฝ่ังของลาํนํ้ าสงครามเป็นพื้นท่ีทาํการเกษตร เช่น ทาํนาปรัง 
ปลูกผกัเพื่อบริโภค เป็นตน้ การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามนั้นชาวบา้นมกัจะเขา้ไปทาํ
ในช่วงฤดูนํ้ าแลง้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่นํ้ าสงครามลดตํ่าลง 
นอกจากน้ี ยงัสามารถใชพ้ื้นท่ีส่วนท่ีเป็นบุ่งซ่ึงเป็นบ่อนํ้ าท่ีเกิดจากการลดระดบันํ้ าหลาก ทาํการ
เล้ียงปลาแต่ตอ้งประมูลเพื่อทาํสัมปทานก่อน อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปเก็บของป่า เช่น เห็ด หน่อไม ้
หอยทราย ผกัอีขม เป็นตน้ (สุพดั, สัมภาษณ์, 9 กนัยายน 2555) 

 
3.3.2.3 บา้นดอนแฮด 

1) ประวติัการตั้งชุมชน 
  บา้นดอนแฮดเป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก ท่ีเพิ่งตั้งชุมชนมาไดไ้ม่นาน โดย

ส่วนมากเป็นผูค้นท่ีอพยพมาจากบา้นดอนเตยและบา้นศรีเวินชยัเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นทาํเลท่ี
อยูใ่กลป่้าบุ่งป่าทาม และอยุใ่กลแ้ม่นํ้ าสงครามเป็นอยา่งมาก 

2) ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศของบา้นดอนแฮดโดยส่วนมากเป็นท่ีลุ่ม ในช่วงฤดู  

นํ้ าหลากจะมีนํ้ าท่วมขงัตลอดฤดูกาล เน่ืองจากบริเวณหมู่บา้นอยู่ใกลก้ับทางเดินของลาํนํ้ าเก่า 
สงัเกตไดจ้าก มีบึงรูปแอกววัขนาดเลก็ตั้งอยูท่างทิศทางทิศตะวนัตกและทิศใตข้องหมู่บา้น โดยเป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ติดกบัแม่นํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทามซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มตํ่า ทางทิศเหนือติดกบัอ่างเก็บนํ้ า
ห้วยวงันองและหมู่บา้นดอนหลวง ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีนาปรัง หนองปลาปาก และห้วยอา 
พื้นท่ีบริเวณน้ีจะไม่สามารถทาํนาปีได ้ จะทาํไดเ้ฉพาะการทาํนาปรังในฤดูนํ้ าแลง้  (องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดอนเตย อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม, 2556: ออนไลน์) 
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แผนท่ี 3-17 ตาํแหน่งหมู่บา้นดอนแฮด 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีภมิูประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 

 
ภาพท่ี 3-15 ลกัษณะภมิูประเทศท่ีลุ่ม อยูติ่ดเขตลาํนํ้าเก่าและติดกบัพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม บริเวณบา้นดอนแฮด

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 

3) การประกอบอาชีพ    
ชาวบา้นหมู่บา้นดอนแฮดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเน่ืองจากมีหว้ย 

หนองอยู่รอบๆหมู่บา้นเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งอยู่ใกลก้บัลาํนํ้ าสงครามและป่าบุ่งป่าทาม ในช่วง   
ฤดูนํ้ าแลง้ สามารถทาํนาปรังในบริเวณพื้นท่ีริมหว้ย พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณรอบๆหมู่บา้นเหมาะ
เป็นทาํเลเล้ียงสัตว์ เน่ืองจากสัตว์เล้ียงนิยมเล็มหญ้าพนัธ์ุเต้ียท่ีเกิดข้ึนในบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 
นอกจากน้ีชาวบา้นดอนแฮดยงัสามารถนาํผลผลิตจากป่าบุ่งป่าทามมาบริโภคในครัวเรือนได ้เช่น 
การเขา้ไปเก็บของป่า การขุดมนัแซงในป่าบุ่งป่าทาม เป็นตน้ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนเตย 
อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม, 2556: ออนไลน์) 

 
ภาพท่ี 3-16 พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามและแม่นํ้าสงคราม บริเวณบา้นดอนแฮด 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 
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3.3.3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ตั้งอยูใ่นเขตลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างบริเวณจุดบรรจบของ

ลาํนํ้ายาม มีแม่นํ้าสงครามเป็นแม่นํ้าสายหลกั ในช่วงฤดูนํ้าหลากนํ้ าจะค่อยๆท่วมพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
ซ่ึงนํ้ าหลากน้ีเกิดจากอิทธิพลของแม่นํ้ าสงครามท่ีไหลลงมาจากทางตอนเหนือและอิทธิพลจาก
แม่นํ้ าโขงท่ีไหลยอ้นเขา้มาตามแม่นํ้ าสงครามและลาํนํ้ าสาขา ลกัษณะดงักล่าวทาํให้เกิดพื้นท่ีท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางธรรมชาติ คือ เกิดเป็นป่าชนิดต่างๆท่ีอยู่บริเวณท่ีราบนํ้ าท่วมถึง 
สามารถทนต่อสภาพนํ้ าท่วมไดเ้ป็นเวลานาน 3-4 เดือน (เครือข่ายนักวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง, 2548) หลงัจากฤดูนํ้าหลาก นํ้าในป่าบุ่งป่าทามจะค่อยๆลดลงตามลกัษณะภูมิประเทศ เกิด
เป็นลกัษณะระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีทั้งพ้ืนท่ีสูง-ตํ่า พื้นท่ีท่ีนํ้ าท่วมถึง-นํ้ าท่วมไม่ถึง หรือเกิด
เป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าท่วมขงัตลอดปี  

3.3.3.1 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศเป็นปัจจยัสาํคญัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ภูมิอากาศบริเวณ 

พื้นท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นทุ่งหญา้เมืองร้อน (Tropical Savanna Climate) ในรอบหน่ึงปีจะมีอากาศ 
แห้งสลบักบัอากาศช้ืน หากแบ่งฤดูกาลตามระดบัอุณหภูมิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน   
ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยฤดูร้อนจะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน
จะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นเช่นน้ีทุกปี (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร, 2555: 
ออนไลน์) ในการศึกษาภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะแบ่งฤดูกาลจากเกณฑ์ปริมาณฝนเป็นหลกั ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูนํ้ าหลาก และฤดูนํ้ าแลง้ โดยในฤดูนํ้ าหลากจะไดรั้บอิทธิพลมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตท่ี้พดัมาจากคาบสมุทรอินเดีย และอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน่จากทะเลจีนใต ้ดว้ยอิทธิพล
จากมรสุมทั้งสองแห่งเป็นผลให้พื้นท่ีบริเวณน้ีมีปริมาณนํ้ าฝนสูงถึง 1,800-2,200 มิลลิเมตรต่อปี 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยากรนํ้ า, 2554: ออนไลน์) ซ่ึงฝนจะตกชุก
ท่ีสุดในเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน อิทธิพลนํ้าฝนจะส่งผลต่อปริมาณนํ้ าท่า ทาํใหใ้นช่วงฤดูนํ้ าหลาก 
ระดบันํ้าในแม่นํ้าสงครามสูงข้ึนเร่ือยๆจนกระทัง่ลน้ตล่ิงและท่วมพื้นท่ีลุ่มตํ่า คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม  

 
แผนภมิูท่ี 3-2 ลกัษณะภมิูอากาศของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
แหล่งท่ีมา :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2555: ออนไลน์ 
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3.3.3.2 ตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทามท่ีเป็นป่ากรณีศึกษา (ป่าท่ีลงพื้นท่ีสาํรวจ) 
เน่ืองจากป่าบุ่งป่าทามบริเวณท่ีเลือกทาํการศึกษามีพื้นท่ีกวา้งขวางมาก ซ่ึงมีขนาด 

พื้นท่ีประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร ดงันั้นการกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีแทจ้ริงจึงเป็นไปไดย้าก 
จากการสัมภาษณ์คนในหมู่บา้นรอบๆพ้ืนท่ีศึกษา พบว่าพื้นท่ีท่ีชาวบา้นเลือกเขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา คือ ริมแม่นํ้ าสงคราม ห้วยอา หนองเหนือ หนองใต ้หนองออ้ 
กดุโงง้ และพ้ืนท่ีรอบๆ ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในช่วง
หลงัฤดูนํ้ าหลากและช่วงฤดูนํ้ าแลง้ ดงันั้นจึงระบุตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทามท่ีเป็นป่ากรณีศึกษา 
บริเวณริมหว้ยอา และริมแม่นํ้าสงครามหมู่บา้นศรีเวินชยั เน่ืองจากเขา้ถึงไดง่้าย 

 
แผนท่ี 3-18 ตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทามบริเวณหว้ยอาซ่ึงเป็นป่ากรณีศึกษา 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากแผนท่ีภมิูประเทศ กรมแผนท่ีทหาร 

 
3.3.3.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศของป่าบุ่งป่าทาม มีวิธีจาํแนกไดห้ลายวิธี จากการศึกษาคน้ควา้  

พบว่างานวิจยัไทบา้นโดยเครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้น
ลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง, 2548ก) ไดจ้าํแนกระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงครามตามระดบั
ความสูงตํ่าของภูมิประเทศ ซ่ึงสามารถนาํคาํอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศของป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มาผนวกกบัการลงพื้นท่ีสาํรวจป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถเขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ีป่ากรณีศึกษาไดม้ากข้ึน  
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งานวิจยัไทบา้นโดยเครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ไดจ้าํแนกระบบ 
นิเวศของป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงครามตามระดบัความสูงตํ่าของภูมิประเทศเป็น 4 กลุ่ม คือ ระบบ
นิเวศท่ีสูงหรือท่ีดอน ระบบนิเวศท่ีราบ ระบบนิเวศท่ีราบริมนํ้ าหรือระบบนิเวศท่ีลุ่ม และระบบ
นิเวศในแม่นํ้า ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีประกอบดว้ย วงั หาด บุ่ง กดุ หว้ย หนอง ทาม ดอน ดง เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 3-17 ภาพตดัขวางระบบนิเวศลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

แหล่งท่ีมา :  เครือข่ายนกัวจิยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ข 

 
แผนท่ี 3-19 ภาพถ่ายทางอากาศของป่าบุ่งป่าทามบริเวณหว้ยอา 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์  

การนาํงานวิจยัไทบา้น มาอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศป่าบุ่งป่าทามบริเวณ 
ป่ากรณีศึกษา สามารถนาํมาอธิบายร่วมกนัไดด้งัน้ี คือ  

1) ลกัษณะภูมิประเทศแบบระบบนิเวศท่ีสูงหรือท่ีดอน เป็นพื้นท่ีท่ีไม่เกิดนํ้าท่วม  
หรือท่วมเฉพาะในฤดูนํ้าหลากมากๆเท่านั้น สามารถจาํแนกระบบนิเวศยอ่ยเป็น 7 ระบบ คือ 
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- ดง เป็นพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่นระดบัความสูงมากกวา่ระบบนิเวศยอ่ยอ่ืนๆ มีพนัธ์ุไม ้
ขนาดใหญ่ข้ึนอย่างหนาแน่น ขนาดของพ้ืนท่ีมีบริเวณกวา้ง เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว ์ในฤดูนํ้ าแลง้  
ป่าจะโปร่ง ในฤดูนํ้าหลากป่าจะรกทึบ มีความช้ืนสูงแต่นํ้าจะท่วมไม่ถึง 

 
ภาพท่ี 3-18 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: ดง (ดูตาํแหน่งของ ดง-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

- โคก เป็นพื้นท่ีสูงท่ีอยูใ่นระดบัความสูงรองลงมาจากดง ขนาดของพ้ืนท่ี      
ไม่กวา้งนกั ผวิดินไม่สมํ่าเสมอ พบป่าผลดัใบ ป่าเตง็รังและไมพุ้ม่ขนาดเลก็ 

       - ดอน เป็นท่ีราบสลบักบัเนินดิน มีพนัธ์ุไมท้ั้งขนาดใหญ่และเลก็  ท่ีดอนจะ 
ถูกเลือกเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นเน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์และอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าหลาก  

- โนน เป็นท่ีราบ มีระดบัความสูงตํ่ากวา่ดอน มกัจะอยูติ่ดกบัหนองหรือกดุ  
พบป่าผลดัใบและไมพุ้ม่ขนาดเลก็ ในช่วงฤดูนํ้าหลากจะกลายเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์ 

 
ภาพท่ี 3-19 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: โนน (ดูตาํแหน่งของ โนน-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

- โพน เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดจากดินจอมปลวกขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีไม่กวา้งนกัมีระดบั 
ความสูงเท่ากบัดอน ในช่วงฤดูนํ้าหลากจะกลายเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์
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- คุย เป็นพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดแม่นํ้าสงคราม มีระดบัความสูงเท่ากบัโนน พื้นท่ีน้ีจะถูก 
นํ้ าท่วมเฉพาะฤดูนํ้ าหลาก มีความกวา้งของพื้นท่ีไม่เกิน 50 เมตร ความยาวไม่จาํกดั มีลกัษณะเป็น
คนัขนาดใหญ่ พบพืชจาํพวกหญา้และเครือไม ้

 
ภาพท่ี 3-20 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: คุย (ดูตาํแหน่งของ คุย-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

- บะ๊ เป็นพื้นท่ีลาดเอียงอยูร่ะหวา่งโคกกบัท่ง พบตน้ไมข้นาดเลก็ถึงปานกลาง 
เป็นป่าผลดัใบ (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 
 

2) ลกัษณะภูมิประเทศแบบระบบนิเวศท่ีราบ เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นท่ีราบ มีระดบั 
ความสูงน้อยกว่าระบบนิเวศท่ีราบสูง เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก จะเกิดนํ้ าท่วมพื้นท่ีบางส่วนซ่ึงจะท่วม
เฉพาะในฤดูนํ้าหลากมากๆเท่านั้น สามารถจาํแนกระบบนิเวศยอ่ยไดเ้ป็น 6 ระบบ คือ 

- ส่อม เป็นร่องนํ้าขนาดเลก็ ตั้งอยูบ่ริเวณยอดของหว้ย โดยอยูร่ะหวา่งหว้ย 
กบัซาํ จะมีนํ้ าไหลเฉพาะในฤดูนํ้ าหลากเท่านั้น บางแห่งอาจมีนํ้ าซับ ซ่ึงสามารถนาํนํ้ ามาใช้ทาํ      
นาปรังและปลูกผกัได ้มีป่าไมข้ึ้นลอ้มรอบ พืชท่ีพบคือ เทา (Spirogyra) เป็นสาหร่ายนํ้ าจืดท่ีพบ
เฉพาะแหล่งนํ้าสะอาด  ทั้งนํ้ าน่ิงและนํ้าไหล 

- คาํ  เป็นแอ่งนํ้าขนาดเลก็ พบบริเวณรอยต่อท่ีลุ่มกบัท่ีโนน หรือบริเวณยอด 
ฮ่อง ดา้นล่างส่อม มีนํ้ าซบั แต่ในฤดูแลง้จะแหง้ คาํเป็นแหล่งอาหารของชาวบา้น 

- ซาํ เป็นแอ่งนํ้าขนาดเลก็ พบบริเวณรอยต่อส่อมกบัฮ่องท่ีเช่ือมกบัทาม ดิน 
เป็นดินเลนลึกมีนํ้าซบัตลอดเวลา เหมาะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์ซาํเป็นแหล่งอาหารของชาวบา้น 

- สา้ง เป็นบ่อนํ้าขนาดเลก็ท่ีชาวบา้นนาํไปกรองด่ืม พบบริเวณโคนตน้ไมใ้น 
พื้นท่ีริมห้วย ริมทาม เกิดจากการกดัเซาะของกระแสนํ้ า หลุมไม่ลึก มีนํ้ าขงัตลอดปี ส้างมีทั้งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
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- ท่งหรือทุ่งนา เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึงและนํ้าท่วมไม่ถึง ในช่วง 
ฤดูนํ้ าหลาก พื้นท่ีนํ้ าท่วมจะมีสัตวน์ํ้ าต่างๆเขา้ไปหาอาหาร วางไข่ และเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว ์
ในช่วงฤดูนํ้าแลง้ชาวบา้นจะใชเ้ป็นท่ีเล้ียงสตัว ์

 
ภาพท่ี 3-21 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: ท่ง (ดูตาํแหน่งของ ท่ง-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

- โสก เป็นพื้นท่ีท่ีนํ้ าตกกระแทกลงมาจากท่ีสูง เกิดเป็นหลุมลึก เป็นทาง 
ระบายนํ้ าจากลาํนํ้ าสาขาลงสู่แม่นํ้ าสงครามในช่วงฤดูนํ้ าหลาก และเป็นเส้นทางข้ึนลงแม่นํ้ า
สงครามในช่วงฤดูนํ้าแลง้  
 

3) ลกัษณะภูมิประเทศแบบระบบนิเวศท่ีราบริมนํ้าหรือท่ีลุ่ม เป็นพื้นท่ีท่ีมีความ 
แตกต่างกนัในฤดูนํ้าหลากกบัฤดูนํ้าแลง้ กล่าวคือ ในฤดูนํ้าหลากจะถูกนํ้าท่วมกลายสภาพเป็นผนืนํ้า
กวา้ง ส่วนในฤดูนํ้าแลง้ พื้นท่ีบางส่วนจะกลายสภาพเป็นดินแหง้แตกหรือดินทราย พบนํ้ าขงัในบาง
พื้นท่ี ระบบนิเวศยอ่ยมี 11 ระบบ คือ  

- หนอง เป็นแหล่งนํ้าในป่าทาม มีขนาดคร่ึงไร่ถึง 30-40 ไร่ ในฤดูนํ้าหลาก  
หนองในป่าบุ่งป่าทามจะมีนํ้าท่วมและเป็นผนืเดียวกบัแม่นํ้ าสงคราม ในช่วงน้ีปลาจากแม่นํ้ าโขงจะ
ว่ายเขา้มาสู่แม่นํ้ าสงครามเพื่อวางไข่ และหาอาหารในป่าบุ่งป่าทาม บริเวณหนองจะมีแร่ธาตุสาํคญั
สาํหรับปลา คือ เอียดเกลือ ในฤดูนํ้าแลง้ ชาวบา้นจะใชเ้ป็นแหล่งหาปลา ทาํการเกษตร 

 
ภาพท่ี 3-22 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: หนอง (ดูตาํแหน่งของ หนอง-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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- หว้ย เป็นร่องนํ้าท่ีไหลออกมาจากหนอง เช่ือมระหวา่งหนองกบัหนอง หรือ 
เช่ือมระหวา่งหนองกบัแม่นํ้าสงคราม มีความยาวประมาณ 1-3 กิโลเมตร ในช่วงฤดูนํ้าหลาก หว้ยจะ
มีนํ้าท่วมเป็นผนืเดียวกบัแม่นํ้าสงคราม และเป็นเสน้ทางของปลาท่ีเขา้มาหากินเอียดเกลือตามหนอง 
ส่วนในช่วงฤดูนํ้าแลง้ ชาวบา้นจะใชเ้ป็นแหล่งหาปลา เล้ียงสตัว ์ทาํการเกษตร 

 
ภาพท่ี 3-23 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: หว้ย  
แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

 

- ฮ่อง เป็นร่องนํ้าท่ีเกิดจากหนองหรือกดุเช่ือมระหวา่งหว้ย บุ่ง กดุ แม่นํ้า 
สงคราม มีขนาดเลก็และต้ืนกว่าหว้ย ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก จะมีนํ้ าท่วมและเป็นเส้นทางของปลาท่ีเขา้
วางไข่ตามหว้ย หนอง กดุ บุ่ง ในช่วงฤดูนํ้าแลง้ชาวบา้นใชพ้ื้นท่ีรอบฮ่องปลูกผกั เล้ียงสตัว ์

 
ภาพท่ี 3-24 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: ฮ่อง (ดูตาํแหน่งของ ฮ่อง-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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- ปาก เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อลาํนํ้าสาขากบัแม่นํ้าสงครามในช่วง ฤดูนํ้าหลาก และ 
หลงัจากฤดูนํ้ าหลาก ชาวบา้นนิยมเขา้มาหาปลาในพื้นท่ีน้ี เน่ืองจากเป็นเส้นทางเขา้ ออกของปลา  
ส่วนในช่วงฤดูนํ้าแลง้ชาวบา้นจะใชเ้ป็นท่ีเล้ียงสตัวเ์พราะบริเวณปากมีพื้นท่ีนํ้ าต้ืน 

 
ภาพท่ี 3-25 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: ปาก (ดูตาํแหน่งของ ปาก-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

 

- สาย เป็นลาํนํ้าคลา้ยกบัหว้ย แต่ร่องนํ้าจะแคบและต้ืนกวา่ 
- บุ่ง เป็นพื้นท่ีลุ่มไม่ลึก อยูติ่ดริมแม่นํ้าสงคราม บุ่งเป็นพื้นท่ีในทาม เกิดจาก 

นํ้ าลดแลว้แช่ขงั มีนํ้ าท่วมในช่วงฤดูนํ้ าหลาก หลงัจากฤดูนํ้ าหลาก ชาวบา้นจะมา จบัปลาโดยใช้
อุปกรณ์ประมง ส่วนในฤดูนํ้าแลง้นํ้าจะแหง้เป็นพื้นท่ีเล้ียงสตัวแ์ละเกบ็พืชผกั 

 
ภาพท่ี 3-26 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: บุ่ง (ดูตาํแหน่งของ บุ่ง-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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- ทาม เป็นพื้นท่ีราบท่ีอยูเ่หนือบุ่ง ในฤดูนํ้าหลากจะมีนํ้าท่วมถึงทั้งหมด 
ประมาณ 3-4 เดือน ซ่ึงปลาจะเขา้มาวางไข่และเพาะพนัธ์ุในพื้นท่ีบริเวณน้ี ชาวบา้นจึงนิยมนาํเคร่ือง
จบัปลามาวางไวใ้นพื้นท่ีทาม ในฤดูนํ้ าแลง้จะมีนํ้ าขงัเกิดเป็นระบบนิเวศยอ่ย เช่น หว้ย หนอง กุด 
ชาวบา้นนิยมใชพ้ื้นท่ีทามเป็นท่ีทาํการเกษตรมากท่ีสุด เน่ืองจากดินบริเวณทามเกิดจากตะกอนนํ้ า
พดัทบัถมกนัในฤดูนํ้าหลาก ทาํใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ 

 
ภาพท่ี 3-27 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: ทาม (ดูตาํแหน่งของ ทาม-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

- กดุ เป็นแอ่งนํ้าท่ีอยูใ่นทาม ลึกและมีความกวา้งใกลเ้คียงกบัแม่นํ้าสงคราม  
กุดในภาษาทางวิชาการเรียกว่า บึงรูปแอกววั (Oxbow lake) เกิดจากการเปล่ียน     ทิศทางการไหล
ของลาํนํ้ า กุดจึงเป็นเส้นทางลาํนํ้ าเก่า มีนํ้ าขงัตลอดปี ในฤดูนํ้ าหลากกุดจะเช่ือมต่อกับแม่นํ้ า
สงคราม จึงทาํใหบ้ริเวณกดุมีปลามากมาย ชาวบา้นจึงนิยมมาจบัปลา ส่วนในฤดูนํ้ าแลง้ทางเช่ือมต่อ
จะหายไปกบัการลดระดบัของนํ้า กลายเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าท่ีสาํคญัของชาวบา้น 

- ดูมหรือดูน เป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าซบัตลอดปี เป็นบริเวณท่ีมีการสะสมของดิน 
ตะกอนเกิดเป็นโคลนลึก เหนียว อ่อนตวัง่าย มีอาณาบริเวณกวา้ง มกัอยู่กลางกุด ในฤดูนํ้ าหลาก
บริเวณน้ีจะถูกนํ้าท่วมทั้งหมด บริเวณน้ีจะเป็นอนัตรายต่อคนและสตัว ์

- นํ้าจั้น เป็นนํ้าท่ีไหลลงแม่นํ้าสงคราม ดา้นล่างนํ้าจั้นจะเป็นนํ้าซบั  
- เอียดเกลือ เป็นดินท่ีมีส่วนผสมของเกลือ พบบริเวณหนอง หว้ย ฮ่อง สาย  

ในช่วงฤดูนํ้ าหลากเอียดเกลือจะถูกนํ้ าท่วม เกิดเป็นตะไคร่นํ้ าหรือเทานํ้ า ซ่ึงเป็นอาหารของปลา ใน
ฤดูนํ้าแลง้ เกลือท่ีอยูใ่นดินจะฟข้ึูนมาบนผวิดิน ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นจึงเขา้มาตม้เกลือในป่าบุ่งป่าทาม  
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4) ลกัษณะภูมิประเทศแบบระบบนิเวศในแม่นํ้า เป็นพื้นท่ีท่ีพบบางส่วนเฉพาะ 
ในฤดูนํ้าแลง้ ส่วนฤดูนํ้าหลากจะท่วมทั้งหมด ระบบนิเวศยอ่ยมี 4 ระบบ คือ  

- วงั เป็นบริเวณท่ีลึกท่ีสุดของแม่นํ้าสงคราม ในช่วงฤดูนํ้าแลง้จะมีความลึก 
ประมาณ 4-10 เมตร ส่วนในฤดูนํ้ าหลากมีความลึกประมาณ 9-15 เมตร ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณโคง้
นํ้ าตรงขา้มกบับริเวณหาด เน่ืองจากในช่วงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าจะไหลมากระทบตล่ิงทาํให้นํ้ าวนเป็น
หลุมลึก วงัในพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีศึกษา คือ วงัพระเนาว ์มีลกัษณะเป็นโคง้นํ้ าคร่ึงซีกวงกลม และ
เป็นจุดบรรจบของหว้ยอากบัแม่นํ้าสงคราม วงัจะเป็นบริเวณท่ีมีปลาหนงัขนาดใหญ่ชุกชุม  

 
ภาพท่ี 3-28 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: วงั (ดูตาํแหน่งของ วงั-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 9 กนัยายน 2555 และ 17 มกราคม 2556 

- แกง้ คือ หินท่ีขวางทางนํ้าในแม่นํ้าสงคราม ส่วนมากจะพบแกง้ทรายปนกบั 
หินกรวด บริเวณน้ีจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาหนงั เน่ืองจากจะมีเทาเกิดบริเวณหิน  

- ลั้ง เป็นดินโคลนลึกประมาณ 2 เมตร บริเวณน้ีจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาหนงั 
- หาด คือ บริเวณท่ีหินหรือดินทรายไหลตามนํ้ามารวมกนัเกิดเป็นสนัดอน  

ลกัษณะเป็นแนวยาวทั้งสองริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม จะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดูนํ้ าแลง้ ส่วนในช่วงฤดูนํ้ า
หลาก บริเวณหาดจะถูกนํ้ าท่วมประมาณ 3-4 เมตร หาดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หาดจมและหาดฟู 
ซ่ึงหาดจมจะเป็นหาดท่ีเร่ียไปกบันํ้าไม่โผล่ข้ึนมาใหเ้ห็น มีความลึก 1 เมตร ส่วนหาดฟจูะเป็นหาดท่ี
โผล่พน้นํ้าเป็นแนวยาว (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 

 
ภาพท่ี 3-29 ตวัอยา่งระบบนิเวศยอ่ย: หาด (ดูตาํแหน่งของ หาด-กรณีศึกษา ท่ี แผนท่ี 3-18) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 



83 
 

 
 

3.3.3.4 ลกัษณะพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทาม 
จากการสาํรวจป่ากรณีศึกษา พบวา่สภาพภูมิประเทศภายในป่าบุ่งป่าทามมีระดบั 

ความสูงท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะพืชพรรณท่ีพบจึงมีความแตกต่างกนัไปตามระดบัการท่วม
ถึงของนํ้ าในฤดูนํ้ าหลาก ดงันั้นพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทามจึงสามารถทนต่อสภาวะนํ้ าท่วมตาม
ธรรมชาติได ้เป็นเวลา 3-4 เดือน ลกัษณะพิเศษเช่นน้ีเกิดจากพืชสร้างวิวฒันาการเพื่อใหส้ามารถมี
ชีวิตรอดอยู่ไดใ้นพ้ืนท่ีราบนํ้ าท่วมถึง พรรณพืชหลกัท่ีพบในป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง 
คือ ไผก่ะซะ (วราลกัษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2540) นอกจากน้ี ยงัมีพรรณพืชชนิดอ่ืนท่ีข้ึนแทรกตวัอีก
หลายชนิด ทั้งน้ีสามารถจาํแนกป่าออกเป็น 3 ประเภท คือ ป่าบุ่งป่าทาม ป่าดิบแลง้ และป่าโคก  

 
แผนท่ี 3-20 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาํแหน่งของป่าประเภทต่างๆบริเวณป่ากรณีศึกษา 

แหล่งท่ีมา :  ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์ 
  

1) ป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่าท่ีอยูใ่นภูมิประเทศระบบนิเวศแบบท่ีราบริมนํ้าหรือท่ีลุ่ม  
ซ่ึงเป็นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง พืชพรรณประกอบดว้ยไมพุ้่ม ไมห้นาม และไมข้นาดเลก็ พบไดบ้ริเวณริม
หนอง บุ่ง หว้ย กุด สาย ฮ่อง และในทาม พืชในพ้ืนท่ีน้ีมีทั้งพืชท่ีผลดัใบและไม่ผลดัใบ (Evergreen 
forest) พนัธ์ุพืชของป่าป่าบุ่งป่าทามสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

- ไมพุ้ม่และไมข้นาดเลก็  
- ผกัต่างๆ 
- เห็ด 
- พืชนํ้า 
- หญา้ในป่าทาม 
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ไผก่ะซะ เป็น พรรณไมเ้ด่นของป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง โดยไผก่ะซะที่พบจะมี 2 ชนิด คือ ไผก่ะซะธรรมดา และไผก่ะซะพงุหมู  
มีความแตกต่างกนั คือ ไผ่กะซะพุงหมูจะมีขนาดของใบใหญ่กว่า แต่มีลกัษณะเป็นพุ่มเหมือนกนั มีขนาดของลาํสูงประมาณ 4-5 เมตร  ลกัษณะโคง้งอลง มี
กิ่งกา้นสาขาและหนามเยอะ ในช่วงฤดูนํ้ าหลากปลาจะอพยพมาจากแม่นํ้ าโขงเพื่อมาอาศยัในป่าบุ่งป่าทาม โดยจะเขา้มาอาศยัและวางไข่บริเวณกอไผก่ะซะ 
เนื่องจากมีขนาดพุม่ใหญ่หนาแน่น สามารถใชเ้ป็นที่หลบภยัได ้นอกจากนี้ ชาวบา้นนิยมนาํหน่อ หรือยอดไผก่ะซะมาเป็นอาหาร (วีระยทุธ, 2550: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 3-30 ไผก่ะซะ พรรณไมเ้ด่นของป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 

แหล่งที่มา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555, 9 กนัยายน 2555 และ 17 มกราคม 2556
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- ไมพุ้ม่และไมข้นาดเลก็ ไดแ้ก่ ตน้ตะไคร้หางนาก ตน้กระเบา ตน้กระโดนนํ้า  
ตน้ข้ีเหลก็ ตน้ไผน่ํ้ า ตน้ไผก่ะซะ ตน้ไผป่่า ตน้หูลิง ตน้กระดนั ตน้เบน็นํ้า ตน้เม่า ตน้ทม ตน้เสียวนํ้ า 
ตน้หมากกลว้ยนอ้ย หนามข้ีแฮดทาม เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 3-31 ตวัอยา่งพืชพรรณของป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีป่ากรณีศึกษา (ไมพุ้ม่และไมข้นาดเลก็) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555, 9 กนัยายน 2555 และ 17 มกราคม 2556 

 

- ผกัต่างๆ ไดแ้ก่ ผกักระเฉดทาม ผกัไซ่ทาม ผกัข้ีบ่อ ผกัข้ีปลา ผกัข้ีนาค  
ผกัแวน่ ผกัดีปลากั้ง ผกัดางขม ผกักาดฮอง ผกัแพรว ผกักระเตียวเฟือง ผกัปังนํ้า ผกัขะแยง เป็นตน้ 

- เห็ด ไดแ้ก่ เห็ดผึ้งทาม เห็ดไค เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 3-32 ตวัอยา่งพืชพรรณของป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีป่ากรณีศึกษา (ผกัต่างๆ และเห็ด) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556, รูปผกัข้ีนาค: http://www.m-culture.in.th/album/view/150872/  
และ รูปเห็ดผึ้งทาม: http://www.baanmaha.com/community/thread14577.html, 27 เมษายน 2556: ออนไลน์ 
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- พืชนํ้า ไดแ้ก่ แหน เทา (สาหร่ายนํ้าจืด) ผกับุง้ ผกัปอด บวัแดง ผอื เป็นตน้ 
- หญา้ในป่าทาม มีหลายชนิด เช่น หญา้แฝก หญา้เล้ียงสตัว ์เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 3-33 ตวัอยา่งพืชพรรณของป่าบุ่งป่าทามในพื้นท่ีป่ากรณีศึกษา (พืชนํ้าและหญา้) 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

2) ป่าดิบแลง้ หรือ ป่าผลดัใบ พบไดบ้ริเวณริมกดุ ดอน โนน และเนินคนัดิน 
ธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าหลากท่วมในช่วงสั้นๆ พนัธ์ุพืชป่าดิบแลง้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ตน้ตะเคียน ตน้ยาง ตน้พะยอม ตน้สะแบง ตน้แห่ ตน้เปือย  
ตน้หวา้จ่อย ตน้มะเด่ือ ตน้กากะเลา เป็นตน้ 

 - เครือไมแ้ละกาฝากต่างๆ ไดแ้ก่ เครือนมววั เครือตดหมา หวายนํ้า เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 3-34 ตวัอยา่งพืชพรรณของป่าดิบแลง้ในพื้นท่ีป่ากรณีศึกษา 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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3) ป่าโคก หรือป่าเตง็รัง เป็นป่าท่ีอยูใ่นภูมิประเทศระบบนิเวศแบบท่ีสูง เป็น 
พื้นท่ีท่ีนํ้ าหลากท่วมไม่ถึง พบไดบ้ริเวณดง โนน ดอน โคก พนัธ์ุพืชป่าโคก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมซ้าด ไมแ้คน ไมแ้ดง เป็นตน้  
- เห็ด ไดแ้ก่ เห็ดโคน เห็ดทา เห็ดไค เห็ดยอ เห็ดบด เห็ดตัน่ เป็นตน้  

(เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ก) 

 
ภาพท่ี 3-35 ตวัอยา่งพืชพรรณของป่าโคกในพ้ืนท่ีป่ากรณีศึกษา 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

3.3.3.5 สตัวใ์นป่าบุ่งป่าทาม 
พรรณพืชท่ีอยูใ่นป่าบุ่งป่าทาม เหมาะเป็นแหล่งอาหาร และเอ้ือต่อการเป็นแหล่ง  

ท่ีอยู่อาศยัหรือหลบซ่อนของสัตว ์สัตวท่ี์พึ่งพาอาศยัป่าบุ่งป่าทามมีทั้งสัตวบ์ก สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้ า 
สตัวน์ํ้ า สตัวปี์กและแมลงต่างๆ โดยจะแบ่งตามพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัของสตัวด์งัน้ี 

1) สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าบุ่งป่าทาม ไดแ้ก่ กุง้ หอย หอยขม ปู ปลา เต่า นก หนู งู  
เขียด กบ เอ่ียน แมงดา แมงเหน่ียว แมลง จ้ิงหรีด ปลาหนงั ปลารากกลว้ย ปลาซิว ปลาหลด เป็นตน้ 

2) สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าดิบแลง้ ไดแ้ก่ เขียด เอ่ียน กบ เขียด งู หนู ปลิง ไสเ้ดือน  
จ้ิงหรีด กะปอม ปลวก หนู ผเีส้ือ นกกระยาง นกเอ้ียง นกเขา นกเป็ด แมลงต่างๆ  

3) สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าโคก ไดแ้ก่ นก กระรอก งู กระต่าย ไก่ป่า ลิง ชะนี จ้ิงหรีด  
หนู คา้งคาว กระปอม ไสเ้ดือน เป็นตน้ (เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ข) 

 
ภาพท่ี 3-36 ตวัอยา่งสัตวใ์นป่าบุ่งป่าทามของพ้ืนท่ีป่ากรณีศึกษา 

แหล่งท่ีมา :  การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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3.3.3.6 พนัธ์ุปลาในลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
  ปลาลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างมีทั้งปลาพ้ืนถ่ินและปลาจากแม่นํ้ าโขง จากงานวิจยั  
ไทบา้น พบว่าปลาพ้ืนถ่ินลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างมีพนัธ์ุปลา 58 ชนิด โดยปลาเหล่าน้ีเป็นปลาท่ี
วางไข่และจบัไดใ้นลุ่มนํ้ าสงครามตลอดปี เช่น ปลาตองกราย ปลากุ่ม ปลากั้ง ปลาเกง้ ปลากระแดง้ 
ปลากระเดือด ปลาตะเพียน เป็นตน้ ส่วนปลาท่ีอพยพมาจากแม่นํ้ าโขงนั้น เป็นปลาท่ีเขา้มาในแม่นํ้ า
สงครามเฉพาะฤดูนํ้ าหลาก โดยปลาจะอพยพเขา้มาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และ
อพยพลงแม่นํ้าโขงก่อนนํ้าลดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน แต่มีปลาบางชนิดท่ีไม่อพยพ
กลบัแม่นํ้าโขง ไทบา้นเรียกวา่ปลาคา้งวงั ซ่ึงมีทั้งหมด 57 ชนิด เช่น ปลาบึก ปลายอนซวย ปลาเผาะ 
ปลาคา้ว ปลาเคิง ปลาพอน ปลานาง ปลาเสือ ปลาหมูหางแดง เป็นตน้ 
(เครือข่ายนกัวิจยัไทบา้นลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, 2548ข) 
 
3.4 สรุปลกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 

การสรุปลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษาแบ่งเป็นสองประเภท คือ การสรุปจากการศึกษา
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีผนวกกบัการลงพ้ืนท่ีสํารวจภาคสนาม และการสรุปจากการศึกษาจากงานวิจยั       
ไทบา้นผนวกกบัการลงพื้นท่ีสาํรวจภาคสนาม  

1) การสรุปจากการศึกษาขอ้มูลเชิงพื้นท่ีผนวกกบัการลงพ้ืนท่ีสาํรวจภาคสนาม ทั้งในช่วง 
ฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ ทาํให้ทราบว่าพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณท่ีเลือกทาํการศึกษามีลกัษณะ
เป็นป่าผนืใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีลุ่มตํ่า มีแม่นํ้ าสงครามเป็นลาํนํ้ าสายหลกัเช่ือมระหว่างป่าแต่ละฝ่ัง และมี
ลาํนํ้ ายามและลาํห้วยอาเป็นลาํนํ้ าสายรองท่ีไหลเขา้มาสมทบ พื้นท่ีป่ามีขนาดกวา้งขวาง กระจาย
บริเวณอยูส่องฝ่ังลาํนํ้ า ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูงต่างกนั ลกัษณะ
ภูมิประเทศภายในป่าบุ่งป่าทามท่ีมีความแตกต่างกนัน้ี มีเหตุปัจจยัมาจากฤดูกาลและอิทธิพลของ
กระแสนํ้ าหลาก ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้เกิดภูมิสัณฐานท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้นระบบนิเวศ
ภายในป่าบุ่งป่าทามจึงมีความหลากหลาย ส่งผลให้ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ คือ บา้นศรีเวินชัย บา้น  
ปากยาม บา้นดอนแฮด ไดรั้บประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์แห่งน้ี 

2) การสรุปจากการศึกษาจากงานวิจยัไทบา้นผนวกกบัการลงพื้นท่ีสาํรวจภาคสนาม เป็น 
การอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีเป็นป่ากรณีศึกษา โดยอา้งอิงขอ้มูล
จากงานวิจยัไทบา้น  การสรุปในเร่ืองน้ีจะใชล้กัษณะภูมิประเทศ ขนาดความกวา้งของพื้นท่ี ระดบั
ความสูงของพื้นท่ี ชนิดของป่า ชนิดของพนัธ์ุพืชท่ีพบ ชนิดของสัตวท่ี์พึ่งพาอาศยัป่าบุ่งป่าทาม และ    
การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม เป็นเกณฑใ์นการสรุป ซ่ึงสามารถดูตารางสรุปไดใ้นภาคผนวก ก  
 



 
 

 
 

บทที ่4 
การดาํเนินการวจิยั 

 
การศึกษาน้ี เร่ิมจากความสนใจทางดา้นภูมิทศัน์ ดา้นระบบนิเวศและความสัมพนัธ์ของ

มนุษยก์บัระบบนิเวศ ดงันั้นในขั้นตน้ของกระบวนการดาํเนินการวิจยั จึงเร่ิมศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
พื้นท่ีท่ีมีความเป็นธรรมชาติและมีความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ดงันั้นจึงเลือกพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามเป็น
กรณีศึกษาทางดา้นภูมินิเวศ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศเฉพาะตวัและมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชุมชนชาวอีสานริมแม่นํ้าอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในเน้ือหาก่อนหนา้น้ี  

การศึกษาน้ี ใช้ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาและการบริการเชิงนิเวศเป็นกรอบทฤษฎี เพื่อ
ช้ีให้เห็นถึงโครงสร้าง บทบาท คุณค่า ของป่าบุ่งป่าทาม ทั้งความสัมพนัธ์ภายในป่าบุ่งป่าทามและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งป่าบุ่งป่าทามกบัชุมชนโดยรอบ เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการสร้างความเขา้ใจถึง
กระบวนการในการดาํเนินการวิจยั เพื่อให้ทราบวิธีการนาํทฤษฎีต่างๆมาประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีศึกษา 
โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั ระเบียบวิธีวิจยั ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือในการวิจยั วิธีท่ีใชใ้นการวิจยั 
รูปแบบการแสดงผลการวิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์ผล รายละเอียดมีดงัน้ี 

 
4.1 ขั้นตอนในการวจัิย  

ขั้นตอนในการวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังน้ี คือ กระบวนการเร่ิมต้นงานวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษารวมถึงการสาํรวจภาคสนามและการ
สมัภาษณ์ กระบวนการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และบทสรุปจากผลการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.1.1 กระบวนการเร่ิมตน้งานวิจยั ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการก่อนท่ีจะกาํหนดระเบียบวิธี
วิจยั ซ่ึงในขั้นแรกจะเป็นการคน้ควา้เก่ียวกบัทฤษฎีหรือพื้นท่ีท่ีสนใจเพื่อให้ไดทิ้ศทางในการวิจยั 
เน้ือหาของกระบวนการน้ีจะกล่าวถึงในบทนาํ รายละเอียดขั้นตอนมีดงัน้ี 

1) กาํหนดหวัขอ้วิทยานิพนธ์จากทฤษฎีหรือพื้นท่ีท่ีสนใจ ซ่ึงหวัขอ้ท่ีเลือกมาทาํ 
การวิจยันั้นเป็นการศึกษาทางดา้นภูมินิเวศและการบริการเชิงนิเวศโดยใชป่้าบุ่งป่าทามเป็นพื้นท่ี
กรณีศึกษา นอกจากน้ีหัวขอ้การวิจยัน้ียงัมีความน่าสนใจในเร่ืองฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นเวลาท่ี
สามารถศึกษาวิจยัไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี 

2) กาํหนดคาํถามในการวิจยั เพื่อใหเ้ห็นปัญหาของเร่ืองท่ีทาํการศึกษาวิจยัไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน และช่วยใหก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยัไดต้รงประเดน็ 

3) กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยัจากส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อใหเ้ห็นเป้าหมาย 
ในการวิจยั โดยวตัถุประสงคจ์าํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัถามในการวิจยั 
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4) กาํหนดกรอบในการศึกษาวิจยั เป็นการกาํหนดระยะเวลาและกาํหนดทฤษฎีหลกัท่ี 
ใชใ้นการศึกษา เพื่อนาํมาเป็นขอบเขตทางดา้นเน้ือหา โดยทฤษฎีท่ีนาํมาเป็นกรอบในการศึกษา คือ 
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา และการบริการเชิงนิเวศ 

5) กาํหนดระเบียบวิธีวิจยั เพื่อนาํไปวางแผนการดาํเนินการวิจยั ซ่ึงจะเป็นการนาํ 
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีกาํหนดมาวางแผนร่วมกบัระยะเวลาในการศึกษา  

4.1.2 การทบทวนวรรณกรรม ในขั้นตอนน้ีจะศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยศึกษาในเชิงทฤษฎีเพื่อนาํไปเป็นกรอบหรือแนวทางในการวิจยั ขั้นตอนในการศึกษามีดงัน้ี คือ 

1) ในขั้นตน้ ทาํการเลือกกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา พร้อมทั้งคน้ควา้ทฤษฎีท่ี 
เก่ียวขอ้งกบักรอบทฤษฎีหลกัเพื่อนาํมาเป็นส่วนอธิบายเสริม   

2) กาํหนดกรอบทางความคิดจากวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อจดัหมวดหมู่ของทฤษฎี  
และนาํทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัจดัไวก้ลุ่มเดียวกนั ภายในกรอบทางความคิดแต่ละเร่ือง จะมี
ทฤษฎีหลักเป็นกรอบในการศึกษาและมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเป็นส่วนอธิบายเสริม ซ่ึงเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งถูกจดัรวบรวมไวใ้นบทท่ี 2 การกาํหนดกรอบทางความคิดเบ้ืองตน้สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  

- กรอบทางความคิดดา้นการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
เป็นการศึกษาองคป์ระกอบทางภูมินิเวศ และโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ 

- กรอบทางความคิดดา้นการบ่งช้ีบทบาท วเิคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของ 
มนุษย ์และการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เป็นการศึกษาเพือ่ช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาท และ
ความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัภูมิทศัน์ไดช้ดัเจนข้ึน 

- กรอบทางความคิดดา้นการอธิบายคุณค่า และบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม  
เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัภูมิทศัน์ 

3) ศึกษาทฤษฎีตามกรอบทางความคิดท่ีกาํหนดไว ้
4) ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.1.3 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา เป็นการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา การเลือกขอบเขตพื้นท่ีศึกษา รวมถึงผลของการสาํรวจและการสัมภาษณ์               
(ดูรายละเอียดในบทท่ี 3) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือวิจยั  

4.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ ขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญั โดยเป็นขั้นตอน
ท่ีนาํทฤษฎีท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิเคราะห์ร่วมกบัพื้นท่ีศึกษาเพื่อให้
ไดผ้ลการวิจยั ซ่ึงในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์จะอยูใ่นเน้ือหาของบทน้ี  
 4.1.5 ผลการวิเคราะห์ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 5) 
 4.1.6 บทสรุปจากผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 6) 
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แผนภมูิที่ 4-1 ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั 
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4.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 
ลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั จะอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการจดั

กลุ่มขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ไดง่้ายข้ึน สามารถแบ่งขอ้มูลเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ขอ้มูลเชิงคาํอธิบาย การสาํรวจภาคสนามและการสมัภาษณ์  

4.2.1 ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมแผนท่ีทหาร และ
รวบรวมจากการการสืบคน้ขอ้มูลในระบบออนไลน์ ซ่ึงการเลือกขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมาใช้ในการ
วิเคราะห์นั้น จะเลือกขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีศึกษาและมีความเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา  

4.2.1.1 ขอ้มูลแผนท่ีเบ้ืองตน้ นาํมาศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ี 
ศึกษา ซ่ึงจะมีขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ปรากฏอยูบ่นแผนท่ี ขอ้มูลแผนท่ีท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่  

1) แผนท่ีภูมิประเทศ ชุด L7018 อตัราส่วน 1: 50000 ปี พ.ศ.2551 จากกรมแผนท่ี 
ทหาร โดยใชพ้ิกดัระวางท่ี 5844 III และ 5844 IV ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาอยูร่ะหวา่งรอยต่อของสองแผนท่ีน้ี 

2) แผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากกรมแผนท่ีทหาร จะมีลกัษณะเป็นชั้น 
ขอ้มูลเชิงเส้น โดยมีการปรับแกข้อ้มูลถึง ปี พ.ศ. 2541 ในระวางท่ี 5844 III และ 5844 IV ซ่ึงพื้นท่ี
ศึกษาอยูร่ะหว่างรอยต่อของสองแผนท่ีดงักล่าว แผนท่ีชั้นขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ จะเป็น
แผนท่ีท่ีแสดงเก่ียวกบั ตาํแหน่งท่ีตั้งชุมชน เสน้ทางคมนาคม เครือข่ายลาํนํ้ า และลกัษณะพืชพรรณ 

ขอ้มูลแผนท่ี GIS จะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการวิเคราะห์และการแสดงผล  
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีถูกจาํแนกเป็นชั้นๆ อีกทั้งเป็นขอ้มูลเชิงเส้น จึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บั
โปรแกรมอ่ืนๆไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น โปรแกรมของ Autodesk เป็นตน้ 

 
แผนท่ี 4-1 แผนท่ีสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS)  

แหล่งท่ีมา : กรมแผนท่ีทหารขอ้มูลแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
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แผนที่ 4-2 แผนที่ภมูิประเทศ 1: 50000 ปี พ.ศ.2551 บริเวณพื้นที่ศึกษา 

แหล่งที่มา : กรมแผนที่ทหาร
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4.2.1.2 ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ เป็นขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาร่วมกบัแผนท่ีเบ้ืองตน้ 
เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงปกคลุมผวิดิน ลกัษณะการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี ระดบัของภูมิประเทศ และศึกษาถึง
ความเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีภูมิประเทศของป่าบุ่งป่าทามและพ้ืนท่ีโดยรอบ ในการศึกษาคร้ัง
น้ีเลือกใชข้อ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ 2 ช่วงเวลา ซ่ึงมีระยะเวลาแตกต่างกนัประมาณ 33 ปี คือ 

1) ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ในปียอ้นหลงั บนัทึกภาพเม่ือ 
วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2516 จากกรมแผนท่ีทหาร โดยภาพถ่ายท่ีเลือกมีทั้งหมด 6 ภาพ  

 
แผนท่ี 4-3 ภาพถ่ายทางอากาศป่าบุ่งป่าทามบริเวณชุมชนท่ีเลือกทาํการศึกษาในปียอ้นหลงั (ปี พ.ศ.2516) 

 แหล่งท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร
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แผนที่ 4-4 ภาพถ่ายทางอากาศป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2516 

 แหล่งที่มา : กรมแผนที่ทหาร
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แผนที่ 4-5 ภาพถ่ายทางอากาศป่าบุ่งป่าทามบริเวณป่ากรณีศึกษา (หว้ยอา) ในปี พ.ศ.2516 

แหล่งที่มา : กรมแผนที่ทหาร 
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2) ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา ปีล่าสุดที่ Google Earth บนัทึกไว ้คือ วนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549  

 
แผนที่ 4-6 ภาพถ่ายทางอากาศป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2549 

แหล่งที่มา : Google Earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์ 
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แผนที่ 4-7 ภาพถ่ายทางอากาศป่าบุ่งป่าทามบริเวณป่ากรณีศึกษาในช่วงฤดูนํ้าหลาก ปี พ.ศ.2549 

แหล่งที่มา : Google Earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์ 
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3) ขอ้มูลระดบัความสูงของภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศในปีปัจจุบนั เป็น 

ขอ้มูลท่ีระบุใน Google Earth ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํค่าระดบัมาใชใ้นการอา้งอิงเพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างของภูมิทศัน์ ซ่ึงจะเป็นการกาํหนดระดบัจาก Google Earth เพื่อนาํไปสร้างภาพจาํลองให้
เห็นภาพของลกัษณะภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาอย่างคร่าวๆ วิธีการนาํขอ้มูลมาใช ้ดาํเนินการ
โดยการสร้างเส้นตารางในโปรแกรมเขียนแบบ (Autocad) และนาํค่าระดบัใน Google Earth ตาม
ตาํแหน่งท่ีเสน้ตดักนัมาใชอ้า้งอิง เม่ือการกาํหนดค่าระดบั จึงนาํแผนท่ีภูมิประเทศมาซอ้นทบัเพื่อให้
จุดระดบัท่ีกาํหนดไวอ้ยูต่าํแหน่งท่ีตรงกนั 

ในการเลือกขอ้มูลระดบัความสูงของภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ มีเหตุผล 
มาจาก ค่าระดบัท่ีระบุใน Google Earth มีความใกลเ้คียงกบัค่าระดบัท่ีระบุในแผนท่ีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) อีกทั้งค่าระดบัท่ีระบุใน Google Earth มีความละเอียดกว่ามาก ดงันั้นจึงเลือกใชค่้า
ระดบัท่ีระบุใน Google Earth เป็นชั้นขอ้มูลระดบัความสูงของภูมิประเทศ 

 
แผนท่ี 4-8 ระดบัความสูงของภูมิประเทศในพ้ืนท่ีศึกษา 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงจาก Google earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์, 
แผนท่ีภมิูประเทศ และขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรมแผนท่ีทหาร 

 
4.2.1.3 ข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง เป็นข้อมูลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกับโครงสร้างทางกายภาพ และพลวตัของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทาม ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูก
นาํมาใชเ้พื่อวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ ซ่ึงในการเลือกขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีจะใชก้ารเลือกขอ้มูล
จากระบบออนไลน์ของภาครัฐ เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเข้าถึงได้ง่ายและมีความน่าเช่ือถือ โดย
รายละเอียดขอ้มูลมีดงัน้ี 



100 
 

 
 

1) ขอ้มูลและแผนท่ีลาํนํ้ าสาขาของแม่นํ้าสงครามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  
นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เร่ืองระบบเครือข่ายลาํนํ้ าของแม่นํ้ าสงครามท่ีมีผลต่อพลวตัของภูมิทศัน์   
ป่าบุ่งป่าทาม อีกทั้งนาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างแผนท่ีพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 (ดูในแผนภูมิท่ี 3-1) ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 นอกจากน้ี รายละเอียดของลาํนํ้ า
สาขาท่ีสาํคญั และแผนท่ีลาํนํ้ าสาขาของแม่นํ้ าสงครามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง สามารถดูไดใ้นแผน
ท่ี 3-3 และแผนท่ี 3-6 

2) ขอ้มูลสถิติปริมาณนํ้าฝน ระดบันํ้า และสถิติปริมาณนํ้าท่ารายเดือนของแม่นํ้า 
สงคราม นาํมาใชเ้พื่อวิเคราะห์ดา้นฤดูกาลซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
ในเร่ืองขอ้มูลนํ้ าฝนท่ีเลือกใช ้มีทั้งขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายเดือน ท่ีแสดงให้เห็นพลวตัภายใน 1 ปี 
และขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนรายปี ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พลวตัของภูมิทศัน์เป็นวฏัจกัร 

 
แผนภมิูท่ี 4-2 สถิติปริมาณนํ้าฝนของแม่นํ้าสงคราม แบบรายเดือนและแบบรายปี 

แหล่งท่ีมา : ศนูยอุ์ทกวทิยาและบริหารนํ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน, 2556: ออนไลน์ 
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แผนภมิูท่ี 4-3 สถิติปริมาณนํ้าท่าสูงสุด-ตํ่าสุดรายเดือน ปี พ.ศ.2555 

แหล่งท่ีมา : ศนูยอุ์ทกวทิยาและบริหารนํ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน, 2556: ออนไลน์ 
 

3) แผนท่ีแสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง นาํมาใชเ้พื่อ 
สนบัสนุนการวิเคราะห์ดา้นภูมิอากาศ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบ่งช้ีว่าขอบเขตของนํ้ าหลาก
ท่วมบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างในแต่ละเดือน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามอย่าง
กวา้งขวาง รายละเอียดแผนท่ีแสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ดูไดใ้นแผนท่ี 3-4  
 

4.2.1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทาม นาํมาใชใ้นการบอกตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทามท่ีอยู ่
ในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลป่าบุ่งป่าทามสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

1) ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทามในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นาํมาใชเ้พื่ออธิบายถึง 
ตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทามท่ีพบในภาคอีสาน โดยอธิบายไวใ้นบทท่ี 3 (ดูแผนท่ี 3-1) 

2) ขอ้มูลพื้นท่ีป่าไม ้จ.นครพนม จ.สกลนครและ จ.หนองคาย นาํมาใชใ้นการ 
สร้างแผนท่ีพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ปี พ.ศ.2551 (ดูแผนภูมิท่ี 3-1) ซ่ึงได้
กล่าวไวใ้นบทท่ี 3 รายละเอียดของขอ้มูลพื้นท่ีป่าไม ้สามารถดูไดใ้นแผนท่ี 3-5  

3) แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างปี พ.ศ. 2551  
นาํมาใชเ้พื่อบอกขอบเขตป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง และระบุตาํแหน่งของป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา รายละเอียดของแผนท่ีป่าบุ่งป่าทาม สามารถดูไดใ้นแผนท่ี 3-9  

4) แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา สามารถดูไดใ้นแผนท่ี 3-14 
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4.2.2 ขอ้มูลเชิงคาํอธิบาย ไดแ้ก่ 
4.2.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  

1) ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง จากงานวิจยัไทบา้น จะเป็นขอ้มูล 
พื้นฐานท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการบ่งช้ีบทบาท และคุณค่าของภูมิทศัน์    
ป่าบุ่งป่าทาม ขอ้มูลท่ีนาํมาใชจ้ะอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะโดยทัว่ไปของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 

2) ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นการนาํขอ้มูลเชิงคาํอธิบาย 
และขอ้มูลทางสถิติท่ีกล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า
สงครามตอนล่าง มาเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นบทท่ี 2 (ดูภาพท่ี 2-34) 

4.2.2.2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชนท่ีเลือกทาํการศึกษา 
1) ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง จะเป็น 

ขอ้มูลท่ีนาํมาอธิบายถึงความสาํคญั และคุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม ท่ีทาํใหชุ้มชนดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้โดย
เน้ือหาส่วนน้ีจะอยูใ่นหวัขอ้พื้นท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง ของบทท่ี 3  

2) ขอ้มูลทัว่ไปของ บา้นศรีเวินชยั บา้นปากยาม และบา้นดอนแฮด เป็นขอ้มูลท่ี 
นาํมาบ่งช้ีบทบาท และรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของชุมชนจากป่าบุ่งป่าทาม เน้ือหาส่วนน้ีจะอยูใ่น
หวัขอ้ ขอ้มูลของชุมชนรอบป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ของบทท่ี 3 
 

4.2.3 การสาํรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ ขั้นตอนน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีผูศึ้กษา
เป็นเคร่ืองมือเอง เน่ืองจากตอ้งออกภาคสนามและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างโดยตรง ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือ
การสังเกตร่วมดว้ย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) ในการลงพื้นท่ีสาํรวจ จาํเป็นตอ้งสาํรวจ
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามและบริเวณรอบๆทั้งในช่วงฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพลวตัของพื้นท่ี ดงันั้นจึงตอ้งลงพื้นท่ีสาํรวจและสัมภาษณ์หลายคร้ัง ขั้นตอนการสาํรวจ
ภาคสนามและการสมัภาษณ์ มีดงัน้ี  

4.2.3.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแผนท่ี ก่อนลงพื้นท่ีสาํรวจจริง ซ่ึงในขั้นตน้จะเป็น 
การศึกษาจากแผนท่ีภูมิประเทศ 1:50000 ปี พ.ศ.2551 จากกรมแผนท่ีทหาร และภาพถ่ายทางอากาศ
ท่ีบนัทึกไวปี้ล่าสุดจาก Google earth คือ ปี พ.ศ.2549 โดยมุ่งศึกษาตาํแหน่งท่ีตั้งชุมชนท่ีอยูใ่กลก้บั
ป่าบุ่งป่าทาม เพื่อให้ง่ายต่อการดาํเนินการลงพื้นท่ีสาํรวจ และศึกษาเก่ียวกบัเส้นทางการคมนาคม
ภายในพ้ืนท่ีสาํรวจซ่ึงในการศึกษาเส้นทางคมนาคมจะมุ่งเนน้เส้นทางท่ีเป็นจุดตดักนัระหว่างเส้น
ถนนกบัแม่นํ้าสงคราม เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี 
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4.2.3.2 การดาํเนินการสาํรวจพื้นท่ีศึกษา จะนาํแผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ 
มาทาํความเขา้ใจร่วมกบัการสาํรวจเชิงประจกัษใ์นภาคสนาม พร้อมบนัทึกภาพ ในการสาํรวจคร้ัง
แรก จะกาํหนดตาํแหน่งพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีจะทาํการสาํรวจ จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยเลือกพื้นท่ี
ป่าบุ่งป่าทามท่ีอยู่ในขอบเขตลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ซ่ึงครอบคลุมจังหวดันครพนม จังหวดั
สกลนคร และจงัหวดับึงกาฬ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่างพบได้
ตลอดริมฝ่ังของแม่นํ้ าสงคราม ดงันั้นในการลงพ้ืนท่ีภาคสนามจึงทาํการสาํรวจเฉพาะป่าบุ่งป่าทาม
ท่ีมีบริเวณกวา้ง อยู่ใกลก้ับชุมชน และสามารถเขา้ถึงได้ง่ายด้วยรถยนต์ ในการศึกษาคร้ังน้ี จะ
ดาํเนินการสาํรวจทั้งหมด 3 คร้ัง โดยใชฤ้ดูกาลเป็นเกณฑส์าํหรับกาํหนดช่วงเวลาในการลงพื้นท่ี
สาํรวจ รายละเอียดในการสาํรวจมีดงัน้ี 

 
แผนท่ี 4-9 ตาํแหน่งพ้ืนท่ีสาํรวจป่าบุ่งป่าทามตามช่วงเวลาท่ีออกภาคสนาม 

 

1) การสาํรวจคร้ังท่ี 1 คือ วนัท่ี 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ในเวลาน้ีเป็นช่วงตน้ 
ของฤดูนํ้ าหลาก การสํารวจจะเป็นการสํารวจแบบการสังเกต โดยเร่ิมจากสํารวจป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณตอนกลางถึงตอนปลายของลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง การสาํรวจคร้ังน้ีจะเลือกเขา้ถึงบริเวณ
ชุมชนต่างๆท่ีอยู่ใกลป่้าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นการลงพื้นท่ีแบบสุ่ม เพื่อสร้างความเขา้ใจในภูมิทศัน์ป่า
บุ่งป่าทามบริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างแบบภาพรวม และเพื่อคน้หาป่าบุ่งป่าทามท่ีมีลกัษณะตรง
กบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้โดยจะสาํรวจแบบไม่เฉพาะเจาะจงพื้นท่ีศึกษา 
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ภาพที่ 4-1 ตาํแหน่งและภาพการสาํรวจภาคสนามครั้งที่ 1 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 21-23 กรกฎาคม 2555 
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2) การสาํรวจคร้ังท่ี 2 คือ วนัท่ี 9-11 กนัยายน พ.ศ.2555 ในเวลาน้ีเป็นช่วงกลาง 
ของฤดูนํ้าหลากซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีระดบันํ้าข้ึนสูงสุด เหตุผลท่ีเลือกสาํรวจในช่วงเวลาน้ี มาจากความ
ตอ้งการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัพลวตัของพื้นท่ี ซ่ึงจากการสาํรวจในคร้ังท่ี 1 ทาํใหส้ามารถเขา้ใจ
พื้นฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ดงันั้นการสาํรวจคร้ังท่ี 2 จึงทาํการสาํรวจป่าบุ่งป่าทามในบริเวณ
ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและเลือกสาํรวจป่าบุ่งป่าทามแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เพื่อนาํป่าบุ่งป่าทามท่ีทาํการ
สาํรวจมาเป็นตวัเลือกของพื้นท่ีศึกษา โดยมีวิธีการสาํรวจแบบการสังเกตร่วมกบัการสัมภาษณ์แบบ
สุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการลงพื้นท่ีเขา้ไปภายในป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงตาํแหน่งพ้ืนท่ีสาํรวจ
อยูบ่ริเวณบา้นศรีเวินชยั บา้นปากยาม ตาํบลสามผง และ บา้นท่าบ่อ บา้นปากอูน ตาํบลศรีสงคราม 

 
ภาพท่ี 4-2 ตาํแหน่งและภาพการสาํรวจภาคสนามคร้ังท่ี 2 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 9-11 กนัยายน 2555 
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3) การสาํรวจคร้ังท่ี 3 คือ วนัท่ี 17-18 มกราคม พ.ศ.2556 ในเวลาน้ีเป็นช่วงตน้ 
ของฤดูนํ้ าแลง้ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีนํ้ าลดระดบัลงจนกระทัง่สามารถเขา้ไปทาํการสาํรวจป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณป่ากรณีศึกษาได ้การสาํรวจคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจแบบการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง ตาํแหน่งพ้ืนท่ีสาํรวจอยูบ่ริเวณบา้น  ศรีเวินชยั ตาํบลสามผง และ 
บ้านปากอูน ตาํบลศรีสงคราม การสํารวจป่าบุ่งป่าทามในช่วงเวลาน้ีจะทาํให้สามารถเข้าใจ
โครงสร้างและบทบาทของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามไดม้ากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 4-3 ตาํแหน่งและภาพการสาํรวจภาคสนามคร้ังท่ี 3 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17-18 มกราคม 2556 
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ภาพท่ี 4-4 เส้นทางการสาํรวจป่ากรณีศึกษา ระบุตาํแหน่งพิกดับนภาพถ่ายทางอากาศ Google earth โดย GPS  

แหล่งท่ีมา : Google earth 2549, 10 กรกฎาคม 2555: ออนไลน์ และ การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
 

4.2.3.3 การสมัภาษณ์ ใชล้กัษณะการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้มัภาษณ์ 
เองทั้งหมด เพื่อให้เขา้ใจถึงขอ้มูลจากประสบการณ์จริงของผูใ้ชพ้ื้นท่ีซ่ึงรับรู้ทั้งการใชป้ระโยชน์
จากป่าบุ่งป่าทามและการปรับตวัอยูก่บัพื้นท่ีท่ีมีพลวตั อีกทั้งยงัมีความเขา้ใจในสภาพปัจจุบนัและ
ความเป็นมาของพ้ืนท่ี รายละเอียดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 

1) การสมัภาษณ์คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 มีตาํแหน่งพื้นท่ีในการ 
สัมภาษณ์อยูทุ่กท่ีท่ีทาํการสาํรวจ ซ่ึงในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความคุน้เคยกบั
คนในพื้นท่ี และสัมภาษณ์เพื่อทาํความเขา้ใจกบัพื้นท่ีศึกษา ลกัษณะการสัมภาษณ์จะเป็นแบบสุ่ม
ตวัอยา่ง โดยไม่มีเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ ซ่ึงหมายถึงการสมัภาษณ์แบบปากเปล่า  

คาํถามหลกัในการสมัภาษณ์คร้ังน้ี คือ  
- ผูใ้หส้มัภาษณ์ทาํอาชีพอะไร เคยใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามหรือไม่  
- นํ้าท่วมหลากในช่วงเดือนไหน และพ้ืนท่ีนั้นๆถูกนํ้าท่วมหลากหรือไม่  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ทาํใหผู้ส้มัภาษณ์เขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ีลุ่มนํ้า 
สงครามตอนล่าง และนาํไปสู่การตดัสินใจในการเลือกตาํแหน่งพื้นท่ีสาํรวจในคร้ังต่อไป  

2) การสมัภาษณ์คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 9-11 กนัยายน พ.ศ.2555 มีตาํแหน่งพื้นท่ีในการ 
สัมภาษณ์อยูท่ี่ บา้นศรีเวินชยั บา้นปากยาม และบา้นท่าบ่อ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีอยูร่อบๆ ป่าบุ่งป่าทาม 
ส่วนบา้นดอนแฮด ไม่สามารถเขา้ถึงได ้เน่ืองจากเป็นฤดูนํ้ าหลาก ถนนกลายสภาพเป็นบึงนํ้ าจืด 
ดงันั้นรถยนตจึ์งไม่สามารถเขา้ไปถึง  
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การสมัภาษณ์คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัป่าบุ่งป่าทาม ในการเลือกบุคคลสัมภาษณ์ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง และ
มีเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด (สามารถดูแบบสอบถามไดใ้น
ภาคผนวก ข) โดยแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 13 ชุด ใชส้ัมภาษณ์ชาวบา้นศรีเวินชยั 9 ชุด, ชาวบา้น
ปากยาม 3 ชุด และชาวบา้นท่าบ่อ 1 ชุด จะเห็นไดว้่าในการแจกแบบสอบถามจะเอียงค่านํ้ าหนกัไป
ท่ีหมู่บา้นศรีเวินชยั เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีเขา้ถึงง่ายดว้ยรถยนต ์และอยูใ่กลป่้าบุ่งป่าทาม 

คาํถามหลกัในการสมัภาษณ์ มาจากความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีชุมชน 
ไดรั้บจากป่าบุ่งป่าทาม ผลผลิตจากการประกอบอาชีพ และการปรับตวัอยูก่บัพื้นท่ีรอบป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง คาํถามในการสมัภาษณ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- ท่านเป็นผูต้ ั้งถ่ินฐานเดิมหรือยา้ยมาอยูใ่หม่ ลกัษณะท่ีพกัเป็นแบบใด 
- รายไดห้ลกัมาจากอะไร และลกัษณะของผลผลิตเป็นอยา่งไร 
- ระยะทางจากท่ีพกักบัพื้นท่ีประกอบอาชีพห่างกนัเท่าใด 
- นํ้าหลากท่วมช่วงใด และมีระยะเวลานานเท่าใด 
- ช่วงฤดูนํ้าหลากมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร และประกอบอาชีพอะไร 
- นํ้าจะเร่ิมลดลงช่วงเดือนไหน และเม่ือนํ้าลด ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์จาก     

 ป่าบุ่งป่าทามบา้งหรือไม่ หากใชใ้ชอ้ยา่งไร และป่าบุ่งป่าทามหากจากท่ีพกัของท่านประมาณเท่าใด 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปประเดน็ไดด้งัน้ี คือ 
- ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีถ่ินฐานเดิมอยูท่ี่น่ี ลกัษณะบา้นเรือนของ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะภูมิประเทศ คือ บา้นเรือนของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ี
หมู่บา้นปากยามและหมู่บา้นท่าบ่อ มีลกัษณะเป็นเรือนยกใตถุ้นสูง พื้นชั้นล่างโล่งไม่มีการต่อเติม 
ส่วนบา้นเรือนของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีหมู่บา้นศรีเวินชยั ส่วนใหญ่ จะมีลกัษณะเคยเป็นเรือนยกใตถุ้น
สูง แต่ปัจจุบนัต่อเติมบา้นบริเวณพื้นชั้นล่างเพ่ือกิจกรรมภายในอาคาร  

- รายไดห้ลกัของผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ มาจากการเกษตรและการประมง  
ซ่ึงผลผลิตจากการเกษตรไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ไมย้คูาลิปตสั ส่วนผลผลิตจากการประมง ไดแ้ก่  ปลา
เน้ืออ่อน ปลานาง ปลากด ปลาดุก ปลาช่อน ปลาขาว (ทาํปลาร้า) ปลาสร้อย (ทาํปลาร้า) 

- ระยะทางจากพื้นท่ีประกอบอาชีพกบัท่ีพกัของผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่อยูไ่ม่ 
ไกลจากกนั สามารถข่ีมอเตอร์ไซค ์ขบัเรือ หรือเดินเทา้ไปถึง 

- ช่วงเวลาท่ีนํ้าหลากท่วมสูง อยูร่ะหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยนํ้า 
จะหลากนาน 3-4 เดือน ส่วนใหญ่จะท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยท่วมประมาณ 3-4 เมตร 
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- ในฤดูนํ้าหลาก ผูใ้หส้มัภาษณ์โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง เพ่ือหา 
ปลา ทั้งนาํมาขายและนาํมาบริโภคในครัวเรือน นอกจากน้ีบางหมู่บา้นยงันิยมประกอบอาชีพเสริม 
เช่น ทอเส่ือ ทอผา้ ประดิษฐเ์คร่ืองมือในการหาปลา และประดิษฐข์องเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

- ในช่วงนํ้าลด ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่จะอาศยัอยูใ่กลก้บัป่าบุ่งป่าทามซ่ึง 
สามารถข่ีมอเตอร์ไซค ์ขบัเรือ หรือเดินเทา้ไปถึง และเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม โดย
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ผือ ปอ เกลือ หน่อไม ้ฟืน กุง้ หอย กบ เห็ด ยอดไม ้เทา ผกักระโดน ผกัแว่น 
ผกักดูนํ้า ผกักระแยง ผกัข้ีบ่อ ผกัอีขม เน้ือไมก้ระเบา เน้ือไมห้วา้ เน้ือไมไ้ผ ่เน้ือไมก้ระสิน เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 4-5 การสัมภาษณ์คร้ังท่ี 2 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 9-11 กนัยายน 2555 

  จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ ทาํใหผู้ส้มัภาษณ์เขา้ใจในเร่ืองการปรับตวัของผูค้นท่ี
อาศยัอยูบ่ริเวณรอบพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามไดม้ากข้ึน และจากการสุ่มตวัอยา่งสมัภาษณ์ ทาํใหพ้บวา่ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านใดบา้งท่ีมีความรู้และคุน้เคยกบัป่าบุ่งป่าทาม การคน้พบผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีมีความรู้น้ีจะ
นาํไปสู่การลงพื้นท่ีสาํรวจภายในป่าบุ่งป่าทามและการสมัภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงในคร้ังต่อไป 

3) การสมัภาษณ์คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 17-18 มกราคม พ.ศ.2556 ทาํการสมัภาษณ์ท่ีบา้น 
ศรีเวินชยั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บขอ้มูลแบบระบุรายละเอียดเก่ียวกบัป่าบุ่งป่าทาม ในการสัมภาษณ์
คร้ังน้ีมีวิธีการเลือกบุคคลในการสมัภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง คือ พอ่บุญคาํ วงษา เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์
จากบา้นศรีเวินชัย ซ่ึงมีเหตุผลในการเลือกมาจาก การสัมภาษณ์แบบสุ่มในคร้ังท่ี 2  ซ่ึงในการ
สัมภาษณ์คร้ังน้ีจะดาํเนินการโดยคาํถามแบบปลายเปิด และทาํการสัมภาษณ์พร้อมกบัการสํารวจ
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณป่ากรณีศึกษาหว้ยอา  
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ภาพท่ี 4-6 การสัมภาษณ์คร้ังท่ี 3 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17-18 มกราคม 2556 

คาํถามหลกัในการสมัภาษณ์ จะเก่ียวกบัขอ้มูลพืชพรรณ และผลผลิตท่ีไดรั้บจาก   
ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงการสัมภาษณ์ในพ้ืนท่ีสํารวจจะทาํให้เขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศไดม้ากข้ึน และ
สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีศึกษาก่อนลงพื้นท่ีสาํรวจ รวมทั้งสามารถอธิบาย
รายละเอียดต่างๆจากการสาํรวจไดดี้ข้ึน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะแทรกอยูใ่นเน้ือหาของบทท่ี 3 

 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชส้ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผล และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจและการสมัภาษณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผล ไดแ้ก่ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) และ 
โปรแกรมสามมิติ (3D max) โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่วนสร้างภาพจาํลองข้ึนมา 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจและการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม กลอ้งถ่ายภาพ และ 
เคร่ืองมือระบุตาํแหน่งพิกดั (GPS) 
 
4.4 วธีิทีใ่ช้ในการวจัิย 

การศึกษาน้ีใชว้ิธีการบ่งช้ีและจาํแนกคุณลกัษณะทางภูมิทศัน์มาเป็นวิธีในการศึกษา ซ่ึงใช้
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีจากแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศและขอ้มูลจาก
การสาํรวจและการสัมภาษณ์ มาทาํการบ่งช้ีคุณลกัษณะทางภูมิทศัน์ในการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้าง
ระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในเชิงนิเวศวิทยา ซ่ึงไดท้าํการบ่งช้ีและจาํแนกเป็น 2 วิธีคือ จาํแนก
จากองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ และจาํแนกจากโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ 

วิธีการบ่งช้ีและจาํแนกคุณลกัษณะทางภูมิทศัน์ สามารถนาํมาเป็นวิธีในการศึกษาในเร่ือง
ต่างๆไดอี้ก เช่น การบ่งช้ีความสมัพนัธ์ของภูมิทศัน์และลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามโดยมนุษย์
และการนาํไปจาํแนกคุณลกัษณะของภูมิทศัน์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของป่าบุ่งป่าทามทั้งแบบท่ี
เกิดจากพลวตัและจากกิจกรรมของมนุษย ์รวมทั้งการบ่งช้ีคุณค่าและบทบาทของป่าบุ่งป่าทาม 
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4.5 รูปแบบการแสดงผลการวเิคราะห์ 
 ในการวิเคราะห์ผล จะมีรูปแบบการแสดงผลการวิเคราะห์โดยการซ้อนทบัขอ้มูลแผนท่ี 
การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพสาํรวจภาคสนาม การแสดงแผนภูมิ การแสดงรูปตดั 
และการแสดงภาพจาํลอง โดยในแต่ละรูปแบบจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทาํความเขา้ใจ    
ภูมิทศัน์ วตัถุประสงคใ์นการใชรู้ปแบบการแสดงผลต่างๆ มีดงัน้ี 

1) การซอ้นทบัขอ้มูลแผนท่ี เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการแสดงความสมัพนัธ์ของแผนท่ีท่ีเลือก 
มาซ้อนทบักนั ซ่ึงวิธีการแสดงผลแบบน้ีจะทาํให้เกิดแผนท่ีหรือชั้นขอ้มูลใหม่ เช่น การซ้อนทบั
ภาพถ่ายทางอากาศ กบั ชั้นขอ้มูลเส้นทางแม่นํ้ าสงครามจากแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นรูปแบบเสน้ทางแม่นํ้าสงครามท่ีอยูบ่นบริบทดา้นกายภาพท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

2) การวาดลายเสน้บนภาพถ่ายทางอากาศและภาพสาํรวจภาคสนาม เป็นการวิเคราะห์ 
พื้นท่ีศึกษาร่วมกบักรอบทฤษฎี ซ่ึงใชภ้าพถ่ายทางอากาศและการสาํรวจเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ 
เช่น การวิเคราะห์ภาพหาดยื่นจากการสาํรวจภาคสนาม บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์ซ่ึงวิเคราะห์เร่ือง
การกดัเซาะของลาํนํ้า ดาํเนินการโดยนาํภาพถ่ายหาดยืน่มาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีการกระทาํของลาํ
นํ้า ซ่ึงนาํเสนอในรูปแบบของการวาดเสน้ในภาพ เพื่อแสดงกระบวนการท่ีตอ้งการนาํเสนอ 

3) การแสดงแผนภูมิ เป็นวิธีการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการหน่ึงกบัอีก 
หลากหลายกระบวนการ ซ่ึงนาํเสนอโดยการสร้างกรอบกระบวนการและการโยงความสัมพนัธ์ 
เช่น การสร้างแผนภูมิของการหมุนเวียนธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในป่าบุ่งป่าทาม จะ
ดาํเนินการวิเคราะห์โดย สร้างกรอบกระบวนการใหก้บัธาตุอาหารและแสดงการถ่ายเทพลงังานดว้ย
การโยงความสมัพนัธ์ 

4) การแสดงรูปตดั เป็นวิธีการท่ีแสดงใหเ้ห็นรายละเอียดองคป์ระกอบภูมิทศัน์ในแนวตั้ง  
โดยมีการอา้งอิงตาํแหน่งและระดบัชั้นความสูงจากขอ้มูลแผนท่ีเป็นหลกัในการนาํเสนอ เช่น การ
แสดงรูปตดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์แบบ Patch จะนาํเสนอโดยการแสดงตาํแหน่งท่ีตดัรูปบนผงัพ้ืน
หรือแผนท่ี จากนั้นอา้งอิงระดบัและตาํแหน่งเพื่อดาํเนินการตดัรูป เป็นตน้ 

5) การแสดงภาพจาํลอง เป็นวิธีการท่ีแสดงใหเ้ห็นกระบวนการหรือภาพรวมของภูมิทศัน์ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอ โดยการนาํขอ้มูลแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาข้ึนรูปภาพจาํลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจใชข้อ้มูลร่วมกบัแผนท่ี ภาพถ่ายทาง
อากาศ รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งการวิเคราะห์ในเร่ืองนั้นๆ เช่น การสร้างภาพจาํลองแสดงวฏัจกัรนํ้ า
และกระบวนการธรณีสัณฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ดาํเนินการโดยนาํขอ้มูลแผนท่ีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาข้ึนรูปภาพจาํลองและวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีทางธรณีสณัฐานวิทยา เป็นตน้ 
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4.6 วธีิการวเิคราะห์ผล 
 ในการวิเคราะห์ผล ใช้วิธีการบ่งช้ีและจาํแนกคุณลกัษณะทางภูมิทศัน์มาเป็นวิธีในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั โดยอยูใ่นกรอบของทฤษฎีท่ีทาํการศึกษา  

 
แผนภมิูท่ี 4-4 วิธีการวเิคราะห์ผล 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17-18 มกราคม 2556 

 
หวัขอ้ในการวิเคราะห์มีดงัน้ี 
1) ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
2) บทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้  
3) พลวตัและการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม  
4) คุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
 4.6.1 วิธีวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  

มีวิธีการโดยการนาํขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั มาวิเคราะห์ร่วมกบัพื้นท่ีศึกษา โดยอยูใ่นกรอบ
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) (Forman and Godron, 1986) ซ่ึงเป็นกรอบทฤษฎี
หลัก และนําทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของภูมินิเวศมาเป็นส่วนอธิบายใน
รายละเอียด เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบภูมินิเวศและโครงสร้างทางกายภาพของ    
ภูมิทศัน์ รายละเอียดวิธีการมีดงัน้ี 
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1) วิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
2) วิธีวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ จากกระบวนการทางภูมิทศัน์  

- การบ่งช้ีโครงสร้างธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
- การศึกษาการกระทาํของแม่นํ้าสงครามซ่ึงมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
- การบ่งช้ีรูปแบบ องคป์ระกอบพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม  
- การศึกษาปัจจยัดา้นฤดูกาล  
- การศึกษานิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม  

 
4.6.1.1 วิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาในดา้นโครงสร้างภูมิทศัน์  
(Landscape structure) (Forman and Godron, 1986) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา, แผนท่ี 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ภาพการสาํรวจ และระดบัความสูงของภูมิประเทศในพื้นท่ีศึกษา 

3) แสดงผลโดย การแสดงภาพจาํลอง และการแสดงรูปตดัขวางร่วมกบั 
ภาพประกอบจากการสาํรวจภาคสนาม เพื่ออธิบายองคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
แผนภมิูท่ี 4-5 วิธีวเิคราะห์องคป์ระกอบภมิูนิเวศของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 

4.6.1.2 วิธีวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์จากกระบวนการทางภูมิทศัน์  
ดาํเนินการโดย นาํเน้ือหาทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape structure) (Zonneveld,  

1989) ในดา้นกระบวนการทางภูมิทศัน์ มาเป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการอธิบายกระบวนการทาง    
ภูมิทศัน์ และมีทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางกายภาพของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม มาเป็นส่วนอธิบายใน
รายละเอียด การศึกษาปัจจยัของกระบวนการทางภูมิทศัน์ จะอธิบายเก่ียวกบัระบบนิเวศท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัมนุษย  ์โดยมีปัจจยัธรรมชาติมาจากแนวด่ิง ซ่ึงมีระบบการทบัซ้อนเป็นชั้นๆได้แก่      
พืชพรรณ ดิน หิน และแนวราบ ซ่ึงถูกควบคุมจากอากาศ นํ้า และลกัษณะภูมิประเทศ กระบวนการ
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ทั้ งหมดน้ีมีตัวแปรเป็นสัตว์และมนุษย์ อีกทั้ งมีระยะเวลา เป็นปัจจัยในการเปล่ียนแปลง ใน
การศึกษากระบวนการทางภูมิทศัน์จะศึกษาเฉพาะบางปัจจยัท่ีสามารถทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์         
ป่าบุ่งป่าทามไดอ้ยา่งชดัเจนเท่านั้น  

4.6.1.2.1 วิธีบ่งช้ีโครงสร้างธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
1) วิเคราะห์โดยนาํเน้ือหาทฤษฎีทางธรณีสณัฐานวิทยา (Geomorphology)  

มาเป็นกรอบในการอธิบายโครงสร้างธรณีสัณฐาน, วิวฒันาการความลาดของสัณฐาน และ
กระบวนการธรณีสณัฐาน เพื่อเขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศป่าบุ่งป่าทาม 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ภาพถ่ายทางอากาศในปีปัจจุบนั, ระดบัความสูง 
ของภูมิประเทศในพื้นท่ีศึกษา และแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

3) แสดงผลโดย การซอ้นทบัขอ้มูลแผนท่ี และการแสดงภาพจาํลอง  

 
แผนภมิูท่ี 4-6 วิธีการบ่งช้ีโครงสร้างธรณีสัณฐานของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

4.6.1.2.2 วิธีศึกษาการกระทาํของแม่นํ้าสงครามท่ีมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัภูมิทศัน์ของลาํนํ้า (Fluvial  

landscape) มาอธิบายเร่ืองการพดัพานํ้าและการทบัถมตะกอนของแม่นํ้าสงคราม, รูปแบบของแม่นํ้ า
สงครามและลกัษณะของทอ้งนํ้ าและลานตะพกัลาํนํ้ าของแม่นํ้ าสงคราม ซ่ึงการวิเคราะห์เร่ืองน้ี จะ
ทาํใหเ้ขา้ใจถึงการเกิดสณัฐานใหม่ของป่าบุ่งป่าทามจากการพดัพาและทบัถม พร้อมกบัเขา้ใจถึงการ
สูญเสียสณัฐานจากการกดัเซาะ ซ่ึงการกดัเซาะของแม่นํ้ามีผลต่อการขยายพื้นท่ีของป่าบุ่งป่าทาม 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนท่ีภูมิประเทศ, ขอ้มูลระดบันํ้าแม่นํ้าสงคราม 
ท่ีสถานีวดันํ้า Kh.55, สถิติปริมาณนํ้าท่าสูงสุด-ตํ่าสุดรายเดือน ปี พ.ศ.2555, ภาพถ่ายทางอากาศในปี
ปัจจุบนั, แผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา, แผนท่ีลาํนํ้ า
สาขาของแม่นํ้าสงครามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง และภาพจากการสาํรวจ 

3) แสดงผลโดย การซอ้นทบัขอ้มูลแผนท่ี, การแสดงรูปตดั และการวาด 
ลายเสน้บนภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากการสาํรวจ 
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แผนภมิูท่ี 4-7 วิธีศึกษาการกระทาํของแม่นํ้าสงครามท่ีมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 

4.6.1.2.3 วิธีบ่งช้ีรูปแบบองคป์ระกอบพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 
1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง มาอธิบาย 

รูปแบบสณัฐานของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง และองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ของพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ระดบัความสูงของภูมิประเทศในพื้นท่ีศึกษา,  
ภาพถ่ายทางอากาศในปีปัจจุบนั, สถิติปริมาณนํ้ าท่าสูงสุด-ตํ่าสุดรายเดือน ปี พ.ศ.2555, แผนท่ี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา และภาพจากการสาํรวจ 

3) แสดงผลโดย การแสดงรูปตดั, การแสดงภาพจาํลอง และการวาดลายเสน้ 
บนภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากการสาํรวจ 

 
แผนภมิูท่ี 4-8 วิธีบ่งช้ีรูปแบบองคป์ระกอบพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 
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4.6.1.2.4 วิธีศึกษาปัจจยัดา้นฤดูกาล  
1) วิเคราะห์โดยนาํเน้ือหาทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา เป็นกรอบในการศึกษา  

เพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ระดบัความสูงของภูมิประเทศในพื้นท่ีศึกษา,  

แผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา, สถิติปริมาณนํ้ าท่า
สูงสุด-ตํ่าสุดรายเดือน ปี พ.ศ.2555 และภาพจากการสาํรวจ 

3) แสดงผลโดย การแสดงภาพจาํลอง  

 
แผนภมิูท่ี 4-9 วิธีศึกษาปัจจยัดา้นฤดูกาล 

 

4.6.1.2.5 วิธีศึกษานิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม 
1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศ (Ecosystem  

Ecology) และองคค์วามรู้เร่ืองป่านํ้ าท่วม (Seasonal Flooded Forest) มาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อ
ทาํความเขา้ใจเร่ืองนิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ระดบัความสูงของภูมิประเทศ, แผนท่ีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ (GIS), แผนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา, ภาพถ่ายทางอากาศปีปัจจุบนั, สถิติปริมาณ
นํ้าท่าสูงสุด-ตํ่าสุดรายเดือน ปี พ.ศ.2555, ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทาม และภาพจากการสาํรวจ 

3) แสดงผลโดย การซอ้นทบัแผนท่ี, การแสดงรูปตดั, การแสดงแผนภูมิ  

 
แผนภมิูท่ี 4-10 วธีิศึกษานิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม 

 



117 
 

 

4.6.2 วิธีศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม และวิเคราะห์รูปแบบการใช้
ประโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้  

เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ดา้นโครงสร้างและขอ้มูลการสัมภาษณ์ มาอธิบายควบคู่กบั
ขอ้มูลเชิงคาํอธิบายและขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี พร้อมทั้งจาํแนกและบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี     
ป่าบุ่งป่าทามบริเวณท่ีศึกษา ซ่ึงมีสองมิติ คือ ฤดูนํ้าหลาก-ฤดูนํ้าแลง้ โดยวิเคราะห์ในเร่ืองต่อไปน้ี  

4.6.2.1 วิธีบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) มาเป็น 

กรอบในการศึกษา เพื่อบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม 
2) ขอ้มูลในการวจิยั ไดแ้ก่ ผลการวิเคราะห์ดา้นโครงสร้างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม,  

ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง, ขอ้มูลทัว่ไปของหมู่บา้น และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
3) แสดงผลโดย การแสดงแผนภูมิ เพื่ออธิบายความบทบาทเชิงนิเวศ 

 
แผนภมิูท่ี 4-11 วธีิบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
4.6.2.2 วิธีวิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม  

1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัการจาํแนกและบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์  
(Landscape Characterization) มาบ่งช้ีคุณลกัษณะการใชง้านของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม  

2) ขอ้มูลในการวจิยั ไดแ้ก่ ผลการบ่งช้ีบทบาท, ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทาม, ขอ้มูลทัว่ไป 
ของหมู่บา้น, ปฏิทินผลผลิตท่ีไดรั้บจากป่าบุ่งป่าทาม, ภาพการสาํรวจ และขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

3) แสดงผลโดย การแสดงแผนภูมิ เพื่ออธิบายรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของ 
มนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 

 
แผนภมิูท่ี 4-12 วธีิวเิคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
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4.6.3 วิธีศึกษาพลวตัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
เป็นการนําผลการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างเชิงนิเวศ และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของ

มนุษยจ์ากพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม มาอธิบายควบคู่กบัทฤษฎีทางภูมินิเวศ โดยวิเคราะห์ในเร่ืองต่อไปน้ี  
4.6.3.1 วิธีศึกษาพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีพลวตัของภูมิทศัน์ (Landscape Dynamic) โดย 
อยูใ่นกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา เพื่อศึกษาพลวตัป่าบุ่งป่าทามดา้นการใชป้ระโยชน์ในรอบ 1 ปี 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติปริมาณนํ้าฝน, สถิติปริมาณนํ้าท่าสูงสุด-ตํ่าสุด 
รายเดือน ปี พ.ศ.2555, ผลการวิเคราะห์ดา้นโครงสร้าง (ปัจจยัจากภูมิอากาศ) และผลการวิเคราะห์
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม 

3) แสดงผลโดย การแสดงแผนภูมิเพื่ออธิบายพลวตัของป่าบุ่งป่าทามในรอบ 1 ปี 

 
แผนภมิูท่ี 4-13 วธีิศึกษาพลวตัของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
4.6.3.2 วิธีวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 

1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ (Landscape  
change) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีอยูใ่นกรอบของทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) มาเป็นหลกั
ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม โดยวิเคราะห์ทั้งพื้นท่ีศึกษาและป่ากรณีศึกษา 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ภาพถ่ายทางอากาศปียอ้นหลงั, ภาพถ่ายทางอากาศปี 
ล่าสุด ภาพการสาํรวจภาคสนาม ผลการวิเคราะห์ดา้นโครงสร้างและการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

3) แสดงผลโดย การซอ้นทบัขอ้มูลแผนท่ีพร้อมอธิบายจากภาพการสาํรวจ และ 
การแสดงแผนภูมิการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
แผนภมิูท่ี 4-14 วธีิวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม 
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4.6.4 วิธีศึกษาคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ดา้นบทบาทเชิงนิเวศและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

มาอธิบายควบคู่กบัทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศ ซ่ึงมีสองมิติ คือ ฤดูนํ้ าหลาก-ฤดูนํ้ าแลง้ โดย
วิเคราะห์ในเร่ืองต่อไปน้ี  

4.6.4.1 วิธีศึกษาการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem services) มา 

อธิบายการใหบ้ริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามต่อระบบนิเวศและชุมชน 
2) ขอ้มูลในการวจิยั ไดแ้ก่ ผลการบ่งช้ีดา้นการใชป้ระโยชนข์องมนุษยจ์ากพื้นท่ี 

ป่าบุ่งป่าทาม, ขอ้มูลป่าบุ่งป่าทาม, ขอ้มูลของหมู่บา้น, ปฏิทินผลผลิตท่ีไดรั้บจากป่าบุ่งป่าทาม, ภาพ
การสาํรวจ และขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

3) แสดงผลโดย การแสดงแผนภูมิพร้อมรูปภาพจากการสาํรวจ เพื่ออธิบายการ 
ใหบ้ริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
แผนภมิูท่ี 4-15 วธีิศึกษาการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 
4.6.4.2 วิธีศึกษาคุณค่าของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

1) วิเคราะห์โดย นาํเน้ือหาทฤษฎีการบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem Services) มา 
อธิบายถึงคุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม 

2) ขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่ ผลการวิเคราะห์บทบาทเชิงนิเวศ และผลการศึกษา 
การบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

3) แสดงผลโดย การแสดงแผนภูมิ เพื่ออธิบายการคุณค่าของป่าบุ่งป่าทาม 

 
แผนภมิูท่ี 4-– วิธีศึกษาคุณค่าของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
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4.6.5 สรุปวิธีการวิเคราะห์ผล 

 
ตารางท่ี 4-1 สรุปวธีิการวิเคราะห์ผล 
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4.7 สรุปกระบวนการในการดําเนินการวจัิย 
การอธิบายกระบวนการในการดาํเนินการวิจยั จะเป็นการสร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการ

ในการไดม้าซ่ึงผลการวิจยั และเพื่อใหท้ราบวิธีการนาํทฤษฎีต่างๆมาเป็นกรอบในการศึกษาร่วมกบั
พื้นท่ีกรณีศึกษา ซ่ึงในงานวิจยัน้ีตอ้งการเสนอวิธีการทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์ในเชิงนิเวศวิทยา โดยมี
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเป็นตวัแปรหลกัในการศึกษา มีกระบวนการศึกษาจากแผนท่ี ภาพถ่ายทาง
อากาศ ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ขอ้มูลเชิงคาํอธิบาย ร่วมกบัการสาํรวจในภาคสนามและการสัมภาษณ์ โดย
เลือกการใชป้ระโยชน์จากภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามของมนุษยเ์ป็นตวัช้ีวดั  

การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จะนาํไปสู่กระบวนการในการวิเคราะห์ภูมิทศัน์ โดยใชก้ารบ่งช้ี
และจาํแนกลกัษณะภูมิทศัน์ในด้านภูมินิเวศ และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ       
ป่าบุ่งป่าทามในดา้นการบริการเชิงนิเวศเป็นวิธีการศึกษา ผลการวิเคราะห์จะถูกนาํเสนอในรูปแบบ 
แผนท่ีซอ้นทบั ภาพวิเคราะห์แบบลายเสน้บนภาพถ่ายทางอากาศและภาพสาํรวจภาคสนาม แผนภูมิ
รูปตดั ภาพจาํลอง ซ่ึงการแสดงผลเหล่าน้ี จะทาํใหส้ามารถเห็นภาพและเขา้ใจภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม
ในเชิงภูมินิเวศวิทยาไดช้ดัเจนข้ึน 
 

 



 
 

 
 

บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ 

 
 การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงนิเวศระหว่างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามกบัรูปแบบ
การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามในดา้นโครงสร้างเชิงนิเวศ บทบาท รูปแบบการใชป้ระโยชน์ 
คุณค่า และการบริการเชิงนิเวศ โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงผลของการนาํเคร่ืองมือในการวิจยัมา
วิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา โดยอยูใ่นกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาและการบริการ
เชิงนิเวศ ซ่ึงไดก้ล่าวถึงในเน้ือหาของวิธีดาํเนินการวิจยัในบทท่ี 4 การวิเคราะห์ภูมิทศัน์ดา้นต่างๆมี
วตัถุประสงค์เพื่อการมองภูมิทศัน์แบบองค์รวม พร้อมทั้งทาํความเขา้ใจโครงสร้างของภูมิทศัน์      
ป่าบุ่งป่าทาม และความสมัพนัธ์เชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีความเช่ือมโยงกบัลกัษณะการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยท่ี์อยูโ่ดยรอบ การวิเคราะห์ในบทน้ี จะดาํเนินการโดยใชก้รอบทางความคิดท่ีตั้ง
ไวต้ามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงการวิเคราะห์มีเน้ือหาดงัน้ี 

5.1 ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม (Landscape structure) 
5.2 บทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
      บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้  
      (Landscape functions and Landscape utilization) 
5.3 พลวตัและการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม (Landscape change) 
5.4 คุณค่าและบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม (Ecosystem services) 

 5.5 การสรุปผลการวิเคราะห์ 
 

 
แผนภมิูท่ี 5-1 กรอบทางความคิดในกระบวนการวเิคราะห์ 
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5.1 ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
ในการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความ

เขา้ใจเก่ียวกับองค์ประกอบภูมินิเวศและโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ ในการวิเคราะห์
โครงสร้างของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะวิเคราะห์ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

1) องคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
- เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้า  
- เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเสน้สาย  
- พื้นท่ีภูมิทศัน์  

2) โครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ จากกระบวนการทางภูมิทศัน์  
- โครงสร้างธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม (Landform) 
- การกระทาํของแม่นํ้าสงครามซ่ึงมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม (Water) 
- รูปแบบ องคป์ระกอบพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม (Floodplain) 
- ปัจจยัดา้นฤดูกาล (Climate) 
- นิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม (Vegetation) 

 

 
แผนภมิูท่ี 5-2 กรอบการวเิคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของระบบนิเวศภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

 

 
 
 
 
 



124 
 

 
 

5.1.1 องค์ประกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
จากภาพ 5-1 ซ่ึงแสดงองคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา  

สามารถอธิบายไดว้่าโครงสร้างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณจุดบรรจบลาํนํ้ ายามลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง มีองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 
(Forman and Godron, 1986) สามารถบ่งช้ีจากลกัษณะทางกายภาพของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา โดยมีองคป์ระกอบ 3 ประเภทดงัน้ี  

- เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้า (Stream corridors) 
- เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเสน้สาย (Line corridors)   
- พื้นท่ีภูมิทศัน์ (Patch)  
1) เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้า (ดูภาพท่ี 5-2) เป็นองคป์ระกอบทาง 

ภูมิทศัน์พื้นท่ีท่ีแม่นํ้ าสงครามไหลผา่นพื้นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง ซ่ึงมีพืชทนนํ้ า ปกคลุมอยูต่ลอดริมฝ่ัง
ของลาํนํ้ า รูปแบบองคป์ระกอบภูมิทศัน์ลกัษณะน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยอยูภ่ายใน ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบ
นํ้ าท่วมถึง, พื้นท่ีริมตล่ิง, พื้นท่ีป่าภายในท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่าพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง และส่วนท่ีเป็น
ขอบของป่า ซ่ึงอยูติ่ดพื้นท่ีเปิดโล่ง  

2) เสน้ทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเสน้สาย (ดูภาพท่ี 5-2) ท่ีอยูใ่นป่าบุ่งป่าทามจะ 
ประกอบดว้ย ร่องนํ้ า คนัดินธรรมชาติ แนวพุ่มไมห้รือตน้ไมท่ี้พบบริเวณรอยต่อของพื้นท่ีป่ากบั
พื้นท่ีเกษตรกรรม เส้นทางเดินเทา้ภายในป่าบุ่งป่าทาม โดยมีทั้งส่วนท่ีเป็นทางเดินบนพื้นราบ และ
ส่วนท่ีเป็นขอบทางเดินขา้งร่องนํ้ าเลก็ๆ ซ่ึงจะพบไดเ้ฉพาะฤดูนํ้ าแลง้ ส่วนในฤดูนํ้ าหลาก เส้นทาง
ร่องนํ้ าและทางเดินเทา้เหล่าน้ีจะกลายเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างบุ่ง ใน ป่าบุ่งป่าทามกบัแม่นํ้ า
สงคราม ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นเสน้ทางเขา้ออกของปลา  

3) พื้นท่ีภูมิทศัน์ (ดูภาพท่ี 5-2) เป็นกลุ่มของพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัอยูบ่ริเวณ 
เดียวกนัหรือเป็นป่าท่ีปกคลุมเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มป่าไผ ่กลุ่มไมย้นืตน้ กลุ่มทุ่งหญา้ กลุ่มพื้นดิน  
 

จากการศึกษาองค์ประกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามซ่ึงอยู่ในกรอบทฤษฎีทาง   
ภูมินิเวศวิทยา ทาํให้เขา้ใจโครงสร้างเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามและแม่นํ้ าสงครามไดม้าก
ข้ึน การทาํความเขา้ใจในเร่ืองโครงสร้างในกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา มีอีกวิธีหน่ึง คือ 
การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์จากกระบวนการทางภูมิทศัน์ ซ่ึงกล่าวในเน้ือหาถดัไป 
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ภาพที่ 5-1 ภาพจาํลองแสดงองคป์ระกอบภมูินิเวศของภมูิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ศึกษา
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ภาพที่ 5-2 รูปตดัขวางองคป์ระกอบภมูินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในรูปแบบต่างๆ 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556
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5.1.2 โครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ จากกระบวนการทางภูมิทศัน์  
การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะอธิบายเก่ียวกบัระบบนิเวศท่ี

มีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์โดยมีปัจจยัธรรมชาติมาจากแนวด่ิง และแนวราบ ซ่ึงมีระบบการทบัซอ้น
เป็นชั้นๆ มีรายละเอียด มีดงัน้ี 

5.1.2.1 โครงสร้างธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี  
-โครงสร้างธรณีสณัฐาน  
- วิวฒันาการความลาดของสณัฐาน  
- กระบวนการธรณีสณัฐาน  

1) โครงสร้างธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม สามารถบ่งช้ีไดว้า่เป็น 
โครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอยร้ิวคล่ืน ซ่ึงเกิดจากการตกตะกอนและการทบัถมกนัของ
อนุภาคดินเหนียว ซิลต ์หรือทราย ผสมกนั โดยโครงสร้างลกัษณะน้ีบ่งช้ีไดจ้ากรูปแบบทิศทางการ
ไหลของนํ้ า ซ่ึงมีการเคล่ือนยา้ยอยู่เสมอ จึงทาํให้เกิดโครงสร้างแบบร้ิวรอยคล่ืน และบ่งช้ีจาก
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นแบบท่ีราบสลบัลอนคล่ืนขนาดเลก็ โดยทาํความเขา้ใจจากระดบัความสูง
ของภูมิประเทศป่าบุ่งป่าทาม (ดูรายละเอียดของเคร่ืองมือในการวิจยัในบทท่ี 4) ซ่ึงในพ้ืนท่ีราบหรือ
ท่ีลุ่มตํ่าจะมีระดบัความสูงอยูท่ี่ 140-160 เมตร และในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินลอนลูกคล่ืนมีระดบัความสูง
อยู่ท่ี 160-180 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง (ดูภาพท่ี 5-3) จะเห็นไดว้่าระดบัความสูงของ      
ภูมิประเทศมีความต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย การบ่งช้ีโครงสร้างของธรณีสัณฐานจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงและอธิบายถึงวิวฒันาการของภูมิทศัน์  

2) วิวฒันาการความลาดของสณัฐานหรือภูมิวฏัจกัรของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
บริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง สามารถบ่งช้ีไดว้่า เป็นการเปล่ียนแปลงของภูมิวฏัจกัรในช่วงท่ีสาม 
โดยบ่งช้ีจากลกัษณะความลาดของภูมิทศัน์บริเวณลุ่มนํ้ าน้ี ซ่ึงมีความชนัระหว่างพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีก
พื้นท่ีหน่ึงค่อนขา้งตํ่า (ดูภาพท่ี 4-9 ในบทท่ี4) และมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแบบท่ีราบสลบัลอน
คล่ืนขนาดเลก็ ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเน้ือหาโครงสร้างธรณีสัณฐาน นอกจากน้ี ยงัสามารถบ่งช้ีได้
จากแม่นํ้ าสงคราม ท่ีมีลกัษณะรูปแบบของลาํนํ้ าคดเค้ียวเป็นอยา่งมาก (ดูภาพท่ี 3-8 ในบทท่ี 3) ซ่ึง
การกวดัแกวง่ของแม่นํ้าทาํใหภู้มิทศัน์กลายสภาพเป็นพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง กระบวนการภูมิวฏัจกัรน้ี 
มีอิทธิพลจากภูมิอากาศ ความรุนแรงจากการกระทาํของลาํนํ้ า และระดบัความสูงของธรณีสัณฐาน 
ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นเหตุใหมี้การพดัพาและทบัถมของตะกอน เกิดเป็นภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม
ในลกัษณะต่างๆ   
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ภาพที่ 5-3 ระดบัชั้นความสูงบริเวณพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม
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3) กระบวนการธรณีสณัฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามจุดบรรจบลาํนํ้ายามลุ่มนํ้า 
สงครามตอนล่าง ซ่ึงมีโครงสร้างธรณีสณัฐานเป็นพื้นท่ีราบสลบัลอนคล่ืนขนาดเลก็ มีตวักระทาํทาง
ธรณีสัณฐานท่ีสาํคญั คือ นํ้ าฝนและแม่นํ้ าสงคราม เม่ือฝนตกบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงแห่งน้ี 
จะเกิดกระบวนการเซาะกร่อนท่ีผิวหนา้ดิน นํ้ าฝนจะชะลา้งหนา้ผิวดินและพดัพาไปทบัถมกนั ใน
พื้นท่ีลุ่มตํ่าและเกิดเป็นผนืดินใหม่ หากมีการชะลา้งอยา่งรุนแรงอยา่งเช่นในฤดูนํ้ าหลาก หนา้ผวิดิน
จะถูกชะลา้ง และพดัพาออกไปเป็นตะกอนนํ้ าพดัพา โดยตะกอนเหล่าน้ีจะไปสะสมอยูบ่ริเวณปาก
แม่นํ้าสงคราม ในขณะเดียวกนัพื้นผวิดินจะดูดซึมนํ้าฝนลงสู่ดินชั้นถดัไปกลายเป็นนํ้ าใตดิ้นและซึม
ออกมาตามลําห้วย ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการวัฏจักรของนํ้ าและหินท่ีมีผลกระทบต่อกัน 
กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัมาก เม่ือฝนตกและเกิดเป็นผนืนํ้ ากวา้งใหญ่ในฤดูนํ้ าหลาก 
ผนืนํ้าบริเวณท่ีราบนํ้าท่วมถึงแห่งน้ีจะระเหย เกาะตวัลอยข้ึนไปบนชั้นบรรยากาศและกลัน่ตวัลงมา
เป็นฝน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดพืชพรรณ และทาํให้เกิดการหมุนเวียนของความช้ืนผ่านอากาศ 
เคล่ือนท่ีไปยงับริเวณต่างๆ เกิดเป็นฤดูกาลประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง  
 

 
ภาพท่ี 5-4 ภาพจาํลองแสดงวฏัจกัรนํ้าและกระบวนการธรณีสัณฐานของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
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แผนภมิูท่ี 5-3 วฏัจกัรนํ้าและกระบวนการธรณีสัณฐาน 

จากการศึกษาโครงสร้างธรณีสัณฐานของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม สามารถบ่งช้ีไดว้่าบริเวณ
ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงมีโครงสร้างธรณีสัณฐานเป็นแบบท่ีราบสลบัลอนคล่ืนขนาดเลก็ ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่ป่าบุ่งป่าทามมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแบบท่ีราบนํ้าท่วมถึง 

 
5.1.2.2 การกระทาํของแม่นํ้าสงครามซ่ึงมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะศึกษาและ 

บ่งช้ีในเร่ืองต่อไปน้ี  
- การพดัพานํ้าและการทบัถมตะกอนของแม่นํ้าสงคราม 
- รูปแบบของแม่นํ้าสงคราม  
- ลกัษณะของทอ้งนํ้าของแม่นํ้าสงคราม  

1) การพดัพานํ้าและการทบัถมตะกอนของแม่นํ้าสงคราม จะพดัพานํ้าและพดัพา 
ตะกอนไดต้ ํ่า เน่ืองจาก มีขนาดเลก็แต่มีปริมาณมาก ซ่ึงมีสาเหตุจากการตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่างซ่ึงเป็นตอนปลายของลาํนํ้ า ผนวกกับความลาดชันของท้องนํ้ า ค่อนข้างน้อย อีกทั้ ง
โครงสร้างของทอ้งนํ้ า มีพื้นผิวขรุขระมากข้ึน ส่งผลให้ความเร็วของกระแสนํ้ าลดลง การพดัพานํ้ า
และตะกอนจึงเป็นไปอยา่งชา้ๆ การทบัถมจะมีมากข้ึนจนกระทัง่ถึงปากแม่นํ้ าสงคราม กระแสนํ้ าท่ี
ไหลชา้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหน้ํ้ าค่อยๆท่วมพ้ืนท่ีราบนํ้ าท่วมถึงแห่งน้ี จนกระทัง่เกิดนํ้ าท่วมขงัเป็น
เวลานานถึง 3-4 เดือนโดยจะเกิดในช่วงฤดูนํ้าหลาก สาเหตุน้ีจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดป่านํ้าท่วม 
หรือ เกิดเป็นภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

จากภาพท่ี 5-5, 5-6 และแผนท่ี 5-1 พบวา่การกดัเซาะสณัฐานของแม่นํ้าสงคราม 
บริเวณหนา้วดัพระเนาวใ์นช่วงฤดูนํ้ าหลาก เป็นการกดัเซาะตล่ิงอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผิวหน้าดิน
ของตล่ิงพงัทลายในแนวตั้ง ตะกอนจึงเกิดการทบัถมกนับริเวณขอบตล่ิงของลาํนํ้ า เกิดเป็นหาดยื่น 
ซ่ึงจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูนํ้ าแลง้ นอกจากน้ี ตะกอนอีกส่วนหน่ึงท่ีเกิดจากการกดัเซาะ
ของลาํนํ้า จะถูกผลกัไปทบัถมกนัในฝ่ังตรงขา้มของตล่ิงท่ีถูกกดัเซาะ 
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แผนที่ 5-1 กระบวนการกดัเซาะสัณฐานของแม่นํ้าสงครามบริเวณภมูิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
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ภาพที่ 5-5 การจาํลองการกดัเซาะสัณฐานโดยแม่นํ้าสงคราม บริเวณพื้นที่ศึกษา ในช่วงฤดูนํ้าหลาก (วดัพระเนาว ์บา้นศรีเวินชยั) 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

 
ภาพที่ 5-6 การจาํลองการกดัเซาะสัณฐานโดยแม่นํ้าสงคราม บริเวณพื้นที่ศึกษา ในช่วงฤดูนํ้าแลง้ (วดัพระเนาว ์บา้นศรีเวนิชยั) 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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2) รูปแบบของแม่นํ้าสงคราม เกิดจากการกดัเซาะสณัฐานโดยลาํนํ้า การกดัเซาะ 
จะทาํใหเ้กิดร่องตะกอนนํ้าพดัพา โดยมีลกัษณะเป็นร่องลาํนํ้าแบบโคง้ตวดั (Meandering channels)  

 
แผนท่ี 5-2 รูปแบบลาํนํ้าแบบโคง้ตวดั (Meandering channels) ของแม่นํ้าสงคราม 

แหล่งท่ีมา : แผนท่ี 3-8 จากการดดัแปลงในบทท่ี 3  

จากแผนท่ี 5-2 สามารถอธิบายไดว้า่ร่องลาํนํ้ าแบบโคง้ตวดั มีสาเหตุมาจากแม่นํ้า 
สงครามไหลผา่นพื้นท่ีราบ รูปร่างของลาํนํ้ าจึงมีลกัษณะคดเค้ียว นํ้าไหลไม่แรง การไหลของนํ้ าจะ
ทาํให้เกิดการกดัเซาะของตล่ิง ตะกอนของตล่ิงท่ีถูกกดัเซาะจะถูกผลกัไปทบัถมกนับริเวณฝ่ังตรง
ขา้มเกิดเป็นหาดยื่น และทบัถมกนัจนเกิดเป็นพื้นท่ีราบ เส้นทางคดโคง้ของแม่นํ้ าสงคราม จะเป็น
จุดนาํท่ีทาํใหเ้กิดการไหลลดัของลาํนํ้าดงันั้น จึงพบบึงโคง้รูปแอกววั บริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง 
การกระทาํของลาํนํ้าท่ีทาํใหเ้กิดลกัษณะของบึงโคง้รูปแอกววั ซ่ึงถือเป็นการกระทาํหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิด
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในป่าบุ่งป่าทาม  

3) ลกัษณะทอ้งนํ้าของแม่นํ้าสงคราม มีลกัษณะขรุขระในแนวขวาง  (ดูภาพ 5-7)  
แต่มีลกัษณะแบนราบในแนวยาว อีกทั้งมีความชนัของร่องลาํนํ้ านอ้ยมากโดยมีความลาดชนัเฉล่ีย
ประมาณ 1-2% บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าสงครามตอนล่างจะไม่พบลานตะพกั เน่ืองจากมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบกวา้งใหญ่  

 
ภาพท่ี 5-7 รูปตดัขวางโครงสร้างทอ้งนํ้า (Bed roughness) ของแม่นํ้าสงครามท่ีมีลกัษณะพ้ืนผิวขรุขระ  



134 
 

 
 

จากการศึกษาการกระทาํของแม่นํ้ าสงคราม สามารถบ่งช้ีไดว้่าป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา เป็นภูมิทศัน์ท่ีเกิดจากการกระทาํของแม่นํ้ าสงคราม ซ่ึงมีผลทาํใหมี้การตกตะกอนและทบัถม
เกิดเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ และกาํเนิดเป็นพืชพรรณท่ีสามารถทนนํ้าท่วมขงัไดเ้ป็นเวลานาน  
 

5.1.2.3 รูปแบบองคป์ระกอบพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทามพื้นท่ีลุ่มนํ้า 
สงครามตอนล่าง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง หรือ ท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า ท่ีมีนํ้ าท่วมถึงจากแม่นํ้ า
เป็นประจาํทุกปี มีรายละเอียดในการศึกษาและบ่งช้ีดงัน้ี  

- รูปแบบสณัฐานของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
- องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 

5.1.2.3.1 รูปแบบสณัฐานของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  
มีกระบวนการหลกัมาจาก การกดัเซาะในแนวราบของแม่นํ้า ซ่ึงเม่ือแม่นํ้ากดัเซาะไปเร่ือยๆจะทาํให้
มีท่ีราบมากข้ึนและเกิดการทบัถมตะกอน จนกระทัง่กลายเป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง รูปแบบสัณฐาน
พื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงบริเวณน้ี สามารถบ่งช้ีไดว้่า เป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงแบบ Convex floodplain 
ซ่ึงบ่งช้ีจากลกัษณะธรณีสัณฐานและรูปแบบของลาํนํ้ าท่ีเป็นแบบโคง้ตวดั พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะเกิด
จากการทบัถมภายในแม่นํ้ าไปเร่ือยๆระหว่างท่ีแม่นํ้ าเหวี่ยงตวัไปมา การกระทาํของแม่นํ้ าจะทาํให้
ฝ่ังหน่ึงเกิดการทบัถมตะกอนกลายเป็นท่ีราบกวา้ง แต่อีกฝ่ังหน่ึงจะถูกแม่นํ้ ากดัเซาะและพดัพา
ตะกอนออกไป กลายเป็นสันทรายหรือคนัดินธรรมชาติ ในฤดูนํ้ าหลากนํ้ าจะไหลเขา้ไปในส่วนท่ี
เป็นพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงซ่ึงอยู่ถดัจากสันทราย เม่ือระดบันํ้ าลดลง สันทรายจะทาํหนา้ท่ีเป็นคนัดิน
ธรรมชาติกกันํ้าไว ้ทาํใหเ้กิดภูมิประเทศแบบแอ่งนํ้าขงั ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่  
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ภาพที่ 5-8 รูปตดัแสดงสัณฐานของพื้นที่ราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทามที่ทาํการศึกษา
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5.1.2.3.1 องคป์ระกอบที่สาํคญัของพื้นที่ราบนํ้าท่วมถึง (Huggett, 2011) บริเวณป่าบุ่งป่าทามที่ทาํการศึกษา ประกอบดว้ย บึงโคง้รูปแอกววั  
(Oxbow lake), หาดยืน่ (Point bar), คนัดินธรรมชาติ (Natural levee), บุ่ง (Mini-back swamp) และร่องนํ้าธรรมชาติ (Yazoo stream) 
 

 
ภาพที่ 5-9 ภาพจาํลององคป์ระกอบที่สาํคญัของพื้นที่ราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทามที่ทาํการศึกษา
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1) บึงโคง้รูปแอกววั (Oxbow lake) ซ่ึงสามารถบ่งช้ีบึงโคง้รูปแอกววัใน 
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ตามช่วงอายขุองบึงได ้4 รูปแบบ คือ   

- ตาํแหน่งท่ี 1A คือ ช่วงก่อนจะเกิดเป็นบึงโคง้รูปแอกววั ในช่วงเวลาน้ี 
แม่นํ้าสงครามจะกระทาํการกดัเซาะบริเวณ neck cutoff  จนกระทัง่กระแสนํ้าสามารถไหลลดัต่อได ้

- ตาํแหน่งท่ี 1B คือ ช่วงหลงัจากท่ีนํ้าลดัทางเดิน ในช่วงน้ีสณัฐานจะมี 
รูปร่างเป็นเกาะ มีนํ้ าลอ้มรอบ ซ่ึงจะมีลกัษณะน้ีแค่ช่วงระยะแรกของการเกิดบึงโคง้รูปแอกววั 

- ตาํแหน่งท่ี 1C คือ ช่วงท่ีเป็นบึงโคง้รูปแอกววั ซ่ึงเกิดจากการพดัพา 
ของตะกอนของฝ่ังท่ีถูกการกดัเซาะ ไปทบัถมบริเวณปากลาํนํ้าจนกระทัง่ปิดกั้นลาํนํ้ าสายเก่า  

- ตาํแหน่งท่ี 1D คือ บึงโคง้รูปแอกววัท่ีมีลกัษณะสณัฐานเป็นเกาะ มีนํ้ า 
ลอ้มรอบ บึงรูปแบบน้ีเกิดจากการเปล่ียนเส้นทางของแม่นํ้ าสงครามหลายคร้ังในเวลาท่ีรวดเร็ว 
จนกระทัง่เกิดการทบัถมบริเวณทางเช่ือมของแม่นํ้า ดงันั้นนํ้าจึงถูกขงัไวเ้ป็นรูปร่างดงักล่าว 

 
ภาพท่ี 5-10 รูปแบบของบึงโคง้รูปแอกววัในภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google earth 

 

 
ภาพท่ี 5-11 รูปตดัขวางของบึงโคง้รูปแอกววัในภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  

 

จากการศึกษาบึงโคง้รูปแอกววัในภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา พบวา่ 
นํ้าท่ีขงัในบึงรูปแอกววั จะมีเส้นทางเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ าสงครามเฉพาะช่วงฤดูนํ้ าหลาก โดยเช่ือมต่อ
ผา่นร่องนํ้ าขนาดเลก็ท่ีมีโครงข่ายอยูใ่นป่าบุ่งป่าทาม เม่ือนํ้ าหลากเขา้มาในบึงโคง้รูปแอกววั จะทาํ
ใหเ้กิดการไหลเวียนของนํ้าและตะกอน รวมทั้งสตัวน์ํ้ า ทาํใหบ้ริเวณน้ีมีความหลากหลายทางระบบ
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นิเวศ นอกจากน้ี หากสังเกตจากภาพถ่ายทางอากาศ จะพบว่าสีของผืนนํ้ าในบึงโคง้รูปแอกววัจะมี   
สีท่ีเขม้กว่าแม่นํ้ าสงคราม ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดว้่า สีท่ีเขม้กว่าน้ีเกิดจากมีการทบัถมของตะกอน
เป็นจาํนวนมากในช่วงฤดูนํ้ าหลาก นอกจากน้ี เม่ือนํ้ าหลากเขา้มาในบึงโคง้รูปแอกววั จะส่งผลให้
ตะกอนหลากเขา้มาทบัถมบริเวณเกาะกลางอีกดว้ย ซ่ึงทาํให้พื้นท่ีบริเวณน้ีมีระดับสูงกว่าพื้นท่ี
โดยรอบ ตะกอนท่ีทบัถมกนัจะช่วยใหป่้าบุ่งป่าทามยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 

2) หาดยืน่ (Point bar) จะเป็นสณัฐานท่ียืน่ออกไปจากตล่ิงของแม่นํ้า 
สงคราม บริเวณทา้ยนํ้ าจะมีสัณฐานท่ีลาดชนัลงไปในนํ้ า หาดยืน่จะปรากฎเฉพาะในช่วงฤดูนํ้ าแลง้ 
เน่ืองจากเป็นสัณฐานท่ีอยู่ในช่องทางนํ้ าของแม่นํ้ าสงคราม ในฤดูนํ้ าหลากหาดยื่นจึงถูกนํ้ าท่วม 
ถึงแมว้่าจะมีนํ้ าหลากมากๆ หาดยื่นสามารถทนต่อการกดัเซาะของแม่นํ้ าไดดี้ ตวัอย่างหาดยื่นท่ี
ทาํการศึกษา คือ บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์บา้นศรีเวินชยั ซ่ึงสามารถบ่งช้ีไดว้า่ เป็นสณัฐานถาวร  

 
ภาพท่ี 5-12 หาดยืน่ริมแม่นํ้าสงคราม (ตาํแหน่งท่ี 2A ดูในภาพท่ี 5-9) 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 

3) ส่วนคนัดินธรรมชาติท่ีพบบริเวณป่าบุ่งป่าทาม จะเกิดจากการทบัถมของ 
ตะกอนท่ีมีอนุภาคหยาบ ดงันั้น จึงมีระดบัความสูงมากกว่าพื้นท่ีขา้งเคียง คนัดินบริเวณป่าบุ่งป่า
ทามมีลกัษณะเป็นเนินยาวติดริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม ในช่วงฤดูนํ้ าแลง้ คนัดินธรรมชาติจะทาํหน้าท่ี
เป็นขอบของบุ่ง (mini-back swamp) ซ่ึงช่วยใหป่้าบุ่งป่าทามกกัเกบ็นํ้าไวไ้ดใ้นฤดูนํ้าแลง้  

 
ภาพท่ี 5-13 คนัดินธรรมชาติในภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม (ตาํแหน่งท่ี 3 ดูในภาพท่ี 5-9) 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
จากการศึกษารูปแบบองคป์ระกอบพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 
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สามารถบ่งช้ีได้ว่าบริเวณป่าบุ่งป่าทามซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ท่ีมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณนํ้าหลากไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.1.2.4 การศึกษาปัจจยัดา้นฤดูกาล (Climate) 
ภูมิอากาศเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหภู้มิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเกิดพลวตั และเป็นปัจจยัสาํคญั 

ท่ีทาํให้เกิดกระบวนการของนํ้ าฝนตก (Precipitation) และมีความแตกต่างกนัระหว่างฤดูนํ้ าหลาก
และฤดูนํ้าแลง้ ภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองฤดู คือ 

1) ฤดูนํ้าหลาก ในช่วงน้ีนํ้ าท่าของแม่นํ้าสงครามจะสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดนํ้า 
หลากบริเวณป่าบุ่งป่าทาม โดยจะมีช่วงระยะเวลาของฤดูนํ้ าหลากประมาณสามถึงส่ีเดือนในรอบ
หน่ึงปี ซ่ึงจะเกิดนํ้าท่วมระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ช่วงท่ีมีปริมาณนํ้ าท่าสูงสุดคือ เดือน
สิงหาคมและเดือนกนัยายน โดยมีปริมาณนํ้ าฝนสูงถึง 1,800-2,200 มิลลิเมตรต่อปี อิทธิพลนํ้ าฝนจะ
ส่งผลต่อปริมาณนํ้ าท่า ทาํให้ระดบันํ้ าในแม่นํ้ าสงครามสูงข้ึนเร่ือยๆ ผนวกกบัอิทธิพลนํ้ าจากแม่นํ้ า
โขงจะไหลยอ้นเขา้มาสู่แม่นํ้ าสงครามและลาํนํ้ าสาขา ส่งผลให้นํ้ าค่อยๆท่วมพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า
และพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า แผ่ออกเป็นบริเวณกวา้งเกิดเป็นผืนทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ ซ่ึงป่าบุ่งป่าทามจะ
ถูกนํ้าท่วมทัว่บริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มสองฝ่ังลาํนํ้ า  

2) ฤดูนํ้าแลง้ ในช่วงน้ีนํ้ าท่าจะตํ่าลง ส่งผลใหบ้ริเวณป่าบุ่งป่าทามปรากฏเป็น   
ภูมิประเทศลกัษณะต่างๆ ช่วงแรกของการลดของนํ้ า จะเป็นเวลาท่ีผลผลิตของป่าบุ่งป่าทามอุดม
สมบูรณ์ ชาวบา้นจึงใชเ้วลาในช่วงน้ีเขา้มาหาประโยชน์ในป่าบุ่งป่าทาม 

ในการศึกษาปัจจยัดา้นฤดูกาล สามารถบ่งช้ีไดว้า่ภูมิอากาศ เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิด 
พลวตัของป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงอยู่บริเวณจุดบรรจบลาํนํ้ ายามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบ
ลุ่มนํ้ าท่วมถึง จากภาพท่ี 5-14 และภาพท่ี 5-15 จะเห็นไดว้่ามีความแตกต่างกนัระหว่างฤดูนํ้ าหลาก
และฤดูนํ้าแลง้ โดยเฉพาะภาพท่ี 5-16 ท่ีแสดงถึงพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามซ่ึงเป็นการช้ีใหเ้ห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบันํ้ าของปริมาณนํ้ าท่ากบัฤดูกาล ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ าใน
แต่ละเดือนแตกต่างกนั จากการศึกษาปัจจยัดา้นภูมิอากาศ จึงสามารถกล่าวไดว้่า พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสามารถในการรองรับปริมาณนํ้ าหลากไดเ้ป็นอยา่งดี และบ่งช้ี
ไดว้า่ภูมิอากาศ เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดป่าบุ่งป่าทาม 
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ภาพที่ 5-14 แม่นํ้าสงครามในช่วงฤดูนํ้าหลาก บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์หมู่บา้นศรีเวนิชยั 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 21 กรกฎาคม 2555 

 
ภาพที่ 5-15 แม่นํ้าสงครามในช่วงฤดูนํ้าแลง้ บริเวณหนา้วดัพระเนาว ์หมู่บา้นศรีเวนิชยั 

แหล่งที่มา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556
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ภาพท่ี 5-16 ภาพจาํลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณนํ้าท่ากบัฤดูกาล บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึงป่าบุ่งป่าทาม 

 



142 
 

 
 

5.1.2.5 การศึกษานิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม (Vegetation) มีรายละเอียดดงัน้ี 
- โครงสร้างของระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม  

   - การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในป่าบุ่งป่าทาม 
- ความอดทนต่อภาวะนํ้าหลากของพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทาม 

5.1.2.5.1 โครงสร้างของระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม เป็นป่าท่ีมีลกัษณะ 
เฉพาะตวั ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอน โดยมีฤดูกาลกระแสนํ้ าหลากเป็นปัจจยั พืชพรรณ
บริเวณน้ี ประกอบดว้ย พืชพรรณ สตัวท่ี์พึ่งพาอาศยัป่าบุ่งป่าทาม ปัจจยัแวดลอ้มและปัจจยักายภาพ 
(ดูภาพท่ี 5-17)  

5.1.2.5.2 การหมุนเวียนธาตุอาหารและการถ่ายเทพลงังานในป่าบุ่งป่าทาม  
1) กลุ่มผูผ้ลิต (Producers) ไดแ้ก่ พืชพรรณในป่าบุ่งป่าทาม โดยพืช 

พรรณหลกัท่ีพบในป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง คือ ไผก่ะซะ นอกจากน้ีมีพรรณพืชชนิดอ่ืน
ท่ีข้ึนแทรกตวัอยู่ในป่าบุ่งป่าทามอีกหลายชนิด สามารถจาํแนกกลุ่มผูผ้ลิตในพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มผูผ้ลิตบริเวณป่าบุ่งป่าทาม กลุ่มผูผ้ลิตบริเวณป่าดิบแลง้ 

- กลุ่มผูผ้ลิตบริเวณป่าบุ่งป่าทาม เป็นพืชสามารถทนต่อสภาวะนํ้า 
หลากท่วมตามธรรมชาติไดเ้ป็นเวลา 3-4 เดือน ประกอบดว้ยไมพุ้่ม ไมห้นาม ไมข้นาดเล็ก พืชผกั 
พืชนํ้า หญา้ และเห็ด ไดแ้ก่ ตน้เสียว ตน้เบน็นํ้า ตน้ไผป่่า ตน้ไผก่ะซะ หนามข้ีแฮดทาม ตน้หูลิง ตน้
กระดนั ตน้เม่า ตน้ทม ตน้ข้ีเหล็ก ตน้กระโดนนํ้ า ผกักระเฉดทาม ผกัไซ่ทาม ผกัข้ีบ่อ ผกัข้ีนาค 
ผกัแวน่ ผกักาดฮอง ผกัปังนํ้า เห็ดผึ้งทาม แหน เทา ผกับุง้ ผกัปอด บวัแดง ผอื และหญา้แฝก เป็นตน้ 

- กลุ่มผูผ้ลิตบริเวณป่าดิบแลง้ เป็นพืชท่ีถูกนํ้าหลากท่วมในช่วงสั้นๆ 
ประกอบดว้ย ไมย้ืนตน้ เครือไมแ้ละกาฝากต่างๆ ไดแ้ก่ ตน้ตะเคียน ตน้ยาง ตน้พะยอม ตน้สะแบง 
ตน้แห่ ตน้เปือย ตน้หวา้จ่อย ตน้มะเด่ือ ตน้กากะเลา เครือหมากยาง เครือนมววั เครือตดหมา เครือ
หมาวอ้ เคือหุน เครือซูตทาม เครือผกัไหม เครือมนัแซง หวายนํ้า กาฝากมะดนั เป็นตน้ 

2) กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) แบ่งตามพื้นท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค ดงัน้ี  
- กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีราบ ไดแ้ก่ เขียด กบ งู หนู ปลิง กะปอม 

ไสเ้ดือน จ้ิงหรีด หนู ผเีส้ือ นกกระยาง นกเอ้ียง นกเขา นกไก่นา นกเป็ด แมลงต่างๆ กุง้ หอย ปู ปลา  
- กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีลุ่มตํ่า ไดแ้ก่ กุง้ หอย ปู ปลา เต่า นก  

หนู งู เขียด กบ เอ่ียน แมงดา แมลง จ้ิงหรีด เป็นตน้ 
- กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นหนอง บึง บุ่ง หรือ แม่นํ้า ไดแ้ก่ ปลา 

หนงั หอย กุง้ แมง ปลารากกลว้ย ปลาซิว เป็นตน้ 
3) ผูย้อ่ยสลาย (Decomposer) ไดแ้ก่ กลุ่มแบคทีเรียและรา 
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ภาพที่ 5-17 รูปตดัแสดงโครงสร้างของภมูิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ที่มีกระบวนการทางนํ้าและฤดูกาลเป็นปัจจยัหลกั
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5.1.2.5.3 ความอดทนต่อภาวะนํ้าหลากของพืชพรรณในป่าบุ่งป่าทามข้ึนอยู ่
กบัระยะเวลาของภาวะนํ้าหลากและปริมาณนํ้าท่า อิทธิพลเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีทาํใหป่้าบุ่งป่าทามเกิด
พลวตัและมีความอดทนต่อภาวะนํ้ าท่วม ซ่ึงพืชพรรณท่ีสังเกตไดง่้ายในองคป์ระกอบป่าบุ่งป่าทาม 
ไดแ้ก่ พืชพรรณบริเวณหาดยืน่ คนัดินธรรมชาติ และบึงโคง้รูปแอกววั โดยพืชพรรณบริเวณน้ีจะมี
ความสมัพนัธ์กบันํ้าหลากและตะกอนท่ีถูกพดัพามาทบัถม เช่น  

1) พืชพรรณท่ีพบบริเวณหาดยืน่ ไดแ้ก่ พืชตระกลูฝ้าย ออ้ และหญา้  
ซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณหาดยืน่แค่เพียงช่วงเวลาฤดูนํ้ าแลง้ เม่ือเกิดฤดูนํ้ าหลาก พืชพรรณเหล่าน้ีจะถูกพดั
พาไปตามกระแสนํ้ าท่ีแปรปรวนอยู่เสมอ เม่ือฤดูกาลนํ้ าหลากผ่านไปพืชพรรณบริเวณหาดยื่นจะ
กาํเนิดพนัธ์ุไมเ้หล่าน้ีใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงรูปแบบการเกิดกระบวนการน้ีจะดาํเนินต่อไปเป็นวฏัจกัร 

2) พืชพรรณท่ีพบบริเวณคนัดินธรรมชาติ ไดแ้ก่ พืชตระกลูไผ ่เช่น       
ไผ่กะซะ พืชพรรณเหล่าน้ีจะพบบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าสงคราม และพบไดใ้นท่ีลุ่มของป่าบุ่งป่าทาม 
พืชพรรณบริเวณคนัดินธรรมชาติจะมีความสามารถอดทนต่อนํ้าท่วมไดสู้งเม่ือเกิดนํ้าหลาก 

3) พืชพรรณท่ีพบบริเวณบึงโคง้รูปแอกววั แบ่งเป็นสองประเภท คือ พืช 
พรรณท่ีอยูริ่มฝ่ังบึงนํ้ า ไดแ้ก่ พืชตระกูลไผ ่และพืชพรรณท่ีอยูภ่ายในเกาะไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ เม่ือนํ้ า
หลากเขา้มาในบึงโคง้รูปแอกววั จะส่งผลให้ตะกอนหลากเขา้มาทบัถมบริเวณเกาะกลาง พื้นท่ี
บริเวณน้ีจึงมีระดบัสูงกวา่พื้นท่ีโดยรอบ ดว้ยเหตุน้ีพืชพรรณบริเวณบึงโคง้รูปแอกววั จึงมีทั้งส่วนท่ี
ถูกนํ้าหลากและส่วนท่ีไม่ถูกนํ้าหลาก ดงันั้นจึงทาํใหพ้บพืชพรรณไมย้นืตน้บริเวณบึงโคง้รูปแอก 

จากการศึกษานิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทาม ทาํใหพ้บวา่จุดเด่นของป่าแห่งน้ี คือ  
เป็นป่าท่ีมีความอดทนต่อภาวะรบกวนของกระแสนํ้ าหลากในระดบันํ้ าท่ีสูงสุดได ้หลงัจากท่ีนํ้ าลด
ระดบัลง พืชพรรณในป่าบุ่งป่าทามจะค่อยๆฟ้ืนฟูตวัเอง โดยสร้างลาํตน้ใหม่หลงัจากหมดภาวะนํ้ า
หลาก ดงันั้นจึงสามารถบ่งช้ีไดว้่า พนัธ์ุพืชเหล่าน้ีเป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถปรับตวัอยูก่บัภูมิทศัน์ท่ีมี
นํ้ าท่วมไดจ้ริง ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหพ้ืชพนัธ์ุเหล่าน้ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นการศึกษาองค์ประกอบ       

ภูมินิเวศ แลโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จากกระบวนการทางภูมิทศัน์ ตาม
กรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการทางภูมิทศัน์ของป่าบุ่งป่าทามไดม้ากข้ึน ซ่ึง
สามารถนําความเขา้ใจด้านโครงสร้างไปใช้ในการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศเพ่ือบ่งช้ีและจาํแนก
ลกัษณะภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในเน้ือหาต่อไปได ้
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5.2 การศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์บริเวณพืน้ทีป่่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํา้หลากและฤดูนํา้แล้ง  

ในการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม มีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายหน้าท่ี
ของภูมิทศัน์และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหนา้ท่ีของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามกบัลกัษณะการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์โดยการศึกษาดา้นบทบาทจะมีความเช่ือมโยงกบัฤดูกาลและโครงสร้างของ
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีไดด้าํเนินการวิเคราะห์ไปในเน้ือหาก่อนหนา้น้ี ในการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศ
ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม จะศึกษาและวิเคราะห์ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

1) บทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
- การบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าหลาก 
- การบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าแลง้ 

2) การวิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม  
- การบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าหลาก 
- การบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าแลง้ 

3) สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิงนิเวศและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 
 

 
แผนภมิูท่ี 5-4 กรอบการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม
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5.2.1 บทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
จากการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของภูมิทศัน์ ส่งผลให้เกิดกระบวนการบ่งช้ีบทบาท

ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในดา้นภูมินิเวศโดยอยู่ในกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา ซ่ึงในการบ่งช้ี
บทบาทของภูมิทศัน์ จะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาตามฤดูกาลและพลวตัของภูมิทศัน์ ดงัน้ี 

5.2.1.1 การบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าหลาก 
1) บทบาทในฐานะผูผ้ลิต (Production function) คือ เป็นแหล่งผลิตอาหาร นํ้า  

และออกซิเจนใหก้บัสตัวต่์างๆในป่าบุ่งป่าทามและมนุษยท่ี์อาศยัอยูโ่ดยรอบ 
2) บทบาทในฐานะพ้ืนท่ีรองรับความตอ้งการในเชิงพื้นท่ี (Carrying function)  

คือ เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ํ้ า เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์และเป็นพื้นท่ีจบัสตัวน์ํ้ า 
3) บทบาทในฐานะผูค้วบคุม (Regulation function) คือ เป็นพื้นท่ีรองรับนํ้าหลาก 

และตะกอน ซ่ึงทาํใหเ้กิดการสะสมแร่ธาตุและหมุนเวียนอาหารทั้งในดิน นํ้าและอากาศ  
4) บทบาทในฐานะผูบ่้งบอกสารสนเทศ (Information function) คือ แสดงความ 

เป็นมาของการประกอบอาชีพในพื้นท่ี เช่น อาชีพประมงนํ้าจืด และอาชีพคา้ขายจากการทาํปลาร้า  
5.2.1.2 การบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าแลง้ 
1) บทบาทในฐานะผูผ้ลิต (Production function) คือ เป็นแหล่งผลิตอาหาร นํ้า  

วตัถุดิบ และออกซิเจนใหก้บัสตัวต่์างๆในป่าบุ่งป่าทามและมนุษยท่ี์อาศยัอยูโ่ดยรอบ 
2) บทบาทในฐานะพ้ืนท่ีรองรับความตอ้งการในเชิงพื้นท่ี (Carrying function)  

คือ เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัวต่์างๆ เป็นพื้นท่ีจบัสตัวน์ํ้ า พื้นท่ีเล้ียงสตัว ์และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
3) บทบาทในฐานะผูค้วบคุม (Regulation function) คือ เป็นพื้นท่ีท่ีช่วยรักษา 

ความหลากหลายทางระบบนิเวศใหค้งอยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง  
4) บทบาทในฐานะผูบ่้งบอกสารสนเทศ (Information function) คือ แสดงความ 

เป็นมาของการประกอบอาชีพในพื้นท่ี เช่น อาชีพเสริมจากการนาํวตัถุดิบในป่าบุ่งป่าทามมาผลิต
เป็นเคร่ืองมือการประมง เคร่ืองใชไ้มส้อยในครัวเรือน และการนาํไปขายเป็นสินคา้เด่นของชุมชน 

 
ตารางท่ี 5-1 บทบาทเชิงนิเวศของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทามทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 
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5.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ของมนุษย์บริเวณพืน้ที่ป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดู
นํา้หลากและฤดูนํา้แล้ง 

จากการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทาม ส่งผลให้เกิดกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
ทั้งในฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแล้ง โดยอยู่ในกรอบทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา ซ่ึงในการบ่งช้ี จะ
แบ่งเป็นสองช่วงเวลาตามฤดูกาลและพลวตัของภูมิทศัน์ ดงัน้ี 

5.2.2.1 การบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าหลาก 
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีถูกใชป้ระโยชน์โดยมนุษยใ์นช่วงฤดูนํ้าหลาก สามารถจาํแนกโดย 

ใชบ้ทบาทเชิงนิเวศเป็นเกณฑ ์ซ่ึงแบ่งได ้2 ประเภท คือ  
1) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร  

- การนาํพืชพรรณต่างๆ มารับประทานหรือนาํไปขาย โดยชาวบา้นจะล่องเรือเขา้ 
ไปในป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเก็บยอดใบไม ้ยอดแขนงไผ ่เห็ด และสาหร่ายนํ้ าจืด มาปรุงอาหาร เช่น ยอด
กระโดนนํ้ า ยอดแขนงไผก่ะซะ เห็ดผึ้งทาม และเทา เป็นตน้ การเก็บพืชพรรณจากป่าบุ่งป่าทาม มี
ทั้งการเกบ็เพื่อรับประทานสด และการเกบ็เพื่อนาํมาถนอมอาหาร 
  - การนาํปลาหรือสัตวท่ี์จบัไดจ้ากป่าบุ่งป่าทาม มารับประทานหรือนาํไปขาย เช่น 
ปลาชนิดต่างๆ ผึ้ง รังผึ้ง ต่อ แตน เป็นตน้ 

2) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งวางเคร่ืองมือหาปลา โดยชาวบา้น 
จะนาํวสัดุท่ีหาไดใ้นธรรมชาติไปประกอบเป็นเคร่ืองมือหาปลาในบริเวณพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงจะ
ดาํเนินการในช่วงก่อนถึงฤดูนํ้ าหลาก เพื่อรอการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ า และรอปลามาติดกบัดกั 
เม่ือถึงช่วงท่ีนํ้ าลดระดบัลง ชาวบา้นท่ีดกัปลาไว ้จะนาํปลาท่ีดกัไดอ้อกมาจากเคร่ืองมือหาปลา 

 
ภาพท่ี 5-18 รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าหลาก 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 9-11 กนัยายน 2555 และ 17 มกราคม 2556 
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5.2.2.2 การบ่งช้ีรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าแลง้ 
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีถูกใชป้ระโยชน์โดยมนุษยใ์นช่วงฤดูนํ้าแลง้ สามารถจาํแนกโดย 

ใชบ้ทบาทเชิงนิเวศเป็นเกณฑ ์ซ่ึงแบ่งได ้5 ประเภท คือ  
1) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร  

- การนาํพืชพรรณต่างๆมารับประทานหรือนาํไปขาย โดยชาวบา้นจะเขา้ไปหา 
ประโยชน์บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในช่วงนํ้ าลดระดับลง เพื่อนําผลผลิตจากป่าบุ่งป่าทามมา
ประกอบอาหาร ไดแ้ก่ การเขา้ไปขดุมนัแซง มนัแกว หน่อไมก้ะซะ การเขา้ไปเกบ็พืชผกัต่างๆ 
  - การนาํปลาหรือสัตวท่ี์จบัไดจ้ากป่าบุ่งป่าทาม มารับประทาน เช่น ปลาท่ีติดคา้ง
อยูต่าม บุ่ง หนอง กดุ และหอยทรายบริเวณริมหาดในแม่นํ้าสงคราม  

2) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งจบัสตัวน์ํ้ า สามารถแบ่งการใช ้
ประโยชน์ตามลกัษณะพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามไดเ้ป็น 3 พื้นท่ี คือ 

- หนอง และบุ่ง ท่ีอยูใ่นป่าบุ่งป่าทาม มีทั้งพื้นท่ีจบัสตัวน์ํ้ าสาธารณะของชุมชน 
หรือชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ และพ้ืนท่ีท่ีชาวบา้นสามารถประมูลหนองหรือบุ่ง เพื่อทาํการจบั
สัตวน์ํ้ าหรือปลาในเชิงการคา้ การประมูลหนองหรือบุ่งเพื่อจบัปลาจะเป็นการปิดกั้นเส้นทางของ
ปลาท่ีอาศยัอยู่ในป่าบุ่งป่าทาม โดยจะปิดกั้นตรงรอยต่อระหว่างหนองกบัเส้นทางเช่ือมต่อแม่นํ้ า
สงคราม ซ่ึงจะทาํในช่วงแรกของการลดระดบัลงของนํ้า การจบัปลาลกัษณะน้ีเรียกวา่ การกดัปลา  

- กดุ คือ บึงโคง้รูปแอกววั ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม จะถูกจดัเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์
และฟ้ืนฟพูนัธ์ุปลาของชุมชน โดยจะเป็นมีช่วงเวลาในการอนุญาตใหจ้บัสตัวน์ํ้ าเพียงไม่ก่ีเดือน 

3) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นพื้นท่ีเล้ียงสตัว ์โดยชาวบา้นจะนาํ ววั  
ควาย มาเล้ียงบริเวณรอบหนองหรือบุ่งภายในป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงบริเวณน้ีจะมีหญา้ ผกั ตน้ไม ้และ
เครือไม ้ท่ีเป็นอาหารของสตัว ์เช่น ผกัปังนํ้า หญา้ไผ ่ใบเครือกดูนอ้ย เป็นตน้ 

4) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นพื้นท่ีการเกษตร เร่ิมมาจากความอุดม 
สมบูรณ์ของดินทามในป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นดินท่ีเกิดจากการพดัพาและการทบัถมของตะกอน
ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก ดังนั้นชาวบา้นจึงนิยามทาํการเกษตรในพ้ืนท่ีทาม ซ่ึงสามารถแบ่งการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาตามลกัษณะของพืชท่ีปลูก เป็น 3 ประเภท คือ 
  - พื้นท่ีท่ีปลูกขา้วนาแซงในทาม จะเป็นการปลูกเพื่อบริโภคในครัว ซ่ึงจะปลูก
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กลห้นองนํ้าเพื่อความสะดวกในเร่ืองการจดัการนํ้าเขา้มาใชใ้นแปลงขา้ว  
  - พื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจในทาม เช่น การปลูกตน้ยคูาลิปตสั มีทั้งการปลูกบริเวณ
ริมพื้นท่ีนาแซงในทาม เพื่อเป็นร่มเงา และการปลูกเพื่อการคา้ 
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  - พื้นท่ีท่ีปลูกพืชผกัสวนครัวในทาม จะเป็นการปลูกเพ่ือบริโภคในครัว โดยจะ
ปลูกผสมผสานบริเวณนาแซง และบริเวณริมหนอง พืชท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ มนัแกว แตง มะเขือ บวบ 
ถัว่ พริก ขา้วโพด ฟักทอง และผกัต่างๆ เช่น ผกักาด ผกัชี หอม กระเทียม เป็นตน้ 

5) การใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งวตัถุดิบในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
- แหล่งวตัถุดิบดา้นเช้ือเพลิง เช่น ถ่าน ฟืน มีวตัถุดิบจากพรรณไมท่ี้มีสภาพผพุงั 
- แหล่งวตัถุดิบสาํหรับการทาํเคร่ืองมือใชส้อยภายในครัวเรือน ไดแ้ก่ หญา้คา ไม ้

ไผ ่ตน้ผอืนา ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีสามารถประดิษฐเ์ป็น เคร่ืองจกัสาน สบู่ เป็นตน้ 
- แหล่งวตัถุดิบสาํหรับการทาํเคร่ืองมือหาปลา 
- แหล่งวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการทาํท่ีอยูอ่าศยั เช่น ไผก่ะซะ 
- แหล่งพืชสมุนไพร 

 
ภาพท่ี 5-19 รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณป่าบุ่งป่าทามในฤดูนํ้าแลง้ 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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5.3 การศึกษาพลวตัและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าบุ่งป่าทาม (Landscape Change) 
การศึกษาในเร่ืองน้ี  จะเป็นการทําความเข้าใจถึงความแตกต่างของพลวัตกับการ

เปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม โดยพลวตัเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติซ่ึงจะมีการ
เกิดซํ้า เป็นวฏัจกัร ส่วนการเปล่ียนแปลงเกิดจากกระบวนการทางภูมิทศัน์และกิจกรรมของมนุษย ์
 
5.3.1 พลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

ฤดูกาล ท่ีมีต่อปริมาณนํ้ าท่า ระดบันํ้ าและระยะเวลา เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหภู้มิทศัน์ป่าบุ่ง
ป่าทามเกิดพลวตั โดยพลวตัจะสมัพนัธ์กบัขนาดพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่งเช่น ช่วง
ฤดูนํ้ าหลาก พืชท่ีอยู่ในป่าบุ่งป่าทามจะถูกครอบคลุมด้วยกระแสนํ้ าหลาก และถูกรบกวนด้วย
ปริมาณนํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะเกิดหน่ึงคร้ังในรอบหน่ึงปีเป็นประจาํทุกปี เม่ือระดบันํ้ าลดลง ภูมิทศัน์จึง
เร่ิมเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูและเขา้สู่กระบวนการทางนิเวศอีกคร้ังเป็นวฏัจกัรไปเร่ือยๆ ทั้งน้ีระดบั
นํ้ าและเวลา ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ภูมิทศัน์เกิดพลวตั เป็นตน้ การท่ีโครงสร้างในระบบนิเวศยงั
เกิดพลวตัอยูน่ั้น มีผลใหร้ะบบนิเวศเกิดความเสถียรและสามารถดาํเนินต่อไปไดเ้ป็นวฏัจกัร  
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5.3.2 การเปลีย่นแปลงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
 การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเกิดจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี
ป่าบุ่งป่าทามไปเป็นพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามไปเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม ไดแ้ก่ สวนยคูาลิปตสั นาขา้ว และพืชไร่ รวมทั้งแหล่งนํ้า  

 
ภาพท่ี 5-20 การเปล่ียนแปลงของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

แหล่งท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร และการสาํรวจ, 17 มกราคม 2556 
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5.4 การศึกษาคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
 จากการศึกษาบทบาทและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ทาํให้ทราบ
ว่าป่าบุ่งป่าทามเป็นป่าท่ีให้บริการเชิงนิเวศต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองน้ีจะ
แบ่งเป็น 2 เร่ืองดงัน้ี 
  
5.4.1 การบริการเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 

5.4.1.1 การบริการเชิงนิเวศในฤดูนํ้าหลาก 
1) บริการดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ออกซิเจน ปลาชนิดต่างๆ ยอดแขนงไผก่ะซะ เทา  

ยอดกระโดนนํ้า เห็ดผึ้งทาม  
2) บริการดา้นการควบคุม คือ ทาํใหเ้กิดการหมุนเวียนของนํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก  

เกิดเป็นวฏัจกัรนํ้า ทาํใหฝ้นตกถูกตอ้งตามฤดูกาล 
3) บริการดา้นวฒันธรรม เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติและทาํใหเ้กิดวฒันธรรม 

ปลาแดก ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะตวัของชุมชนลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง 
4) บริการดา้นการสนบัสนุน มีการทบัถมของตะกอน เกิดกระบวนการการ 

สงัเคราะห์แสง และการสร้างอาหารใหส้ตัวน์ํ้ า 
 

 
ภาพท่ี 5-21 การใหบ้ริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามในช่วงฤดูนํ้าหลาก 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 9 กนัยายน 2555 
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5.4.1.1 การบริการเชิงนิเวศในฤดูนํ้าแลง้ 
1) บริการดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ปลาชนิดต่างๆ เห็ดต่างๆ ไข่มดแดง ผกัขะแยง ตน้ 

ผอื แมลง ปอ เกลือ  
2) บริการดา้นการควบคุม คือ เป็นแหล่งออกซิเจน เป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้า ช่วยใหมี้ 

แหล่งนํ้าใชใ้นฤดูนํ้าแลง้ 
3) บริการดา้นวฒันธรรม เป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาดา้นสมุนไพรของ 

ชาวบา้น เป็นแหล่งท่ีทาํใหว้ฒันธรรมการขดูเอียดเกลือจากดินทาม 
4) บริการดา้นการสนบัสนุน เกิดกระบวนการการสงัเคราะห์แสง 

 
ภาพท่ี 5-22 การใหบ้ริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามในช่วงฤดูนํ้าแลง้ 

แหล่งท่ีมา : การสาํรวจ, 9 กนัยายน 2555 

 
 
 
5.4.1 คุณค่าของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
 จากการศึกษาการบริการเชิงนิเวศ และบทบาทของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ทาํให้ทราบว่าป่า
บุ่งป่าทาม มีคุณค่าต่อมนุษยใ์นดา้นการเป็นแหล่งวตัถุดิบและเป็นแหล่งอาหาร ซ่ึงทาํใหชุ้มชนท่ีอยู่
โดยรอบป่าบุ่งป่าทาม มีความกินดีอยู่ดี มีการดาํรงชีวิตท่ีพอเพียง และเน่ืองดว้ยบริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ า
สงครามตอนล่างเป็นพื้นท่ีประมงนํ้ าจืด ชาวบา้นจึงมีปลาและผกัเป็นอาหารหลกั จึงทาํใหช้าวบา้น
บริเวณน้ีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง นอกจากน้ีในแต่ละหมู่บา้นยงัมีความสัมพนัธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 
สงัเกตจากยงัมีการแลกปลาแลกขา้วกนัอยูใ่นหมู่คนแก่คนเฒ่า  
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5.5 การสรุปผลการวเิคราะห์ 
 การสรุปผลจะเป็นการตอบคาํถามในการวิจยั ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 มีเน้ือหาดงัน้ี 
 1) โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเป็นอยา่งไรและสาํคญัอยา่งไร 

2) พลวตัของแม่นํ้าสงครามส่งผลต่อโครงสร้าง บทบาท ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  
และการปรับตวัของชุมชนอยา่งไร  

3) ป่าบุ่งป่าทามมีผลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งไร และหากป่าบุ่งป่าทามถูก 
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลอยา่งไรต่อชุมชน 
 

5.5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ดา้นโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
ลกัษณะโครงสร้างของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม สามารถศึกษาไดจ้ากองคป์ระกอบภูมินิเวศ 

และโครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์จากกระบวนการทางภูมิทศัน์ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบภูมินิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณบริเวณจุดบรรจบลาํนํ้า 
ยามลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง มีองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย เส้นทาง
เช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบแนวพืชริมลาํนํ้ า (Stream corridors) เส้นทางเช่ือมต่อภูมิทศัน์แบบเส้นสาย 
(Line corridors) และพ้ืนท่ีภูมิทศัน์ (patch) โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะประกอบกนัข้ึนเป็น
โครงสร้างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากกระบวนการทางภูมิทศัน์ มีปัจจยัมาจาก
กระบวนการธรณีสัณฐาน (Geomorphic processes), การกระทาํของแม่นํ้ า (Fluvial processes), 
ฤดูกาล (Climate) และพืชพรรณ (Vegetation)  

2) โครงสร้างทางกายภาพของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามบริเวณบริเวณจุดบรรจบลาํนํ้า 
ยามลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง มีปัจจยัในการเกิดกระบวนการทางภูมิทศัน์ 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

 
- โครงสร้างธรณีสณัฐานเป็นโครงสร้างตะกอนอนินทรียแ์บบรอยร้ิวคล่ืนโดย 

มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแบบท่ีราบสลบัลอนคล่ืนขนาดเล็ก การเปล่ียนแปลงของภูมิวฏัจกัรอยู่
ในช่วงท่ีสาม (Old age Stream) และวสัดุประกอบสัณฐานเป็นวสัดุทบัถมตะกอนโดยมีตวันาํพา 
(Transported parent materials) จากการศึกษา สามารถสรุปไดว้่าป่าบุ่งป่าทามมีลกัษณะภูมิประเทศ
เป็นแบบท่ีราบนํ้ าท่วมถึง ซ่ึงมีรูปแบบสัณฐานของพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงเป็นแบบConvex Floodplain 
ซ่ึงมีนํ้ าท่วมถึงจากแม่นํ้าเป็นประจาํทุกปี องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงบริเวณป่าบุ่ง
ป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาประกอบดว้ยบึงโคง้รูปแอกววั หาดยื่น คนัดินธรรมชาติ บุ่ง และร่องนํ้ า
ธรรมชาติ  
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- การกระทาํของแม่นํ้าสงครามท่ีมีผลต่อภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม สามารถบ่งช้ีได ้
ว่ารูปแบบของแม่นํ้ าสงคราม มีรูปแบบลาํนํ้ าโคง้ตวดั (Meandering channels) ดงันั้นการพดัพานํ้ า
และการทบัถมตะกอนของแม่นํ้ าสงครามจึงตํ่า เน่ืองจากลกัษณะทอ้งนํ้ าและลานตะพกัลาํนํ้ าของ
แม่นํ้าสงครามมีลกัษณะขรุขระในแนวขวาง แต่มีลกัษณะแบนราบในแนวยาว อีกทั้งมีความชนัของ
ร่องลาํนํ้ าเฉล่ีย 1-2% จึงทาํให้กระแสนํ้ าไหลชา้ ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าจะค่อยๆท่วมพื้นท่ีราบนํ้ า
ท่วมถึงแห่งน้ี จนกระทัง่นํ้ าท่วมขงัเป็นเวลานาน 3-4 เดือน ดว้ยสาเหตุน้ี การกระทาํของแม่นํ้ า
สงคราม จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม  

- ภูมิอากาศเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหภู้มิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเกิดพลวตั ภูมิอากาศ 
บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองฤดู คือ ฤดูนํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 

- ป่าบุ่งป่าทามเป็นป่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอน  
โดยมีฤดูกาลและกระแสนํ้ าหลากเป็นปัจจยั พืชพรรณหลกัท่ีพบในป่าบุ่งป่าทามลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง คือ ไผก่ะซะ ซ่ึงเป็นเป็นพืชสามารถทนต่อสภาวะนํ้ าหลากท่วมตามธรรมชาติไดเ้ป็นเวลา 
3-4 เดือน สัตวท่ี์พึ่งพาอาศยัป่าบุ่งป่าทามมีหลากหลายชนิด สัตวท่ี์เด่น คือ ปลา ซ่ึงเขา้มาอาศยัอยู่
เป็นจาํนวนมากในฤดูนํ้าหลาก  
 

5.5.2 สรุปผลด้านการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและวิเคราะห์
รูปแบบการใช้ประโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม การปรับตวัของชุมชนทั้ งในฤดู       
นํ้าหลากและฤดูนํ้าแลง้ 

5.5.2.1 สรุปบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม 
จากการศึกษาบทบาทเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามทั้งในฤดูนํ้าหลากและฤดู 

นํ้ าแลง้ สามารถสรุปบทบาทของป่าบุ่งป่าทามไดเ้ป็น สามารถแบ่งประเภทของบทบาทเชิงนิเวศ
ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เป็นสองลกัษณะ คือ บทบาทโดยตรงและบทบาทโดยออ้ม ซ่ึงจะกาํหนด 
การให้บริการเชิงนิเวศต่อส่ิงมีชีวิตเป็นบทบาทโดยตรง ส่วนการทาํหนา้ท่ีของภูมิทศัน์จะกาํหนด
เป็นบทบาทโดยออ้ม สามารถแบ่งเป็นสองช่วงระยะเวลาได ้ดงัน้ี 

1) ช่วงฤดูนํ้าหลาก บทบาทโดยตรงของป่าบุ่งป่าทาม คือ เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ 
สตัว ์เช่น สตัวน์ํ้ า สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า เป็นตน้ บทบาทโดยออ้ม คือ เป็นพื้นท่ีรองรับนํ้าและตะกอน   

2) ช่วงฤดูนํ้าแลง้ บทบาทโดยตรงของป่าบุ่งป่าทาม คือ เป็นแหล่งทรัพยากรดา้น 
ต่างๆสําหรับมนุษย ์เช่น พืชพรรณ สามารถใชเ้ป็นอาหาร เช้ือเพลิงหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับทาํ
เคร่ืองมือใชส้อยต่างๆ นาํสัตวน์ํ้ าขนาดเลก็มาเป็นอาหาร และเป็นแหล่งเกลือ เป็นตน้ ส่วนบทบาท
โดยออ้ม คือ เป็นท่ีปรับสมดุลใหก้บัพื้นท่ีรอบขา้ง  
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5.5.2.2 สรุปรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม  
1) ช่วงฤดูนํ้าหลาก มีรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม โดย การใช ้

ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งวางเคร่ืองมือหาปลา  
2) ช่วงฤดูนํ้าแลง้ มีรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม โดย การใชเ้ป็น 

แหล่งอาหาร พื้นท่ีจบัสตัวน์ํ้ า พื้นท่ีเล้ียงสตัว ์พื้นท่ีเกษตรกรรมแหล่งวตัถุดิบ 
  5.5.2.3 การปรับตวัของมนุษยท่ี์อยูร่อบพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม  

1) ช่วงฤดูนํ้าหลาก ชาวบา้นสามารถปรับตวัอาศยัอยูไ่ดโ้ดย การมีท่ีพกัอาศยัท่ีมี 
ลกัษณะเป็นเรือนสองชั้น ยกพื้นสูงมีใตถุ้น และทุกบา้นจะมีเรือเป็นของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ
สาํหรับหาอาหารในช่วงฤดูนํ้าหลาก ส่วนการประกอบอาชีพในช่วงเวลาน้ี คือ การหาปลา การหมกั
ปลาร้าเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นอาหารในยามฤดูนํ้าแลง้ การผลิตเคร่ืองมือสาํหรับหาปลา และการผลิตของใช้
ในครัวเรือน  

2) ช่วงฤดูนํ้าแลง้ ชาวบา้นปรับตวัโดยการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น 
อาชีพหลกัในฤดูน้ี นอกจากน้ีชาวบา้นจะเร่ิมเขา้ไปหาประโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นทั้ง
แหล่งนํ้าใช ้และแหล่งอาหาร 
 

5.5.3 สรุปผลดา้นความสาํคญัของป่าบุ่งป่าทาม 
จากการศึกษาดา้นการเปล่ียนแปลง ทาํใหพ้บวา่ ป่าบุ่งป่าทามมีขนาดลดลงจากอดีตเป็น 

อย่างมาก อีกทั้งป่าบุ่งป่าทามบางแห่งเร่ิมเส่ือมสภาพลง หากป่าบุ่งป่าทามถูกรบกวนจากกิจกรรม
ของมนุษยจ์นกระทัง่พลวตัท่ีเคยมีอยูเ่ดิมเปล่ียนแปลงไป การใหบ้ริการเชิงนิเวศท่ีป่าบุ่งป่าทามเคยมี
กจ็ะหมดไปอยา่งชา้ๆหรือกะทนัหนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการอนุรักษข์องชุมชนและการใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามอยา่งเหมาะสม  
 



บทที ่6 
บทสรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาโครงสร้างเชิงนิเวศของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม และวิเคราะห์
รูปแบบการใชป้ระโยชน์จากภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม พร้อมทั้งอธิบายบทบาทเชิงนิเวศ และคุณค่าของ
ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีผลต่อชุมชน โดยใชก้รอบทางความคิดดา้นภูมินิเวศวิทยาและการบริการเชิงนิเวศ
เป็นสาํคญั ผลการศึกษาจะทาํใหส้ามารถเห็นองคร์วมของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในเชิงภูมินิเวศวิทยา
ไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงในความสัมพนัธ์ระหว่างภูมิทศัน์กบักิจกรรมของมนุษยน์ั้น จะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อภูมิทศัทั้งในดา้นโครงสร้าง บทบาท และการบริการเชิงนิเวศ  
 เน้ือหาในบทน้ี จะกล่าวถึงบทสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา ทั้งในดา้นการดาํเนินการวิจยั การ
วิเคราะห์ผลการวิจยั และผลของการวิจยั ซ่ึงสามารถนาํกระบวนการท่ีได้มาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
สาํหรับการวางแผนและเสนอแนะกระบวนการในการใชป้ระโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามไดต่้อไป 
 
6.1 บทสรุปทีไ่ด้จากการศึกษา 

1) จากวตัถุประสงคด์า้นการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม โดยการใช ้
ทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาเป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการทาํความ
เขา้ใจถึงระบบนิเวศและความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างกบับทบาทเชิงนิเวศวิทยา โดยการใช้
วิธีการบ่งช้ีและจาํแนกลกัษณะภูมิทศัน์ ซ่ึงจากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า โครงสร้างภูมิทศัน์    
ป่าบุ่งป่าทามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา เป็นระบบนิเวศหน่ึงของพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง 
ซ่ึงภายในป่าบุ่งป่าทามจะมีลกัษณะโครงสร้างสณัฐานเป็นลอนลูกคล่ืน โดยจะไล่ระดบัความสูงจาก
ขอบของป่าถึงแม่นํ้ าสงครามซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีต ํ่าท่ีสุด เม่ือถึงช่วงฤดูนํ้ าหลาก ส่วนของพื้นท่ีป่าบุ่งป่า
ทามจะถูกนํ้ าท่วมทั้งหมด ส่วนในฤดูนํ้ าแลง้ พื้นท่ีระดบัตํ่ากว่าท่ีอยู่ภายในป่าบุ่งป่าทามนั้น จะ
กลายเป็นพื้นท่ีนํ้ าขงั และกาํเนิดพืชพรรณท่ีสามารถทนนํ้าท่วมไดเ้ป็นเวลานาน    

จะเห็นไดว้่าโครงสร้างภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เกิดจากกระบวนการทางภูมิทศัน์ ซ่ึงมีปัจจยั
หลกัมาจากฤดูกาล โครงสร้างของป่าบุ่งป่าทามและระบบแม่นํ้ าสงครามท่ีมีความเช่ือมโยงกนัน้ี จะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของป่าบุ่งป่าทามไดต่้อไป 

2) จากวตัถุประสงคด์า้นการบ่งช้ีบทบาทเชิงนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามและวิเคราะห์ 
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของมนุษยบ์ริเวณพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม ทั้งในฤดูนํ้ าหลากและฤดูนํ้ าแลง้ โดย
ใชท้ฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาเป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา และมีทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจาํแนก
และบ่งช้ีลกัษณะภูมิทศัน์ ซ่ึงจากผลการวิจยัสามารถสรุปไดส้องประเดน็ ดงัน้ี  
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- บทบาทของภูมิทศัน์ จะมีความแปรผนัตามกบัโครงสร้างภูมิทศัน์ ซ่ึงบทบาทโดยตรง  
คือ เป็นพื้นท่ีท่ีใหป้ระโยชน์จากการใชโ้ครงสร้างภูมิทศัน์โดยมนุษยแ์ละสตัว ์ส่วนบทบาทโดยออ้ม 
คือ กระบวนการทางภูมิทศัน ์เช่น เป็นพื้นท่ีรองรับนํ้าหลากและตะกอน  

- รูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามโดยมนุษย ์จะเป็นคาํตอบจากการศึกษา 
บทบาทโดยตรงของภูมิทศัน์ โดยรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม  คือ เป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งวางเคร่ืองมือหาปลา พื้นท่ีจบัสตัวน์ํ้ า พื้นท่ีเล้ียงสัตว ์พื้นท่ีเกษตรกรรม และเป็นแหล่งวตัถุดิบ
สาํหรับการผลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

การศึกษาบทบาทเชิงนิเวศและรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม จะทาํให้
เขา้ใจถึงการปรับตวัของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่รอบพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามไดม้ากข้ึน ซ่ึงชาวบา้นจะ
ปรับตวัโดยการสร้างพื้นท่ีพกัอาศยัแบบยกใตถุ้นสูง และใชเ้รือเป็นพาหนะสาํหรับหาอาหาร เพื่อ
ปรับตวัอยูก่บัแม่นํ้ าสงครามท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ าในฤดูนํ้ าหลาก อีกทั้งสามารถปรับตวั
อยู่กบัพลวตัของพื้นท่ีโดยเลือกประกอบอาชีพท่ีมีความเก่ียวขอ้งแม่นํ้ าสงคราม ซ่ึงหมายถึง การ
ประกอบอาชีพประมงนํ้าจืดในช่วงฤดูนํ้าหลาก และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงฤดูนํ้าแลง้  

จากผลการวิจยัเร่ืองการปรับตวั ทาํใหพ้บว่าชาวบา้นสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งพา
อาศัยทรัพยากรจากป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทางระบบนิเวศ และมี
ความสาํคญัสาํหรับมนุษย ์เน่ืองจากป่าบุ่งป่าทามเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดว้ยเหตุผลน้ีจึงทาํ
ให้มนุษยเ์ขา้มาเลือกอาศยัอยู่บริเวณพ้ืนท่ีราบนํ้ าท่วมถึงลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง จากการศึกษา
รูปแบบการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทาม และการปรับตวัของมนุษย ์ทาํให้ทราบว่ามนุษย์
ไดรั้บประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทามมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ซ่ึงการศึกษาในเร่ืองน้ีจะเป็นส่ิงท่ี
นาํไปสู่การอธิบายถึงผลของการบริการเชิงนิเวศท่ีป่าบุ่งป่าทามมีต่อชุมชนไดต่้อไป 

3) จากวตัถุประสงคด์า้นการศึกษาพลวตัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์        
ป่าบุ่งป่าทาม โดยใชท้ฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาเป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา สามารถสรุปจาก
ผลการวิจยัไดส้องประเดน็ ดงัน้ี  

- พลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม มีปัจจยัสาํคญัมาจากฤดูกาลและปริมาณนํ้าท่าของ 
แม่นํ้ าสงคราม โดยพลวตัจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูนํ้ าหลากเป็นประจาํทุกปี พลวตัท่ีเกิดเป็นวฏัจกัรน้ี 
ส่งผลให้ชาวบา้นท่ีอยู่บริเวณลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่าง จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบั
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีขอ้จาํกดัทางธรรมชาติได ้   

- การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม เกิดจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ 
พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามไปเป็นพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามไปเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม ไดแ้ก่ สวนยคูาลิปตสั นาขา้ว และพืชไร่ รวมทั้งแหล่งนํ้า 
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 จากผลการวิจยัดา้นพลวตัและการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ทาํให้พบว่าทั้ง
สองกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์ เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อโครงสร้างและบทบาทของภูมิทศัน์ 
ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าพลวตัท่ีเกิดข้ึนจากแม่นํ้ าสงครามเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้เกิด          
ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ดังนั้นหากพลวตัยงัสามารถดาํเนินต่อไป โครงสร้างและบทบาทท่ีป่าบุ่ง       
ป่าทามเคยมี ก็จะยงัคงเดิมหรือใกลเ้คียง แต่หากพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามค่อยๆถูกรบกวน 
จนกระทัง่ลบเลือนและหายไปในท่ีสุด เม่ือนั้นจะถึงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีสาํคญัท่ีสุด ซ่ึง
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทาํใหป่้าบุ่งป่าทามหมดไป 

4) จากวตัถุประสงคด์า้นการศึกษาคุณค่า และการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามท่ีมีต่อ 
ชุมชน โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัการบริการเชิงนิเวศเป็นกรอบทฤษฎีหลกัในการศึกษา สามารถสรุปได้
ว่าป่าบุ่งป่าทามเป็นป่าท่ีให้การบริการเชิงนิเวศต่อชุมชนในหลายๆดา้น ซ่ึงในการศึกษาดา้นการ
บริการเชิงนิเวศน้ี เป็นผลมาจากการศึกษารูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามของมนุษย ์
โดยบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงป่าบุ่ง
ป่าทามมีความสามารถในการใหบ้ริการดา้นการผลิต ดา้นการควบคุม ดา้นวฒันธรรม และดา้นการ
สนบัสนุน การบริการในดา้นต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการกินดีอยูดี่ของมนุษย ์ซ่ึงทาํใหป่้าบุ่งป่าทาม
มีคุณค่าต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ โดยเฉพาะคุณค่าในการเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารท่ีสาํคญั 

จากผลการวิจัยด้านการบริการเชิงนิเวศ ทาํให้ทราบถึงการแลกเปล่ียนของบริการจาก                  
ป่าบุ่งป่าทามท่ีมีต่อชุมชน นอกจากน้ียงัทาํให้พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริการเชิงนิเวศ คือ 
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือความตอ้งการ
ดา้นการผลิตมีมากข้ึน เช่น เม่ือความตอ้งการปลาและผลผลิตจากป่าบุ่งป่าทามมีมากข้ึน จะเกิดการ
บุกรุกป่าบุ่งป่าทามโดยกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การสร้างเข่ือนหรือการจบัปลาอย่างผิดธรรมชาติ 
จะส่งผลใหบ้ทบาทดา้นการควบคุมและวฒันธรรมท่ีเคยมีลดลง ทาํใหเ้กิดนํ้ าหลากท่วมมากข้ึนหรือ
ลดลงอยา่งผดิปกติ เป็นผลใหว้ฒันธรรมปลาแดกท่ีมีเคยมีค่อยๆจางลง และเส่ือมไปตามกาลเวลา 

5) จากบทสรุป จะเห็นไดว้า่ ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการวิจยัได ้
เป็นอย่างดี และอยูใ่นกรอบการศึกษาท่ีกาํหนดในตอนตน้ โดยบทสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา คือ การ
ไดเ้ห็นภาพและทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในเชิงภูมินิเวศวิทยา ซ่ึงสามารถแบ่งประเด็นใน
การทาํความเขา้ใจไดเ้ป็น 3 เร่ือง คือ ดา้นโครงสร้าง บทบาทและการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์      
ป่าบุ่งป่าทาม โดยมีทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยาเป็นกรอบทฤษฎีหลกั ซ่ึงทฤษฎีน้ีสามารถอธิบายถึง
โครงสร้างเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทามไดอ้ย่างครอบคลุม นอกจากประเด็นดงักล่าวแลว้ การศึกษา   
ภูมินิเวศวิทยา ยงัสามารถแตกประเด็นไปถึงการทาํความเขา้ใจถึงความสามารถของป่าบุ่งป่าทามท่ี
ใหบ้ริการเชิงนิเวศต่อชุมชนไดอี้กดว้ย 
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ภาพท่ี 6-1 บทสรุปดา้นโครงสร้าง บทบาท และการเปล่ียนแปลงเชิงนิเวศของภมิูทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
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6.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
6.2.1 การใชป้ระโยชนภู์มิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามของมนุษยท่ี์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์

ในดา้นการบริการเชิงนิเวศ   
การใชป้ระโยชน์ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูนํ้ าแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชาวบ้านสามารถเข้าไปหาประโยชน์จาก             
ป่าบุ่งป่าทามไดส้ะดวก จากการศึกษารูปแบบการใชป้ระโยชน์ภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามของของมนุษย ์
ทาํให้พบว่า พลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามมีอิทธิพลต่อการเขา้มาหาประโยชน์ ซ่ึงสามารถมอง
เป็นสองแง่ คือ การใชป้ระโยชน์โดยยงัรักษาคุณค่าทางดา้นการบริการเชิงนิเวศไวค้งเดิม รูปแบบน้ี
จะเป็นการรักษาพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามใหค้งอยูแ่ละเกิดเป็นพลวตัไดต่้อไป ซ่ึงจะส่งผลถึง
การใหบ้ริการเชิงนิเวศต่อชุมชนทั้งในเชิงนิเวศและเชิงสังคม โดยสังเกตไดจ้าก ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก 
ป่าบุ่งป่าทามจะเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะปลา ซ่ึงปลาเหล่าน้ีเป็นปลาธรรมชาติ 
อพยพมาจากแม่นํ้ าโขงเขา้สู่แม่นํ้ าสงครามเพ่ือมาหาอาหารและวางไข่ โดยจะเร่ิมอพยพเขา้มาช่วง
ตน้ฤดูนํ้ าหลาก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ าโขงมี
ระดบัสูงข้ึน จึงหลากยอ้นเขา้มาในแม่นํ้ าสงครามและท่วมบริเวณป่าบุ่งป่าทามในลุ่มนํ้ าสงคราม
ตอนล่าง ดว้ยลกัษณะเฉพาะของพรรณพืชในป่าบุ่งป่าทามท่ีมีตน้ไผ่กะซะ และพนัธ์ุพืชไมเ้ล้ือย
ต่างๆ ทาํให้เหมาะกบัการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของปลา นอกจากน้ี ป่าบุ่งป่าทามยงัเป็นท่ีรองรับนํ้ า
และตะกอน ซ่ึงมีกระแสนํ้ าเป็นตวัพดัพาเอาตะกอนมาทบัถมในพ้ืนท่ีทาม ทาํให้พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
มีดินตะกอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการทาํการเกษตร ส่วนในช่วงฤดูนํ้ าแลง้ ป่าบุ่งป่าทาม
จะเป็นแหล่งทรัพยากรดา้นต่างๆสาํหรับมนุษย ์และเป็นพื้นท่ีท่ีปรับสมดุลใหก้บัพื้นท่ีรอบขา้ง 

การเขา้มาหาประโยชน์บริเวณพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามในแง่ถดัมา คือ การใชป้ระโยชน์โดยไม่
คาํนึงถึงคุณค่าทางดา้นการบริการเชิงนิเวศ ซ่ึงการเขา้มาหาประโยชน์ดว้ยวิธีน้ีจะส่งผลให้พลวตั
ของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามเกิดความแปรปรวนและค่อยๆหายไปอยา่งไม่สามารถเรียกกลบัมาคืนได ้
เม่ือพลวตัของภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามหายไป โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีเคย
เกิดพลวตัจึงถูกทาํลายตามไปดว้ย พลวตัท่ีค่อยๆหายไปน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางตรงโดยการ
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือการเปล่ียนแปลงทางออ้ม เช่น การ
ใชปุ๋้ยเคมีในการทาํนาบริเวณรอบป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงจะทาํใหป่้าบุ่งป่าทามค่อยๆเส่ือมสภาพลง 

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ทาํใหพ้บว่า พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามมีขนาด
ลดลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก อีกทั้งป่าบุ่งป่าทามในลุ่มนํ้ าสงครามตอนล่างมีขนาดพ้ืนท่ีลดลง 
หากยงัไม่มีมาตรการในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามอยา่งจริงจงั จะส่งผลให้พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามมี
ปริมาณลดลงไปเร่ือยๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมี
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พื้นท่ีเหล่าน้ีมากข้ึนในอนาคต ดงันั้นจึงเสนอใหท้างภาครัฐและชุมชนกาํหนดใหพ้ื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
เป็นพื้นท่ีอนุรักษท์างดา้นระบบนิเวศ  
 

6.2.2 การนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนภูมิทศัน์ 
การวางแผนและเสนอแนะพื้นท่ีอนุรักษป่์าบุ่งป่าทาม เป็นขั้นตอนทา้ยๆในกระบวนการ 

วางแผนภูมิทศัน์ การจะทาํการวางแผนภูมิทศัน์นั้นจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในกระบวนการของภูมิ
ทศัน์ ซ่ึงการทาํความเขา้ใจน้ีจะนาํไปสู่การประเมินและการวางแผนภูมิทศัน์ไดต่้อไป 
  ในการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนภูมิทศัน์นั้น สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลากหลาย
วิธี แต่ในการเสนอแนะคร้ังน้ี จะเป็นการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการกาํหนดเกณฑ์สําหรับการ
ดาํเนินการสงัเคราะห์แผนท่ีพื้นท่ีอ่อนไหวเชิงส่ิงแวดลอ้ม (Environmentally Sensitive Areas Map) 
ซ่ึงจะทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะการใชภู้มิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามท่ีชดัเจน การกาํหนดป่าบุ่งป่าทามใหเ้ป็นพื้นท่ี
ท่ีมีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนในดา้นบริการเชิงนิเวศได ้
การแบ่งพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

1) พื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มสูง คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีพรรณไมย้นืตน้ข้ึนเป็นกลุ่มหนาแน่น ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจะถูกอนุรักษไ์วเ้พื่อใหร้ะบบนิเวศมีความ  
สมดุลดงัเดิม โดยรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีธรรมชาติ ไม่อนุญาตใหชุ้มชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ แต่สามารถ
ใหก้ารบริการเชิงนิเวศต่อชุมชนในทางออ้ม 
 2)   พื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มปานกลาง คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีมี พรรณไม้
เด่นเป็นไผก่ะซะ และไมพุ้่มต่างๆ ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจะถูกอนุรักษไ์วเ้พ่ือให้บริการเชิงนิเวศต่อชุมชน
โดยตรง อนุญาตใหชุ้มชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ทาํลายระบบนิเวศ 

3)   พื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มตํ่า คือ พื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามท่ีเส่ือมโทรมแลว้ ใน 
ส่วนน้ีจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีอนุญาตใหชุ้มชนเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพื่อทาํการเกษตร และอีกส่วน 
คือ พื้นท่ีท่ีควรฟ้ืนฟใูหป่้าบุ่งป่าทามกลบัมาดงัเดิม 
 จากตวัอย่างของการนําผลการศึกษาไปใช้ในการกาํหนดเกณฑ์สําหรับการดาํเนินการ
สังเคราะห์แผนท่ีพื้นท่ีอ่อนไหวเชิงส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้สาํหรับการนาํผลการศึกษา
ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการวางภูมิทศัน์ในภาพรวม เพ่ือสร้างกรอบให้มนุษยใ์ชท้รัพยากรป่า
บุ่งป่าทามอย่างเหมาะ ทั้งน้ีควรดาํเนินการไปพร้อมกบัการการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามให้เป็น
พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าในแง่การบริการเชิงนิเวศ โดยใหช้าวบา้นในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรการ
อนุรักษเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้ตกลงร่วมกนั และช่วยกนัดูแลรักษาความสมดุลของพ้ืนท่ีไวใ้หย้นืยาวสืบไป 
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6.2.3 กรอบของการศึกษา 
  การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการเร่ิมตน้สร้างความเขา้ใจถึงโครงสร้าง บทบาท การใชป้ระโยชน์
และการบริการเชิงนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม โดยเสนอแนะกระบวนการ หรือวิธีการเพื่อทาํความเขา้ใจ
กบัภูมิทศัน์ ซ่ึงเป็นเพียงขั้นตอนเตรียมขอ้มูลสาํหรับการประเมินภูมิทศัน์เพื่อการวางแผนเท่านั้น 

การวางแผนและเสนอแนะพื้นท่ีอนุรักษป่์าบุ่งป่าทาม จะเป็นขั้นตอนทา้ยๆในกระบวนการ 
วางแผนภูมิทศัน์ ซ่ึงการดาํเนินการวางแผนภูมิทศัน์นั้นจาํเป็นตอ้งเขา้ใจใจกระบวนการของภูมิทศัน์
ก่อน ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงเลือกใช ้ The geodesign framework ของ Steinitz (2012) เป็นกรอบใน
การศึกษา ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการของ Geodesign นั้น เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างการวาง
แผนภูมิทศัน์ ท่ีนกัวางแผน ภูมิสถาปนิก นกัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแมแ้ต่นกัวิทยาศาสตร์ 
เลือกวิธีการน้ีไปเป็นกระบวนการหน่ึงในการวางแผน ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดท้ั้งการวางแผน
พื้นท่ีเปิดโล่งและการวางแผนชุมชน  
 

 
ภาพท่ี 6-2 กรอบการศึกษาในการออกแบบวางแผนภมิูศาสตร์โดย Carl Steinitz  

แหล่งท่ีมา : Steinitz, 2012  
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สรุปกระบวนการวางแผนภูมิทศัน์ใน The geodesign framework Steinitz (2012) มี 6 
ขั้นตอนดงัน้ี คือ  

1) แบบจาํลองสภาพ (Representation models)  
2) แบบจาํลองกระบวนการ (Process models)  
3) แบบจาํลองเพ่ือประเมิน (Evaluation models)  
4) แบบจาํลองการเปล่ียนแปลง (Change models) 
5) แบบจาํลองผลกระทบ (Impact models)  
6) แบบจาํลองเพ่ือการตดัสินใจ (Dicision models)  

(ดดัแปลงและแปลโดย ดนยั ทายตะคุ, 2554) 
กรอบในการศึกษาดงักล่าว สามารถนาํมาใชเ้พื่อสร้างกรอบในการศึกษาท่ีชดัเจน ซ่ึงใน 

การศึกษาคร้ังน้ีจะดาํเนินการเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น จะเห็นไดว้า่ในการวางแผนภูมิทศัน์ จาํเป็นตอ้ง
ใชบุ้คคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆเป็นจาํนวนมาก เพ่ือให้การวางแผนนั้นประสบ
ความสาํเร็จไดม้ากท่ีสุด ต่อกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในภูมิทศัน์นั้นๆ 
 
6.3 ข้อจํากดัในการศึกษา 
  การศึกษาน้ีมีขอ้จาํกดั 2 ดา้น คือ ขอ้จาํกดัการดาํเนินการวจิยัและขอ้จาํกดัในการนาํผล
การศึกษาไปใชใ้นดา้นต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  
  6.3.1 ขอ้จาํกดัในการดาํเนินการวิจยั 

1) ขอ้จาํกดัดา้นขอ้มูล 
   ในขั้นตอนวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีนั้น ไม่สามารถนําขอ้มูลเก่ียวกับแผนท่ีภาพถ่ายทาง
อากาศมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากมีปัญหาทางดา้นงบประมาณและการเขา้ถึงขอ้มูล ดงันั้นจึงใช้
ขอ้มูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2549 มาใชท้ดแทน ซ่ึงไม่ใช่ปีท่ีทาํการศึกษา
ในปัจจุบนั (ปี พ.ศ.2545) แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีเลือกทาํการศึกษาไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ภูมิทศัน์ไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการใชแ้ผนท่ีดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบมากนกั อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ี
เนน้การสาํรวจและการสัมภาษณ์ในพ้ืนท่ีจริงเพื่อให้สามารถเขา้ใจโครงสร้างเชิงนิเวศของภูมิทศัน์
ป่าบุ่งป่าทามและประสบการณ์การดาํรงชีวิตของชาวบา้นท่ีสามารถปรับตวัให้อยู่กบัภูมิทศัน์ท่ีมี
พลวตัได ้จากขอ้จาํกดัท่ีกล่าวมา จึงสรุปไดว้่าการใชแ้ผนท่ีต่างๆนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของขอ้มูลท่ี
เลือกใชใ้นการศึกษา และการสาํรวจในปีปัจจุบนัถือเป็นส่วนสาํคญัท่ีเลือกนาํไปใชป้ระกอบในการ
วิเคราะห์ผลการวิจยั 
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2) ขอ้จาํกดัดา้นเวลา 
   ในการศึกษาน้ี เป็นการทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในเชิงภูมินิเวศวิทยา ซ่ึงมี 
ระยะเวลาในการศึกษาเพียงหน่ึงปี ดงันั้นจึงยงัไม่สามารถอธิบายพลวตัของป่าบุ่งป่าทามไดอ้ย่าง
ครอบคลุม หากตอ้งการศึกษาโดยละเอียด ควรวางแผนเร่ืองระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลใหม้ากกวา่น้ี 
นอกจากน้ี ระยะเวลาและช่วงเวลาในการลงพื้นท่ีสาํรวจ ถือเป็นขอ้จาํกดัอยา่งหน่ึงทางดา้นเวลา 
เน่ืองจาก ในการลงพื้นท่ีศึกษาแต่ละคร้ังควรจะใชเ้วลาในการศึกษา สาํรวจ สัมภาษณ์ให้มากกว่าน้ี 
และมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าน้ี เพ่ือเก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ เช่น ขอ้มูลดา้นพนัธ์ุพืช และสัตว ์
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และมีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน 

3) ขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ีศึกษา  
   ในช่วงฤดูนํ้ าหลากจะมีขอ้จาํกัดในการเขา้ถึงพื้นท่ีศึกษาค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก
รถยนตไ์ม่สามารถเขา้ถึงบางหมู่บา้นท่ีอยูโ่ดยรอบบริเวณป่าบุ่งป่าทามได ้ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชเ้รือเป็น
พาหนะเท่านั้น อีกทั้งการเขา้ไปในป่าบุ่งป่าทามในช่วงฤดูนํ้ าหลากมีความอนัตรายเป็นอย่างมาก 
หากตอ้งการเขา้ถึงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทามในช่วงเวลานั้น ควรมีผูเ้ช่ียวชาญและคุน้เคยกบัป่าบุ่งป่าทาม
เป็นผูน้าํเขา้ไป ส่วนช่วงฤดูนํ้ าแลง้สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามไดโ้ดยง่าย แต่จาํเป็นตอ้งมี
ผูเ้ช่ียวชาญนาํทางไปเช่นกนั เน่ืองจากภูมิทศัน์ภายในป่าบุ่งป่าทามจะมีลกัษณะคลา้ยๆกนั อาจเป็น
สาเหตุใหเ้กิดความสบัสนสาํหรับผูส้าํรวจได ้
  6.3.2 ขอ้จาํกดัในการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นดา้นต่างๆ 
  การศึกษาน้ี เป็นการเสนอวิธีการทาํความเขา้ใจภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทาม ซ่ึงพื้นท่ีป่าบุ่งป่าทาม
บริเวณท่ีเลือกทาํการศึกษาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเฉพาะตวั ทั้งในดา้นฤดูกาล สตัว ์พืชพรรณ และปัจจยั
สาํคญัท่ีทาํใหป่้าบุ่งป่าทามของพื้นท่ีบริเวณน้ีมีความแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน คือ อิทธิพลจากแม่นํ้าโขง 
ดงันั้นหากมีความประสงคท่ี์จะนาํผลการศึกษาน้ีไปใชก้บัป่าบุ่งป่าทามแห่งอ่ืน จึงควรตรวจสอบ
ขอ้มูลต่างๆ ก่อนนาํผลการศึกษาไปใช ้เน่ืองจากพื้นท่ีแต่ละแห่งจะมีเง่ือนไขทางพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั 
  
6.4 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
  การศึกษาน้ีเป็นเพียงจุดเร่ิมของการศึกษาภูมิทศัน์ป่าบุ่งป่าทามในทางภูมินิเวศวิทยาแบบ
องคร์วม ซ่ึงสามารถนาํวิธีการและหลกัการไปใชใ้นการศึกษางานวิจยัอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้
หากตอ้งการเรียนรู้ในเชิงลึกมากกว่าน้ี เช่น การศึกษาในรายละเอียดเฉพาะจุดของป่าบุ่งป่าทามใน
เชิงนิเวศวิทยาหรือในเชิงสังคม ควรมีการดาํเนินการโดยเลือกขอบเขตพื้นท่ีให้เหมาะสมต่อ
การศึกษาแบบเชิงลึก และควรใชเ้วลาอยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษาใหเ้พียงพอต่อการเกบ็ขอ้มูล 
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ประวตัผู้ิเขยีนวทิยานิพนธ์ 
 
 นางสาวบุศรา สําราญเริงจิตต์ เกิดวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2527 มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนบุญวฒันา และสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นในปีการศึกษา 2549 
จากนั้นไดมี้โอกาสเขา้ทาํงานในบริษทัท่ีทาํงานเก่ียวกบัภูมิสถาปัตยกรรมแห่งหน่ึง ทาํใหเ้กิดความ
สนใจในดา้นภูมิสถาปัตยกรรม และมีความตั้งใจศึกษาเรียนต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต ใน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การศึกษาเรียนต่อ
คร้ังน้ีมีความมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ในการทาํงานดา้นภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีความสนใจใน
ดา้นภูมินิเวศและดา้นการวางแผนภูมิทศัน์ ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการทาํความ
เขา้ใจภูมิทศัน์ ดงันั้นจึงเลือกศึกษาพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวทางส่ิงแวดลอ้มเป็นกรณีศึกษา โดยหวงั
ใหอ้งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั มีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดเพื่อ
การศึกษาไดต่้อไป 
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