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Abstract 
 The objective of this study was to identify the 
seasonally-flooded forest change detection using an 
integration of remote sensing and GIS technology. 
The study area, the lower Songkhram river basin, 
covers an area of about 3036 sqkm and is located in 
a part of Nakhon Phanom and Nong Khai provinces. 
Multi-temporal satellite data acquired in 2001 and 
2005 were used to study the changes. The visual 
interpretation of two date imageries was undertaken 
to identify the seasonally-flooded forest in the basin. 
Field survey was conducted to study vegetation cover 
and other related information. The map information 
obtained was digitally encoded in GIS database. The 
overlay operation was then performed to determine 
the changes. This study provided that the seasonally-
flooded forest in the basin covered an area of 89.59 
sqkm and 73.17 sqkm for the year 2001 and 2005 
respectively. The encroachment of other type of land 
uses on the seasonally-flooded forest has areas 
about 10.41, 4.87, 0.48, 0.56 and 0.10 sqkm for the 
deteriorated forest, paddy field, field crop, Eucalyptus 
plantation and water body respectively. GIS-based 
information of the changes provides the depletion of 
seasonally-flooded forest which in turn affect the 
diversity of wet land ecosystem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
 การบู รณาการ เทคโนโลยีการรับรู จ าก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาบุงปาทามบริเวณ
พื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลางในชวงป พ.ศ. 2544 และ
ป พ .ศ . 2548 ไดใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 
บันทึกภาพชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
และขอมูลเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ตามลําดับ 
ดําเนินการแปลความหมายภาพดวยสายตาและ
วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาบุงปาทามดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการสํารวจภาคสนามเพื่อ
ศึกษาพืชคลุมดินและขอมูลที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา
พบวา พื้นที่ปาบุงปาทาม ในป พ.ศ. 2544 มีพื้นที่ 
89.59 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ปาบุงปาทามลดลง
เหลือ 73.17 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2548 โดยปา
บุงปาทามบางพื้นที่ ตนไมขนาดใหญและพืชพรรณถูก
ใชประโยชนมากเกินการฟนฟูตามธรรมชาติ กลายเปน
ปาบุงปาทามเสื่อมสภาพ ซ่ึงมีพื้นที่ 10.41 ตาราง
กิ โ ล เมตร  บางพื้ นที่ ถู ก เปลี่ ยนแปลง เป นพื้ นที่
เกษตรกรรม ไดแกนาขาว ซ่ึงมีพื้นที่ 4.87 ตาราง
กิโลเมตร พืชไร 0.48 ตารางกิโลเมตร สวนยูคาลิปตัส 
0.56 ตารางกิ โลเมตร  และแหลงน้ํา  0.10 ตาราง
กิ โลเมตร  สารสนเทศบนฐานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรไดแสดงถึงความเสื่อมโทรมของปาบุงปาทาม 
ซ่ึงมีผลกระทบความหลากหลายระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ลุมน้ําสงครามเปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ในฤดู
ฝนน้ําจะคอยๆ ทวมพื้นที่ลุมต่ําและเมื่อถึงฤดูน้ําหลากจะ
กลายสภาพเปนผืนทะเลสาบน้ําจืดกวางใหญประมาณ 3-4 
เดือน น้ําหลากนี้เปนอิทธิพลมาจากน้ําเหนือและน้ําจาก
ลําน้ําโขงที่ไหลยอนเขามาตามลําน้ําสงครามและลํา
น้ํายอย มีลักษณะคลายกับทะเลสาบเขมร ลักษณะ
ดังกลาวทําใหลุมน้ําสงครามตอนลางมีเอกลักษณเฉพาะ
ทางธรรมชาติ คือ มีปาชนิดตางๆ ขึ้นอยูตามที่ราบน้ําทวม
ถึง ริมแมน้ําและหวยสาขา โดยเฉพาะปาไผขนาดใหญที่ไท
บาน (ชาวบานหรือคนที่อาศัยในถิ่นตางๆซึ่งมีลักษณะทาง
ภาษาและวัฒนธรรมคลายกัน) เรียกวา"ปาบุงปาทาม" 
หรือ "ปาทาม" (เครือขายนักวิจัยไทบานลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง, 2548) 
 แมน้ําสงครามและปาบุงปาทามเปนพื้นปาที่มีความ
หลากหลายของระบบนิเวศเปนอยางมาก  นอกจากนี้ ยัง
เปนแหลงทรัพยากรที่เล้ียงดูชุมชนรอบๆ มายาวนาน  
ชาวบ านไดพึ่ งพาทรัพยากรด านต างๆ  จากความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรในปาบุงปาทาม จนสรางความมั่นคงดาน
อาหาร ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
แตปจจุบันระบบนิเวศปาบุงปาทามซึ่งเปนฐานทรัพยากร
กําลังหมดไปในอัตราที่รวดเร็วและตอเนื่อง  เพราะปาบุง
ปาทามตกเปนเปาหมายของการพัฒนาทั้งทางตรงและ
ทางออม  สงผลใหระบบนิเวศปาบุงปาทามเสื่อมโทรมลง  
ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของ
ปาบุงปาทามลดนอยถอยลงอยางรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาบุงปาทาม
จะทําใหทราบวาพื้นที่ปาที่ลดลงไปนั้น ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปเปนพื้นที่ประเภทใดบาง  เพื่อจะเปนประโยชนใน
การวางแผนการอนุรักษและจัดการพื้นที่ดังกลาวตอไป 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ปาบุงปาทามในชวงป พ.ศ. 2544 และ ป พ.ศ. 2548 
 
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาบุงปาทาม  
เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนการจัดการพื้นที่และ
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการอนุรักษฟนฟู
ปาบุงปาทามเสื่อมโทรม 
 
4. พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาคือบริเวณพื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง 
เปนลุ มน้ํ าสาขาที่ สํ าคัญของลุ มน้ํ าสงครามซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นท่ี 3036.60 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่
รอยตอ 3 จังหวัด 16 อําเภอ คือ อําเภอศรีวิไล อําเภอ
พรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
อําเภอบานมวง อําเภอคําตากลา อําเภอวานรนิวาส 
อําเภออากาศอํานวย อําเภอเจริญศิลป    จังหวัด
สกลนคร และอําเภอนาทม อําเภอบานแพง อําเภอทา
อุเทน อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหวา อําเภอโพน
สวรรค อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม (ภาพที่ 1) มี
ลักษณะของพื้นที่ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศกึษาบริเวณลุมน้าํสงครามตอนลาง 
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4.1 ลักษณะกายภาพ   
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ลุมน้ําสงคราม

ตอนลางประกอบดวยพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่มีความลาดชัน
แตกตางกัน 1-2%  ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสองฝงลําน้ําสงคราม
และลําน้ํ าสาขาใหญ   มีความกวางจากแนวลําน้ํ า
ประมาณ 1000-3000 เมตร ระดับความสูงอยูระหวาง 
140-160 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ถัดมา
เปนพื้นที่มีลักษณะเปนเนินลอนลูกคลื่นมีความลาดชัน
ประมาณ 3-5% พื้นที่สวนใหญเปนทุงหญาหรือปาไมพุม
เตี้ย ระดับความสูงอยูระหวาง 160-180 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

พื้นที่ลุมน้ําสงครามมีแมน้ําสงครามเปนแมน้ํา
สายสําคัญไหลลงแมน้ําโขงทางเขตอีสานเหนือหรือที่
เรียกวา “แองสกลนคร” มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน
ในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลผานอุดรธานี หนองคาย และ
บรรจบกับแมน้ําโขงที่ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร   
ตั้งแตบริเวณปากแมน้ําขึ้นมาตามลําน้ําประมาณ 200 
กิโลเมตร ระดับกนของแมน้ําสงครามคอนขางแบนราบ 
ความลาดชันตางกันเฉลี่ยประมาณ 3-4 เซนติเมตรตอ
ความยาวของแมน้ํา 1 กิโลเมตร ทําใหทองน้ําในชวง 
200 กิโลเมตร มีความสูงแตกตางกันเพียง 2 เมตร ดวย
สาเหตุนี้ในชวงฤดูน้ําหลาก พื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง 
บริเวณพื้นที่ ลุมต่ําจะถูกน้ําทวมกลายสภาพเปนผืน
ทะเลสาบน้ําจืดกวางใหญครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
800-960 ตารางกิโลเมตร (500,000-600,000 ไร) 
ประมาณ 3-4 เดือน น้ําหลากนี้เปนอิทธิพลมาจากน้ํา
เหนือและน้ําจากลําน้ําโขงที่ไหลยอนหนุนเขามาตามลํา
น้ําสงครามและลําน้ํายอย (เครือขายนักวิจัยไทบานลุม
น้ําสงครามตอนลาง, 2548) 

4.2 ลักษณะอุทกวิทยาของลุมน้ํา 
 1) ปริมาณน้ําทา จากสถิติปริมาณน้ําทารายเดือนใน
ลุมน้ําสงคราม  พบวามีปริมาณน้ําสูงสุดในเดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 50–60 
ของปริมาณน้ําทาที่ไหลหลากทั้งป และเดือนมีนาคมเปน
เดือนที่มีปริมาณน้ําทาไหลหลากนอยที่สุด จากคาเฉลี่ย
สถิติระดับน้ํารายวันของแมน้ํ าสงครามในรอบ  3 ป 
ระหวางป  2543–2545 นั้น ปรากฏวาพื้นที่ลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง มีชวงการเกิดน้ําทวมอยูระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งมีระยะเวลาประมาณ  3 - 4 เดือน 
ชวงที่มีระดับน้ําทวมสูงสุดอยูระหวางกลางเดือนสิงหาคม
ถึงกลางเดือน   กันยายนมีความสูงของระดับน้ําเทียบกับ

ความสูงของพื้นที่ริมฝงประมาณ 5-6 เมตร (มะลิ บุณย
รัตผลินและคณะ, 2545) ลําน้ําสงครามเปนลําน้ําขนาด
ใหญสายหนึ่ง ที่ประกอบดวยลําน้ําสาขาหลายสายมา
บรรจบกันเปนระยะๆ  จากลักษณะลําน้ําที่ไหลคดเคี้ยว
ไปมา   ประกอบดวยลําน้ําบางชวงอยูต่ํากวาระดับน้ํา
ทวม  จึงทําใหปริมาณน้ําทวมสวนหนึ่งไหลเออทวม
พื้นที่บริเวณที่ราบลุมสองฝงลําน้ําซึ่งลักษณะดังกลาว 
สามารถเห็นไดชัดบริเวณพื้นที่ใกลปากแมน้ําจนถึง
บริเวณบานทากกแดง อ.คําตากลา ซ่ึงบริเวณพื้นที่ที่
เปนจุดบรรจบของลําน้ํายามและลําน้ําอูนกับแมน้ํา
สงครามเปนบริเวณที่ราบลุมอันกวางใหญ 
 2)ปริมาณน้ําฝน สถิติปริมาณน้ําฝนรายป ใน
พื้นที่ลุมน้ําสงครามมีคาเฉลี่ยประมาณ 1800มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ําฝนสวนใหญรอยละ 90 ตกชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนและมีฝนตกชุกมากที่สุดใน
เดือนสิงหาคม ซ่ึงจากสถิติปริมาณน้ําฝนรายปของพื้นที่ 
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนครและนครพนม ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุมน้ําพบวาปริมาณน้ําฝนรายป
ในชวง 5 ปยอนหลังตั้งแตป 2540-2544 มีปริมาณ
น้ําฝนระหวาง 1600–2700 มิลลิเมตร ในตอนลางของ
พื้นที่ลุมน้ํา ในขณะที่พื้นที่ทางตอนบนมีปริมาณน้ําฝน
รายปที่ใกลเคียงกันคือระหวาง 1000–2000 มิลลิเมตร 
(มะลิ บุณยรัตผลินและคณะ, 2545) 
 4.3 ระบบนิเวศวิทยายอยของปาทามของลุมน้ํา
สงครามตอนลาง 
  นักวิจัยไทบานไดจําแนกระบบนิเวศยอยของ
ปาทามของลุมน้ําสงครามตอนลางออกเปน 28 ระบบ 
และจัดกลุมตามระดับความสูงต่ําของพื้นที่ได 4 กลุม
(เครือขายนักวิจัยไทบานลุมน้ําสงครามตอนลาง, 
2548) ดังนี้ 
  1)ระบบนิเวศที่สูงหรือที่ดอน ระบบนิเวศ
กลุมนี้มีพื้นที่คอนขางสูง ในฤดูฝนน้ําทวมไมถึง มี
จํานวน 6 ระบบนิเวศยอย ไดแก ดง โคก ดอน โพน คุย 
และบะ   
  2)ระบบนิเวศที่ราบ มีระดับความสูงนอย
กวาระบบนิเวศที่สูง ระบบนิเวศกลุมนี้บางสวนน้ําจะ
ทวมเฉพาะฤดูน้าํหลากมากๆเทานั้น มีระบบนเิวศยอย
จํานวน 6 ระบบไดแก สอม คํา ซํา สาง ทงหรือทุงนา 
และโสก 
    3)ระบบนิเวศที่ราบริมน้ําหรือระบบนิเวศที่
ลุม ระบบนิเวศกลุมนี้ ในฤดูฝนพื้นที่จะถูกน้ําทวม
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ทั้งหมดกลายเปนผืนน้ําใหญ สวนในฤดูแลงน้ําจะแหงหมด
เห็นดินแหงแตกและเปนดินทราย จะมีน้ําขังอยูบาง ระบบ
นิเวศนี้มีอยู 11 ระบบไดแก หนอง หวย ฮอง ปาก สาย 
บุง ทาม กุด ดูน น้ําจั้น และเอียดเกลือ 
 4) ระบบนิเวศในแมน้ํา ระบบนิเวศกลุมนี้ในฤดฝูน
น้ําจะทวมหมด สวนในฤดูแลงจะโผลพนน้ําบางสวน มี 4 
ระบบ ไดแก วัง หาด แกง ล้ัง 

4.4 พันธุปลาในลุมน้ําสงครามตอนลาง 
พื้นที่ลุมน้ําสงครามเปนระบบนิเวศแหลงน้ําที่

ยังคงมีความหลากหลายของพันธุปลา  โดยในป 2545 
พบพันธุปลารวม 33 ครอบครัว จําแนกเปนพันธุปลาใน
ครอบครัวปลาสรอยปลาตะเพียน (Cyprinidae) ครอบครัว
ปลาเนื้อออน (Siluridae) ครอบครัวปลาหมู (Cobitidae) 
ครอบครัวปลากดปลาแขยง (Bagridae) ครอบครัวปลา
สวายปลาเทโพ (Pangasiidae) และครอบครัวอื่นๆ รวม
แลว 149 ชนิด     (มะลิ บุณยรัตผลินและคณะ, 2545)  

ในป 2548 งานวิจัยไทบาน สาํรวจพบพันธุปลา
ในลุมน้ําสงครามตอนลาง 124 ชนิด เปนปลาพื้นถิ่น 58 
ชนิด เปนปลาอพยพจากแมน้ําโขง 57 ชนิด และปลาตาง
ถิ่น 9 ชนิด ดังนี้ 

1)ปลาพื้นถิ่น เปนปลาธรรมชาติที่วางไขและ
พบในลุมน้ําสงครามตลอดป ไดแก ปลากุม ปลากั้ง ปลา
กระแดง ปลากระเดิด ปลากา ปลาเซือม   เปนตน   

2)ปลาอพยพจากแมน้ํ า โ ขง   เ ป นปลา
ธรรมชาติซ่ึงจะอพยพขึ้นมาจากแมน้ําโขงระหวาง เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปนชวง  ที่น้ํา เริ่มทวม
หลากปาบุงปาทาม ไดแก ปลาบึก ปลาคาว ปลาเคิง ปลา
ซวย ปลาเผาะ ปลาพอน ปลานาง ปลาเสือ เปนตน 
เพ่ือที่จะเขามาหากิน     และวางไข ยกเวนปลาบึกและ
ปลาเอ ี๋ยนหูที่เพียงอพยพเขามาหากิน เทานั้น ไมวางไข  
สวนการอพยพกลับแมน้ําโขงจะอยู ในชวงเดือนตุลาคมไป
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงน้ําลด มีปลาหลายชนิด
ใชเวลามากกวาหนึ่งเดือนในการอพยพกลับลําน้ําโขง  
การอพยพขึ้นลงของปลาระหวางปาทามแมน้ําสงคราม
ตอนลางกับแมน้ําโขงนั้นยังสามารถแยกชนิดปลาไดเปน  
2 ประเภท คือ “ปลาไมคางวัง” เปนปลาที่อพยพกลับไปหา
กินและเติบโตในแมน้ําโขงและอีกประเภทคือ“ปลาคางวัง” 
เปนปลาที่ไมไดอพยพกลับ แตจะยังคงอาศัยหากินและ
เติบโตในปาทาม (เครือขายนักวิจัยไทบานลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง, 2548) 

3)  ปลาตางถ่ิน เปนปลาที่ไมใชปลาธรรมชาติ
ในลุมน้ําสงคราม แตเปนปลาที่มาจากการเพาะพันธุ
และทางภาครัฐไดปลอยพันธุปลาเหลานี้ลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ไดแก ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลา
ยี่สก ปลาจีน ปลากัดจีน ปลาดุกยักษ ปลาดุกอุย และ
ปลานวลจันทร เปนตน 

จากการที่ปาบุงปาทามบริเวณลุมน้ําสงคราม
ตอนลางยังคงมีความสลับซับซอนของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางพรรณพืชตามธรรมชาติ แมลง
และสัตวตางๆ ทําใหปาทามเหมาะสําหรับการเปนที่อยู
อาศัย  หากินและวางไขของปลา ทั้งปลาประจําถิ่นและ
ปลาที่อพยพระหวางแมน้ําโขงกับแมน้ําสงคราม สําหรับ
อาหารที่สําคัญของปลาที่พบในปาทาม ไดแก  ผลไมปา
ทาม พืชใตน้ํา เทา สาหราย ไสเดือน หอย  กุง ลูกน้ํา  
แมลง มด เขียด กบ ปลวก  และปู 

นอกจากนั้นปลากินเนื้อยังสามารถกินปลา
ขนาดเล็กเปนอาหารและมีปลา 4 ชนิด       ที่กินซาก
สัตว คือ ปลาเลิม ปลาหูหมาด ปลาฝาไล และปลาไหล  
ผลไมในปาทามเปนอาหารที่สําคัญของปลา เชน กะเบา 
เขทาม มะเดื่อน้ํา หวา มะดัน มะเดื่อปลอง กุม เปนตน 
 
5.  วิธีการศึกษา 
      การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาบุงปลาทามใน
ครั้งนี้ ไดใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซท 2 
ชวงระยะเวลาคือ ป 2544 และ 2548 มาทําการ
จําแนกขอบเขตของพื้นที่ปาบุงปาทามดวยสายตา และ
วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาบุงปาทามโดย
ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcView โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ (ภาพที่ 2) 

5.1 การรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
- แผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ชุด L7018 

กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2545 
 - ภาพถ ายจากดาว เที ยมแลนด แซท  5 
(LANDSAT-5) ระบบที.เอ็ม.(TM) แบนด 3 4 และ 5 
บันทึกขอมูลชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ .ศ . 
2544 และขอมูลเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 - ภาพถายจากดาวเทียมสปอต 5 (SPOT-
5) ระบบหลายชวงคลื่นรายละเอียด 10 เมตร บันทึก
ขอมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และระบบภาพขาว-
ดํา รายละเอียด 2.5 เมตร ถูกบันทึกขอมูลชวงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
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ภาพดาวเทียม
LANDSAT5 TM 
พ.ศ. 2544

+ แผนที่ภูมิประเทศ
1:50,000

ภาพดาวเทียม
LANDSAT5 TM 
พ.ศ. 2548

Nearest Neighbour Image to Image

วิเคราะห
ภาพถายดาวเทียม

ดวยสายตา

แผนที่ปาบุงปาทาม
พ.ศ. 2544

แผนท่ีปาบุงปาทาม
พ.ศ. 2548

สํารวจภาคสนาม สํารวจภาคสนาม

แผนที่เชิงพื้นท่ี
ปาบุงปาทาม
พ.ศ. 2544

แผนที่เชิงพ้ืนท่ี
ปาบุงปาทาม
พ.ศ. 2548

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

แผนที่เชิงพ้ืนท่ีการเปลี่ยนแปลงปาบุงปาทามระหวาง
พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2548

 
 

        ภาพที่ 2  แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 5.2 การปรับแกขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเชิง
เรขาคณิต 
 ปรับแกความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตภาพถายจาก
ดาวเทียมแลนดแซท   ป พ.ศ.2544 โดยทําการแปลงคา
พิกัดโดยใชจุดควบคุมภาคพื้นดิน(ground control point) 
จากแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน 1:50,000  ประมาณ
คาดวยวิธีNearest Neighbor  และแปลงคาพิกัดของ
ภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซท ป พ.ศ. 2548 ดวยวิธี  
Image to Image กับภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซท   
ป พ.ศ. 2544 ที่ทําการปรับแกคาพิกัดแลวเนนควาชัดเจน
และความแตกตางของภาพดวยการทําภาพสีผสมเท็จ  
แบนด 3 5 และ 4/น้ําเงิน เขียว และ แดง (ภาพที่ 3) 

 

 

 1 

 2 

 1  2 

 2 

 
ภาพที่ 3  ภาพถายดาวเทียมแลนดแซทแสดงพื้นที่ปาบุงปาทาม  
1. พื้นที่ปาบุงปาทามที่มีไผกะซะเปนสวนใหญจะปรากฏสีแดงเรียบ 
2. ปาบุงปาทามที่มีพรรณไมยืนตนสูงใหญ จะปรากฏสีแดงคล้ํา 

 
ปรับแกความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตภาพถาย

จากดาวเทียมสปอต โดยใชวิธีเดียวกับการปรับแกไข
ภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซท ป พ .ศ .2544 
จากนั้นทําการเนนขอมูลหลายชวงคลื่น รายละเอียด10 
เมตรดวยภาพขาว-ดํา รายละเอียด 2.5 เมตรไดภาพสี
ผสมเท็จ รายละเอียด 2.5 เมตร แบนด 1 2 และ 3 /
แดง เขียว และน้ําเงิน ซ่ึงในภาพพืชพรรณจะปรากฏ
เปนสีแดง  

5.3 การแปลความภาพถายจากดาวเทียมดวย
สายตา 

ทําการจําแนกปาบุงปาทามออกจากพื้นที่
ประเภทอื่นโดยอาศัยองคประกอบในการแปลความ 
หมาย เชน  ระดับสี เนื้อภาพ(ความหยาบ-ละเอียดของ
ภาพ) ขนาด รูปราง รูปแบบของพื้นที่ ความสูงและเงา  
ตลอดจนความสัมพันธของพื้นที่  ซ่ึงลักษณะของปาบุง
ปาทามที่ทําการจําแนกมีลักษณะดังนี้ 
 - พื้นที่จะมีสีแดงที่ไมเขมและไมจางจนเกินไป 
จะเปนปาบุงปาทามที่มีไผเปนสวนใหญ สวนปาบุงปา
ทามที่มีพรรณไมยืนตนสูงใหญ จะปรากฏสีแดงเขม 
(ภาพที่  3)    

- เนื้อภาพ คอนขางละเอียด  เนื่องจากพืช
โดยมากเปนไผและพืชใบเล็ก 

- มีเงาเล็กนอย  เนื่องจากความสูงของพืชอยู
ในระดับความสูงเดียวกันและพืชโดยสวนใหญมีความสูง
ไมมากนัก 

- โดยมากพื้นที่ปาบุงปาทามจะอยูบริเวณริม
แมน้ํา 

ในการจําแนกพื้นที่ปาบุ งปาทามไดแปล
ความหมายภาพถายจากดาวเทียมแลนดแซท โดยใช
ภาพถายจากดาวเทียมสปอตและแผนที่ภูมิประเทศ
ประกอบเพื่อชวยในการแปลภาพใหมีความถูกตองมาก
ขึ้น ซ่ึงในขั้นนี้จะทําใหไดแผนที่แสดงพื้นที่ปาบุงปาทาม
ในขั้นตน จากนั้นจะทําการออกสํารวจภาคสนามและ
ปรับแกขอมูลใหถูกตองยิ่งขึ้นในภายหลัง 
 5.4 การสํารวจภาคสนาม 
 ออกสํารวจพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองจากการแปลความหมายดวยสายตา   หา
ลักษณะสัมพันธระหวางภาพถายจากดาวเทียมกับพื้นที่
จริงและนําขอมูลที่ไดมาปรับแกแผนที่ขั้นตนใหมีความ
ถูกตองยิ่งขึ้น  โดยการสํารวจภาคสนามมีวีธีการดังนี้ 
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1) เลือกพื้นที่ตัวอยางของปาบุงปาทามดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage random 
sampling) โดยแบงเปนพื้นที่สํารวจ 2 ประเภท คือ พื้นที่
ที่ถูกรบกวนและพื้นที่ที่ไมถูกรบกวน หลังจากนั้นทําการ
สุมเลือกพื้นที่โดยดูจากความสามารถในการเขาถึงพื้นที่
โดยอาศัยรถยนตเปนพาหนะ 
 2) สํารวจพื้นที่จริง  โดยอาศัยแผนที่ภูมิประเทศ
กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน1:50,000 เครื่องกําหนดพิกัด
ตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) ชวยในการกําหนดและ
คนหาตําแหนงสํารวจ ทําการบันทึกขอมูลพรรณไม
ตลอดจนสภาพพื้นที่     
 5.5 การปรับแกความถูกตอง 
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการปรบัแกขอมูลคือแผนที่ปา
บุงปาทาม พ.ศ. 2544  และแผนที่ปาบุงปาทาม พ.ศ. 
2548 ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใหถูกตอง
เปนไปตามการสํารวจภาคสนาม   
 5.6 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 
       เปรียบเทียบชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ปาบุงปาทามป พ .ศ . 2544 และป พ .ศ .2548  
จากนั้นคํานวณคาพื้นที่การเปลี่ยนแปลงปาบุงปาทาม
ระหวางปที่ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลง  เพื่อดู
พื้นที่ปาบุงปาทามที่เปลี่ยนไปวาเปลี่ยนไปเปนพื้นที่การใช
ประโยชนประเภทใด โดยอาศัยโปรแกรม  ArcGIS และ 
ArcView GIS 3.2a 
 
6.  ผลการศึกษา 
 6.1 การเปลี่ยนแปลงของปาบุงปาทาม 

จากการวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียมแลนด
แซท ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ปพ.ศ.2544และพ.ศ.
2548 พบวาในลุ มน้ํ าสงครามตอนลางซึ่ งมี เนื้ อที่ 
3036.60 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2544 มีพื้นที่ปาบุง
ปาทามทั้งสิ้น 89.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.95% ของลุม
น้ําสงครามตอนลาง สวนในป พ.ศ.2548 มีพื้นที่ปาบุงปา
ทามลดลงเหลือ 73.17 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงลดลง 16.42 
ตารางกิโลเมตร หรือเหลือพื้นที่ปาบุงปาทาม 2.41% ของ
ลุมน้ําสงครามตอนลาง (ภาพที่ 4) ซ่ึง พบวามีอัตราการ
ลดลงประมาณ 4.11 ตารางกิโลเมตร /ป หรือประมาณ 
4.59 % ตอป 
 ภาพที่ 5 และ 6 แสดงปาบุงปาทาม ป 2544 
และ 2548 ตามลําดับ ซ่ึงพื้นที่ปาบุงปาทามสวนใหญพบ
อยูบริเวณริมน้ําสองฝากฝงของลําน้ําสงครามและลําน้ํา

สาขา พรรณไมที่พบในปาบุงปาทามสวนใหญเปนไมพุม
และไมขนาดเล็กซ่ึงจะมีไผกะซะเปนไมเดน บางพื้นที่
ยังคงมีพรรณไมยืนตนสูงใหญไดแก ตนกะเบา ตนแฮ
และตนเปอย ซ่ึงพบบริเวณบานแฮด ต.ดอนเตย บาน
ศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม บานดอนดู ต.ไชยบุรี 
อ.ทาอุเทน จ.นครพนม เปนตน 
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ภาพที่ 4 พื้นที่ปาบุงปาทามในลุมน้ําสงครามตอนลาง ป 
พ.ศ.2544 และ ป พ.ศ.2548 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ในพื้นที่ปาบุงปาทาม เมื่อเปรียบเทียบระหวาง ป พ.ศ. 
2544 และ ป พ.ศ. 2548 ซ่ึงปาบุงปาทามมีพื้นที่
ลดลง 16.42 ตารางกิโลเมตร โดยป พ.ศ. 2548 มีการ
ใชประโยชนที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ปาบุงปา
ทามเดิม ซ่ึงพื้นที่ปาบุงปาทามบางสวนถูกใชทรัพยากร
ในปาทามจนความอุดมสมบูรณของพื้นที่เสื่อมถอย
เปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ปาบุงปาทามเสื่อมสภาพ มี
พื้นที่ 10.41 ตารางกิโลเมตร บางพื้นที่ถูกบุกรุกและ
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซ่ึงพื้นที่สวนใหญ
เปนนาขาว มีพื้นที่ 4.87 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
ไดแกพื้นที่สวนยูคาลิปตัส 0.56 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมี
แนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นเปนพื้นที่
พืชไร 0.48 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่แหลงน้ํา 0.10 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงการใชที่ดินประเภทตางๆ ในป พ.ศ.
2548 ที่เปลี่ยนจากปาบุงปาทามในป พ.ศ.2544 คิด
เปนรอยละ 63.40, 29.66, 3.41, 2.92 และ 0.61 
สําหรับปาบุงปาทามเสื่อมสภาพ,นาขาว, สวนยูคา
ลิปตัส, พืชไรและแหลงน้ํา ตามลําดับ ดังภาพที่ 8 

 
 
 

 
 



การเปลี่ยนแปลงของปาบุงปาทามบริเวณพื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง 
Flood Plain Forest Change in Lower Songkhram River Basin 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 แผนท่ีปาบุงปาทามบริเวณลุมน้ําสงครามตอนลาง ปพ.ศ. 2544  
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีปาบุงปาทามบริเวณลุมน้ําสงครามตอนลาง ปพ.ศ. 2548 
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ภาพที่ 7 แผนที่การเปลี่ยนแปลงปาบุงปาทามในลุมนํ้าสงครามตอนลาง ระหวางป พ.ศ. 2544และ  ป พ.ศ. 2548 
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สวนยูคาลิปตัส
3.41%

นาขาว
29.66%

พืชไร
2.92%

แหลงนํ้า
0.61%

ปาบุงปาทามเสือมสภาพ
63.40%

 
 

 ภาพที่ 8 การใชที่ดินประเภทตางๆ ในป พ.ศ.2548 (เปอรเซ็นต) 
ที่เปลี่ยนแปลงจากปาบุงปาทามในป พ.ศ.2544 
 

6.2 พืชพรรณในปาบุงปาทามลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง 
 ในปาบุงปาทามนั้นมีพืชพรรณหลากหลายชนิด 
ซ่ึง ประสิทธิ์ คุณุรัตน (2535) ไดกลาวถึง “ปาบุงปาทาม” 
วาหมายถึงสังคมของพืชพรรณปาไมชนิดหนึ่งในพื้นที่น้ํา
ทวมถึงริมฝงแมน้ําลําธารหรือบึงใหญที่ตอเนื่องกับสาย
ธารน้ํา เปนสังคมพืชที่น้ําทวมหรือขังอันเนื่องมาจากน้ํา
เออลนตลิ่ง เจิ่งนองในฤดูฝนหรือชวงฤดูน้ําหลาก ซ่ึงชาว
อีสานเรียกวา “น้ําออกแกง” หรือ “น้ําแกง” ขึ้นทวมทนลน
ฝงบาทวมที่ลุมต่ําริมฝงอยูเปนเวลาแรมเดือนของขวบป 
พืชพรรณสวนใหญจะเปนไมไมผลัดใบ (ever green) ทั้ง
ไม ยื นตน  (tree) พื ชคลุมดินและพื ชน้ํ าต า งๆ  จาก
การศึกษาของเครือขายนักวิจัยไทบาน (2548) และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. (2550) พรรณพืชที่พบในลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง สามารถแบงออกไดเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1)ไมยืนตน ไดแก ตาเสือAphanamixis polustachya 
(Wall.) R Parker, เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex 
Lindl.) Baill, กะโดนน้ําBarringtonia acutangula (L.) 
Gaertn, หมักเลื่อมCanarium subulatum Giull, กระโดน
โคก Careya sphaerica Roxb, บงมั่งCarallia 
brachiata(Lour.) Merr, กุมCrateva magna(Lour.) DC, 
ติ้วCratoxylum formosum (Jack), เปลาใหญCroton 
roxburghii Airy Shaw, ฉนวนDalbergia nigrescens 
Kurz, ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb), ชาด
(Dipterocarpus obtusifolius Teysm), มะแซวEleocarpus 
hygrophilus Kurz, สมโมง Garcinia cowa Roxb, มะดัน 
Garcinia schomburgkiana Pierre, ขาวหลาม 

Goniothalamus sp, ตะเคียน Hopea odorata Roxb, 
กระเบา Hydnocapus anthelminthica Pierre, เปอย 
Lagerstroemia calyculata Kurz, หวดขา 
Lepisanthhes rubiginosa (roxb.) Leenh, ลอมคอม 
Micocos tomentosa Smith, กระทุมน้ํา Mitragyra 
diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil, หมักพอก  
Parinari anamense Hsnce,  เสียว Phyllanthus 
polyphyllus Willd,  ประดู  Pterocarpus macrocarpus 
Kurz,  ตะครอ   Schleichera oleosa (Lour.) Oken, 
กสิน Schoutenia ovata Korth, มะคาแต Sindora 
siamensis Teijsm. & Miq, ขอย Streblus asper Lour, 
ขอยทาม Streblus taxoides (Heynes) Kurz, หวา
Syzygium cumini(L.) Skeels, เปอยน้ําTerminaria 
cambodiana Gagnep, แสง Xanthophyllum 
lanceatum 

2)ไมพุม ไดแก ไผกะซะ Bambusa sp, ชิงชี่ 
Capparis micracanha DC, สายซู Capparis 
siamensis Kurz, กระดอหดใบขน Croton caudatus 
Geisler, ปลาไหลเผือก Euryeoma longifolia Jack,  
อีนอด Ficus heterophylla L.f,  พุดน้ํา Gardenia 
hygrophila Kurz, แขวอีคูน  Gomphia serrata 
(Gaertn.) Kanis, ไครน้ํา Homonoia riparia Lour,
หมาวอ Lepisanthhes senegalansis, กลวยนอย
Melodorum siamensis (Scheff.)Ban, คัดเคา
Oxyceros horridus Lour, อํ่าไอ Phyllanthus 
reticulates Poir, เครือฮอยปลาPhyllanthus 
taxodiifolius Beille, ตองแลง Polyalthia evecta 
(Pierre) Finet et Gagnep, ไผปา Bambusa 
arundinacae Willd, หูลิง Hymenocardia wallichii Tul. 

3)เครือไมและกาฝาก ไดแก สมปอย
Acaciaconcinna (Willd.)DC, เครือถอบแถบ Connarus 
semidecandrus Jack, เครือจําปา Derris scandens 
(Roxb.), ถอบแถบน้ํา Derris trifoliate Lour, หญาเพา
Paedenia linearis Hook.f, หนามเขPlecospermum 
andamanicum Kimg ex Hook.f, ล้ินแฮด Tetracera 
scandens (L.) Merr, เครือปลอกชาง Ventilago sp. 

4) ผักตางๆ  ไดแก  ผักเปดAlternanthera 
paronichyoides St. Hil, ผักตบ Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms-Laub, ผักกานจองLimnocharis Flava 
(L.) Buchenau, ผักลืมผัวLobelia begonifolia Wall, 
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ผักแวน Marsilea crenata Presl, ผักเบี้ยใหญ Portulaca 
oleracea L, ผักคราด Spilanthes sp, ผักแพรว
Heliotropium indicum  L,  ผักกระเฉดทาม Neptunia 
oleracea Lour, ผักขะแยง Limnophila aromatica Merr, 
ผักอีฮีน Monochoria vaginalis Presl vn.plantaginea. 

5)เห็ด  ไดแก  เห็ดขี้ควาย Psilocybe cubensis 
Earle,  เห็ดบด Lentinus polychrous Lev,เห็ดปลวกไก
นอยTermitomyces perforans R.Heim  เห็ดไคล 
Russula delica Fr.  เห็ดระโงก  Amanita vaginata Fr. 
Var. alba (Fr.) Gill 

6)พืชน้ํา ไดแก แหนแดง Azolla pinnata R. Br, 
หญาพองลม Hygroryza aristata (Retz.) Nees, จอก 
Pistia stratiotes L, กระจับสี่เขา Trapa natans var. 
pumula Nakano, แหน Lemna perpusilla Torr, เทา
Spirogyra spp,  ผักแขยง  Limnophila aromatica Merr, 
บัวแดง  Nymphaea lotus L. var. pubescens Hook.f. & 
Thomson. 

7)หญา  ในปาทามมีหญาหลายชนิด เกิดอยู
ทั่วไปทุกระบบนิเวศยอยของปาบุงปาทามที่เกิดตามริม
สองฟากฝงลําน้ําสงครามและลําน้ําสาขา ปรากฎเปนแนว
ยาวตลอดพื้นที่ 
 
7. สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาบุงปา
ทามของพื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง ในป พ.ศ. 2544 
และป พ.ศ. 2548 พบวา พื้นที่ปาบุงปาทามในป พ.ศ. 
2544 มีพื้นที่เทากับ 89.59 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย
ละ 2.95 ของลุมน้ําสงครามตอนลาง และพื้นที่ปาบุงปา
ทามป พ.ศ. 2548 มีพื้นที่เทากับ 73.17 ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนรอยละ 2.41 ของพื้นที่ ซ่ึงพื้นที่ปาบุงปาทามที่
ลดลงจากในป พ.ศ. 2544 นั้น ไดเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนเปนพื้นที่ตางๆ ไดแก ปาบุงปาทามเสื่อมสภาพ, 
นาขาว, พืชไร, สวนยูคาลิปตัสและแหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 
63.40, 29.66, 2.92, 3.41 และ 0.61 ตามลําดับ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาบุงปาทามใน
ลุมน้ําสงครามตอนลางในชวงป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.
2548 พบวามีพื้นที่ลดลง 16.42 ตารางกิโลเมตร มีอัตรา
การลดลงประมาณ  4.11 ตารางกิ โลเมตร  /ป  หรือ
ประมาณ 4.59 % ตอป ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปาบุงปาทามที่ถูกบุกรุกกอนป พ.ศ. 

2544 ซ่ึงพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ขนาดใหญโดยบริษัทภาคเอกชน  
จากการสํารวจพื้นที่ ระหวางป พ.ศ 2549-2550 
พบวาพื้นที่ปาบุงปาทามถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงเปน
พื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่นาปรัง ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และสวนยูคา
ลิปตัส ซ่ึงมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในทํานอง
เดียวกันพื้นที่ปาบุ งปาทามในพื้นที่ ลุมน้ําสงคราม
ตอนลางก็มีแนวโนมที่จะถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงเปน
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทั้งภาครัฐและ
ชุมชนควรจะมีมาตรการในการจัดการการใชประโยชน
พื้นที่ปาบุงปาทามใหชัดเจนเปนรูปธรรม อาทิเชน  
การกําหนดขอบเขตเปนพื้นที่อนุรักษถาวรซ่ึงไดแก
บริเวณปาบุงปาทามสมบูรณที่มีพรรณไมยืนตน พื้นที่
สวนที่ ชุมชนสามารถเขาไปใชประโยชนโดยไม
ทําลายระบบนิเวศ ไดแกบริเวณปาบุงปาทามที่เปนไม
พุม ซ่ึงมี ไผกะซะเปนไม เดน  และพื้นที่ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตรกรรมได  คือบริเวณปา
บุงปาทามเสื่อมโทรมบางสวน อีกบางสวนอาจตองมี
การฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม 
และมีนโยบายหรือการรนณรงคใหแตละหมูบานที่อยู
ริมสองฝงลําน้ําสงครามและลําน้ําสาขา มีพื้นที่ปาบุงปา
ทามอนุรักษอยางนอย 1 แหง( 1 หมูบาน 1 พื้นที่ปา
บุงปาทามอนุรักษ) ซ่ึงบางหมูบานจะไดมีการฟนฟูปา
บุงปาทามใหกลับคืนสภาพที่สมบูรณ  เพื่อที่จะไดมี
พื้นที่ใหสัตวน้ําตางๆไดอาศัยเปนแหลงอาหาร วางไข 
และเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่งที่
ทําใหระบบนิเวศของลุมน้ําสงครามยังคงอยูอยางยั่งยืน 
ซ่ึงจะสงผลตอวิถีชุมชนในลุมน้ําสงครามทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ชวยลดสภาวะการละถิ่นออกนอก
ชุมชนเพื่อหางานทําและแบงเบาภาระเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนจากการสามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปา
บุงปาทามไดตลอดป 
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