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บทคัดยอ 
 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมที่ผิดประเภทสงผลตอความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรในอัตราที่เร็วและมีผลกระทบอยางรุนแรง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินการใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ที่ออนไหวตอ
ส่ิงแวดลอมดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พื้นที่ศึกษาลุมน้ําสงครามมี
เนื้อที่ 6,328.97 ตร.กม. มีพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมระดับมากและปานกลางคิดเปน 10% และ 44% 
ตามลําดับ พื้นที่เหลานี้ไดแกปาสงวนแหงชาติโซน C ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 1A และ 1B พื้นที่ที่มีความลาด
ชันเกินกวา 35% รวมถึงพื้นที่ปาริมน้ํา จากการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เหลานี้ดวย
ภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 ถายภาพเดือนกุมภาพันธ 2548 พบวาพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม
มากในลุมน้ําสงครามมีการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนนาขาว พืชไร ปาเต็งรัง และปาไผ คิดเปน 
53.16% 14.39% 11.97% และ11.24% ของพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมมากตามลําดับและมีพื้นทีส่วน
ปายูคาลิปตัสอีกเล็กนอย สวนพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมปานกลางมีการใชประโยชนที่ดินเปนนา
ขาว พืชไร ปาเต็งรัง และสวนปายูคาลิปตัส คิดเปน 60.74% 28.38% 7.57% และ 0.47% ของพื้นที่ที่
ออนไหวตอส่ิงแวดลอมปานกลางตามลําดับ พบวามีพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง
รุนแรงถึง 6.15% ของพื้นที่ทั้งลุมน้ํา ดังนั้นการใชที่ดินที่ผิดประเภทควรจะแกไขปรับปรุงอยางรวดเร็ว
ใหสอดคลองกับสมรรถนะของพื้นที่ 
คําสําคัญ: พื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม, การใชที่ดินผิดประเภท, ลุมน้าํสงคราม 
 

Abstract 
Misuses of land in the environmentally sensitive areas lead to the deterioration of natural 

resource at the accelerated rate. As a consequence this study was conducted with objective of 
evaluating land uses which cause the depletion of the areas. The study area, Song Kram watershed 
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covers approximately an area of 6,328.97 sq.km. of which highly and moderately sensitive portions 
encompass 10% and 44% respectively. These areas include forest conservation area (zone C), 
watershed class 1A and 1B, very steep sloping areas and riparian forest. We used Landsat acquired on 
February 2005 for identifying the land use patterns in the environmentally sensitive areas. The result 
indicated that land use in the watershed consists of dry dipterocarp forest, eucalyptus plantation, field 
crops, paddy field and community. The misuses of  land covers sporadically in the environmentally 
sensitive areas with no conservation practice, accounting for 6.15% of the sensitive areas. The 
conservation practice or legal execution should be made for the misuses of land in the 
environmentally sensitive areas.  
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บทนํา 
ความสําคัญของลุมน้ําสงคราม  

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2542) ไดพิจารณาจากเกณฑ
ของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ําไดขึ้นทะเบียนใหลําน้ําสงครามเปนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญในระดับ
นานาชาติ เพราะเปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดพันธุ สายพันธุ ของปลาหายาก มีแนวโนมใกลสูญพันธุ หรือ
ใกลสูญพันธุหรือเปนถ่ินที่อยูอาศัยของประชากรปลา มากกวาหนึ่งชนิดพันธุในจํานวนที่เหมาะสม 
รวมถึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุ วางไข แหลงอนุบาลตัวออน และ/หรือเปน
สนทางในการอพยพ ซ่ึงประชากรปลาไมวาภายในพื้นที่ชุมน้ําหรือจากแหลงน้ําอื่นๆ ตองพึ่งพาอาศัย 
(เครือขายนักวิจัยไทบานลุมน้ําสงครามตอนลาง, 2548) พบวาปาทามลุมน้ําสงครามตอนลางมีระบบ
นิเวศที่สลับซับซอนโดยมีระบบนิเวศยอยถึง 28 ระบบ ระบบนิเวศยอยนี้ทําใหปาทามลุมน้ําสงความ
ตอนลางมีพรรณพืชและพันธุสัตวน้ําที่หลากหลาย สํารวจพบพรรณพืชมากกวา 208 ชนิด พันธุปลา 124 
ชนิด เตา 5 ชนิด กุง 4 ชนิด หอย 10 ชนิด ปู 4 ชนิดและแมงอีก 6 ชนิด ในจํานวนปลา 124 ชนิดที่สํารวจ
พบเปนปลาธรรมชาติ 115 ชนิด แบงออกเปนปลาที่พบในลุมน้ําสงครามตลอดป 58 ชนิด และเปนปลา
ที่อพยพจากแมน้ําโขง 57 ชนิด ซ่ึงรวมถึงปลาบึกที่อพยพเขามาหากินตะไครน้ําและดินเอียดตามหนอง
ในปาทามในฤดูน้ําหลาก ตามที่ (วีระศักดิ์, 2549) รายงานวาลุมน้ําสงครามเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ํา
จืดใหญที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงมีปรากฏการณทางธรรมชาติเชนเดียวกับทะเลสาบเขมรและลุมน้ําแอมะ
ซอน  (รัศมีและคณะ, 2550) และ (เครือขายนักวิจัยไทบานลุมน้ําสงครามตอนลาง, 2548) พบวาพื้นที่ปา
ทามลดลง ระบบนิเวศปาทามที่เคยอุดมสมบูรณไดถูกคุกคามมาโดยตลอด ในระยะแรกเกิดจากการนํา
เครื่องมือหาปลาเชิงพาณิชยเขามาใช การเผาถานในปาทาม การที่ปาทามจํานวนมากถูกบุกรุกและยึด
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ครองโดยธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมขนาดใหญ บริษัทเหลานี้ยังมีการใชสารเคมีและปุยเคมีสงผลตอ
คุณภาพน้ําในปาทาม ในปจจุบัน ปาทามลุมน้ําสงครามตอนลางกําลังถูกคุกคามจากการสรางเขื่อนกั้น
แมน้ําสงครามตอนบนที่สรางบริเวณที่เปนแหลงเกลือ ทําใหเกิดการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําเค็ม 
ระดับน้ําในแมน้ําสงครามตอนลางมีการขึ้นลงผิดปกติ ซ่ึงคาดวาเกิดจากผลกระทบการพัฒนาในเขต
แมน้ําโขงตอนบน สงผลใหน้ําในลําน้ําสงครามแหงและขึ้นลงผิดปกติดวย ผลที่ตามมาก็คือ ระบบนิเวศ
เปล่ียนแปลง เกิดการระบาดของตะไครน้ํา ปลาอพยพและวางไขชาลง ปริมาณปลาที่อพยพเขามาก็
นอยลง    

พื้นท่ีออนไหวตอสิ่งแวดลอม (ชรัตนและสถิพรรณ, 2550) ไดสรางระบบฐานขอมูลพื้นที่
ออนไหวตอส่ิงแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกําหนดวาพื้นที่
ออนไหวตอส่ิงแวดลอมหมายถึงพื้นที่ที่ถูกกําหนดเปนเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ สงวน และคุมครองไว 
อันไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน เขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 พื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติและระดับชาติ เปนตน พื้นที่เหลานี้
ถือเปนพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางสิ่งแวดลอมที่งายตอการ
ชะลางพังทลายของดิน ถามีการบุกรุกทําลายจะทําใหเกิดการเสื่อมโทรมและการสูญเสียความ
หลากหลายของระบบนิเวศ สงผลใหทรัพยากรและความหลายหลายทางชีวภาพลดลง ซ่ึงจะมีผลเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมกับมนุษยในระยะยาว 
 การใชท่ีดินผิดประเภท (สํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2549) ระบุวาการใชที่ดินผิดประเภทเปนปญหาหลัก
หนึ่งในสี่ของปญหาการใชทรัพยากรดินของประเทศไทยในปจจุบัน การใชที่ดินผิดประเภท เชน การ
บุกรุกทําลายปาซ่ึงควรสงวนไวเปนตนน้ําลําธารมาทําไรเล่ือนลอย หรือการใชที่ดินที่เหมาะสมตอ
การเกษตรมาใชเปนที่อยูอาศัยหรือเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ดังกลาวมีอยูประมาณ 30 ลานไร  
 (กฤษฎา, 2545) กลาวถึงการเคลื่อนไหวทางนโยบายของเรื่องการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยวา
เมื่อมูลคาภาคเกษตรถูกกดใหต่ําขณะที่รัฐสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเต็มที่ ทําใหมูลคาอุตสาหกรรมสูง 
ที่ดินจึงเริ่มหลุดจากมือชาวนาไปสูกลุมทุน การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม การลงทุนจากใน
ประเทศและตางประเทศ ทําใหปญหาที่ดินทวีความซับซอนและรุนแรงขึ้น ทั้งการใชที่ดินผิดประเภท 
ผืนดินอันสมบูรณสําหรับภาคเกษตรถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่อุตสาหกรรม ดังเชน เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก  
 (รัตนาและคณะ, 2545) ไดศกึษาการใชที่ดนิผิดประเภทโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหการใชที่ดินพืน้ทีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในภาคเกษตรกรรม   จากการวิเคราะห
สมรรถนะที่ดินเทียบกับการใชที่ดินในปจจุบัน พบวามกีารใชที่ดินผิดประเภทจํานวนมาก      การปลูก
ยางพาราไดบกุรุกผืนปาตนน้ําถึงประมาณ 25% ของพื้นที่ปาตนน้าํทั้งหมด ทําใหการซึมซับน้ําลดลง 
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ตลอดจนทําใหเกิดการกัดเซาะหนาดนิเพิม่ขึ้น และมีการปลูกในพื้นทีท่ี่ไมเหมาะสมกับสมรรถนะดินอีก
ประมาณ 64 % เชนเดียวกนักับนาขาว พบวาประมาณ 63% มีการทําในพื้นที่ทีไ่มเหมาะสมกับศกัยภาพ  
 (บุญรักษ , 2543) ศึกษาการใชขอมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรติดตามการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการใชที่ดินผิดประเภทในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชขอมูลจากดาวเทียม 
Landsat - TM แผนที่การใชที่ดิน ป 2528 และ 2543 แผนที่ความเหมาะสมของดิน แผนที่ขอบเขตปา
ตามกฎหมาย มาวิเคราะหดวยการซอนทับขอมูล เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการใชที่ดิน
ที่ผิดประเภทระหวางป 2528 และ 2543 พบวาการวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและพื้นที่ที่มี
การใชที่ดินผิดประเภทในพื้นที่ที่มีขนาดใหญโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ ทําให
การวิเคราะหติดตามพื้นที่ตางๆ ทําไดงายและมีความถูกตองแมนยําสูงทั้งตําแหนงพื้นที่และเนื้อที่ 
รวมทั้งระยะเวลาในการวิเคราะหรวดเร็ว 
 การใชภาพถายดาวเทียมและ GIS จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตนจะเห็นวามีความจําเปน
อยางยิ่งในการจะอนุรักษพื้นที่ลุมน้ําอันสําคัญนี้ และเพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุม
น้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพควรใหความสําคัญกับระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ํารวมถึงปรับปรุงระบบขอมูลภูมิสารสนเทศของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ลุมน้ําใหถูกตองทันสมัย ขอมูลจากภาพถายดาวเทียมจะใหขอมูลท่ีทันสมัยหรือเลือกชวงเวลาที่
ตองการขอมูลได และการบูรณาการขอมูลพื้นที่อนุรักษตางๆ ที่ไดถูกจัดเก็บในลักษณะขอมูลเชิงเดี่ยว
ดวย GIS จะสะทอนใหเห็นความสอดคลองเกี่ยวของกันไดชัดเจนแมนยําตามตําแหนงภูมิศาสตร 
วิเคราะหไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถนําไปสนับสนุนการวางแผนการอนุรักษ และ
จัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางสมดุลและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอไป ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรในพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
 

พื้นที่ศึกษา 

 ลุมน้ําสงครามเปนสวนหนึ่งของแองสกลนคร  อยูระหวางละติจูดที่  17°  10′ ถึง 18°  12′ 
องศาเหนือ และลองจิจูดที่  103°  10′  ถึง  104°  30′  องศาตะวันออก มีพื้นที่  6,328.97 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,955,606.25 ไร (อนุกรรมการศูนยขอมูลสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน), 2538) 
ครอบคลุมพื้นที่คาบเกี่ยว 4 จังหวัด  คือ  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนครและนครพนม สภาพทั่วไปเปน
พื้นที่รับ มีแมน้ําสงครามเปนลําน้ําหลัก มีตนน้ําอยูบริเวณอําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ไหลผาน
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี อําเภอบานมวงและอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร อําเภอศรี
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สงคราม จังหวัดนครพนม แลวไหลลงแมน้ําโขงที่บานไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม แมน้ํา
สงครามมีลําน้ําสาขาหลายสายคือหวยคอง หวยซาง หวยโนด หวยฮี หวยน้ําเมา หวยน้ํายามและน้ําอูน 

 

ภาพที่ 1 พื้นทีศ่ึกษา 
 

วิธีการศึกษา 
หลักการศึกษา 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา 

 หลักการศึกษาเริ่มตนจากการวิเคราะห
พื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมทุกประเภท สราง
ฐานขอมูลของพื้นที่และบูรณาการขอมูลพื้นที่
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อใหไดช้ัน
ขอมูลพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม หลังจากนั้น
ทําการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
และวิเคราะหซอนทับกับพื้นที่ที่ออนไหวตอ
ส่ิงแวดลอม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินที่ทํา
ใหแสดงถึงการใชที่ดินผิดประเภทในพื้นที่ 
กลาวคือการใชประโยชนที่ดินที่เสริมความเสื่อม
โทรมของพื้นที่และทําแผนที่จากการซอนทับ
ดังกลาวมาแลว 
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ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวยการตรวจสอบเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบ

แนวคิดการวิเคราะหและทราบปจจัยที่จะนํามาวิเคราะห จากนั้นจัดเตรียมขอมูลซ่ึงแยกเปน 2 สวนคือ
ช้ันขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในที่นี้ไดจากการแปลตีความภาพถายจากดาวเทียม และสวนของชั้น
ขอมูลพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมซึ่งไดจากการซอนทับขอมูลองคประกอบของปจจัยสําหรับพื้นที่
ออนไหวตอส่ิงแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Arc\Info จากนั้นนําชั้นขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินและชั้นขอมูลพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมมาซอนทับกัน ผลลัพธคือไดช้ันขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม ในลําดับสุดทายคือพิจารณาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินผิด
ประเภทจากชั้นขอมูลผลลัพธดังกลาว ขั้นตอนการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2 
 

ผลการศึกษา 
 ชั้นขอมูลพื้นท่ีออนไหวตอสิ่งแวดลอม จัดเปนสองระดับคือออนไหวมากและออนไหวปาน
กลางคิดเปน 9% และ 44% ของพื้นที่ลุมน้ําตามลําดับ ซ่ึงพื้นที่ออนไหวมากในที่นี้คือพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ, พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา, พื้นที่เพื่อการอนุรักษ (ปาโซน C) ในเขตปาสงวนแหงชาติ, พื้นที่
ชุมน้ําระดับนานาชาติและระดับชาติ, ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้น 1A และ 1B, พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 
35% และพื้นที่เสี่ยงตอดินเค็มมาก สวนพื้นที่ออนไหวระดับปานกลางไดแกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
(ยกเวนปาโซน C ), พื้นที่ปาริมน้ํา, ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2, พื้นที่ที่มีความลาดชัน 10%-35% และพื้นที่
เสี่ยงตอดินเค็มระดับปานกลาง แสดงภาพแผนที่พื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมดังภาพที่ 3 

การใชประโยชนท่ีดิน ป พ.ศ. 2548 ของลุมน้ําสงคราม ซ่ึงไดจากการตีความภาพดวยสายตาจาก
ดาวเทียม Landsat TM ถายภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2548 พบวาสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
ประเภทนาขาวและพืชไร ประมาณ 60% และ 22% ตามลําดับ สวนพื้นที่ปาไมมีประมาณ 10% ทั้ง
ประเภทปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาไผและปาบุงปาทาม แสดงภาพแผนที่การใชประโยชนที่ดินดังภาพ
ที่ 4 

การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีออนไหวตอสิ่งแวดลอม เมื่อนําชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ป 
พ.ศ. 2548 และชั้นขอมูลพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมมาซอนทับกันดวยวิธีการยูเนียน (Union) พบวา
ในพื้นที่ที่มีความออนไหวตอส่ิงแวดลอมมาก มีการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนนาขาว พืชไร ปา
เต็งรัง และปาไผ คิดเปน 53.16%, 14.39%, 11.97% และ11.24% ของพื้นที่ที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอม
มากตามลําดับและมีพื้นที่สวนปายูคาลิปตัสอีกเล็กนอย 



การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดลอมนเรศวร” คร้ังที่ 4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

- 
95 

 

  
ภาพที่ 4 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ.2548 ลุมน้ําสงคราม ภาพที่ 3 แผนที่พื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมของลุมน้ําสงคราม 

สวนพื้นที่ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมปานกลางมีการใชประโยชนที่ดินเปนนาขาว พืชไร ปาเต็ง
รัง และสวนปายูคาลิปตัส คิดเปน 60.74%, 28.38%, 7.57% และ 0.47% ของพื้นที่ที่ออนไหวตอ
ส่ิงแวดลอมปานกลางตามลําดับ แสดงเนื้อที่ดังตารางที่ 1 จะเห็นวาพื้นที่ที่ควรอนุรักษไวอยางพื้นที่
ออนไหวตอส่ิงแวดลอมมากนั้นไดถูกใชทํานา ปลูกพืชไร ยูคาลิปตัส และเปนที่อยูอาศัยรวมแลว 
68.76% สวนในพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมปานกลางยิ่งมีมากถึง 90.73% ซ่ึงการใชประโยชนที่ดิน
เหลานี้ถือเปนการใชที่ดินผิดประเภท เพราะเหตุวาในพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมนี้ควรอนุรักษไว
เพราะมีความสําคัญดังที่ไดกลาวในบทนํา ทั้งเปนแหลงเพาะพันธุ อนุบาล และอาศัยของสัตวนานาชนิด
โดยเฉพาะปลา ทั้งยังเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง ปองกันการตื้น
เขิน เปนตน  

เพราะมีความสําคัญดังที่ไดกลาวในบทนํา ทั้งเปนแหลงเพาะพันธุ อนุบาล และอาศัยของสัตวนานาชนิด
โดยเฉพาะปลา ทั้งยังเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง ปองกันการตื้น
เขิน เปนตน  
  

ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่และรอยละของการใชประโยชนที่ดินในพื้นทีอ่อนไหวตอส่ิงแวดลอม ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่และรอยละของการใชประโยชนที่ดินในพื้นทีอ่อนไหวตอส่ิงแวดลอม 
  

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน พื้นท่ีออนไหวมาก พื้นท่ีออนไหวมาก พื้นท่ีออนไหวปานกลาง พื้นท่ีออนไหวปานกลาง 
 พื้นที่ (กม.2) รอยละ พื้นที่ (กม.2) รอยละ 
นาขาว 306.939 53.163 1,710.190  60.749 
พืชไร 83.112 14.395 799.500 28.383 
ปาเต็งรัง 69.125 11.973 213.237 7.575 
ปาไผ 64.916 11.243 8.181 0.290 
สวนปายูคาลิปตัส 0.215 0.037 13.388 0.475 
พืชน้ํา/ที่ลุมชื้นแฉะ/ทุงหญา/ไรราง 16.907 2.927 7.865 0.280 
ที่อยูอาศัย 6.749 1.168 31.717 1.126 
แหลงน้ํา 29.413 5.094 31.620 1.122 

รวม 577.376 100.000 2,815.698 100.000 
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ภาพที่ 5 แผนที่การใชประโยชนที่ดนิในพืน้ที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอม ลุมน้ําสงคราม 
 
จากภาพจะเห็นวาในพื้นท่ีออนไหวตอสิ่งแวดลอมมากนั้นมีพื้นที่นาขาวอยูมากกวา50% ตลอด

รอบๆ ลําน้ําสงคราม และสวนที่เปนปาสงวนแหงชาติ โซน C ของปาดงผาลาด ในตําบลคูสะคาม 
อําเภอวานรนิวาสตําบลบานเหลาและตําบลทุงแก อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร และปาสงวน
แหงชาติ โซน C ของปาดงอีบาง ปาดงคําพลูและปาดงคํากั้ง ในตําบลนาคําและตําบลนาซอ อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร และมีพื้นที่เปนหยอมๆ กระจายอยูทางทิศตะวันตกบริเวณตําบล ซ่ึงเปนพื้นที่
เสี่ยงตอดินเค็มมาก รองจากพื้นที่นาขาวคือพืชไรพบเปนพื้นที่กวางใหญบริเวณปาดงเมา ในตําบลหนอง
ซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม บางสวนของริมแมน้ําสงครามระหวางตําบลวังชมพู อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดหนองคาย กับตําบลโนนสะอาด อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร และระหวางตําบลโซ อําเภอ
โซพิสัย จังหวัดหนองคาย กับ ตําบลดงหมอทองใต อําเภอบานมวง จังหวัดสกนคร พื้นที่ที่ยังคงเปนปา
ไมนั้นมีพื้นที่รองจากพืชไรพบทั่วไปตามริมน้ําเกือบตลอดทั้งลําน้ําสงคราม นอกจากนี้ยังพบสวนปายู
คาลิปตัสเล็กนอยบริเวณบานหวยสงคราม ตําบลโซ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย สวนพื้นท่ี
ออนไหวตอสิ่งแวดลอมปานกลางนั้นจะเห็นวามีพื้นที่นาขาวอยูมากกวา 60% ของพื้นที่ออนไหวตอ
ส่ิงแวดลอมปานกลาง เปนพื้นที่กระจายอยูทั่วลุมน้ํา รองลงมาเปนพื้นที่พืชไรเชนเดียวกับพื้นที่ออนไหว
ตอส่ิงแวดลอมมากสวนใหญอยูในลุมน้ําสงครามตอนบน พื้นที่ปาไมนั้นพบกระจัดกระจายทั้งลุมน้ําแต
ไมหนาแนนและยังมีพื้นที่สวนปายูคาลิปตัสซึ่งอยูสวนอยูทางตอนบนของลุมน้ํา พบมากบริเวณตําบล
เหลาทองและตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย  
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จากการสํารวจพื้นที่พบวาพื้นที่นาขาวไมไดเปนลักษณะกวางใหญแตเปนผืนที่ไมกวางใหญ
มากและมีไมพุมขึ้นแทรกอยูดวย ซ่ึงแสดงภาพถายดาวเทียมประกอบกับภาพพื้นที่จริงดังภาพที่ 5ใน
หมายเลข 2 ในพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมมากพบสวนปายูคาลิปตัสอยูดวย (หมายเลข 3) สวนพื้นที่
พืชไรจากการวิเคราะหนั้นบางแหงพบวาเปนพื้นที่สวนยางพาราเปนบริเวณกวางทั้งที่เปนตนยางพารา
อายุนอยและที่ใหน้ํายางแลว นอกจากสวนยางพาราแลวยังมีแปลงหญากีนีซ่ึงเปนหญาเลี้ยงสัตวดวย ซ่ึง
สวนยางพาราและแปลงหญากีนีที่พบนี้อยูในพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมระดับปานกลาง ภาพพื้นที่
จริงในหมายเลข 6 และ 7 สวนสภาพตามธรรมชาติยังคงเหลืออยูแตไมมาก สวนใหญจะเปนบริเวณวัง
ปลา(หมายเลข 1 และ 8) ปาบุงปาทาม(หมายเลข 4) และปาผลัดใบจําพวกปาเต็งรังและปาเบ็ญจพรรณ 
พืชพรรณที่พบ จําพวกไมยืนตน เชน ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb), ชาด (Dipterocarpus 
obtusifolius Teysm), มะแซว (Eleocarpus hygrophilus Kurz), มะดัน (Garcinia schomburgkiana 
Pierre), ตะเคียน (Hopea odorata Roxb), กระเบา (Hydnocapus anthelminthica Pierre), เปอย 
(Lagerstroemia calyculata Kurz), หวดขา (Lepisanthhes rubiginosa (roxb.) Leenh), หมักพอก  
(Parinari anamense Hsnce),  เสียว (Phyllanthus polyphyllus Willd),  หวา (Syzygium cumini(L.) 
Skeels) เปนตน จําพวกไมพุม เชน ไผกะซะ (Bambusa sp), ไผปา (Bambusa arundinacae Willd), 
หูลิง (Hymenocardia wallichii Tul.) เปนตน 
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ภาพที่ 6 ภาพสํารวจภาคสนาม 
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สรุป 
พื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมโดยสวนใหญเปนพื้นที่คุมครองตามกฎหมายอยูแลว แมวามีกํา

หมายคุมครองก็ยังมีการบุกรุกตัดไมทําลายปาใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไมถูกตองตามกฎหมาย พืช
เกษตรที่สําคัญคือพืชไรและทศวรรษที่ผานมามีการบุกรุกทําสวนยางพาราและปลูกยูคาสิปตัส 
โดยเฉพาะในลุมน้ําสงครามตอนลางที่มีพื้นที่สวนใหญเปนปาบุงปาทามซึ่งเปนพื้นที่ที่รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ทั้งเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา กรองตะกอนดิน ปองกันการชะลางพังทะลายของตลิ่ง เปนที่
อยูอาศัยของสัตวปาและนกหลายชนิด ตลอดทั้งมีความหลากหลายของพืชพรรณ ในระบบมีพันธุปลา
ชุกชุม แตในปจจุบันมีการบุกรุกไปใชประโยชนที่ไมพึงปราถนา ในอัตราการบุกรุกที่สูง รัฐควรจะมี
มาตราการคุมครอง อนุรักษอยางจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรม ในสวนของลุมน้ํา
สงครามตอนบนซึ่งสวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติ โซน C มีการบุกรุกอยางเห็นไดชัด จากการวเิคราะห
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินบูรณาการกับขอมูลพื้นที่ออนไหวตอส่ิงแวดลอมมีความชัดเจนดานการใช
ที่ดินผิดประเภทดังกลาว 

ในเชิงกายภาพการใชที่ดินผิดประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่สงวนดังกลาวทําใหอัตราการเสื่อม
โทรมเปนไปอยางรวดเร็ว การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะแสดงสถานภาพการใชที่ดินผิดประเภทแลวยังเก็บ
เปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อใชอางอิงในอนาคต การใชประโยชนที่ดิน
อยางยั่งยืนควรจะมีมาตราการบูรณาการทั้งศาสตรทางวิทยาศาสตร สังคมและเศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้
เปนการสะทอนมุมในเชิงกายภาพหากบูรณาการดวยมาตราการทางสังคม เศรษฐกิจและกฎหมายนาจะ
เปนแนวทางที่จะสามารถใชทัพยากรไดอยางยั่งยืน 
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