วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 68-75 (2560)

นิพนธ์ ต้นฉบับ
การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ทีเ่ พื่อจาแนกป่ าไม้ ในพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ทีม่ ีการสร้ างเขื่อนสองรู ปแบบ
Geospatial analysis for forest cover identification in watershed
constructed within two dam types
ศิรสิ ทธิ์ วงศ์วาสนา1 สุระ พัฒนเกียรติ1* และ ธรรมรัตน์ พุทธไทย1
1

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
*Corresponding author: E-mail: sura.pat@mahidol.ac.th

รับต้นฉบับ 30 ต.ค. 2560

รับลงพิมพ์ 13 ธ.ค. 2560

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนกประเภทป่ าไม้ดว้ ยระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มี
การสร้างเขื่อนสองรู ปแบบ ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่าง มีเขื่อนปากมูลซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเขื่อนทดน้ าแบบน้ า
ไหลผ่าน (run-of-river dam) และลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อย มี เขื่อนสิ รินธรเป็ นเขื่ อนกักเก็บน้ า (storage dam) โดยใช้
ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 พ.ศ. 2560 มาทาการแปลตีความด้วยสายตา (visual interpretation) ประกอบกับข้อมูล
ทุติยภูมิอื่น ๆ ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของทั้งสองลุ่มน้ าลุ่มน้ าสาขา ส่ วนใหญ่พบบริ เวณเทื อกเขาซึ่ งตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันออก โดยลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่างมีพ้นื ที่ป่าไม้ท้ งั หมด 47.49 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 4.98 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ า) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ป่ าเต็งรัง ป่ าดิ บแล้ง และป่ าบุ่งป่ าทาม ซึ่ งป่ าเต็งรังมีพ้ืนมากที่ สุด เท่ากับ 31.85
ตารางกิโลเมตร ส่ วนลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อยมีพ้นื ที่ป่าไม้มากกว่า โดยมีพ้นื ที่ป่าไม้เท่ากับ 793.68 (ร้อยละ 36.14 ของ
พื้นที่ ลุ่มน้ า) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง ป่ าบุ่งป่ าทาม และ ป่ าเบญจพรรณ โดยป่ าดิ บแล้งมี
พื้นที่มากที่สุด เท่ากับ 609.39 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นพบว่าป่ าบุ่งป่ าทามที่พบบริ เวณริ มลาน้ ามูล มีพ้นื ที่มากกว่า
ลาโดมน้อย อาจเนื่องมาจากรู ปแบบของเขื่อนสิ รินธรที่มีลกั ษณะเป็ นเขื่อนกักเก็บน้ าส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ าท่วมตลอดปี
จึงปรากฏพื้นที่ป่าบุ่งป่ าทามน้อยกว่า ในขณะที่ เขื่อนปากมูลเป็ นเขื่อนแบบน้ าไหลผ่าน และลาน้ ามูลยังคงมีการท่วม
สลับแล้งในแต่ละปี ส่งผลให้พ้นื ที่ป่าบุ่งป่ าทามยังคงปรากฏอยูม่ ากกว่า
คาสาคัญ: การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ประเภทป่ าไม้ ลุ่มน้ า เขื่อน

ABSTRACT
This study aimed to identify forest type using geo-informatics in watershed constructed within two
dam types including Lower Part of Lam Nam Mun subwatershed, where the run-of-river dam named Pak Mun was
constructed, and Lam Dom Noi subwatershed, where storage dam named Sirindhorn was constructed. Forest
identification was conducted by visual interpretation method using LANDSAT-8 which acquisition in 2017,
combine with several secondary information. The result showed that most of forest covering around mountain in
east of both subwatershed. There are 47.79 square kilometers (4.98% of subwatershed area) in Lower Part of Lam
Nam Mun subwatershed, consist of 3 forest types including dry diptercarp forest, dry evergreen forest and fresh
water swamp forest, which dry diptercarp forest has the most area (31.85 square kilometers). While Lam Dom Noi
subwatershed has forest area more than another one (793.68 square kilometers or 36.14% of subwatershed area),
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and consist of 4 forest types including dry diptercarp forest, dry evergreen forest, fresh water swamp forest and
mixed deciduous forest, which dry evergreen forest has the most area (609.39 square kilometers). Moreover, fresh
water swamp forest that covered in Lower Part of Lam Nam Mun subwatershed has area more than Lam Dom Noi
subwatershed because Sirindhorn dam is the storage dam, resulting in large inundated area throughout the year,
whereas Pak Mun dam is the run-of-river dam and Mun river still annual flood, resulting in more fresh water
swamp forest.
Key words: geospatial analysis, forest type, watershed, dam
บทนา
ทรั พยากรป่ าไม้เป็ นทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ
ของประเทศไทยทรัพยากรหนึ่ ง โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2504
ที่ประเทศไทยใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการสารวจ พบว่ามี
พื้นที่ ป่า 273,628.5 ตารางกิโลเมตร (53.3%) หลังจากนั้น
ในปี พ.ศ.2516 เริ่ มมีการใช้ภาพถ่ายเที ยม พบว่ามีพ้ืนที่ ป่า
ไม้ลดลงเหลือ 221,707 ตารางกิโลเมตร (43.2%) (นาฏสุดา
, 2556) กระทั่งพ.ศ.2559 เหลื อพื้น ที่ ป่าไม้เพียง 31.58%
เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยใน
อดี ต พ.ศ.2516 มี พ้ื น ที่ ป่ าไม้ถึ ง 30.16% แต่ ก ลับ ลดลง
เหลือเพียง 14.93% ในพ.ศ.2559 (สานักจัดการที่ดินป่ าไม้,
2560) ซึ่ งสาเหตุของการลดลงส่ วนใหญ่ม าจากกิ จกรรม
มนุษย์
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ นภู มิ ภ าคที่ พ่ ึ งพา
อาชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลัก พื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ จึ งมี ก ารใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม ซึ่ งนาข้ า วเป็ น
เกษตรกรรมหลักของภูมิภาค ทั้งนี้ สภาพการใช้ที่ดินทาง
กายภาพจะถูกกาหนดโดยลักษณะภูมิสณ
ั ฐาน (Land form)
โดยที่ ลุ่ ม ราบเรี ยบใช้ ใ นการท านา ที่ ราบขั้ นบั น ได
ระดับกลางและสู งใช้ในการปลูกพืชไร่ ส่ วนบริ เวณภูเขา
ยังคงเหลือเป็ นป่ าไม้ โดยภูมิภาคนี้ มีลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า
ประกอบด้วย ลุ่ ม น้ าโขง ลุ่ ม น้ าชี และลุ่ ม น้ ามู ล ซึ่ งภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้รับการสนับ สนุ น ในการพัฒ นา
แหล่งน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างต่อเนื่ องจากรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัย โดยแหล่ ง น้ าขนาดใหญ่ ส่ ว นมากเป็ นเขื่ อ นที่ อ ยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชรัตน์ และคณะ, 2549)
จังหวัดอุบ ลราชธานี เป็ นอี กจังหวัด หนึ่ งทางภาค

ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย ตั้งอยูใ่ นลุ่มน้ ามูล
ซึ่ งเป็ นลุ่มน้ าที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ (71,071.57
ตารางกิ โลเมตร) (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) โดยมีเขื่อนที่
ส าคัญ ได้แ ก่ เขื่ อ นปากมู ล อยู่ใ นลุ่ ม น้ าสาขาล าน้ ามู ล
ตอนล่ าง สร้ างขวางกั้น ล าน้ ามู ล บริ เวณอ าเภอโขงเจี ย ม
และเขื่อนสิ รินธร อยูใ่ นลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อยและสร้าง
ขวางกั้น ล าน้ าล าโดมน้ อ ยที่ อ าเภอสิ ริ นธร โดยความ
แตกต่างของสองเขื่ อนคื อ เขื่ อนปากมูลเป็ นเขื่ อนทดน้ า
(Diversion dam) แบบน้ าไหลผ่ าน (Run-of-river dam) มี
หน้าที่สาคัญเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่ งประเทศไทย. ม.ป.ป.) ในขณะที่ เขื่ อ นสิ ริ น ธร เป็ น
เขื่ อ น กั ก เก็ บ น้ า (Storage Dam) แ ล ะ มี อ่ าง เก็ บ น้ า
(Reservoir) มีหน้าหลักเพื่อการชลประทาน และส่ งน้ าไป
ยังพื้ น ที่ เกษตรกรรมในเขตชลประทาน (การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.)
ดัง นั้ นการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ ง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการจาแนกประเภทป่ า
ไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่างและลาโดมน้อย ที่
ซึ่งมีเขื่อนทั้งสองรู ปแบบตั้งอยู่ สาหรับเป็ นแนวทางในการ
ดูแลและอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าไม้ที่ยงั คงเหลือต่อไปอย่างยัง่ ยืน
พื้นทีศ่ ึกษา
ลุ่ม น้ าสาขาลาน้ ามู ลตอนล่ างตั้งอยู่ที่ latitude
15.408 - 14.922 N และ longitude 105.150 - 105.522 E มี
พื้นที่ 953.34 ตารางกิโลเมตร ส่ วนลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อย
ตั้งอยูท่ ี่ latitude 15.282 - 14.383 N และ longitude 105.256
- 105.622 N มี พ้ื นที่ 2,196.26 ตารางกิ โ ลเมตร (กรม
ทรัพยากรน้ า, 2552) โดยทั้งสองลุ่มน้ าสาขามีอาเภอของ
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จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้ งั อยูใ่ นลุ่มน้ า ได้แก่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตาลสุ ม อ.เดชอุ ด ม อ.สิ ริ นธร อ.โขงเจี ย ม อ.
บุณฑริ ก อ.เดชอุดม และ อ.นาจะหลวย มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศลาว และลุ่มน้ าสาขาของลุ่มแม่น้ ามูล ได้แก่ ลาเซบก ห้วยตุงลุง ลาน้ ามูลส่ วนที่ 3 และ ลาโดมใหญ่ (Figure
1) โดยลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่างมีพ้นื ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณ
แอ่ ง โคราช พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ นที่ ร าบสู ง ความสู ง จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 150 เมตร โดยบริ เวณที่
สู งที่ สุด อยู่ท างทิ ศตะวันออกของลุ่ม น้ า ในขณะที่ ลุ่มน้ า
สาขาลาโดมน้อย พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นแนวเขาทางด้านทิ ศ
ตะวันออกและทิศใต้ รองลงมาเป็ นที่ราบสูง สาหรับลุ่มน้ า
สาขาลาน้ ามูลตอนล่าง (สถานี ฝนอาเภอพิบูลมังสาหาร)
และล าโดมน้ อ ย (สถานี ฝ นอ าเภอบุ ณ ฑริ ก ) มี ป ริ ม าณ
น้ าฝนรายปี อยู่ ที่ 1795.06 มิ ล ลิ เ มตร และ 1943.45
มิลลิเมตร ตามลาดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.)

พื้นที่ ป่าไม้ พ.ศ. 2558 และ ประเภทป่ าไม้ พ.ศ. 2543 จาก
กรมป่ าไม้, แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่ วน 1:50,000
และแบบจาลองความสู งเชิงเลข จากกรมแผนที่ทหาร และ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมความละเอี ยดสู ง จากโปรแกรม
Google Earth Pro
2. การเตรี ย มข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น โดยเตรี ย มภาพ
ดาวเทียม LADNSAT 8 ที่ปราศจากเมฆ ใน Path 126 Row
49, 50 ที่ บั น ทึ ก ภาพในวัน ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเชิ งพื้นที่ 30 เมตร หลังจากนั้นมีข้ นั ตอนก่อน
นาไปใช้วเิ คราะห์เชิงพื้นที่ ดังนี้
2.1 การปรับแก้เชิงรังสี (Radiometric correction)
เป็ นการปรับแก้เมื่ อต้องการใช้ขอ้ มูลหลายช่วงเวลา เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์หนึ่ ง ๆ ซึ่ งต้องทา
การปรั บ แก้ ค่ า มุ ม ยกของดวงอาทิ ตย์ (Sun elevation
correction) ที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลา (ส านั ก งาน
พัฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ก าร
มหาชน), 2552) โดยทาการแปลงค่า Digital Number เป็ น
Top-of-atmospheric Reflectance
2.2 การปรั บ แก้ค วามผิ ด พลาดเชิ ง เรขาคณิ ต
(Geometric correction) เป็ นการบิ ดเบื อนของตาแหน่ งใน
ภาพโดยอาศัยจุดโยงยึดกับแผนที่ ข้อมูลจะได้รับการแก้ไข
ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ ถูกต้องและสอดคล้องกับตาแหน่งบน
ผิ วโลกตามระบบปั จ จุ บัน ของประเทศไทย คื อ ระบบ
UTM ห รื อ Universal Transverse Mercator แ ล ะ พื้ น
หลัก ฐานทางราบ (horizontal datum) ในระบบ World
Geodetic System 1984 (WGS 1984) โดยอ้างอิงกับแผนที่
ภู มิ ป ระเทศ ชุ ด L-7018 ของกรมแผนที่ ท หาร โดยใช้
แบบจ าลอง polynomial order 2 ซึ่ งต้ อ งใช้ จุ ด ควบคุ ม
(ground control point: GCP) อย่างน้อย 6 จุด โดยผลที่การ
ปรั บ แก้ จ ะแสดงมาเป็ นค่ า RMS error ที่ มี ห น่ ว ยเป็ น
จุดภาพ ซึ่ งหมายความว่าจุดควบคุมภาคพื้นดินมีตาแหน่ ง
ใกล้เคียงกับพิกดั อ้างอิงเพียงใด ซึ่งโดยมากยอมรับค่าที่ไม่
เกิน 1 จุดภาพ (สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552)
2.3 การเน้ น ความคมชั ด ข้ อ มู ล ภาพ (Image
enhancement) สาหรับการแปลตีความด้วยสายตา (สุ วิทย์,

Figure 1. Study area
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ประกอบด้ว ยข้อ มู ล
ดาวเที ย ม LANSAT 8 บัน ทึ กภาพเมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2560, การใช้ที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ ดิน พ.ศ. 2558,
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เกี่ยวพัน (สุระ, 2546)
4. การต รวจส อบ ความ ถู กต้ อง (Accuracy
assessment) โดยท าการตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ งใน
ภาคสนามด้ ว ยเครื่ อง GPS กั บ Laptop แบบ Real-time
ด้วยโปรแกรม DNR GARMIN ซึ่ งผลของค่าความถูกต้อง
โดยรวมของข้อมูล (Overall accuracy) จะกาหนดในระดับ
ที่ 85% เป็ นค่ าความถู ก ต้องของผลการศึ ก ษาที่ ส ามารถ
ยอมรั บ ได้ (Congalton and Green, 1999) นอกจากนั้ น
คานวณค่า Kappa coefficient (Cohen, J. 1960) และจัดทา
เป็ นตาราง Confusion matrix (Table 1)

2554)
2.3.1 การเน้นข้อมูลภาพเชิงพื้นที่ (Spatial image
enhancement) เป็ นการปรั บ เปลี่ ย นค่ า ความสว่ า งของ
จุ ด ภาพโดยอาศัย ค่ า ความสว่างโดยรอบจุ ด ภาพนั้ น ซึ่ ง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ ท า Pan-sharpening ซึ่ งเป็ นการเน้ น
ข้อ มู ล ภาพเชิ ง พื้ น ที่ รู ป แบบหนึ่ ง เป็ นการผสานความ
ล ะ เอี ย ด (Resolution merge) ผ ล ข อ ง ก า ร ท า Pansharpening จะทาให้ขอ้ มูลภาพดาวเที ยม LANDSAT-8 มี
รายละเอียดเชิงพื้นที่สูงขึ้นเป็ น 15 เมตร
2.3.2 การเน้ น ข้ อ มู ล ภาพเชิ งคลื่ น (Spectral
image enhancement) แบนด์ในช่วงคลื่นต่าง ๆ จะถูกผสม
เข้าด้วยกันหรื อถูกแปลงเพื่อเน้นความคมชัดของรู ปลักษณ์
เฉพาะในข้อมูล โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทา ดัชนี พืชพรรณ
แ บ บ Normalized (Normalized Difference Vegetation
Index; NDVI) (Rouse et al, 1973) โ ด ย จุ ด ภ าพ ที่ มี ค่ า
NDVI สู ง แสดงถึงมวลชีวภาพและความสมบูรณ์ของพืช
สู ง เช่ น กัน โดยช่ ว งของค่ า NDVI จะอยู่ที่ -1 ถึ ง 1 โดย
บริ เวณ ที่ มี ค่ า NDVI ตั้ งแต่ 0.8 ขึ้ น ไปมี พื ชป กคลุ ม
หนาแน่ น 0.05 เป็ นพื้นดิ นว่างเปล่า และค่าใกล้ -0.5 เป็ น
พื้นที่น้ า (Bosworth et al, 1998)
2.3.3 การเน้น ข้อ มู ล ภาพเชิ งรั งสี (Radiometric
image enhancement) ข้อมูลรังสี เชิงคลื่นที่ถูกบันทึกจะถูก
เน้นความคมชัดให้ระดับสี เทา (grey tone) หรื อสี (color) ดี
ขึ้ น ส าห รั บ ก าร ม อ ง ภ าพ เช่ น Standard deviation,
Histrogram equalization ฯลฯ
2.4 การตัด ข้อ มู ล ภาพ (Image extraction) เป็ น
การเลือกข้อมูลภาพเฉพาะพื้นที่ศึกษา
3 . ก าร แ ป ล ตี ค ว าม ด้ ว ย ส าย ต า (Visual
interpretation) โดยก่ อ นท าการแปลตี ค วามจะท าการ
กาหนดประเภทข้อมูล (Nomenclature) หลังจากนั้นจึ งนา
ภาพดาวเที ยม LANDSAT-8 แบบ Pan-sharpen เป็ นฐาน
ในการแปลตีความ ประกอบกับ NDVI และข้อมูลทุติยภูมิ
อื่น ๆ โดยการแปลตี ความด้วยสายตาอาศัยองค์ประกอบ
ข อ งก าร แ ป ล ภ าพ จ าก ลั ก ษ ณ ะ ที่ ป ร าก ฏ (Object
recognition) ได้แก่ ความเข้มของสี และสี , ขนาด, รู ปร่ าง,
เนื้ อภาพ, รู ป แบบ, ความสู ง และเงา, พื้ น ที่ และความ

ผลและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์เชิ งพื้นที่ เพื่อจาแนกประเภทป่ า
ไม้โดยใช้การแปลตีความด้วยสายตา พบว่ามีความถูกต้อง
โดยรวมที่ 92.21% และมี ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ Kappa ที่ 0.88
หรื อสอดคล้อ งตรงกั น เกื อ บสมบู ร ณ์ (Almost perfect
agreement) (Landis and Koch, 1977) (Table 1)
ผลจากการแปลตีความด้วยสายตา พบว่าพื้นที่ป่า
ไม้ข องทั้ง สองลุ่ ม น้ าลุ่ ม น้ าสาขา ส่ ว นใหญ่ พ บบริ เวณ
เทือกเขาซึ่งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของลุ่มน้ า ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่าง ซึ่งมี
เขื่ อ นปากมู ล ตั้ง อยู่ มี พ้ื น ที่ ป่ าไม้ท้ ัง หมด 47.49 ตาราง
กิ โ ลเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.98 ของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ป่ าเต็งรัง ป่ าดิ บแล้ง และป่ าบุ่ง
ป่ าทาม โดยป่ าเต็งรั งมี พ้ืนมากที่ สุด เท่ ากับ 31.85 ตาราง
กิ โลเมตร ส่ วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติ แก่ งตะนะ
รองลงมาคื อ ป่ าดิ บ แล้งและป่ าบุ่ งป่ าทาม มี พ้ื น ที่ 12.41
และ 3.23 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ
Table 1. Confusion matrix from visual interpretation.
Reference Data
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Classified
Data

DDF*

DEF*

FSF*

MDF

Classified
Total

DDF
DEF
FSF
MDF

35
3
0
1

0
24
0
0

0
1
6
0

0
1
0
6

35
29
6
7

Reference

39

24

7

7
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Total
Overall
classification
accuracy (%)
Overall
Kappa
coefficient

Lower Part of Lam
Nam Mun
subwatershed
Forest Types
(953.34 km2)
Area Percentage
(km2)
(%)

92.21

0.88

Lam Dom Noi
subwatershed
(2196.26 km2)
Area
(km2)

Percentage
(%)

*DDF = dry dipterocarp forest, DEF = dry evergreen forest, FSF =
freshwater swamp forest and MDF = mixed deciduous forest

ในขณะที่ลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อย ซึ่ งมีเขื่อนสิ รินธร มีพ้นื ที่
ป่ าไม้มากกว่า โดยมีพ้นื ที่ป่าไม้เท่ากับ 793.68 คิดเป็ นร้อย
ละ 36.14 ของพื้นที่ ลุ่มน้ า ส่ วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าบุณฑริ ก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ป่ าเต็งรัง ป่ าดิ บแล้ง ป่ าบุ่ง
ป่ าทาม และ ป่ าเบญจพรรณ โดยป่ าดิ บ แล้งมี พ้ื น ที่ ม าก
ที่สุด เท่ากับ 609.39 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือป่ าเต็งรัง
ป่ าเบญจพรรณ และป่ าบุ่ งป่ าทาม มี พ้ืนที่ เท่ ากับ 175.89,
7.73 และ 0.70 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ (Table 2, Figure
2 and Figure 3)
Table 2. Area covered by different forest types
Lower Part of Lam
Lam Dom Noi
Nam Mun
subwatershed
subwatershed
(2196.26 km2)
Forest Types
2
(953.34 km )
Area Percentage Area Percentage
(km2)
(%)
(km2)
(%)
Dry diptercarp
31.85
3.34
175.89
8.01
forest
Dry evergreen
12.41
1.30
609.36
27.75
forest

Freshwater
Swamp Forest
Mixed
deciduous
forest
Total

3.23

0.34

0.70

0.03

-

-

7.73

0.35

47.49

4.98

793.68

36.14

Figure 2 Forest types of Lower Part of Lam Nam Mun
subwatershed, 2017.

Table 2. Area covered by different forest types
(Continued).
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น้ าท่ ว ม (Royal Thai Irrigation Department, 1996) ซึ่ ง
ลักษณะภูมิประเทศที่ เป็ นที่ ราบน้ าท่ วมถึ ง (flood plains)
เป็ นอี กปั จ จัย หนึ่ งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ป่ าบุ่ ง ป่ าทาม (ประสิ ท ธิ์ ,
2537) โดยป่ าบุ่ งป่ าทามนั้นมี ความสาคัญต่อระบบนิ เวศ
เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากช่วยรักษาความสมดุลน้ าใต้ดินและ
น้ าผิ ว ดิ น ช่ ว ยเก็ บ กัก น้ าฝนและป้ อ งกัน น้ าท่ ว มอย่ า ง
ฉั บ พลัน ช่ ว ยกัก ตะกอน เก็ บ ธาตุ อ าหาร รวมทั้ง กรอง
สารพิษที่ปะปนมาในแม่น้ า ป้ องกันการพังทลายของตลิ่ง
และเป็ นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของระบบนิ เวศ
ซึ่ งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ทุ ก สรรพชี วิ ต (ศั น สนี ย์, 2538;
ประสิ ทธิ์ , 2539) ดังนั้นการคงอยูข่ องป่ าบุ่งป่ าทาม จะเป็ น
แหล่งทรัพ ยากรของประชาชนในพื้น ที่ อีกทางหนึ่ งด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นย่ อ มส่ งผลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงลักษณะทางอุ ท ก ซึ่ งพื้ น ที่ ป่ าบริ เวณริ ม น้ า
(Riparian forest) แ ล ะ ป่ าที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย ง อ าจ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว โดยผลกระทบ
ทางบวก เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าที่ก่อให้เกิดเป็ นอ่าง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ (เขื่อนกักเก็บน้ า) ส่ งผลให้เกิ ดพื้นที่ ป่า
รอบ ๆเขื่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความชื้ น ในบรรยากาศที่
เพิ่มขึ้นจากการระเหยของน้ าซึ่ งความชื้นดังกล่าวสัมพันธ์
กั บ ข น าด ข อ งอ่ างเก็ บ น้ า (Kellogg and Zhou, 2014)
ผลกระทบทางลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบสังคม
พืชในด้านองค์ประกอบและความหลากหลาย (Sun et al.,
2014; Takahashi and Nakamura, 2011) การเกิ ด น้ าท่ ว ม
จากการก่อสร้างเขื่อนทดน้ าแบบน้ าไหลผ่าน (run-of-river
dam) ก่ อ ให้ เกิ ด รู ป แบบพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าแบบกึ่ ง น้ านิ่ ง (sublentic wetland) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
พรรณไม้บ ริ เวณป่ าริ ม น้ า (Tombolini et al., 2014) ทั้ง นี้
ลุ่มน้ าสาขาลาน้ ามูลตอนล่างและลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อยที่
ซึ่ งมี เ ขื่ อ นปากมู ล และเขื่ อ นสิ ริ นธรตั้ งอยู่ น้ ั น ควรมี
การศึ กษาถึ งผลกระทบที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ รู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงเชิ งพื้นที่ และเชิ งโครงสร้างของประเภทป่ าใน
บริ เวณที่ ได้รับอิทธิ พลจากการก่อสร้างเขื่อนเพิ่มเติมต่อไป
ในอนาคต

Figure 3 Forest types of Lam Dom Noi subwatershed,
2017.
ทั้งนี้ หากพิจารณาไปยังพื้นที่ป่าบุ่งป่ าทาม ซึ่ ง
เป็ นป่ าที่อาจได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างเขื่อนในทั้งสอง
ลุ่ ม น้ า พบว่าพื้ น ที่ ป่ าบุ่ ง ป่ าทามในลุ่ ม น้ าสาขาล าน้ ามู ล
ตอนล่าง ที่ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่ พ บบริ เวณพื้ น ที่ เกาะกลางน้ า มี
พื้นที่ ป่ามากกว่าลุ่มน้ าสาขาลาโดมน้อย อาจเนื่ องมาจาก
รู ปแบบของเขื่อนสิ รินธรที่ มีลกั ษณะเป็ นเขื่อนกักเก็บน้ า
จึงส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ าท่วมขนาดใหญ่ตลอดทั้งปี ในขณะ
ที่เขื่อนปากมูลเป็ นเขื่อนทดน้ าแบบน้ าไหลผ่าน และลาน้ า
มูลยังคงมีการท่วมสลับแล้งในแต่ละปี ซึ่ งลักษณะของป่ า
บุ่งป่ าทามในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เกี่ยวข้องกับน้ าตาม
ช่ วงฤดู กาล ขอบบนสุ ดของป่ าคื อ ระดับ น้ าที่ ท่ วมสู งสุ ด
ส่ ว นขอบล่ า งสุ ด นั บ ได้ถึ ง ระดับ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ลัก ษณะ
ดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่ กาหนดความอุดมสมบูรณ์ (ศันสนี ย,์
2544) ส่ งผลให้พ้ืนที่ป่าบุ่งป่ าทามยังคงปรากฏอยูม่ ากกว่า
นอกจากนั้น การที่ ลกั ษณะภูมิ ประเทศของลุ่ม น้ าลาโดม
น้อ ยประกอบไปด้วยเนิ น สู งต่ า (hilly-rolling) ส่ งผลให้
แม่น้ าลาโดมน้อยมีแนวลาน้ าไหลลัดเลาะระหว่างเนิ นเขา
(foot-hill type river) ท าให้ไม่มี ลกั ษณะของพื้น ที่ ราบลุ่ม
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