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นิเวศภูมิทัศนแนวริมแมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย
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บทคัดยอ
 การสาํรวจพืน้ทีน่เิวศภมูทิศันแนวรมิแมนํา้โขง จงัหวดัหนองคาย มวีตัถปุระสงค
เพ่ือ สํารวจ จําแนก เชิงโครงสรางและบทบาททางพื้นที่นิเวศภูมิทัศน และประเมิน
ศักยภาพพ้ืนที่นิเวศภูมิทัศนเพ่ือการอนุรักษ การศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเชิงพ้ืนที่จาก
แหลงตางๆ รวมกบัการสํารวจเชิงประจักษในภาคสนาม ดานรูปแบบและโครงสรางทาง
พืน้ที ่พรอมสรางเกณฑเพือ่ประเมนิบทบาททัง้ในเชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพและเชงิคณุคา 
โดยมีตัวชี้วัด คือ มิติกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และจัดกลุม
คุณคาในการอนุรักษ ซึ่งจะมีขนาดพื้นท่ีตั้งแต ระดับมหภาค ระดับอนุภาค และระดับ
จุลภาค ผลการศึกษา สามารถจําแนกระดับจุลภาคได 89 หนวย โดยแยกรูปแบบของ

นิเวศภูมิทัศน ได 4 รูปแบบ ไดแก กลุมผืนน้ํา 45 หนวย กลุมผืนปา  15 หนวย แนว

ลํานํ้า 48 หนวย แนวปาริมลํานํ้า 24 หนวย ซึ่งทั้งระดับจุลภาค 89 หนวย จัดเปน 21 
ระดับอนุภาค และ 5 กลุมระดับมหภาค ผลการประเมินคุณคาเชิงบทบาทพ้ืนที่นิเวศ

ภูมิทัศน บทบาทที่พบมากท่ีสุดคือดานการเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต บทบาทรอง 

คอื เปนทีร่องรบัตะกอนการดดูซึมหรอืการสะสม, แหลงกระจาย, ตวักรอง, ตวันาํพา และ
ตวักัน้ขวาง ตามลาํดบั เม่ือประเมินกลุมคณุคาในการอนรุกัษในระดับมหภาคพบวากลุม
ลํานํ้าสงคราม-แมนํ้าโขง มีคาสูงสุด  ระดับอนุภาคระบบท่ีมีคาควรแกการอนุรักษสูงสุด
ไดแก ระบบหวยนํา้เมา-ลาํนํา้สงครามตอนลาง ขณะทีก่ารประเมนิในระดบัจลุภาคพบวา 

หนวยนเิวศภมูทิศันทีม่กีารกระจกุตวัของบทบาทมากทีส่ดุ คอื พืน้ทีน่ํา้เมา-แมนํา้สงคราม 

พื้นที่ปากคอง-แมนํ้าสงคราม พื้นท่ีบึงโขงหลง พื้นท่ีเทือกภูวัวและ พื้นที่หนองกอมเกาะ        
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Abstract
 The objectives of the survey of landscape ecology along Mekong 
river are to survey and identify the structure and function of landscape 
ecology, and to evaluate the potential of land in order to conserve. 
Gathering secondary data of spatial information from various sources, fi eld 
trip and evaluation of the role of land in terms of quantity, quality and 
value are the major methodology in this study. The indicators comprise 
of physical and biological dimensions, the value of human utilization and 
then grouping the conservation values. The land is classifi ed into 3 levels 
which are Marco scale or Mosaic, Meso scale or Sub-Mosaic and Micro 
scale or Site. Results of the study show that there are 89 sites which can 
be classifi ed into 4 patterns of landscape ecology which are 45 sites of 
water patch, 15 sites of lowland and mountains forest patch, 48 sites 
of river corridor and 24 sites of lowland forest corridor. For those 89 
sites can be classifi ed into 21 meso scale and 5 macro scale. The study 
site plays the most important role as the habitat for living organisms, 

follow by as the sink, the source, the fi lter, the conduit and the barrier, 
respectively. The evaluation of conservation value shows that the group of 
Songkram-Khong river gets the highest score in macro scale, while the 

system of Nummao creek- lower part of Songkram river gets the highest 

value in meso scale. The evaluation in the micro scale shows that the area of 
Nummao-Songkram river, Pakkong-Songkram river, Bung Kong long wetland 
Phuwua and Nongkom kao wetland are the areas which comprise of many 

roles in the landscape ecology system.  

คําสําคัญ  :  การพัฒนาพื้นท่ี นิเวศภูมิทัศน แมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย
Keywords:  developing, landscape ecology, Mekong River, Nong Khai 

province
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บทนํา
 ปจจุบันประเทศไทย ใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีนิเวศในระดับทองถ่ิน เพื่อสรางสมดุลของ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในระดับจังหวัดและภูมิภาค แนวความคิดเชิงพื้นที่นิเวศ 
ที่เรียกวา นิเวศภูมิทัศน คือ การผสมผสานระหวางความรูดานภูมิศาสตร นิเวศวิทยา 
และ การวางผังภูมิภาค คํานิยามศัพท “นิเวศภูมิทัศน” (Landscape ecology) ไดถูก
บัญญัติขึ้นมาใหมโดย Carl Troll นักธรณีวิทยาชาวเยอรมัน เม่ือป 1939 (Troll 1939)  
นิเวศภูมิทัศนเปนการศึกษาเชิงระบบ (Systematic approach) โดยการนําภาพถาย
ทางอากาศมาประยกุตใชในการศกึษาความสมัพนัธกนัระหวางสิง่แวดลอมทางกายภาพ 
ชีวภาพ และการใชประโยชนของมนุษย โดยเปนการศึกษาเชิงรูปแบบ โครงสรางและ
บทบาทของพื้นที่นิเวศภูมิทัศน เพื่อการประเมินในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลกระทบ
ของมนุษยตอการใชที่ดิน และความสนใจ โดยมุงท่ีภูมิทัศนทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการนันทนาการ (Forman and Gordon : 1986  
อางถึงใน ดนัย, 2544 : 119) โดยทําการศกึษาความสัมพันธใน 3 ระดับ คือ มหภาค 
ภูมิภาค และจุลภาค  
 ในการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของพ้ืนที่นิเวศภูมิทัศน
แนวริมแมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ทอดยาวชิดแนว

แมนํ้าโขงมากท่ีสุดในประเทศไทย คือราว 340 กิโลเมตร ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

เฉพาะในเขตปกครองจังหวัด โดยกําหนดเปนการศึกษาจําแนกรูปแบบพ้ืนที่ โครงสราง
ทางพื้นที่ บทบาทนิเวศภูมิทัศน และการประเมินคุณคาของพื้นที่ โดยใชเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดขึ้น พรอมท้ังทําการประเมินศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการ

อนรุกัษและพฒันา เพือ่นาํเสนอเปนขอเสนอแนะการวางแผนการใชทีด่นิ การออกแบบ

พื้นที่เฉพาะกรณี เพื่อใหทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปวางแผนพัฒนา
พื้นที่ไดตอไป

ทบทวนวรรณกรรม 
 การศกึษาเรือ่งแนวทางการพฒันาพืน้ทีน่เิวศภมูทิศันในแนวรมิแมนํา้โขงจงัหวดั
หนองคายผูวจิยัไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบัพืน้ทีน่เิวศภูมทิศันบนพ้ืนฐาน
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ของระบบนิเวศวิทยาตลอดจนการวางแผนทางภูมิทัศนและตางประเทศโดยมีขอบเขต
และขั้นตอนในการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของคือ
 1. แนวคิดเก่ียวกับภูมิทัศน (Landscape)
  แนวความคิดเชิงพื้นท่ีนิเวศ ที่เรียกวา นิเวศภูมิทัศน คือ การผสมผสาน
ระหวางความรูดานภูมิศาสตร นิเวศวิทยาและการวางแผนผังพื้นที่ภูมิทัศน ความหมาย
ของคํา landscape ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวในศัพทบัญญัติ อังกฤษ-ไทย วา 
“ภูมิทัศน” หรือ “ภูมิภาพ” ซึ่งเปนคําผสม เชนเดียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ คือ land 
= ภูมิ (แผนดิน) กัน scope = ทัศน (สิ่งที่เห็น) หรือ ภาพ (รูปที่ปรากฏเห็น) ศัพทนี้ถูก
บญัญตั ิเปนภาษาไทยคร้ังแรกเมือ่ป พ.ศ. 2517 (บญัญัตศิพัทของคณะกรรมการบญัญตัิ
ศัพท พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517) landscape “สวนของผิวโลกที่สามารถมองเห็นไดจาก
จดุใดจุดหน่ึงบนผิวโลก หรอืเหนือผวิโลก” ภมูทิศันธรรมชาติ (natural landscape) และ
ภูมิทัศนที่มนุษยสรางขึ้น (cultural landscape หรือ man-made landscape ในตาง
ประเทศไดมผีูใหคาํจํากดัความของ “Land” วาเปนการรวมกนัขององคประกอบตาง ๆ  
ทีม่อียูจริง ไดแก ดนิ พชืพรรณ และสตัว ซึง่มีความสมัพนัธกนัอยางสลบัซับซอน  ภมูทิศัน
จงึเปนเร่ืองของความสัมพนัธทัง้องคประกอบทางกายภาพ ชวีภาพและส่ิงทีเ่กีย่วของกบั
มนษุย รวมทัง้ปฏสิมัพนัธและกระบวนการตางๆท่ีเกดิขึน้ดวย  หรอือกีนัยหนึง่ภมูทิศันก็
คือ ระบบนิเวศที่เปนระบบท่ีเปดอยูบนผิวโลก ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัย

ทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม  วัฒนธรรม  ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีตางก็มีปฏิสัมพันธ
กันอยางซับซอนในเชิง 3 มิติ กลาวคือ ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง (Leopold, 1949 ; 

Vink : 1980 ; Zonneveled, 1989 อางถึงใน ดนัย, 2544: 118)

 2. แนวคิดเก่ียวกับนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology)
  นเิวศภูมทิศันเปนสาขายอยของภูมศิาสตรและ นเิวศวิทยา ทีเ่ก่ียวกับวิธกีาร
ศึกษาเชิงระบบ (Systematic approach) ขอมูลทางพ้ืนที่ภูมิทัศนซึ่งมีผลกระทบตอ
กระบวนการและการไหลเวียนพลังงานในระบบนิเวศ, ทัง้สิง่แวดลอมภาพรวมและเฉพาะ

อยาง  นเิวศภูมทิศันมใีจความสาํคญัเก่ียวกบัปญหาในการประยกุตและปรบัใชบรบิท คาํ

นิยามศัพท “นิเวศภูมิทัศน” ไดถูกบัญญัติขึ้นมาใหมโดย Carl Troll นักธรณีวิทยาชาว
เยอรมัน เมื่อป 1939 (Troll, 1939) เปนคาํศัพทเฉพาะทางท่ีไดพัฒนาจากแนวคิดเดิม
ของนิเวศภูมทิศัน และทฤษฎีเกาะชีวภมูนิเิวศ Islands Biogeography (MacArthur, R. 



วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554

191นิเวศภูมิทัศนแนวริมแมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย

H. 1967) การนาํภาพถายทางอากาศ ขอมูลดาวเทยีม ภมูสิารสนเทศ (Geo informatics)
และแบบจําลองเชิงปริภูมิ (Spatial  Modeling) มาประยุกตใชในการศึกษาปฏิกิริยา
ความสัมพันธกันระหวางส่ิงแวดลอมและพืชพรรณ การศึกษาทางรวมกันระหวางการ
วางแผนทางภูมิทัศน และการวางผังภาค โดยเนนท่ีการประเมินเชิงปริมาณ-ภาพรวม
ของผลกระทบของมนุษยตอการใชทีด่นิ และความสนใจ  โดยมุงทีภ่มูทิศันทางธรรมชาติ  
โดยเฉพาะการนันทนาการและพื้นท่ีโลงวาง  นิเวศภูมิทัศนเปนการศึกษาแบบองครวม
ในบริเวณพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เปนการศึกษา
เกี่ยวกับภูมิทัศนในระบบนิเวศอยางกวางๆ  ที่มีการตระหนักถึงความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา (Spatial and Temporal) ขององคประกอบท่ี
มีชีวิตและไมมีชีวิตของภูมิทัศนนั้น ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงบทบาทและหนาที่ของ
ภูมิทัศนนั้น (Forman and Gordon: 1986 อางถึงใน ดนัย, 2544:119) จากทฤษฎี
ทางนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology) ของ Forman and Gordon, 1986  ถูก
กาํหนดข้ึนภายใตลกัษณะเชิงโครงสรางและบทบาท โดยในลกัษณะเชงิโครงสรางแบงเปน 
2 สวนคือ โครงสรางในรูปแบบพ้ืนท่ี Landscape Ecology Pattern ไดแก Patches, 
Corridors และ โครงสรางเชิงขนาดพ้ืนที ่Landscape Ecology Structure ไดแก Mosaic, 
Sub-Mosaic, Unit ขณะที่ในเชิงบทบาท Landscape Ecology Function แบงเปน
เปน 6 ประเภท ไดแก Conduit, Filter, Barrier, Source, Sink และ Habitat

 3. กรอบแนวคิดดานนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology)
  3.1 รูปแบบของนิเวศภูมิทัศน  Landscape Ecology pattern   
   หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพตางๆ  ทีป่ระกอบกันเปนองคประกอบ

ของระบบนิเวศ ประกอบดวย

   3.1.1 Patch ในความหมายทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน คือ หยอม ผืน
เชน ผนืปา โนน เนิน ตลอดจน บึง แกงกุด เปนตน ซึ่งสามารถแยกเปน 4 ประเภท 
ประกอบไปดวย 1) Disturbance patch คือ patch ที่โดนรบกวนเกิดจากการรบกวน

จากพ้ืนที่เล็กๆ 2) Remnant patch คือ patch ที่เหลืออยู เกิดจากการถูกรบกวนเปน

บริเวณกวางรอบพื้นท่ีเล็กๆ 3) Introduce patch คือ patch ที่ถูกนํามาใชโดยมนุษย 
เกิดจากการนํามาแพรกระจายโดยมนุษย 4) Environment patch คือ patch ที่เปน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดจากความแตกตางทางสภาพแวดลอมหรือสภาพทรัพยากร
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ทางธรรมชาติ นอกจากนั้นในการสํารวจนิยมแบงตามลักษณะที่ปรากฏ ไดแก ผืนนํ้า  
(Surface Water Patch),  ผืนปา (Forest Patch) และ แนวลําน้ํา (Stream Corridor)
   3.1.2 Corridor ในความหมายทางนเิวศวทิยาภมูทิศัน คอื เสนหรอื
แถบทําหนาที่ทําใหระบบนิเวศเชื่อมประสานกันเปนตัวเชื่อมของผืนปา (patch) ตางๆ
และเปนตัวเช่ือมท่ีสอดประสานกันของระบบนิเวศน ตลอดจนเปนตัวปองกันและเปน
แหลงทรัพยากร เชน หวย แมนํ้า แนวตนไม เปนตน ซึ่งสามารถแยกเปน 4 ประเภท
ประกอบไปดวย 1) Line Corridor คือ Corridor แบบเปนเสน เปนแถบยาว แคบ
ถูกครอบงําโดย Species ทางขอบ 2) Strip Corridor คือ Corridor แบบเปนชิ้นกวาง
กวาแบบเสน ซึ่งกวางพอท่ีจะรักษาสภาพของสิ่งแวดลอมภายใน 3) Stream Corridor 
คือ Corridor แบบเปนสายนํ้า ขึ้นอยูกับขอบเขตของนํ้าซ่ึงจะแปรตามความกวางของ
ขนาดของสายน้ํา 4) Network Corridor คอื Corridor ทีมี่ลกัษณะเปนโครงขาย เปนการ
ตัดกัน ตลอดจนการคาบเกี่ยวกันของวงจรตางๆ 
  3.2  โครงสรางพ้ืนท่ีของนิเวศภูมทิศัน Landscape Ecology Struc-
ture
    การศึกษาเก่ียวกับนิเวศภูมิทัศน เปนการศึกษาในระบบพ้ืนที่กวาง   
ที่ตระหนักถึงความสัมพันธและปฏิสัมพันธทั้งในเชิงพื้นท่ี (Spatial Scale) มีมุมมองเชิง
ความเช่ือมโยงสมัพนัธบนพืน้ท่ี   ในฐานะเปนขอบเขตเปาหลอมองคประกอบทีม่ชีวีติและ
ไมมชีวีติ  ซึง่จะมีขนาดต้ังแต ระดับมหภาค (Macro Scale; Mosaic) อาจเปนเขตลุมน้ํา 

ภูเขา แองที่ราบ, ระดับรองลงมาคือ ระดับอนุภาค (Meso Scale ; Sub-Mosaic) เปน

พื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง พิจารณาความตอเนื่องทางกายภาพ ชีวภาพ แตยังมองเปนระบบ
ชุดพื้นที่ที่มีความตอเนื่อง เชน โครงขายแนวลํานํ้า กลุมเนิน แองที่ราบ และขนาดเล็ก

สุดคือระดับจุลภาค (Micro Scale; Site)  มักเปนหนวยนิเวศภูมิทัศนเดี่ยวๆ เชนหยอม
ปา หนองนํ้า บึง ที่ชุมน้ํา ลําธารหนึ่งสาย (Forman  and  Gordon, 1986)  
  3.3  บทบาทของนิเวศภูมิทัศน Landscape Ecology Function 

หมายถึง กระบวนการและปฏิสัมพันธตางๆ ของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน และ

ประกอบกันเปนแบบแผนทางปฏิสัมพันธ หรือกระบวนการที่เปนคุณลักษณะของ

ระบบนเิวศหรือภมูทิศัน เชน การถายทอดสารอาหารในหวงโซอาหารหรอืสายใยอาหาร  
การแลกเปลีย่นหรอืถายเทมวลสารในรปูตางๆ การเคลือ่นยายของดนิ หนิ ตะกอนตางๆ  
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หรอืการเคลือ่นยายหรอืการอพยพของประชากร  โดยสามารถสรปุเปน 6 ประเภท ตาม
การศึกษาของ ดนัย  ทายตะคุ (2544) ไดดังนี้
   3.3.1 Conduit มลีกัษณะของบทบาทคือเปนตวันาํพา เปนทอนาํสง
มีอิทธิพลทางขอบเขตหรือการเคลื่อนท่ีของวัตถุแบบเปนรางไปตามระยะตามแนวยาว
   3.3.2  Filter มีลักษณะของบทบาทคือการเปนตัวกรองตลอดจน
เปนตัวขวาง (barrier) ของการแทรกผาน ซึ่งมีผลกระทบตอการเคล่ือนที่ขามขอบเขต
ของวัตถชุาหรือเร็วขึน้โดยขนาดของโครงสรางตางๆตลอดจนชนิดของส่ิงมชีวีติหรอืชนดิ
ของวัตถุ
   3.3.3 Barrier มลีกัษณะเหมอืนตัวขวางก้ันไมยอมใหเกดิการแทรก
ผานของวัตถุ สิ่งมีชีวิต เปนพื้นท่ีแถบ หรือ หยอมท่ีวางตัวขวาง อาจมีขนาดใหญ หรือ 
เล็กแคบๆ เชน แมนํ้า แนวสันภูเขา หยอมผืนน้ําใหญ
   3.3.4  Source มีลักษณะของบทบาทคือเปนแหลงทรัพยากร
มีลักษณะการไหลอยางเปนตาขายของวัตถุจากขอบเขตไปสูภายในของหนวยภูมิทัศน
ที่อยูขางเคียง
   2.3.5  Sink มลีกัษณะของบทบาทคอืเปนท่ีรองรบัตะกอนการดูดซมึ
หรือการสะสม (ตกตะกอน) โดยขอบเขตซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากขอบเขตของ
โครงสราง
   3.3.6  Habitat มีลักษณะของบทบาทคือ เปนที่อยูอาศัยอางถึง

ตําแหนงของที่วางของขอบเขตที่อยูใกลกับหนวยของภูมิทัศนตางๆ ซึ่งทําใหเกิดสภาวะ

ทางสิ่งแวดลอมและกําเนิดเปนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกันไป

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางภูมิทัศน (Landscape Planning)  
   การวางแผนภมูทิศัน หมายถงึ  การจดัการกบัทรพัยากรในระดับตาง ๆ   ที่
มคีวามสัมพันธกบัความตองการของมนุษย ทีมุ่งเนนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ

และคุณลักษณะของสภาพแวดลอมเปนหลัก และตองมีการคํานึงถึงการใชประโยชน

จากภูมิทัศนอยางชาญฉลาด มีความย่ังยืนและเหมาะสม สอดคลองกับหลักการทาง

นิเวศวิทยา เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนั้นมีความเหมาะสมที่สุดอีกดวย 
(Laurie, 1986) แนวทางการวางแผนภูมิทัศนแบงออกเปน 4 แนวทางหลักๆ ดังนี้  
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  1. การสํารวจและการวิเคราะหขอมูล (Survey and Analysis)
  2. การประเมิน (Evaluation)
  3. การกําหนดนโยบายและการออกแบบ (Policy and Design Solution)
  4. การนําไปปฏิบัติ (Implementation)

วัตถุประสงค
 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่นิเวศภูมิทัศนดาน รูปแบบ โครงสราง 
และบทบาทของพื้นที่นิเวศภูมิทัศนในปจจุบันของแนวริมแมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย  
 2) เพ่ือประเมินศกัยภาพของพ้ืนทีน่เิวศภูมทิศันในปจจุบนัของแนวริมแมนํา้โขง

จังหวัดหนองคาย 
 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาพืน้ทีน่เิวศภมูทิศันสาํหรับแนวรมิแมนํา้โขง
จังหวัดหนองคาย 

วิธีการศึกษา
 1. ทบทวนวรรณกรรม โดยไดรวบรวมแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัพืน้ที่
นิเวศภูมิทัศนบนพื้นฐานของระบบนิเวศวิทยาตลอดจนการวางแผนทางภูมิทัศน และ
กรณีศึกษาการจัดการพื้นท่ีนิเวศภูมิทัศนในเมืองไทยและตางประเทศ 
 2.  การศกึษาสภาพแวดลอมทัว่ไปของพืน้ทีน่เิวศภมูทิศันในแนวรมิแมนํา้โขง 

จังหวัดหนองคาย ขอบเขตการศึกษา บริเวณจังหวัดหนองคาย   โดยประยุกตวิธีการ
ศกึษาจาก ขอมูลทุตยิภูม ิจากแผนท่ีภมูปิระเทศ 1:50000 และภาพถายทางอากาศ กรม

พัฒนาที่ดิน ป 2543 และภาพดาวเทียม Google Earth Pro: Online virtual globes 

และ 3D Viewer Options ในป 2553 ใชในการจําแนกลักษณะเชิงโครงสราง หนวย
พื้นที่ และระบุกลุมพื้นท่ีนิเวศภูมิทัศน รวมกับสํารวจเชิงประจักษในภาคสนาม 
 3.  การประเมนิพืน้ท่ีนเิวศภมูทิศันเพือ่หาคณุคาของพืน้ทีใ่นดานบทบาทและ
ศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงคุณคา โดยใหคาคะแนนตามชวงคะแนน 

ของ Likert scale 1932 fi ve-level ใชคะแนน 1 ถึง 5 เปนคาประเมิน ในกรณีของ

เกณฑการประเมินดานคณุคาของบทบาทนิเวศภมูทิศันนัน้ ตวัชีว้ดัในการประเมินคณุคา
สิ่งแวดลอมในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณุคาทรัพยากรทางกายภาพ คุณคาทรัพยากรทาง
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ชวีภาพ คณุคาการใชประโยชนของมนษุย และคณุคาตอคณุภาพชวีติ โดยอยูบนพืน้ฐาน
ของระบบนิเวศวิทยาภูมิทัศน  Haines-Young R., Green Dr and Cousins S. 1994
 4.  การสรปุส่ิงท่ีคนพบ จดักลุมศักยภาพในการอนรุกัษพืน้ท่ีนเิวศภูมทิศันแนว
ริมแมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย ผลิตแผนท่ีโดย Arc View GIS ตลอดจนเสนอแนะการ
วางแผนการใชที่ดิน การบริหารและจัดการขององคกรตางๆท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
พื้นที่ 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
 รูปแบบนิเวศภูมิทัศน  (Landscape Ecology pattern)   
 สามารถจําแนกหนวยนิเวศภูมทิศันระดบัจลุภาค ได 89 หนวย โดยแยกรูปแบบ
โครงสรางพืน้ทีน่เิวศภมูทิศันได 4 ลกัษณะโครงสรางไดแก กลุมผนืนํา้ (Surface Water: 
Patch) 45 หนวย   แนวลํานํ้า (River: Corridor) 48 หนวย กลุมผืนปาตามเทือกเขา 
(Lowland Forest : Patch and Mountains : Patch) 15 หนวย แนวปาริมลํานํ้า  
(Riparian Forest Corridor) 24 หนวย จะเห็นไดวากลุมแนวลําน้ํา เปนรูปแบบที่
พบมากที่สุด สืบเน่ืองจากอิทธิพลดานลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายเปน
ที่ราบลุม เกิดจากการทับถมของดินตะกอนแมนํ้า ปรากฏแองนํ้าขัง ชุมนํ้า ประกอบ
กับสัณฐานพ้ืนที่มีทิศทางการลาดเทลงสูแมนํ้าโขง เกิดลํานํ้าสาขาท่ีไหลลงสูแมนํ้าโขง
มากมาย มากกวา 20 ลํานํ้าสาขา โดยมีลํานํ้าสายหลัก อาทิ นํ้าโสม นํ้าโมง หวยคุก 

นํ้าสวย หวยหลวง บริเวณทิศตะวันตกตอนกลางของจังหวัด นํ้าเป นํ้าคาด หวยฮังอา 

หวยอาฮง หวยบังบาตร บริเวณทิศเหนือ และระบบลํานํ้าสงคราม ในบริเวณตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบดวย นํา้สงคราม หวยฮี ปากคอก หวยคํามติร หวยคองและหวยเมา 
ซึง่ตลอดแนวลํานํา้สาขา กลุมผนืนํา้ เปนรปูแบบโครงสรางนิเวศภูมทิศันทีเ่กดิและมีความ

เช่ือมโยงปฤสัมพันธกับแนวลํานํ้าที่กลาวมาขางตน กลุมผืนนํ้า เชน ที่ชุมนํ้า แอง หนอง 

บึง กดุ หนองนํ้าขนาดเล็ก เรียงรายตลอดแนว ลํานํ้าโสม หวยเดื่อ  ขณะที่บริเวณ ลําน้ํา

โมง ลํานํ้าสวย มีพื้นท่ีแองนํ้าขังที่ตํ่า และที่ชุมน้ําเกาะตัวเปนระยะไปจรดปากนํ้าโมงที่
บรรจบแมนํ้าโขง แนวหวยคุกยังเปนพื้นท่ีราบลุม มี่หนองนํ้าขนาดใหญ เชน หนองกอม
เกาะ หนองเลิงใหญ ในตอนเหนือ ไดแก บึงกาฬและบึงโขงหลง ที่เกิดจากอิทธิพลของ
การเออลนของแมนํ้าโขงในอดีต  บึงโขงหลงเปนท่ีชมุน้ําขนาดใหญที่สุดของจังหวัดและ
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ยังเปนเขตหามลาสัตวตามประกาศกฎกระทรวง และพ้ืนที่สงวนท่ีชุมนํ้าตามอนุสัญญา
แรมซา (Ramsar site) ที่สําคัญของประเทศ ระบบลํานํ้าสงครามบริเวณทิศตะวันออก
และใตของจังหวัดจะพบระบบพื้นท่ีชุมน้ําที่ซับซอน และมีความม่ันคงเชิงนิเวศท่ีสําคัญ
ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดระบบหยอมปาเกาะตัวตาม กุด หนอง โครงขาย
แถบปาริมลํานํ้าเกาะตัวสองฝากผั่งแนวลําสงคราม หวยฮี หวยคองและหวยเมา อาํเภอ
โขงหลง เซกา ถือวาเปนพื้นท่ีที่มีโครงสรางแถบสีเขียวริ้วยาวมากท่ีสุดของจังหวัด แนว
พื้นท่ีปาไมริมลํานํ้าอื่นๆ มักพบในแนวลํานํ้าที่มีความเปนธรรมชาติสูง เชน แนวปาไม
ตามลํานํา้โมง ลาํหวยคกุ และตามปากลําน้ําท่ีเช่ือมระบบสูแมนํา้โขง อาท ิบริเวณ ปากโมง 
ปากคาด  รูปแบบโครงสรางพื้นท่ีนิเวศภูมิทัศนทายสุดคือ กลุมผืนปาตามเทือกเขา พบ
กระจายตัวในสองกลุมหลัก กลุมแรก คือ  ผืนปาตามเทือกเขาทิศตะวันออกในอําเภอ
ศรวีไิล โขงหลง เซกา เชน ผนืปาบนเทอืกเขาภวูวั ทีเ่ปนเขตรกัษาพนัธุสตัวปาขนาดใหญ
และสมบูรณหนึ่งเดียวของจังหวัด และเทือกภูลังกา ที่เปนเขตอุทยานแหงชาติ แนวปา
ภทูอก และหยอมปา พืน้ราบขนาดเล็กเปนหยอมๆโดยท้ังสามผืนปาเดิมมคีวามตอเน่ือง
กัน ปจจุบันถูกแบงจากกันเปนเศษเล็กกระจัดกระจาย และคงเหลือเปนหยอมขนาด
ใหญสามผืนขางตน กลุมผืนปากลุมสองคือ ผืนปาตามเทือกเขาทิศตะวันตกของจังหวัด 
คอื ผนืปาภหูลวงยอดหวยเดือ่ ในเขตอาํเภอสงัคมและเทอืกเขาผาตัง้ อาํเภอศรเีชยีงใหม
 โครงสรางทางพ้ืนท่ีของนเิวศภมูทิศัน (Landscape Ecology Structure) 

        จากการศึกษาสามารถจัดกลุม พื้นท่ีนิเวศภูมิทัศนระดับมหภาคได 5 กลุม 
(Mosaic) ระดับอนุภาคได 21 ระบบ (Sub Mosaic) และระดับจุลภาคได 89 หนวย 
(Site) โดยแยก ระดับมหภาคได 5 กลุม (Mosaic: M1-M5) ดังนี้

 M 1: กลุมแองนํ้าโสม-แมนํ้าโขง ประกอบดวยระดับอนุภาค 3 ระบบ คือ M 
1.1: ระบบลํานํ้าโสม (2หนวย), M 1.2 ระบบเทือกเขาภูหลวงยอดหวยเดื่อ (5หนวย) 
และ M 1.3: ระบบเทือกเขาผาตั้ง (6หนวย)  

 M 2: กลุมแมนํ้าโขง-ที่ราบนํ้าทวมถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสัย ประกอบ

ดวยระดับอนุภาค 4 ระบบ คือ M 2.1 ระบบลํานํ้าโมง-แมนํ้าโขง (8), M 2.2 ระบบ
หวยคุก-ตลิ่งแมนํ้าโขง-ที่ราบชานเมืองหนองคาย (13 หนวย), M 2.3 ระบบลําน้ําสวย-

แมนํ้าโขง (7) และ M 2.4 ระบบหวยหลวง-แมนํ้าโขง (5) 
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 M 3: กลุมแนวแมนํ้าโขงตอนบน ประกอบดวยระดับอนุภาค 5 ระบบ คือ 
M 3.1 ระบบลํานํ้าเป-คาดแมนํ้าโขง (4), M 3.2 ระบบลําน้ําคาด-แมนํ้าโขง (3), M 3.3 
ระบบหวยฮังอา-แมนํ้าโขง (2), M 3.4 ระบบท่ีราบริมนํ้าโขงตอนบน (6) และ M 3.5 
ระบบหยอมเนินลูกฟูก โซพิสัย ปากคาด บึงกาฬ (1) 
 M 4: กลุมแมนํ้าโขง-รองโขงหลง-เทือกเขาภูวัว-สันภูทอก-เทือกเขาลังกา 
ประกอบดวยระดับอนุภาค 6 ระบบ คือ ประกอบดวย M 4.1 ระบบหวยบังบาตร-
แมนํา้โขง (5), M 4.2 ระบบแนวสนัภทูอก (2), M 4.3 ระบบบงึโขงหลง (4), M 4.4 ระบบ
เทือกภูวัว (1), M 4.5 ระบบรองบุงคลา (1) และ M 4.6 ระบบภูลังกา (1) 
 M 5: กลุมพื้นที่ลํานํ้าสงคราม ประกอบดวยระดับอนุภาค 3ระบบ คือ M 
5.1 ระบบรองลํานํ้าสงครามตอนลาง นํ้าเมา-แมนํ้าสงคราม (6หนวย), M 5.2 ระบบ
รองลํานํ้าสงครามตอนกลาง หวยคอง-แมนํ้าสงคราม (6) และ M 5.3 ระบบรองลําน้ํา
สงครามตอนบนหวยคํามิต-แมนํ้าสงคราม (3) 
 จะเห็นไดวาในระดับมหภาคแตละกลุมถูกแยกจากกันตามสภาพภูมิศาสตร
และที่ตั้ง กลาวคือ กลุมพื้นท่ีแองนํ้าโสม-แมนํ้าโขง (M.1)เปนเทือกเขาและลุมนํ้าในแอง
ทีร่าบ อาํเภอน้ําโสม-สงัคม เปนลุมน้ําเฉพาะท่ีแยกตัวอสิระจากกลุมอืน่ ขณะท่ีกลุมพืน้ที่
แมนํ้าโขง-ท่ีราบนํ้าทวมถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสัย(M.2) เปนที่ราบลุมดินตะกอน 
มจีาํนวนหนวยนิเวศภูมทิศันสงูสดุ คอื 33 หนวยใน 4 ระบบ และกลุมพืน้ทีแ่นวแมนํา้โขง

ตอนบน (M.3) ในอาํเภอปากคาด บงึกาฬ บุงคลา เปนทีร่าบปากแมนํา้สลับและเนินเตีย้ๆ
และท่ีราบริมตลิง่แมนํา้โขง โดยท้ังสองกลุมมีขอบเขตท่ีประสานชิด วางตัวอยูตอนกลาง

ของจังหวัด  ในกลุมพ้ืนท่ีแมนํ้าโขง-รองโขงหลง-เทือกเขาภูวัว-สันภูทอก-เทือกเขาลังกา 

(M4) มสีภาพเปนแนวสนัเขา-เทือกเขาลกูโดดอสิระ วางตวัปดลอมกนัเกดิเปนรองหบุเขา
แนวแองที่ราบแคบยาวและบึงนํ้าขนาดใหญแคบยาว ในอําเภอโขงหลง เซกา ศรีวิไล 
บงุคลา สวนกลุมพ้ืนทีล่าํนํา้สงคราม (M5) ครอบคลุมโครงขายแถบกวางของระบบลํานํา้
สงครามและลํานํ้าสาขาท่ีซับซอนท่ีวางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตกต้ังแตบริเวณอําเภอ

เฝาไร โซพิสัย คอนเจริญ ศรีสงคราม เซกา จรดอําเภอโขงหลง 

 เมื่อพิจารณาถึงความหนาแนนของพื้นที่นิเวศภูมิทัศนระดับมหภาค พบวา 

กลุม (M.2) แมนํ้าโขง-ที่ราบนํ้าทวมถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสัย มีจํานวนหนวยสูงสุด 
คือ 33 หนวยใน 4 ระบบ มีคาเฉลี่ยระบบละ 8.25 หนวยนิเวศ สวนใหญเปนการผสาน
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รปูแบบแนวลํานํา้และผืนน้ําบนแปลงเล็กๆท่ีราบลุม รองลงมาคือกลุม (M5) ลาํนํา้สงคราม
และ (M1) แองนํ้าโสม-แมนํ้าโขง มีคาเทากันคือ 13 หนวยใน 3 ระบบ คาเฉล่ียระบบละ
4.3 กลุมพื้นที่ (M3) แนวแมนํ้าโขงตอนบน 16 หนวยใน 5 ระบบ คาเฉลี่ยระบบละ 
3.2 หนวยนเิวศ และทายสดุคอื กลุมพืน้ที ่กลุมพืน้ท่ี (M4) รองโขงหลง-เทอืกเขาภูววั-สนั
ภทูอก-เทือกเขาลังกา 14 หนวยใน 6 ระบบ คาเฉล่ียระบบละ  2.3 หนวยนิเวศ   อยางไร
ก็ดีจะเห็นไดวาบางกลุมพื้นท่ี (M5,M4) คาเฉลี่ยหนวยนิเวศในระบบจะนอย เนื่องจาก
กลุมพื้นที่ดังกลาวมีโครงสรางระบบพื้นท่ีที่มีขนาดแปลงใหญและสมบูรณกวา
 บทบาทนิเวศภูมิทัศน (Landscape Ecology Function)
 ภาพรวมบทบาทนิเวศภูมิทัศน การประเมินคุณคาเชิงบทบาทพื้นที่นิเวศ
ภูมิทัศน บทบาทที่พบมากท่ีสุดคือ  ดานเปนถ่ินท่ีอาศัยของส่ิงมีชีวิต (Habitat) บทบาท
รองลงมาคือ การเปนแหลงรองรับตะกอนการดูดซึมหรือการสะสม (Sink) หนวยนิเวศ
ที่มีคาสูงคือ บึงโขงหลวง โดยทําหนาที่เปนแหลงกระจาย (Source) ตัวกรอง (Filter) 
ตัวนําพา (Conduit) และ และตัวก้ันขวาง (Barrier) 
 มมุมองระดบัมหภาค (Mosaic) เรยีงลาํดบัคาคะแนนทีไ่ดดงันี ้กลุมแมนํา้โขง-
ที่ราบน้ําทวมถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสัย (M2) มีคาคะแนนสูงสุด รองลงมาเปน
กลุมลาํนํา้สงคราม-แมนํา้โขง (M5)  กลุมแมนํา้โขง-รองโขงหลง-เทอืกเขาภวูวั-สนัภทูอก-
เทือกเขาลังกา (M4)  กลุมแนวแมนํ้าโขงตอนบน บึงกาฬ ปากคาด (M3)  และ ทายสุด
คือ กลุมแองนํ้าโสม-แมนํ้าโขง (M1)  ตามลําดับ  ทําใหเห็นวาปริมาณระบบและหนวย

นิเวศในกลุมพื้นที่มีผลตอคาคะแนนรวมเชิงบทบาทไมนอย (M2)  อยางไรก็ดีกลุมพื้นที่

ลาํนํา้สงคราม-แมนํา้โขง (M5) ไดคาคะแนนคณุคาเชงิบทบาทสงูมากเชนกนั แมวาหนวย
นิเวศในระบบจะนอยเปนอันดับทายๆ แตเนื่องจากกลุมพื้นที่ดังกลาวมีโครงสรางระบบ

พื้นที่ที่มีขนาดแปลงใหญ สภาพธรรมชาติสมบูรณไมถูกรบกวนจากมนุษยมาก อีกทั้งใน
ระบบ-หนวยนเิวศหน่ึงๆ ยงัทาํหนาท่ีหลายบทบาท เชน ลาํนํา้สงครามและโครงขายลํานํา้
สาขา หยอมปา ผืนนํ้า แถบปาริมน้ํา  ทําหนาที่เปนถิ่นท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว 

(Habitat) เปนแหลงกระจายสสาร ธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิต (Source) เปนตัวนําพา สสาร 
ธาตอุาหาร (Conduit)และตวักรอง สะสม(Filter) ไดครบ เม่ือเทยีบกบักลุมพืน้ทีแ่องนํา้

โสม-แมนํ้าโขง (M1) กลุมพื้นท่ีแนวแมนํ้าโขงตอนบน (M3)  ที่ปริมาณระบบและหนวย
นิเวศในกลุมนอย และผลการประเมินคุณคาเชิงบทบาทยังนอยเชนกัน เนื่องจากพื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงและใชประโยชนจากกิจกรรมมนุษยสูงกวา
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 การจัดกลุมระดับอนุภาค (Sub-Mosaic) แบงเปน
 ในระดับอนุภาคทั้ง 21 ระบบ (Sub Mosaic) สามารถแบงคุณคาการอนุรักษ
ไดสามระดับไดแก ระดบั A คณุคาการอนรุกัษสงูสดุ (คาคะแนนตัง้แต 50 ขึน้ไป) ไดแก  
ระบบหวยนํ้าเมา-ลํานํ้าสงครามตอนลาง (M5.1) รองลงมาคือ ระบบลําน้ําสงครามตอน
กลาง-หวยคอง-ฮ ี(M5.2) ระบบหวยคุก-ตลิง่แมนํา้โขง-ทีร่าบชานเมอืงหนองคาย (M2.2) 
ระบบบึงโขงหลง (M4.3) ระบบหวยหลวง-แมนํ้าโขง(M2.4) ระบบลําน้ําสวย-แมนํ้า
โขง(M2.3) ระบบหวยบังบาตร-แมนํ้าโขง (M4.1) ระบบเทือกเขาผาต้ัง (M1.3) ลําน้ํา
โมง-แมนํ้าโขง(M2.1) ระบบภูวัว (M4.4) ระบบแนวสันภูทอก (M4.2) ระบบภูลังกา 
(M4.6) ระบบลํานํ้าโสม (M1.1) ตามลําดับ ระดับ B คุณคาการอนุรักษสูง (คาคะแนน
ตั้งแต 25-50) ไดแก ระบบลํานํ้าเป-ปากคาด (M3.1) ระบบหวยฮังอา-แมนํ้าโขง (M3.3)  
ระดับ C คุณคาการอนุรักษปานกลาง (คาคะแนนนอยกวา 25) ไดแก ระบบหยอมเนิน
ลูกฟูก โซพิสัย ปากคาด บึงกาฬ (M3.5) รองบุงคลา (M4.5)
 ระดับจุลภาค(Site)
 หนวยนิเวศภูมิทัศนระดับจุลภาค ในจํานวน 89 หนวย (Site) หนวยที่มีการ
กระจุกตัวของบทบาทมากท่ีสุดมีคุณคาการอนุรักษสูงสุด 15 อันดับแรก คือ ปากฮี-
ปากคอง ในระบบแมนํ้าสงคราม (M5.1.1) บึงโขงหลง (M4.3.2) หวยปากคอก-แมนํ้า
สงคราม-หวยคํามิต ในระบบแมนํ้าสงคราม (M 5.2.1) เทือกภูวัว (M 4.4.1) หนองกอม

เกาะ (M2.2.8) รองโขง-แกงหนิ บานหินหมากเปง (M1.3.3) แองบงึกาฬ (M3.4.4) หวยฮี 
(M5.1.3) แนวสันภูทอก (M4.2.1) หวยหลวง (M2.4.4) ลําน้ําโมงบน (ทาบอ) (M2.1.2) 

แกงสะดอก (M4.1.1) เทือกผาตั้ง (M1.3.1) ปากหวยอาฮง -แกงอาฮง (M3.4.3) หวย

บังบาตรบน หวยสะแนน (M4.1.3) หนองกลาง (สวนสาธารณะกลางเมืองหนองคาย) 
(M2.2.10) ตามลําดับ 

สรุปผลการศึกษา
 การครั้งนี้เปนการศึกษาในระดับภาพกวางของพื้นที่นิเวศภูมิทัศนดาน
รูปแบบ โครงสราง และบทบาทของพ้ืนท่ีนิเวศภูมิทัศนในปจจุบันของแนวริมแมนํ้าโขง 
จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา ในดานรูปแบบของนิเวศภูมิทัศน (Landscape 
Ecology pattern) พบรูปแบบนิเวศภูมิทัศน 4 ลักษณะโครงสรางไดแก กลุมผืนนํ้า 
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(Water Patch) พบ 45 หนวย แนวลํานํ้า (River Corridor) พบ 48 หนวย กลุมผืนปา
ตามเทือกเขา (Lowland Forest and Mountains Patch) พบ 15 หนวย แนวปา
ริมลํานํ้า (Riparian Forest Corridor) พบ 24 หนวย ดานโครงสรางทางพื้นที่ของนิเวศ
ภูมิทัศน (Landscape Ecology Structure) สามารถจัดกลุมระดับมหภาค 5 กลุม 
(Mosaic) ระดับอนุภาค 21 (Sub Mosaic) และระดับจุลภาค 89 หนวยนิเวศภูมิทัศน 
(Site) สวนในดานบทบาทของนิเวศภูมทิศัน (Landscape Ecology Function) ผลการ
ประเมนิคณุคาเชงิบทบาทของพืน้ทีน่เิวศภมูทิศัน บทบาททีพ่บมากทีส่ดุคือ บทบาทดาน
การเปนถิ่นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต (Habitat) บทบาทรองลงมาคือ บทบาทการเปนแหลง
รองรับตะกอนการดูดซึมหรือการสะสม (Sink) ผลการประเมินคุณคาการอนุรักษระดับ
มหภาค (Mosaic) พบวา กลุมลําน้ําสงคราม-แมนํ้าโขง (M5) ไดคาคะแนนคุณคาเชิง
บทบาทสูงและควรคาแกการอนุรักษมากท่ีสุด โดยโครงสรางพื้นที่ระดับอนุภาคในกลุม
แมจะพบเพียงสามระบบ แตละระบบเปนพื้นที่ขนาดแปลงใหญ กับมีสภาพธรรมชาติ
สมบูรณไมถูกรบกวนจากมนุษยมากนัก พบมากในอําเภอเซกา โขงหลง ศรีสงคราม 
อีกทั้งในแตละระบบยังทําหนาท่ีหลายบทบาท เชน ลํานํ้าสงครามและโครงขายลํานํ้า
สาขา หยอมปา ผืนนํ้า แถบปาริมน้ํา  มีบทบาทเปนถิ่นท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว 
(Habitat) และเปนแหลงกระจาย สสาร ธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิต (Source) ยังเปนตัวนําพา 
สสาร ธาตุอาหาร (Conduit) และมีบทบาทเปนตัวกรอง สะสม (Filter) 

 คุณคาการอนุรักษระดับมหภาครองลงมา คือ กลุมที่แมนํ้าโขง-ที่ราบน้ําทวม
ถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสัย (M2) พบการประเมินคุณคาการอนุรักษสูงสุด พบ 17 

หนวยอยูในระดบั A ในขณะทีก่ารประเมนิคณุคาการอนรุกัษระดบัจลุภาค (Site) 5 อนัดบั

แรกคือ พื้นที่ปากฮี-ปากคอง (M5.1.1) พื้นท่ีบึงโขงหลง (M4.3.2) พื้นที่หวยปากคอก-
แมนํ้าสงคราม-หวยคํามิต (M5.2.1) พื้นท่ีเทือกภูวัว (M4.4.1) และพื้นที่หนองกอมเกาะ 
(M2.2.8)

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะการอนุรักษและบริหารจัดการกลุมพื้นที่ระดับภาค (Mo-
saic) กลุมเรงดวนในการอนุรักษ ไดแก 
  กลุมโครงขายระบบลํานํ้าสงคราม-แมนํ้าโขง (M5) โครงขายระบบรอง

ลํานํ้าสงครามตอนลาง นํ้าเมา-แมนํ้าสงคราม ระบบรองลําน้ําสงครามตอนกลาง หวย
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คอง-แมนํา้สงคราม ระบบรองลาํนํา้สงครามตอนบนหวยคาํมติ-แมนํา้สงคราม เปนพืน้ที่
ที่ควรคาแกการอนุรักษมากที่สุด  จังหวัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด และสํานัก
งานโยธาธิการและผังเมือง ควรเรงจัดทําแผนแมบทการอนุรักษเชิงบูรณาการ ควบคู
กับการประกาศเปนเขตอนุรักษตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด โดยกําหนดมาตรการ
การอนุรักษ การควบคุมการใชที่ดิน มาตรการการควบคุมการสรางถนน เสน คมนาคม 
ชุมชนและกิจกรรมการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าตามระบบลํานํ้าสงคราม-แมนํ้าโขง   
โดยประสานเขตการปกครอง ระดบัอาํเภอ ตาํบล ในพืน้ทีใ่หเกดิการรวมกลุมการอนุรกัษ
พื้นที่ธรรมชาติตอเนื่อง (Stepping stone design) 
 กลุมแมนํ้าโขง-รองโขงหลง-เทือกเขาภูวัว-สันภูทอก-เทือกเขาลังกา (M4) 
เปนพ้ืนที่ที่กําลังมีการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร เปนการทําสวนยางพารา ทําใหอยู
ในภาวะเส่ียงตอการแยกขาดของผืนปา (Forest fragmented) โดยเฉพาะพื้นที่ชุมนํ้า
บงึโขงหลง เขตรักษาพนัธุสตัวปาภวูวั อทุยานแหงชาตภิลูงักาและแนวสนัภทูอก ในภาพ
รวมทัง้ 4 ระบบพืน้ทีค่ณุคาหลกัคอืเปนถิน่ทีอ่ยูอาศยัของสตัวและพชืทีส่มบรณู สามารถ
ประกาศเปนพื้นที่ธรรมชาติตอเนื่อง วางยุทธศาสตรการอนุรักษและบริหารจัดการรวม
กัน เพ่ือลดการรุกลํ้าพื้นท่ีอนุรักษ เรงทําการสรางแนวกันชนของแตละแหลงและสราง
แนวปาไมใหเกดิระบบธรรมชาตติอเนือ่งรวมกนั  ตลอดจนสรางแนวทางการพฒันาดาน
ตางๆ เชน การทองเท่ียวเชิงการอนุรกัษทีย่ัง่ยนืสอดคลอง ประสานกันและกนั  ซึง่จะตอง

อาศัยกลไกของรัฐทั้งระดับอําเภอและจังหวัด ในการประสานและบูรณาการภาคสวน 
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่เปนผูอาศัยในพื้นที่
 กลุมฟนพูสภาพ ไดแก

 กลุมแมนํา้โขง-ทีร่าบน้ําทวมถึง ทาบอ หนองคาย โพนพิสยั (M2) เปนกลุม
พื้นที่ที่มีจํานวนหนวยนิเวศภูมิทัศนสูงสุด คือ 33 หนวยใน 4 ระบบ ประกอบกับอยู
ใกลแหลงชุมชนหนาแนนและพื้นที่เกษตรกรรมเขมขน อําเภอทาบอ เมืองหนองคาย 
โพนพิสัย พื้นที่ดังกลาวจึงอยูในภาวะเส่ียงตอการเส่ือมโทรม เกิดภาวะน้ําทวมขังและ

ยังสงผลกระทบโดยตรงตอชุมชนเมือง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่พบในกลุมพื้นที่ คือ 

การเส่ือมโทรมของผืนนํ้า ที่ชุมนํ้า การฉีกขาดและสูญเสียความตอเน่ืองของแนวลํานา 
(Stream Fragmented) การไหลของน้ํา การสูญเสียปาไมตามริมนํ้า ตลอดจนปญหา
จากการพัฒนาแหลงนํ้าของชุมชนท่ีทําลายที่ชุมน้ํา ผืนนํ้า องคการบริหารสวนทองถิ่น 
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ที่มักจะขุดลอก เปลี่ยนสภาพนิเวศภูมิทัศนเดิม โดยเฉพาะที่ชุมนํ้าบริเวณ หนองกอม
เกาะ  หนองกลาง (สวนสาธารณะกลางเมืองหนองคาย) ลาํนํา้และแนวปารมินํา้ตามหวย
โมง หวยหลวง หวยคกุ บรเิวณท่ีกลาวมาขางตนจาํเปนตองมมีาตรการฟนฟสูภาพหลาย
ลกัษณะ ไดแก การสํารวจความตอเนือ่งของระบบลํานํา้หลักและสาขา  การกําหนดเขต
ควบคุมการใชทีด่นิตามริมตลิง่ลาํน้ํา  ฟนฟรูะบบนิเวศท่ีชุมนํา้ดวยวิธธีรรมชาติ การปลูก
แนวปารมิตลิง่ การกาํหนดปากันชน ปาใชสอย การปลกูแนวปาไมใหตอเนือ่งตามรองนํา้
สาขา ปลกูปาไมและทางสัญจร ลดการถมดินหรือขุดลอกโดยใชเคร่ืองจักรขนาดใหญ  
 กลุมแองนํ้าโสม-แมนํ้าโขง (M 1)  
 ผลการศึกษาระบุวาในกลุมมีหนวยนิเวศภูมิทัศน 13 หนวยใน 3 ระบบพื้นที่ 
ประกอบดวยแนวริมท่ีราบแมนํ้าโขงทิศตะวันตกของจังหวัด มีระบบลํานํ้าโสม ระบบ
เทือกเขาภูหลวงยอดหวยเดื่อ ระบบเทือกเขาผาตั้ง เปนพื้นที่เกษตรกรรมสลับเนินเขา
และแองที่ราบ แวดลอมดวยแหลงทองเที่ยวของจังหวัด มีการเขาถึงไดสะดวก สภาพ
พื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงดานการตั้งถิ่นฐานและการเกษตร ประเด็นปญหาในพื้นที่คือ การ
บุกรุกทําลายสภาพปาไมบริเวณปาสงวนผาต้ัง หวยเด่ือเกิดเปนหยอมผืนปาขนาดใหญ
เกิดรอยพรุนและฉีกขาด พรอมๆกับการหดตัวของแนวขอบเขตปาไม (Edge effect)
การขาดพ้ืนที่ปากันชน ขอเสนอแนะดานนิเวศภูมิทัศน ทั้งระบบเทือกเขาภูหลวงยอด
หวยเด่ือ ระบบเทือกเขาผา ตั้งควรกําหนดขอบเขตปาอนุรักษ การปลูกปาเปนหยอม

ทดแทนบริเวณที่ถูกบุกรุก 
 กลุมแนวแมนํ้าโขงตอนบน บึงกาฬ ปากคาด (M 3)  
 ประกอบดวยแนวรมิท่ีราบแมนํา้โขงทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจงัหวดั  ระบบ

ลํานํ้าเป-คาด ลํานํ้าคาด หวยฮังอา บึงกาฬ เปนพื้นท่ีที่มีระดับคุณคาดานการอนุรักษ
นอยกวากลุมพืน้ทีอ่ืน่ๆ ประเด็นพืน้ทีก่ารอนุรกัษคอื การเปล่ียนแปลงสภาพแนวริมนเิวศ
ปาไมตลิ่งแมนํ้าโขง และความเสื่อมโทรมของปาไมและการสูญเสียท่ีชุมน้ําบริเวณปาก
แมนํ้าที่ไหลลงสูแมนํ้าโขง ขอเสนอแนะดานการฟนฟูนิเวศภูมิทัศนในพื้นที่เฉพาะ

แหลง เชน  บึงกาฬ คือการวางแผนแมบทนิเวศภูมิทัศน ใหเปนที่ชุมนํ้าที่คงสภาพนิเวศ 

(Habitat) และยังสามารถเสริมบทบาทการเปน กักเก็บนํ้า (Sink) ในลักษณะแกมลิง
โดยไมขุดลอกและสรางพ้ืนที่ปาไมเปนแนวตอเนื่องเช่ือมตอระบบลํานํ้าสูแมนํ้าโขง 
(Stream Network)  
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 2  ขอเสนอแนะการบรูณาการอนรุกัษและบรหิารจดัการพืน้ทีร่ะดบัอนภุาค
และจุลภาคการบูรณาการ อบตในการบริหาร จัดการแหลงธรรมชาติใหเกิดความ
ตอเนื่อง  
 ปญหาการบรหิารจัดการพ้ืนทีอ่นุรกัษประการสาํคญัคอืความไมสามารถเขากนั
ไดระหวาง เสนขอบเขตความรบัผดิชอบทางกฎหมายและเขตนเิวศภมูทิศันตามธรรมชาต ิ
ซึง่มรีปูแบบหลากหลายมีโครงสรางเชงิพืน้ทีท่ีต่อเน่ืองหลายระดับ  ประเด็นปญหาทีพ่บ
คือ แนวเสนเขตการปกครองมักเปนเสนตรงและขามผานแหลงธรรมชาติ ทําใหแหลง
ธรรมชาติหนึ่งแหลงอยูภายใตหลายองคการบริหารจัดการ (แหลงนํ้า ลําน้ําสายหน่ึงอยู
หลาย อบต) การประสานการบริหารจัดการเปนกลุมพื้นที่ อบต ทั้งภายในจังหวดัและ
ขามจังหวัด เปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาและอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางของแนวทางการปฏิบัติดังกลาว ตัวอยางเชน  
 กรณีที่หนึ่ง การบูรณาการพื้นท่ี อบต เพื่อรวมการบริหารจัดการแนวลําน้ํา 
หรือโครงขายระบบลํานํ้า พื้นท่ีชุมน้ํา กลุมหยอมปา แบบขามจังหวัด เชน ระบบแมนํ้า
สงคราม อยูในความรับผิดชอบของสี่จังหวัด คือ อุดรธานี ประกอบดวย 8 อบต จังหวัด 
หนองคาย ประกอบดวย 15 อบต จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 10 อบต และ จังหวัด
นครพนม ประกอบดวย 4 อบต ซึ่งจะเห็นไดวา ตลอดแมนํ้าสงครามมี ทั้งหมด 27 อบต  
 กรณีที่สอง การบูรณาการ อบต เพื่อรวมการบริหารจัดการ เชน ระบบบึง
โขงหลงเปนที่ชุมนํ้าขนาดใหญที่สุดของจังหวัดและยังเปนเขตหามลาสัตวตามประกาศ

กฎกระทรวง และพื้นท่ีสงวนที่ชุมน้ําตามอนุสัญญาแรมซา (Ramsar site) ที่สําคัญของ

ประเทศ ระบบบึงโขงหลงอยูในอําเภอโขงหลง อยูในความรับผิดชอบหลักของ 2 อบต 
คือ อบต บานทุงและ อบต บึงโขงหลง และพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องรอบนอกอีก 3 อบต คือ เซกา 

ภูหมากแขง
 กรณีที่สาม การบูรณาการ อบต เพื่อรวมการบริหารจัดการพื้นที่กันชนของ 
พื้นที่ผืนปา ผืนนํ้า หรือ ที่ชุมน้ําขนาดใหญ  เชน เขตรักษาพันธสัตวปาภูวัวอยูในอําเภอ 

บงึกาฬ โขงหลง บุงคลา อยูในความรับผดิชอบหลักของ 7 อบต ทีม่เีขตชิดและครอบคลุม

เขตรักษาพันธุสัตวปา ไดแก สะแนน บัวทอง ชัยพรหนองเดิ่น บุงคลา ทากระเสริม 

ทาดอกแขมและบึงโขงหลง
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

8 

แสดง Meso Scale กลุม 21 Sub Mosaic  

M1 แองนํ้าโสม-แมน้ําโขง 
M2 แมน้ําโขง-ที่ราบนํ้าทวมถึง-ทาบอ  
       หนองคาย-โพนพิสัย 

M3 แนวแมน้ําโขงตอนบน 
M4 แมน้ําโขง-รองโขงหลง-เทือกเขาภูทอก-ภูวัว-ลังกา 
M5 ลํานํ้าสงคราม-แมน้ําโขง 

 แผนท่ี 1 กลุมพ้ืนท่ีนิเวศภูมิทัศนหลัก   5 Mosaic  

 แผนท่ี 2  กลุมพ้ืนท่ีนิเวศภูมิทัศนยอย 21 Sub-Mosaic  
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M1.1 ลํานํ้าโสม 
M1.2 เทือกเขาภูหลวงยอดหวยเดื่อ 
M1.3 เทือกเขาพาทิว 
 

M2.1 ลําน้ําโขง-แมน้ําโขง 
M2.2 หวยฉุก-ตลิ่งแมน้ําโขง-ที่ราบเมืองหนองคาย 
M2.3 ลําน้ําสวย-แมน้ําโขง 
M2.4 หวยหลวง-แมน้ําโขง 
 

แผนท่ี 3 Mosaic1  

แผนท่ี 4 Mosaic2  
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M3.1 ลําน้ําเป 
M3.2 แองบึงกาฬ 

M 4.1 หวยยางขาด 

M3.3 หวยฮาอง 
M3.4 ลําน้ําดาด 
 

3.5 หยอมเนินลูก 
ฟูกโซพิสัย ปากคาด-บึงกาฬ 
 

M4.2 รองโขงหลง 
บึงโขงหลง 

M4.4 รองบุงคลา-ภูวัว 

4.3 ภูลังกา 

แผนท่ี 5 Mosaic3  

แผนท่ี6 Mosaic4  
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 M5.2 น้ําสงครามตอนกลาง-หวยฮ่ี น้ําคอง 
M5.3 น้ําสงครามตอนบน-หวยคํามิด 

M5.1 หวยน้ําเมาน้ําสงคราม  

แผนท่ี7 Mosaic5 


