“ป่าบุ่งป่าทาม” ป่าชายเลนของลุ่มน้าแดนอีสาน

ป่าบุ่ง คือ พื้นที่ลุ่มน้้ำเชื่อมต่อกับทำมที่ลำดลุ่มต่้ำต่อเนื่องกับแหล่งน้้ำหรือทำงน้้ำนั้นเรียกว่ำ “บุ่ง”
ป่าทาม จะเป็นพื้นที่รำบลุ่มน้้ำท่วมถึงในช่วงฤดูฝน กินเวลำ ๒ – ๓ เดือน น้้ำไหลหลำกล้นท่วมท้นฝั่งแม่น้ำ
น้้ำจะไหลบ่ำท่วมพื้นที่ลุ่มฝั่ งน้้ำเป็นบริเวณกว้ำง พื้นที่ดังกล่ำวชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ทำม” หำกแต่มีลักษณะ
เป็นเนินลุ่มมีน้ำแช่ขังตลอดทั้งปีเหมือนแอ่งน้้ำ
“ป่าบุ่งป่าทาม” เป็นชื่อที่ไม่คุ้นชินนัก เพรำะเป็นค้ำพื้นเมืองเฉพำะภำคอีสำนที่ใช้เรียกพื้นที่ชุ่มน้้ำ
(wetland) ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่ำงพื้นที่บกและพื้นที่น้ำ เป็นระบบนิเวศที่มีควำมหลำกหลำย
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชำติมำกมำยนำนัปกำร โดยที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นโซนที่เชื่อมประสำนระหว่ำง
บกและน้้ำ วิวัฒนำกำรต่ำงๆ จึงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำน สร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงกว่ำ
ในบริเวณอื่น และให้ผลิตผลที่มนุ ษย์สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมำกมำย ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลำก
พื้นที่แห่งนี้จะมีน้ำเอ่อท้นล้นตลิ่งเจิ่งนองแผ่เป็นบริเวณกว้ำงและเป็นระยะเวลำหลำยเดือนด้วยเหตุที่ในทุกปี
จะมีตะกอนดินที่ถูกน้้ำพัดพำมำทับถม ท้ำให้ป่ำบุ่งป่ำทำมเป็นแหล่งสะสมของธำตุอำหำรจนกลำยเป็นถิ่นที่อยู่
ของพื ช พรรณป่ ำ ไม้ เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หำกิ น และแพร่ ข ยำยพั น ธุ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต นำนำชนิ ด และที่ ส้ ำ คั ญ
คือเป็นที่ขยำยพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนต่ำงๆ ทั้งสัตว์จ้ำพวกนก สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์สะเทินน้้ำ สะเทินบก
และสัตว์น้ำ ก่อนที่จะกระจำยออกไปสู่บริเวณอื่นๆ อีกต่อไป
พื้ น ที่ ป่ ำ บุ่ ง ป่ ำ ทำม ที่ ส้ ำ คั ญ กระจำยอยู่ ต ำมลุ่ ม น้้ ำ ต่ ำ งๆ
ในภำคอีสำนเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้้ำ (wetland) ซึ่งถือว่ำเป็น
องค์ ป ระกอบที่ ส้ ำ คัญ ในระบบนิเ วศและมี ควำมส้ ำ คั ญ ต่ อ
ชุมชนอย่ำงมหำศำล ได้แก่ ลุ่มน้้ำมูล ลุ่มน้้ำชี ลุ่มน้้ำสงครำม
ล้ำน้้ำโขงและสำขำ ในอดีตลุ่มน้้ำเหล่ำนี้เคยมีพื้นที่ป่ำบุ่งป่ำทำม
อยู่มำกกว่ำ 4 ล้ำนไร่ แต่ปัจจุบันถูกบุกเบิกแผ้วถำงเปลี่ยนสภำพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จนเหลือพื้นที่ป่ำบุ่งป่ำทำม
ที่อุดมสมบูรณ์อยู่น้อยมำกและไม่ปรำกฏตัวเลขที่ชัดเจนว่ำปัจจุบันพื้นที่ป่ำบุ่งป่ำทำมทั้งหมดในภำคอีสำน
เหลื ออยู่ มำกน้ อยแค่ไหน แต่คำดประมำณว่ำ เฉพำะในลุ่ มน้้ำสงครำมซึ่งถือได้ว่ำเป็นแม่น้ำที่ยังคงควำม
เป็นธรรมชำติมำกที่สุด ในภำคอีสำนมีพื้นที่ป่ำบุ่งป่ำทำมประมำณ 500,000 – 600,000 ไร่ และบริเวณที่รำบ
ตำมลุ่ มน้้ำมูล ตอนกลำงในเขตอ้ำเภอพุธ ไธสง จังหวัดมหำสำรคำม ผ่ำนจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด
ถึงจังหวัดศรีสะเกษ

สำเหตุของกำรที่ป่ำบุ่งป่ำทำมถูกท้ำลำยมีหลำยสำเหตุ เช่น โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำต่ำงๆ และกำรบุกรุก
แผ้วถำงป่ำของเอกชน และชุมชนบำงแห่ง เพื่อปลูกพืชโตเร็ว พืชเศรษฐกิจ กำรดูดทรำยและยังมีกำรเก็บเกี่ยว
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำบุ่งป่ำทำมเกินขนำด เป็นต้น
“ป่าบุ่งป่าทาม” กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
ป่ำบุ่งป่ำทำม บริเวณแม่น้ำมูลตอนกลำงนอกจำกจะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่มำก
ที่ สุ ด แล้ ว ยั ง คงอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ ำ งสู ง อี ก ด้ ว ย แม้ ว่ ำ ในปั จ จุ บั น มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงไปมำกจนแทบไม่พบสภำพป่ำดังเดิมให้ปรำกฏอยู่ มีบริเวณที่
ยังคงสภำพป่ำหนำแน่นอยู่บ้ำง ได้แก่ บริเวณปำกเสียว ปำกกุด และบริเวณที่
เป็นลุ่มน้้ำต่้ำแคบๆ และน้้ำไหลแรงไม่เหมำะแก่กำรเพำะปลูก ในอดีตช่วง
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สภำพป่ ำบุ่ งป่ำทำมยั งหนำแน่นและอุดมสมบูรณ์
มีทั้งไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ ป่ำโคกชำด สะแบง และไม้พุ่มยังหนำทึบมำก ชำวบ้ำนอำศัยบุ่งทำมเพื่อจับสัตว์น้ำ
ในแหล่ งน้้ำ ต่อมำเมื่อเกิดภัย แล้งอย่ำงรุน แรงในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ชำวบ้ำนท้ำกำรเพำะปลู กนำทุ่งไม่ได้
จึงเริ่มบุกเบิกมำท้ำนำในบุ่งทำมโดยอำศัยกำรเพำะปลูกตำมกุด หนอง จึงเริ่มมีกำรจับจองหนองในกำรท้ำกำรเกษตร
และเป็นมรดกตกทอดสืบต่อมำ ดังนั้น กำรใช้ประโยชน์พื้นที่บุ่งทำมเพื่อกำรเกษตรเริ่มมีมำกขึ้น มีกำรท้ำนำแซง
นำทำม นำหนอง ปลูกปอ พืชผัก และกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ฟืน มีกำรถำงเผำป่ำแบบไร่เลื่อนลอยอย่ำงอิสระ
พื้น ที่ป่ ำจึ ง ลดควำมหนำแน่ น และมีพื้น ที่ล ดลง ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กำรบุ กรุก ถำงไถป่ ำบุ่ง ป่ำทำมเริ่มชั ดเจน
และรวดเร็ ว ขึ้ น มี ร ถไถรั บ จ้ ำ งบุ ก เบิ ก อย่ ำ งขุ ด รำกถอนโคลน พื้ น ที่ ถู ก ปรั บ ระดั บ และยกร่ อ งเป็ น คั น นำ
มีกำรจับจองครอบครองอย่ำงถำวร ปัจจุบันพื้นที่บุ่งทำมหลำยแห่งถูกจับจองและไถปรับจนเป็นที่นำถำวร
แต่ ยั ง คงเหลื อ พื้ น ที่ ที่ มี น้ ำ ท่ ว มถึ ง ทุ ก ปี แ ละชำวบ้ ำ นยั ง คงใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป ของกำรท้ ำ ไร่ เ ลื่ อนลอย
เพื่อฟื้นฟูสภำพพื้นที่เดิม ตลอดจนมีชำวบ้ำนในบำงพื้นที่ที่เห็นควำมส้ ำคัญในด้ำนอื่นๆ ของป่ำบุ่งป่ำทำม
นอกเหนือจำกกำรท้ำกำรเกษตร มีกำรกันเขตอนุรักษ์เพื่อให้ป่ำบุ่งป่ำทำมฟื้นฟูสภำพดังเดิมและเอื้อประโยชน์
ทำงนิเวศวิทยำ ตลอดจนประโยชน์ด้ำนอำหำรธรรมชำติ ไม้ฟืนและแหล่งเลี้ยงสัตว์
คุณค่าของ “ป่าบุ่งป่าทาม” ต่อวิถีชีวิตชุมชน
ป่ำบุ่งป่ำทำม เป็นป่ำที่มีสีสันของชีวิตเรำจะพบว่ำชีวิตชำวบ้ำนในชุมชนแถบบริเวณแม่น้ำมูลได้อำศัย
ผืน ป่ ำบุ่ งป่ ำทำมในกำรด้ำเนิ น ชีวิตประจ้ ำวัน ตั้งแต่กำรท้ำกินโดยกำรปลู กข้ำว ปลู กพืช ไร่ ปลู กผั กผลไม้
จนถึงกำรหำอำหำรธรรมชำติ ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำ พืชผักธรรมชำติ กำรหำฟืนหำถ่ำน เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์
หรือแม้แต่ไม้ใช้สอยในชีวิตประจ้ำวัน เช่น เสื่อ ตะกร้ำ เครื่องมือจับสัตว์ เป็นต้น ป่ำบุ่งป่ำทำมมีควำมส้ำคัญ
และเอื้อประโยชน์ให้กับชีวิตของชุมชนชำวภำคอีสำนได้ ดังนี้
๑. ทรั พยำกรป่ ำไม้ (Forest resources) แม้ว่ำป่ำบุ่งป่ำทำมในปัจจุบันจะถูกรุกล้้ำจำกกำรท้ำ
กำรเกษตรของชุมชนบริเวณแม่น้ำจนเกือบไม่เหลือสภำพป่ำดังเดิมแล้วก็ตำม แต่ยังคงมีพรรณไม้ซึ่งมีคุณค่ำ
ทำงด้ำนอำหำร เช่น หน่อไม้ กระโดน หว้ำ หมำกแซว (มะกอกน้้ำ) มันแซง เห็ดต่ำงๆ และคุณค่ำทำงเชื้อเพลิง
อย่ำงไม้หูลิง ฝ้ำยน้้ำ เหมือดแฮ เสียง ตลอดจนคุณค่ำทำงวัสดุเครื่องใช้ เช่น กก ผือ เครือซูด เครือตำปลำ
และคุณค่ำทำงสมุนไพร เช่น เนำน้้ำก้ำนเหลือง เป็นต้น
๒. ทรัพยำกรพืชและสัตว์ป่ำ (Wildlife resource) ในป่ำบุ่งป่ำทำมมีพืชพรรณนำนำชนิด ทั้งพืชไม้ยืนต้น
ที่ใ ห้ ผ ลเป็ น อำหำร พืช ไม้พุ่ มที่ ท นต่ อกำรแช่ขั งและแตกกอรวดเร็ว ที่ใ ห้ คุ ณ ค่ำ ทำงเชื้ อเพลิ ง อำหำรสั ต ว์
และสมุนไพร ตลอดจนพืชน้้ำที่ขึ้นอยู่หนำแน่นตำมแหล่งน้้ำในป่ำทำม เช่น ผักกระเฉด ดอกบัว กระจับ เป็นต้น

นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งอำศัยเพำะพันธุ์และหลบภัยของสัตว์หลำยชนิด ตั้งแต่ไก่ป่ำ กระต่ำย นก หนู กบ เขียด
อึ่ง หอยโข่ง หอยขม งู และแมลงนำนำชนิด ซึ่งถือเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนที่ส้ำคัญของท้องถิ่น
๓. ทรัพยำกรประมง (Fishery resources) ป่ำบุ่งป่ำทำมเป็นแหล่งแร่ธำตุที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
หำกินวำงไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของปลำจ้ำนวนมำก โดยในพื้นที่บุ่งทำมนั้นมีแหล่งน้้ำมำกมำยทั้งกุด หนอง บึง ฮอง
ซึ่งชำวบ้ำนได้อำศัยจับปลำและสัตว์น้ำได้ตลอดปี
๔. ทรัพยำกรกำรเกษตร (Agricultural resources) ชุมชนรอบบริเวณป่ำบุ่งป่ำทำมจะอำศัยพื้นที่
ในทำมท้ำกำรเกษตรมำแต่อดีตดังได้กล่ำวมำแล้ ว โดยมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม มีกำรสับเปลี่ยนพื้นที่
และพืชที่ปลูก เพื่อให้พื้นที่ได้ฟื้นตัวตำมธรรมชำติ เนื่องจำกดินในทำมเป็นดินตะกอนที่มีธำตุอำหำรที่ถูกพัดพำ
มำกับสำยน้้ำหลำกท้ำให้กำรเกษตรของชำวบ้ำนไม่ต้องอำศัยสำรเคมี ซึ่งหำกได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมแล้ว
จะอ้ำนวยประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง

“ป่าบุ่งป่าทาม” กับความส้าคัญทางระบบนิเวศวิทยา
ป่ำบุ่งป่ำทำม มีควำมส้ำคัญต่อระบบนิเวศวิทยำเป็นอย่ำงมำก แม้จะไม่สำมำรถ มองเห็นผลประโยชน์
ทำงตรงในด้ำนเศรษฐกิจ แต่กำรสูญเสียพื้นที่ดังกล่ำวมีผลโดยตรงต่อระบบนิเวศและสภำพแวดล้อมโดยรวม
ประโยชน์และควำมส้ำคัญทำงระบบนิเวศวิทยำของป่ำบุ่งป่ำทำม มีดังนี้
๑. กำรอ้ำ นวยน้้ ำลงสู่ ชั้น น้้ ำใต้ ดิน โดยน้้ำ ในพื้ นที่ชุ่ม น้้ำจะสำมำรถไหลถ่ำ ยเทสู่ น้ำใต้ดินที่ ท้ำให้
คนได้น้ำน้้ำในชั้นน้้ำใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภคได้อย่ำงไม่ขำดแคลน
๒. กำรอ้ำนวยน้้ำจำกชั้นน้้ำใต้ดินขึ้นสู่ผิวดิน โดยน้้ำจำกชั้นน้้ำใต้ดินจะสำมำรถไหลกลับขึ้นมำอยู่
ในพื้นที่ชุ่มน้้ำกลำยเป็นน้้ำผิวดินเป็นแหล่งน้้ำใช้ในฤดูแล้งได้
๓. กำรป้องกันน้้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่ชุ่มน้้ำช่วยเก็บกักน้้ำฝนและน้้ำท่ำที่ไหลลงมำสม่้ำเสมอและยัง
ช่วยถ่ำยเทน้้ำอย่ำงช้ำๆ ลงสู่ชั้นน้้ำใต้ดิน ช่วยลดปัญหำน้้ำท่วมฉับพลันได้
๔. กำรรั กษำชำยฝั่ ง ป้ อ งกั น กำรชะล้ ำ งพัง ทลำยของดิ น พืช พรรณที่ขึ้ นอยู่ ในบริ เ วณพื้น ที่ ชุม น้้ ำ
สำมำรถช่วยลดแรงปะทะของกระแสน้้ำ และรำกพืชช่วยยึดดินในพื้นที่ได้อีกด้วย
๕. กำรเก็บกักตะกอนและสำรพิษ พืชพรรณในพื้นที่ชุ่มน้้ำดักตะกอนดินที่ถูกพัดพำมำกับสำยน้้ำหลำก
ได้ช่วยลดควำมเร็วของกระแสน้้ำ เพิ่มโอกำสของกำรตกตะกอนของดินมำกขึ้น และยังสำมำรถดักกักสำรพิษ
ตกค้ำงจำกกำรท้ำกำรเกษตรที่ไหลมำกับสำยน้้ำได้อีกด้วย ท้ำให้น้ำในแหล่งน้้ำใช้ของชุมชนมีคุณภำพดีด้วย

๖. กำรเก็บกักธำตุอำหำร ธำตุอำหำรที่ถูกพัดพำมำกับสำยน้้ำจะถูกดักสะสมไว้ในพื้นที่ชุ่มน้้ำ ซึ่งพืช
พรรณจะสำมำรถดึงธำตุอำหำรเหล่ำนั้นมำใช้ในกำรเจริญเติบโตได้ดี
๗. กำรรักษำควำมสมดุลทำงภูมิอำกำศ
๘. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นแหล่งรวมของสำยพันธุ์ของพืชและสัตว์ เป็นแหล่งอำศัย หลบภัย
เพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์ และเลี้ยงลูกอ่อน
นอกจำกควำมมีคุณค่ำ ควำมส้ำคัญต่อระบบนิเวศวิทยำแล้ว ป่ำบุ่งป่ำทำมยังมีควำมส้ำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจำกวิถีชีวิตของชำวอีสำนส่วนหนึ่งได้พึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำบุ่งป่ำทำม
เป็ น ฐำนกำรด้ำ รงชี วิต มำตั้ งแต่ บ รรพกำล เช่ นกำรใช้ ป่ำ บุ่งป่ ำทำมเป็นแหล่ ง อำหำรธรรมชำติป ระจ้ ำวั น
จนเปรียบเหมือน “ตู้กับข้ำว” หรือ “ซูเปอร์มำร์เกต” ของชำวบ้ำน เพรำะเต็มไปด้วยอำหำรธรรมชำตินำนำชนิด
และเป็ น แหล่ งท้ำ มำหำกิน ที่มีควำมส้ ำคัญต่อ เศรษฐกิจชุมชนที่ส้ ำคัญ คือ กำรประมง ซึ่งเป็นอำชีพหลั ก
ของชุมชนริมฝั่งน้้ำในภำคอีสำนมำนำนหลำยชั่วคน อำหำรจำกธรรมชำติ เช่น เห็ด หน่อไม้พื้นบ้ำน หอย ปลำ
และอำหำรอื่นๆ รวมถึงสมุนไพร ที่ชำวบ้ำนได้มำจะน้ำไปใช้บริโภคในครัวเรือนและขำยเป็นรำยได้
“ซุป เปอร์มำร์เกตชุมชนป่ำบุ่ งป่ ำทำม” ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธ รรมชำติสร้ำงสรรค์ไว้ให้ เพรำะมี
เกือบทุกอย่ำงในป่ำนี้ที่ชำวบ้ำนน้ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้ำวัน ชำวบ้ำนเขำจึงช่วยกันรักษำมำหลำยชั่วอำยุคน
และจะอนุรักษ์ไว้ตรำบจนชั่วลูกหลำน
ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของชำวอีสำนส่วนหนึ่งที่พึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำบุ่งป่ำทำมเป็นฐำน
กำรด้ำรงชีวิต ก้ำลังประสบปัญหำควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรและสุขภำพ และควำมไม่มั่นคงทำงเศรษฐกิจชุมชน
ระบบนิเวศป่ำบุ่งป่ำทำมซึ่งเป็นฐำนทรัพยำกรก้ำลังจะหมดไปในอัตรำที่รวดเร็วและต่อเนื่อง สภำพปัญหำที่เกิดขึ้น
กั บ ป่ ำ บุ่ ง ป่ ำ ทำม เป็ น ผลมำจำกพื้ น ที่ ป่ ำ บุ่ ง ป่ ำ ทำมลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี อั ต รำลดลงอย่ ำ งรวดเร็ ว
ทั้งนี้เพรำะป่ ำบุ่ งป่ ำทำมตกเป็น เป้ ำหมำยของกำรพัฒนำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม พื้นที่ห ลำยแห่ งถูกถมที่
เพื่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ อีกทัง้ ป่ำบุง่ ป่ำทำมขำดกำรจัดกำรน้ำ้ ทีเ่ หมำะสม และขำดกำรเก็บเกี่ยว
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงพอควร ส่งผลให้ระบบนิเวศป่ำบุ่งป่ำทำมเสื่อมโทรมลงอย่ำงหนักและต่อเนื่อง
ถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำบุ่งป่ำทำมลดน้อยถอยลงอย่ำงรวดเร็ว
กำรแก้ไขปัญหำทั้งในเรื่องของจ้ำนวนป่ำบุ่งป่ำทำมที่พื้นที่ลดลงไปทุกขณะ รวมถึงระบบนิเวศป่ำบุ่งป่ำทำม
ที่เสื่อมโทรมอย่ำงหนัก จ้ำเป็นต้องเริ่มแก้ไขที่ต้นตอของปัญหำที่แท้จริง นั่นคือ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
แบบแยกภำคส่วน จนขำดกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน โดยเฉพำะท้องถิ่นและองค์กรประชำชน
ไม่ มี อ้ำ นำจในกำรปกป้ อ งรั ก ษำป่ ำ บุ่ ง ป่ ำ ทำมเพื่ อ กำรใช้ป ระโยชน์อ ย่ ำ งยั่ ง ยืน ประกอบกั บ ควำมอ่อ นแอ
เชิงนโยบำย เพรำะเป็นนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำที่ไม่เหมำะสมและมุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพียงด้ำนเดียว
จนเกิดกำรท้ำลำยระบบนิเวศและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำบุ่งป่ำทำม ทั้งนี้ เป็นผล
มำจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและขำดควำมตระหนักในคุณค่ำ เพรำะคนส่วนใหญ่มักมองว่ำ
ป่ำบุ่ งป่ำทำมโดยพหุ ภ ำคี ตลอดจนกำรพัฒ นำกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเชิงนโยบำย ผลั กดัน
ให้ประเด็นกำรจัดกำรป่ำบุ่งป่ำทำมเป็นประเด็น “นโยบำยสำธำรณะ” ที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ป่ำบุ่งป่ำทำมอย่ำงยั่งยืน
แหล่งที่มา : กรมทรัพยำกรน้้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์. กำรบริหำร
จัดกำรลุ่มน้้ำ. กรุงเทพมหำนคร. ๗๙ หน้ำ. (หน้ำ ๗๒ – ๗๕)

