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เกริ่นน้า 

 

สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตด าเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นถึงสถานภาพป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างเพ่ือเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการท างานร่วมกับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง

อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การส ารวจได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการศึกษาเดิมของสมาคม

แม่น้ าเพ่ือชีวิตที่ท าไว้เมื่อปี 25601 รายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ การลงพ้ืนที่ส ารวจ สอบถามชาวบ้าน 

และการวัดพ้ืนที่โดย Google Earth  ในการส ารวจครั้งนี้ได้นิยามความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

พ้ืนที่ชุ่มน้้า : พ้ืนที่ชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิง ณ ที่นี้หมายถึง แม่น้ าอิง ห้วย หนอง คลองบึง ป่าชุ่มน้ า และป่าหญ้า

ที่มีน้ าท่วมขังตามฤดูกาล  

ป่าชุ่มน้้า : ป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า (wetland) ประเภทป่าที่มีน้ าท่วมขังบางฤดูกาล 

(seasonally-flooded forest) มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆขึ้นอยู่หนาแน่นกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อ

สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น ซึ่งขอบเขตป่าชุ่มน้ าในที่นี้จะรวมถึงพ้ืนที่หนองน้ าที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ป่านั้นด้วย โดยเป็น

การนิยามจากความหมายของ “ป่าไม้” และ “พ้ืนที่ชุ่มน้ า” ประกอบกัน ทั้งนี้ป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างถือเป็น 

“ป่านอกนิยาม”2 เพราะไม่อยู่ในนิยามของประเภทป่าตามระบบความรู้เรื่องป่าของไทย อีกทั้งไม่มีสถานภาพป่า

ตามกฎหมายไทยทั้งป่าสงวนแห่งชาติและป่าอุทยานแห่งชาติ  

ป่าชุมชน : ในที่นี่หมายถึงป่าชุ่มน้ าที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้เป็นป่าของชุมชนตามจารีตประเพณี    

ขอบเขตป่าชุ่มน้้า : คือ พ้ืนที่ป่าที่แบ่งตามเขตกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านและมีความเชื่อมต่อกันเป็นผืน ไม่ได้

อยู่ห่างกันเกินไป หรือ ถูกกั้นด้วยแม่น้ าอิงหรือถนนใหญ่ ซึ่งการวัดพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ าจะรวมถึงหนองน้ าที่อยู่ภายในเขต

ป่าด้วย แต่ไม่รวมถึงหนองน้ าท่ีอยู่ริมของป่าชุ่มน้ า  

ผลการส ารวจพบว่ามีป่าชุ่มน้ าอยู่ทั้งหมด 26 แปลง รวมพ้ืนที่ 8,568 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา3 กระจายตัว

อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าอิงตอนล่าง ในเขต 4 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายคือ อ าเภอเทิง อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอขุนตาล 

และอ าเภอเชียงของ สถานภาพด้านกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์ของป่าทั้ง 26 แปลงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ป่า

ชุมชน ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 6 แปลง 2) ที่สาธารณะประโยชน์ที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่

                                                           
1 สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวิต. 2560. ป่าชุ่มน ้าในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น. 
2 สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง. 2563. คุณค่าและความส้าคัญป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรือง. ที่มา: http://ingcouncil.org/images/data/data-
importance-of-Boonroung-wetland-forest.pdf 
3
 ในจ ำนวน 26 แปลง มี 18 แปลงที่วัดพื้นที่โดยใช้ Google Earth โดยผู้ส ารวจเองซ่ึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตวัโปรแกรมและการไม่ได้ลงส ารวจ

ขอบเขตป่าจริงในภาคสนาม  

http://ingcouncil.org/images/data/data-importance-of-Boonroung-wetland-forest.pdf
http://ingcouncil.org/images/data/data-importance-of-Boonroung-wetland-forest.pdf
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หลวง (นสล.) ซึ่งออกให้โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 9 แปลง 3) ที่สาธารณะประโยชน์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

หรือที่เรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่า 11 แปลง 

รายงานฉบับนี้ยังได้สรุปประมวลสภาพปัญหาและการด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิง

ตอนล่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจและน าไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุ่มน้ าดังกล่าว

อย่างยั่งยืนบนฐานของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่อไป 

 

 
ภาพที ่1 ป่าชุ่มน้ าในตอนล่างสุดใกล้กับปากแม่น้ าอิงที่ไหลลงสู่แม่น้ าโขงทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

 

1. ลักษณะพื นที่  

พ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แม่น้ าอิงยาวประมาณ 300 

กิโลเมตร4 ไหลจากทิศใต้ข้ึนเหนือผ่าน 2 จังหวัดจากพะเยาและลงสู่แม่น้ าโขงที่เชียงราย ลุ่มน้ าอิงเป็นที่ราบเชิงเขา

ริมฝั่งแม่น้ า การไหลหลากหรือกัดเซาะไม่รุนแรงเพราะล าห้วยต้นน้ าและแม่น้ าอิงไม่ชันหรือคดเคี้ยวมากนัก มี

ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเชื่อมต่อกันทั้งป่าบกบนภูเขา ล าห้วย หนอง ป่าชุ่มน้ า และแม่น้ าอิง ที่ราบมีความ

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ท าให้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ าอิงตลอดสองฝั่งแม่น้ ามายาวนานตั้งแต่สมัย

บรรพบุรุษ ปัจจุบันมีชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิงตลอดล าน้ า บางพ้ืนที่มีหลายหมู่บ้านตั้งเรียงติดกันจากการแยก

หมู่บ้านเดิมออกเป็นหลายหมู่  

ลุ่มน้ าอิงแต่ละตอนมีลักษณะแตกต่างกันคือ 1) ลุ่มน้้าอิงตอนบน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าโดยพ้ืนที่ต้นน้ า

ส าคัญคือดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปันน้ าซึ่งมีล าห้วยส าคัญหลายสายไหลลงมารวมกันที่กว๊านพะเยา มีพ้ืนที่ชุ่มน้ า

ส าคัญขนาดใหญ่คือหนองเล็งทรายและกว๊านพะเยาที่เป็นแหล่งน้ าส าคัญของคนเมืองพะเยา 2) ลุ่มน้้าอิงตอนกลาง 

เริ่มจากประตูระบายน้ ากว๊านพะเยาที่อ าเภอเมืองพะเยาไปจนถึงอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบเชิงเขาริมฝั่งแม่น้ าอิง ในช่วงต้นของลุ่มน้ าอิงตอนกลางช่วงอ าเภอดอกค าใต้และภูกามยาว แม่น้ าอิงจะมี

ลักษณะแคบและจะแห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกท าให้

กลายเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวส าคัญมาตั้งแต่อดีตคือทุ่งลอและทุ่งดอกค าใต้ ตอนกลางยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดเล็ก เช่น 

ห้วย หนอง คลอง บึงกระจายอยู่ทั่ว   3) ลุ่มน ้ำอิงตอนล่ำง เริ่มจากอ าเภอเทิงไปจนถึงอ าเภอเชียงของในจังหวัด

เชียงราย พ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาริมฝั่งแม่น้ าอิงกว้างประมาณ 10 กิโลเมตรขนาบข้างไปด้วยแนวเขาทั้งสองฝั่ง 

แม่น้ าอิงตอนล่างจากอ าเภอเทิงถึงปากแม่น้ าอิงที่อ าเภอเชียงของมีความยาว 133 กิโลเมตร5 ขนานไปกับถนนสาย

อ าเภอเทิง-เชียงของซึ่งบางช่วงขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจรรองรับการขนส่งจากสะพานข้ามแม่น้ าโขงที่อ าเภอ

เชียงของ  

 

                                                           
4 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2558. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการพื นที่ชุม่น ้าของประเทศไทย. หนา้ 3-
189. 
5 วัดโดย Google Earth Pro เมื่อ 26 สค. 63 จากสะพานที่อ าเภอเทิงถึงปากแม่น้ าอิง โดยรวมเอาหลง 1 แห่งที่ยังไม่ตัดขาดออกจากแม่น้ าอิง
อย่างสมบูรณ์ 
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ภาพที ่2 แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ าอิงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง  

 

2. ลักษณะสังคม 

หมู่บ้านทั้ง 23 หมู่บ้านเป็นคนไทยพ้ืนราบภาคเหนือ (คนเมือง) มีประชากรรวมประมาณ 10,911 คน 

เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธมีประมาณ 2 หมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ ชุมชนเป็นสังคมชนบทท าการเกษตร

เป็นหลัก โดยปลูกข้าวเป็นหลักซึ่งท าทั้งนาปีและนาปรังโดยการสูบน้ าจากแม่น้ าอิง รองลงมาเป็นข้าวโพด เช่น 

กรณีหมู่บ้านงามเมืองมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,817 ไร่6 แบ่งเป็นข้าว 3,074 ไร่ ข้าวโพด 591 ไร่ สวนผลไม้ 124 ไร่ 

ยางพารา 15 ไร่หมุมเวียน 9 ไร่ และเลี้ยงปลา 4 ไร่  ชุมชนส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจปานกลางถึงดีเพราะทรัพยากร

อุดมสมบูรณ์หลายหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่เศรษฐกิจดี ชาวบ้านยังคงวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนเมืองล้านนามีการนับ

ถือพุทธผสมกับผีโดยเฉพาะผีที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และแม่น้ า เช่น ผีขุนน้ า  

 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

ลักษณะพิเศษของลุ่มน้ าอิงตอนล่างที่ต่างไปจากตอนบนและตอนกลางคือมีป่าชุ่มน้ ากระจายตัวอยู่ตลอด

ริมฝั่งแม่น้ าอิง  นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศที่เชื่อมกันทั้งป่าบกบนภูเขา ป่าชุ่มน้ า และพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งแม่น้ าอิงและ

แม่น้ าโขง ในตอนล่างแม่น้ าอิงจะอยู่ชิดกับแนวเขาฝั่งขวาซึ่งมีป่าไม้ปกคลุมตลอดแนว แม้จะมีถนนคั่นกลางแต่

                                                           
6
 RECOFTC. 2561. ชุมชนบ้านงามเมือง: การจัดการลุ่มน ้าย่อยและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ. หน้า 8. 
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ระบบนิเวศของป่าทั้งสองแบบก็ยังเชื่อมกัน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งต้นน้ าที่ไหลจากป่าบนภูเขาลงยังป่าชุ่มน้ าและ

สัตว์ป่าจ าพวกนกและแมลงที่บินข้ามไปมาได้ และเนื่องจากปากแม่น้ าอิงซึ่งไหลลงแม่น้ าโขงอยู่ห่างไปไม่ไกล ระบบ

นิเวศตอนล่างจึงสัมพันธ์อยู่ระบบนิเวศแม่น้ าโขง มีพันธุ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์จากการเป็นที่วางไข่และอนุบาลของสัตว์

น้ าจากแม่น้ าโขง ระบบนิเวศของป่าชุ่มน้ าและการไหลเวียนของน้ าในแม่น้ า อิงรวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่ืนๆที่เป็นห้วย 

หนอง บึง จะสัมพันธ์กับการไหลหรือขึ้นลงของแม่น้ าโขง เมื่อแม่น้ าโขงได้รับผลกระทบจากเขื่อนก็จะกระทบต่อ

แม่น้ าอิงด้วย 

1) ทรัพยากรป่าไม ้  

ทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญในลุ่มน้ าอิงคือป่าบกและป่าชุ่มน้ า พืชที่พบในลุ่มน้ าอิงตอนล่างส่วนใหญ่เป็นป่า

เบญจพรรณ   ป่าชุ่มน้ าที่ปัจจุบันพบเฉพาะในแม่น้ าอิงตอนล่างชาวบ้านเรียกว่า “ป่าฮิม(ริม)อิง” ซึ่งมีลักษณะ

พิเศษต่างไปจากป่าชุ่มน้ าในพ้ืนที่น้ าจืดที่อ่ืนๆของไทย เนื่องจากลุ่มน้ าอิงตอนล่างเชื่อมอยู่กับแม่น้ าโขง ท าให้ป่าริม

อิงมีระบบนิเวศเชื่อมอยู่กับระบบน้ าและสัตว์น้ าจากแม่น้ าโขง ที่นี่เป็นป่าชุ่มน้ าประเภทท่วมขังบางฤดูกาล 

(seasonally-flooded forest) ประมาณ 1-3 เดือนในช่วงหน้าฝนที่น้ าในแม่น้ าโขงจะหนุนขึ้นมา ป่าชุ่มน้ ายังมี

หนองน้ ากระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วยังเป็นที่พักของนกอพยพด้วย 

นอกจากนี้ป่าริมอิงยังเชื่อมกับระบบนิเวศป่าบกบนภูเขาทั้งสองฝั่ง   ในลุ่มน้ าอิงตอนล่างพบป่าชุ่มน้ าชุมชน

กระจายอยูใ่น 4 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายคือ อ าเภอเทิง อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอขุนตาล และอ าเภอเชียงของ 

อยู่ 26 แปลง ป่าบางแปลงมีที่ตั้งคาบเกี่ยวอยู่ในหลายหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์และบริหารจัดการร่วมกัน 

“ป่าฮิมอิง” เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากมีระบบนิเวศที่เชื่อมอยู่กับทั้งแม่น้ าโขง

และป่าบก ทั้งยังมีระบบนิเวศแบบป่าบกและแบบพ้ืนที่ชุ่มน้ า  การที่มีน้ าท่วมขังในช่วงหน้าฝนท าให้ระบบนิเวศ

ของป่าชุ่มน้ าและทรัพยากรในป่าแตกต่างไปจากป่าบกทั่วไป  ระบบนิเวศในป่าชุ่มน้ าแบ่งออกเป็นระบบนิเวศย่อย

หลายระบบ โดยมีปัจจัยส าคัญในการก าหนดประการหนึ่งคือระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่ซึ่งมีผลให้การท่วมขังของ

น้ าแตกต่างกันไปท้ังความลึกและระยะเวลาการท่วม ซึ่งการท่วมของของน้ าก็เป็นตัวก าหนดการพบชนิดพืชเด่นใน

แต่ละจุดเพราะพืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการทนน้ าต่างกัน ซึ่งการท่วมของน้ าและชนิดพืชเด่นที่พบก็เป็น

ตัวก าหนดระบบนิเวศย่อย เช่น สัตว์ป่า นก แมลง รวมไปถึงก าหนดความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับระบบนิเวศย่อย

แต่ละชนิดทั้งเรื่องวิธีการเข้าไปใช้ประโยชน์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านจะเรียกระบบนิเวศย่อยเหล่านี้ตามพืช

หลักท่ีพบ เช่น ป่าข่อย ป่าชุมแสง ป่าไผ่ เป็นต้น ป่าชุ่มน้ ามีคุณค่าและความส าคัญหลายด้าน ดังนี้  

อัตลักษณ์ทางระบบนิเวศ เป็นป่าชุ่มน้ าประเภทท่วมขังตามฤดูกาลมีสภาพคล้ายป่าโบราณมีความโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยพบในที่ใดมาก่อน7 ทั้งยังเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อของหลายระบบนิเวศทั้งแม่น้ าโขง แม่น้ าอิง และ

                                                           
7
 สภาประชาชนลุม่น้ าอิง. 2563.  
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ป่าบกบนภูเขา  การท่วมขังในป่าและตามหนองน้ าที่มีอยู่ทั่วผืนป่าในฤดูน้ าหลาก จะท าให้เกิดการทับถมของเศษ

ซากอินทรีย์อินทรีย์วัตถุหนา เหมือนกับป่าพรุน้ าจืดทางภาคใต้แต่ต่างที่ที่นี่เป็นการท่วมขังตามฤดูกาล สังคมพืชใน

ป่าจึงมีวัฒนาการปรับตัวกับสภาพการท่วมขังและสภาพแวดล้อม ท าให้มีพันธุ์ไม้เด่นพวกพืชที่ทนน้ าท่วมขังได้นาน 

เช่น ข่อย ชุมแสง ซึ่งปกติเป็นไม้ที่โตช้า แต่ป่าฮิมอิงจะพบไม้ที่มีล าต้นขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก ทั้งยังมีเถาวัลย์ที่

ทนน้ าท่วมขัง พืชชั้นล่างพบพวกผักกูด คลุ้ม   ทั้งนี้ป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างถือเป็น “ป่านอกนิยาม” เพราะไม่

อยู่ในนิยามของประเภทป่าตามระบบความรู้เรื่องป่าของไทย อีกทั้งไม่มีสถานภาพป่าตามกฎหมายไทยทั้งป่าสงวน

แห่งชาติและป่าอุทยานแห่งชาติ 

 

 
ภาพที่ 3 ป่าร่องส้มแสง ที่หมู่บ้านป่าข่า 

 

ในด้านพรรณไม ้มีพรรณไม้ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จ านวนมาก เช่น ในป่าบ้านงามเมืองมีพืชอาหารและพืช

สมุนไพรกว่า 46 ชนิด8 ซ่ึงเป็นพืชอาหาร 33 ชนิด พืชสมุนไพร 6 ชนิด พืชที่เป็นทั้งอาหารและสมุนไพร 7 ชนิด ใน

                                                           
8
 สมาคมสถาบันชมุชนลุ่มน้ าโขง. 2558. โปสเตอร์ พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าชุ่มน ้าบ้านงามเมือง.  
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ป่าบ้านบุญเรืองพบพืชอาหารและพืชสมุนไพรรวม 116 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด 

พืชที่เป็นทั้งอาหารและสมุนไพร 13 ชนิด พืชจ าพวกเห็ด 13 ชนิด 

ในด้านการกักเก็บคาร์บอน ป่าชุ่มน้ ามีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเหนือดิน (above ground 

carbon) สูงโดยเฉพาะป่าไผ่ จากการส ารวจป่าชุ่มน้ าจ านวน 12 แปลง9 พบว่าป่ามีศักยภาพกักเก็บคาร์บอนเหนือ

ดิน (above ground carbon) ซึ่งไม่รวมปริมาณคาร์บอนจากราก เฉลี่ย 16.44 ตันต่อไร่ ดังนั้นเมื่อค านวนโดย

เทียบบัญญัติยางค์แบบคร่าวๆป่าชุ่มน้ าทั้ง 26 แปลง เนื้อท่ีรวมประมาณ 8,568 ไร่จึงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 

140,868 ตันคาร์บอน ซึ่งหากถูกท าลายไปจะปลดปล่อยก๊าซอย่างน้อย 515,575 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิด

เป็นมูลค่าได้ 60,218,067.5 ล้านบาท10 ตัวอย่างการศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินรายแปลง เช่น 

กรณีป่าบ้านบุญเรือง จากการค านวณป่าจ านวน 3,047 ไร่11 พบว่าสามารถกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน (ไม่รวม

ปริมาณคาร์บอนจากราก) ได้ 52,600 ตันคาร์บอน ซึ่งหากถูกท าลายไปจะปลดปล่อยก๊าซอย่างน้อย 192,516 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด ์มีความหนาแน่นของต้นไม้ 122 ต้นต่อไร่12  สูงกว่าเกณฑ์ของป่าเสื่อมโทรมถึง 8 เท่า  ป่าบ้าน

งามเมืองมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนสูงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.37 ตันต่อไร่ ป่าบ้านทุ่งศรีเกิดมีศักยภาพเก็บกัก

คาร์บอน 14.57 ตันต่อไร่  

ในด้านความส้าคัญต่อปลาและสัตว์น้้า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและวางไข่ที่ส าคัญของปลาและสัตว์น้ าท้องถิ่น

และท่ีอพยพมาจากแม่น้ าโขง เพราะลักษณะคล้ายป่าโบราณที่มีเรือนยอดที่ปกคลุมในช่วงบน เถาวัลย์ในช่วงกลาง 

และพืชพวกเฟิร์นในช่วงตอนล่างท าให้ป่าในช่วงน้ าท่วมจะรกไปด้วยกิ่งก้านต้นไม้ในระดับต่างๆปลอดภัยจากสัตว์

น้ าขนาดใหญ่และคนหาปลา อีกทั้งยังมีหนองน้ ากระจายอยู่ทั่วป่าเป็นที่อยู่ของปลาในช่วงหน้าแล้งของปลาท้องถิ่น

รวมทั้งปลาอพยพท่ีกลับไปไม่ทัน มีล าห้วยและร่องน้ าช่วยเชื่อมแหล่งน้ าต่างๆเข้าด้วยกันระบบ ทั้งแม่น้ าอิง หนอง

น้ า แหล่งน้ านอกป่า และล าห้วยบนดอย    ที่ส าคัญยังพบว่าตลอดลุ่มน้ าอิงมีชาวบ้านท าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน

แม่น้ าอิงและแม่น้ าสาขาอย่างน้อย 63 แห่ง13 โดยอยู่ในตอนล่าง 17 แห่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ า ท าให้

ยิ่งเพ่ิมความส าคัญในการเป็นแหล่งวางไข่และอยู่อาศัยของปลาแม่น้ าโขงและปลาประจ าถิ่น 

                                                           
9
 สภาประชาชนลุม่น้ าอิง. 2563. อ้างแล้ว.  

10
 1 ตันคาร์บอน เท่ากับ 3.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2) และ ราคาซื้อขายของคาร์บอน ใช้ราคาซื้อขายเฉลี่ยในตลาดคาร์บอนแบบภาค

สมัครใจของโลกในปี 2015 เท่ากับ 116.92 บาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2)  
11 วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย. 2560. คุณค่าของพื นที่ป่าบุญเรือง. หน้า 53-54.  
12

 สภาประชาชนลุม่น้ าอิง. 2562. รายงานการศึกษา ป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรือง: เอกลักษณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลายและบทบาทการปกป้อง
ของชุมชนท้องถิ่น. แหล่งที่มา: http://ingcouncil.org/index.php/hidemenu-sez/8-boonroung-wetland 
13

 สมาคมแมน่้ าเพ่ือชีวิต. 2558. วังสงวนในลุ่มน ้าอิง. 

http://ingcouncil.org/index.php/hidemenu-sez/8-boonroung-wetland
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ในด้านสัตว์ป่า ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของของสัตว์ป่าหลายชนิดโดยจะมีล าห้วยหลายสายที่

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างป่าชุ่มน้ ากับป่าบกบนภูเขา จึงเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญต่อสัตว์ป่ารวมทั้งนกและ

แมลง ล าห้วยท าหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สัตว์จ าพวกอีเห็น นกและแมลง

สามารถบินข้ามไปมาระหว่างป่าบกและป่าชุ่มน้ าได้ 

ในด้านนกอพยพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินที่ส าคัญของนกอพยพรวมทั้งประจ าถิ่น เนื่องจากมีหนอง

น้ าจ านวนมากที่มีอาหารและเหมาะแก่การหลบภัย เพราะตั้งอยู่ในป่าและมีระบบนิเวศสมบูรณ์มีอาหาร

หลากหลายทั้งปลา แมลง และอาหารประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมี

ป่าชุ่มน้ าหลายแห่งใกล้กันและใกล้กับป่าบกบนดอย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนกในหัวข้อถัดไป)  

ในด้านประโยชน์ต่อชุมชน มีประโยชน์หลายด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 1) เป็นแหล่งอาหารทั้งจาก

พืช ปลา และแมลง 2) แหล่งสมุนไพรและความมั่นคงทางสุขภาพ 3) แหล่งรายได้ 4) เป็นแก้มลิงธรรมชาติที่ช่วย

ป้องกันน้ าท่วมและน้ าแล้ง 5) เป็นแหล่งสันทนาการของชุมชน 6) เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน 

7) เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ ทั้งคนในท้องถิ่นและการศึกษาทางวิชาการ เป็นแหล่งความมั่นคงของชุมชนทั้งด้าน

อาหาร รายได้ และสุขภาพในยามเกิดวิกฤติอย่างกรณีการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้การรักษาป่าไว้ยัง

เป็นการป้องกันการอุบัติของโรคชนิดใหม่หรือเสริมความรุนแรงของโรคระบาดอ่ืน  จากการศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร์พบว่าป่าชุ่มน้ ามีคุณค่ามหาศาล เช่น กรณีป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรืองที่ท าการศึกษาจ านวน 3,021 ไร่ 

พบว่าประโยชน์ของป่ามีมูลค่า 125.7 ล้านบาทต่อปี14 โดยแบ่งเป็น 1) ประโยชน์ทางอ้อม 111.4 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง

เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 22.5 ล้านบาทต่อปี แหล่งกักเก็บน้ า 0.33 ล้านบาทต่อปี แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 36.64 

ล้านบาทต่อปี แหล่งศึกษาเรียนรู้ 11.51 ล้านบาทต่อปี แหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 21.17 และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

ป่า 19.21 ล้านบาทต่อปี  และ 2) ประโยชน์ทางตรง ในด้านแหล่งอาหารและวัตถุดิบ 14.3 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง

แบ่งเป็นพืชอาหารและสมุนไพร 5.21 ล้านบาทต่อปี เห็ด 0.35 ล้านบาทต่อปี แมลง 7.83 ล้านบาทต่อปี สัตว์น้ า 

0.91 ล้านบาทต่อปี   

 

  

                                                           
14 วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย. 2560. อ้างแล้ว  
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ตารางที ่1 ปฏิทินการใช้ประโยชน์ทางตรงจากป่าด้านอาหาร กรณีหมู่บ้านม่วงชุม15 

เดือน อาหารจากป่า 

มกราคม ผักกาดนา ผัดสีเสียด ผักเปลว 

กุมภาพันธ์ ไข่มดแดง ไข่แมงมัน ผักเหงือก เตา ผักสีเสียด ขนุน 

มีนาคม ผักเดา ผักแซ่ว หน่อไผ่ 

เมษายน ผักเสี้ยว 

พฤษภาคม เห็ดถอบ เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเหงือกควาย ผักหม 

มิถุนายน ผักปุ่มป่า หน่อบง 

กรกฎาคม หน่อไร่ ผักดีเอ่ียน ผักแว่น 

สิงหาคม ผักบุ้งเมือง 

กันยายน หน่อดาว 

ตุลาคม ผักบอน หนองหวาย 

พฤศจิกายน ผักหนัง ตูน ผักเผ็ด 

ธันวาคม ผักแป้นแป้ หัวปลี 

 

 
ภาพที่ 4 เมนูอาหารจากผักในป่าชุ่มน้ า 

                                                           
15

 โครงการพะเยาเพ่ือการพัฒนา. มปป. อาหารจากป่า : ความม่ันคงทางอาหารของบ้านม่วงชุม, แผ่นพับ. 
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2) ทรัพยากรน้ า  

ลุ่มน้ าอิงตอนล่างเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ล าน้ าจะกว้างกว่าแม่น้ าในตอนบนและตอนกลาง ได้รับน้ าจาก

ล าห้วยที่ไหลลงมาจากภูเขาที่ทอดขนานไปกับแม่น้ า พบว่าจากอ าเภอเทิงถึงอ าเภอเชียงของมีล าห้วย 86 สายไหล

ลงแม่น้ าอิง16 โดย 64 สายมาจากแนวเขาดอยยาวฝั่งขวามือ ซึ่งล าห้วยเหล่านี้ยังท าหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมของ

สัตว์ป่าและสัตว์น้ าระหว่างป่าบกและป่าชุ่มน้ าด้วยดังที่มีชาวบ้านรายงาน ในฤดูน้ าหลากยังได้รับน้ าจากแม่น้ าโขง

ที่หนุนขึ้นมา นอกจากล าน้ าอิงแล้วยังมีห้วย หนอง คลอง และบึงกระจายตัวไปตลอดซึ่งท าหน้าที่เป็นแก้มลิง

ธรรมชาติ หนองน้ าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าคัญประเภทหนึ่งส่วนหนึ่งพบอยู่ในป่าชุ่มน้ าซึ่งมีหน้าที่ส าคัญต่อระบบนิเวศ 

ในฤดูน้ าหลากหนองจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยฮ่อง(ร่องน้ า)และล าห้วย และเชื่อมกับแหล่งน้ าอ่ืนๆ เช่น ล าห้วยที่มา

จากป่าบนดอยและแม่น้ าอิง ในฤดูแล้งจะท าหน้าที่เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ าเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่ป่าและดิน เป็นที่อยู่

ของปลาและสัตว์น้ าต่างๆที่ค้างอยู่ในหนอง เป็นแหล่งที่พักหากินส าคัญของนกอพยพนานาชนิด และแหล่งอาหาร

ของชาวบ้าน 

 

 
ภาพที ่5 แผนที่แม่น้ าอิง แม่น้ าสาขา หนองน้ า และอ่างเก็บน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนล่าง 

 

 

                                                           
16

 กลุ่มรักษ์เชียงของ. ม.ป.ป. รายงานส้ารวจต้นน ้าของลุ่มน ้าอิงตอนล่าง.  
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3) ทรัพยากรดิน 

สภาพพ้ืนดินเป็นที่ราบเชิงเขาริมฝั่งแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนแม่น้ าและมีความชุ่มชื้นจากล าน้ า

อิงและต้นน้ า     

4) ทรัพยากรสัตว์ป่าและสัตว์น้ า 

ในด้านสัตว์ป่า พบว่าป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 178 ชนิด17 โดยใน

จ านวนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 134 ชนิด เมื่อพิจารณาตาม IUCN Red List พบว่ามีสัตว์ที่มีสถานภาพมีความเสี่ยง

ขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (CR) เช่น ลิ่นชวา สัตว์ที่มีสถานภาพเกือบอยูใ่นข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU) เช่น เสือปลา งู

จงอาง นากใหญ่ขนเรียบ สัตว์ที่มีสถานภาพเสี่ยงต่ าต่อการสูญพันธุ์ (LC) เช่น ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra 

zibetha) ตะกวด (Varanus bengalensis) กระรอกท้องแดง (Callosciurus erythraeus) กระต่ายป่า (Lepus 

peguensis) งูเห่าสยามพ่นพิษ (Naja kaouthia) งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) งูกะปะ (Calloselasma 

rhodostoma) เป็นต้น   จากการส ารวจเบื้องต้นเมื่อปี 2563 ของสมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตพบว่ามีนากอาศัยอยู่ในลุ่ม

น้ าอิงตอนล่างอย่างน้อย 10 จุด18 ซึ่งเกือบทั้งหมดจะอยู่ในบริเวณป่าชุ่มน้ าและใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ

หมู่บ้าน จาการตรวจ DNA19 พบว่ามีนากอยู่ 2 ชนิดพันธุ์คือ นากใหญ่ขนเรียบ และนากใหญ่ธรรมดา  ซึ่งมี

สถานภาพอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (NT) โดยในป่าชุ่มน้ าบ้านม่วงชุมมีนากทั้ง 2 ชนิดอาศัยและหากินร่วมกัน 

ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะพบนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างด้วย เนื่องการ

ตรวจ DNA ดังกล่าวท าโดยใช้ตัวอย่างที่จ ากัดเพียงแค่ 7 ตัวอย่าง  

ในด้านนก จากการส ารวจในป่าชุ่มน้ า 5 แห่งในลุ่มน้ าอิงตอนล่างพบนก 116 ชนิด20 เป็นนกอพยพ 65 

ชนิด แบ่งเป็นนกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นกประจ าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 27 ชนิด และนกอพยพ

เพ่ือสร้างรังและวางไข่ 1 ชนิด นกที่มีสถานภาพใกล้การสูญพันธุ์ (EN) คือ นกยูง (Pavo muticus) นกที่มี

สถานภาพ NT เช่น เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis) นกที่มีสถานภาพ LC เช่น นกกระสาแดง 

(Ardea purpurea) เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer) นกนางแอ่นทรายสีน้ าตาล (Riparia chinensis) นก

กระติ๊ดแดง (Amandava amandava) ซึ่งเป็นชนิดย่อยของ flavidiventris พบได้เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

                                                           
17 สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวิต. 2562. แผ่นพับ คุณค่าและความหลากหลายในพื นที่ชุม่น ้าอิง.  
18 สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบื องต้นเรื่องนากในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง. 
19 CEG - Conservation Genetics (Worata Klinsawat and Wanlop Chutipong), Mekong Community Institute, and Living River 

Association. 2020. Example of Summary report of species identification and evolutionary history of Lutrinae from Ing 

River, Chiang Rai.  
20 โครงการอนุรักษ์แม่น้ าอิง. 2561. การส้ารวจความหลากหลายของนกในพื นที่ลุ่มน ้าอิงตอนปลาย เม่ือ 1-2 พ.ย. 61. ที่มา: 
http://ingcouncil.org/images/data/data-bird_survey-lower_ing_river.pdf   

http://ingcouncil.org/images/data/data-bird_survey-lower_ing_river.pdf
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ในด้านปลาและสัตว์น้้า  ในลุ่มน้ าอิงมีปลาและสัตว์น้ า 108 ชนิด21 เป็นปลาประจ าถิ่น 88 ชนิด 

ประกอบด้วยปลาเกล็ด 58 ชนิด ปลาหนัง 30 ชนิด เป็นปลาและสัตว์น้ าต่างถิ่น 18 ชนิด ประกอบด้วยปลาเกล็ด 

12 ชนิด ปลาหนัง 5 ชนิด กุ้ง 1 ชนิด และสัตว์น้ าอ่ืนๆ 2 ชนิด ปลาส าคัญในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง ได้แก่ ปลาที่มี

สถานภาพ CR คือ ปลาบึก ปลาที่มีสถานภาพ VU คือ ปลาค้าวขาว ปลาที่มีสถานภาพ LC เช่น ปลาฝักพร้า ซึ่ง

แม่น้ าอิงตอนล่างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถพบปลาชนิดได้มาก สัตว์น้ าที่

ส าคัญคอื ตะพาบน้ าซึ่งคาดว่าจะเป็นตะพาบสวนซึ่งมีสถานภาพ VU  

 
ภาพที่ 6 ป่าร่องส้มแสง ที่หมู่บ้านป่าข่า  

                                                           
21 สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต. 2556. พันธ์ุปลาในลุ่มน ้าอิง, โปสเตอร์.  
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การด้าเนินงานท่ีผ่านมาเกี่ยวกับป่าชุ่มน ้าในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

 

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู 

การด าเนินงานเรื่องการจัดการป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสมาคมแม่น้ าเพ่ือ

ชีวิตมีความเป็นมาและสภาพปัญหาโดยสรุปคือ สมาคมฯร่วมกับภาคีในท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย

ชาวบ้านลุ่มน้ าอิงขึ้น โดยมีงานส าคัญคือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการจัดการป่าชุ่มน้ า ประสบผลส าเร็จในการท า

กิจกรรมร่วมกันหลายอย่างรวมไปถึงการยื่นขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต่อมาได้มีการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยทางสมาคมฯได้รับการแต่งตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ าจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม

ปัญหามีหลายอย่างและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดการและเพ่ิมความร่วมมือมากขึ้น  ซึ่งความเป็นมาและ

สภาพปัญหาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

ปีพ.ศ. 2543 กลุ่มรักษ์เชียงของ ชาวบ้าน และภาคี ร่วมกันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ า

อิงตอนปลายขึ้นหลังจากเกิดวิฤตปัญหาทรัพยากรทั้งป่าไม้ แม่น้ า และป่าชุ่มน้ าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต

ความเป็นอยู่และการเกษตรของชาวบ้าน โดยหลายหมู่บ้านร่วมเป็นสมาชิกชมรม มีการพาผู้น าชุมชนไปศึกษาดู

งานเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่จังหวัดน่าน  

ปีพ.ศ. 2544 หลังจากการไปดูงานท่ีจังหวัดน่านหลายหมู่บ้านมีการก าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน

ขึ้น และบางหมู่บ้านมีการประกาศเขตป่าชุ่มน้ าชุมชนขึ้นอย่างเป็นทางการ เช่น หมู่บ้านม่วงชุม หลังจากนั้นก็มี

องค์กรต่างๆเข้าไปสนับสนุนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ในหมู่บ้านต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มีความเข้มข้นและ

ต่อเนื่อง 

ปีพ.ศ. 2555 สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของด าเนินงานโครงการเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งที่

อยู่อาศัยของสัตว์น้ าโดยรื้อฟ้ืนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าอิงตอนล่างขึ้นมาใหม่ซึ่งถูกตั้งขึ้นเมื่อ

ประมาณ 15 ปีก่อนหน้านั้น โครงการด าเนินงานได้ผลเกินกว่าที่วางไว้คือเกิดการตั้งเป็น “สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง” 

ขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้น าชุมชนทั้งลุ่มน้ าอิงทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยชุมชนท้องถิ่น เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่าชุมชน และพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ช่วงปีพ.ศ. 2558 – 2559 ชาวบ้านหมู่บ้านบุญเรือง อ.เชียงของ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งองค์กร

พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เช่น สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต กลุ่มรักษ์เชียงของ RECOFTC สถาบัน

ชุมชนลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย สถาบันปวงผญาพยาว ฯลฯ ท าการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ าบ้านบุญ

เรืองไว้จากการที่จะถูกน าไปใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม  
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ปีพ.ศ. 2559 สมาคมฯได้ท าการศึกษาข้อมูลป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิง พบว่ามีป่าชุ่มน้ าอยู่ตามฝั่งล าน้ าอิง

ตอนล่าง 1722 ผืนรวมพ้ืนที่ 8,737 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา ซึ่งชาวบ้าน 16 หมู่บ้านรักษาไว้ในรูปป่าชุมชน ซึ่งป่า

หลายผืนมีหมู่บ้านข้างเคียงร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ หลายผืนประกอบด้วยป่าแปลงย่อยหลายแปลง  

 

 
ภาพที่ 7 การบวชป่าชุ่มน้ าที่หมู่บ้านม่วงชุม 

 

2. การขึ นทะเบียนป่าชุ่มน ้า 

การด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่งคือการขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้ าเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาคุกคามป่าชุ่มน้ ามากขึ้น รุนแรงขึ้น และซับซ้อนขึ้น หลายอย่างเป็นปัญหาที่

ชาวบ้านรับมือได้ยาก เช่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การก่อสร้างสถานที่ราชการ เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีความคิด

ร่วมกันในการที่จะขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้ าทั้งหมดให้เป็น พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ โดยมีสมาคม

แม่น้ าเพ่ือชีวิตเป็นองค์กรหลักท าหน้าที่ในการผลักดัน ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนเป้าหมายในการขึ้นทะเบียนเป็น พ้ืนที่ชุ่ม

น้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) แทน ซึ่งเป็นระดับความส าคัญที่สูงขึ้นจาก

เดิมเป็นระดับโลก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าป่าที่นี่มีความส าคัญมากและมีอัตลักษณ์ โดยมีล าดับการด าเนินงาน

เพ่ือการข้ึนทะเบียนดังนี้  

                                                           
22 สมาคมแม่น้ าเพื่อชวีิต. 2560. อ้างแล้ว  
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ตารางที่ 2 ล าดับขั้นตอนเรื่องการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ได้ท ามาแล้ว 

เวลา กิจกรรมเพื่อการขึ นทะเบียน 

ก.ย. 61 จัดประชุมหารือเบื องต้นกับชุมชนในการขึ นทะเบียนป่าชุ่มน ้า  ให้เป็น พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ
ระดับชาติ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็น พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ เนื่องจากพบว่ามี
ความส าคัญมากพอ โดยในการประชุมกับผู้น าชาวบ้าน 17 หมู่บ้านที่มีป่าชุ่มน้ าครั้งนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาให้ข้อมูลเรื่องการขึ้นทะเบียนป่าชุ่ม
น้ าแกช่าวบ้านด้วย  ผลของการประชุมชาวบ้านได้มีมติว่า (1) ตั้งเป็น “เครือข่ายป่าชุ่มน้ าชุมชนในลุ่มน้ าอิง
ตอนล่าง” (2) จะผลักดันการขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้ าร่วมกัน  (3) จัดประชุมหมู่บ้านเพ่ือปรึกษาหารือและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ชุมชนเรื่องการขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้ า  

ต.ค. 61 จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อหารือและให้ข้อมูลแก่ชุมชนเรื่องการขึ นทะเบียนป่าชุ่มน ้า  โดยผลของการประชุม 
พบว่ามีหมู่บ้านที่พร้อมยื่นขึ้นทะเบียนร่วมกัน 6 หมู่บ้าน คือ 1) หมู่บ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ 2) 
หมู่บ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 3) หมู่บ้านบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 4) หมู่บ้านงามเมือง ต.ยางฮ
อม อ.ขุนตาล 5) หมู่บ้านทุ่งศรีเกิด ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล และ 6) หมู่บ้านป่าบง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล   

พ.ย. 61 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการพื นที่ชุ่มน ้าจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตขอให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯเพื่อเสนอการข้ึนทะเบียนดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการประชุมกันมาก่อนหลังจากที่ตั้ง
คณะกรรมการฯขึ้นมา ผลการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน สรุปว่า
ข้อมูลที่น าเสนอยังไม่ชัดเจนและมีมติว่า 1) ให้ตั้งคณะกรรมการฯเพิ่มเติม 2) ให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่คณะ
กรรมการฯ และ 3) ให้ตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ าจังหวัดเชียงราย    

ม.ค. 62 แต่งตั งคณะกรรมการการจัดการพื นที่ชุ่มน ้าจังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม  จังหวัดเชียงรายมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุมเมื่อ พ.ย. 2561 ซึ่งรวมไปถึงการแต่งตั้งให้นายกสมาคมฯเป็น
กรรมการเพิ่มเติมและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการฯ แต่งตั้งนายกและรองผู้อ านวยการของสมาคมฯ
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์พ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดเชียงราย 

มี.ค. 62 ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์พื นที่ชุ่มน ้าจังหวัดเชียงราย 

ก.ย. 62 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายส่งจดหมายถึงสผ. เพ่ือเสนอการขึ้น
ทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งลุ่มน้ าอิงตอนล่างไม่ใช่เพียงแต่ 6 
หมู่บ้านที่พร้อม 

ก.ย. 62 สผ.ได้มีหนังสือตอบรับเรื่องการขึ้นทะเบียนดังกล่าว 

ก.ย. 62  ประสานงานกับ คณะท างานของสผ.และคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการลงพ้ืนที่และเตรียมเอกสาร
การข้ึนทะเบียน 
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มิ.ย. 63 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการพื นที่ชุ่มน ้าจังหวัดเชียงราย เพ่ือติดตามความคืบหน้าเรื่องการขึ้น
ทะเบียน โดยมีมติให้เร่งขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนฯ โดยอาศัยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใน
กรอบการด าเนินงาน 

ส.ค. 63 ยกระดับการขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ หลังจากคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ าฯและคณะท างาน
ของสผ.ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดเชียงราย และทสจ.เชียงราย 
ลงศึกษาพ้ืนที่ระหว่าง 19-21 ส.ค. 2563 ไดม้ีความเห็นตรงกันให้ยกระดับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว โดยแบ่ง
ขึ้นทะเบียนออกเป็นสองระยะ   ระยะที่ 1 ให้เสนอขึ้นทะเบียน 7 ป่าที่มีพร้อมและล าน้ าอิงตอนล่างความ
ยาว 133 กิโลเมตรความกว้างจากริมตลิ่งถึงริมตลิ่งเป็นพ้ืนที่ขึ้นทะเบียน   ระยะที่ 2 จะเป็นการเสนอพ้ืนที่
ผนวกเพ่ิมเข้าไปซึ่งก็คือป่าชุ่มน้ าที่เหลือและพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทอ่ืนที่มีความพร้อม โดยจะได้มีการลงส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือก าหนดขอบเขตและท าประชาคมให้ชัดเจนต่อไป  

ก.ย. 63 15 ก.ย. 2563 มีการจัดเสวนาเรื่องการขึ้นทะเบียนแรมซ่าร์ที่ป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรือง โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และชาวบ้านเข้าร่วมจ านวนมาก โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการจัดงาน การเสวนาได้มีมติร่วมกันในการขึ้นทะเบียนระยะแรกตาม
ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น  

ก.ย. 63 17 ก.ย. 2563 จังหวัดเชียงรายส่งจดหมายเพื่อเสนอการขึ นทะเบียนพื นที่เป็นแรมซาร์ไซต์ ถึงสผ. ตาม
มติดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าฯ 

 

ตารางที่ 3 ล าดับขั้นตอนเรื่องการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่จะท าต่อไป 

ช่วงเวลา กิจกรรมเพื่อการขึ นทะเบียน 

รอด าเนินการ ร่วมกับคณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า กรอก information sheet เพ่ือการข้ึนทะเบียน 

รอด าเนินการ ยื่นเอกสารต่อ คณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

รอด าเนินการ ยื่นเอกสารต่อ คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

รอด าเนินการ ยื่นเอกสารต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

รอด าเนินการ ยื่นเอกสารต่อ คณะกรรมการแรมซาร์ไซต์  

รอด าเนินการ ท าการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเพ่ือผนวกข้ึนทะเบียนแรมซาร์ไซต์ระยะท่ีสอง  
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ภาพที่ 8 ป่าชุ่มน้ าบ้านม่วงชุม 

 

3. ผลการด้าเนินงานในด้านสังคม 

จากการด าเนินงานของชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท าให้ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งขึ้น ที่

ยังคงมีบทบาทในปัจจุบันดังนี้ 1) คณะกรรมการระดับต่างๆ คณะกรรมการที่สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตและองค์กรภาคี

ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมง

จังหวัดเชียงราย  2) เครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้้าอิง เป็นการรวมตัวกันของชุมชนในลุ่มน้ า

อิงทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าอิง 

ภาคีความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์แม่น้้าอิง เป็นการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชน 8 องค์กรรวมทั้งนักวิชาการ

และสื่อมวลชนที่ท างานด้านการอนุรักษ์ในลุ่มน้ าอิง  เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้้าอิง เป็นการรวมตัวกันของแกนน าผู้หญิง

เพ่ือท ากิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกันในลุ่มน้ าอิง ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันชุมชนลุ่มน้ าโขงและเครือข่ายแม่ญิงพะเยา 3) 

กลุ่มหรือองค์กรชาวบ้าน ในระดับหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง กลุ่มอนุรักษ์ป่าปาง

ควาย กลุ่มปางควายบ้านงามเมือง ฯลฯ  
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รางวัลที่แสดงถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานของชาวบ้านและภาคีความร่วมมือมีหลายรางวัล เช่น 1) 

รางวัล Equator Prize จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่มอบให้หมู่บ้านบุญเรืองในปีพ.ศ. 2563 

ในการรักษาป่าชุ่มน้ า 2) รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต” ที่มอบให้หมู่บ้านม่วงชุม ในปีพ.ศ. 

2560 ซึ่งเป็นรางวัลแก่ชุมชนที่มีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวไป

แล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปีแล้วยังคงท าการอนุรักษ์อยู่อย่างต่อเนื่อง 3) การตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ าชุมชนตามแนว

พระราชด าริในหมู่บ้านม่วงชุม 4) หมู่บ้านม่วงชุมได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน ในปีพ.ศ. 2553 5) 

หมู่บ้านม่วงชุมได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงราย ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน ในปีพ.ศ. 2551  

 

4. องค์ความรู้ที่ใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ 

องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการป่าชุ่มน้ าทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ มีหลาย

ประการซึ่งรวมไปถึงความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่  1) ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ทรัพยากรแต่ละอย่างและความสัมพันธ์ของทรัพยากร 2) ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟืนฟูป่า

ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักจารีตและระบบสังคมท้องถิ่น ทั้งการตั้งกรรมการ การออกกฎระเบียบ การท ากิจกรรม

บวชป่าและเลี้ยงผีขุนน้ า 3) ความรู้ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ทางตรง เช่น ด้านอาหารและสมุนไพรจากป่าและ

แหล่งน้ า 4) ความรู้ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การตั้งกลุ่มเลี้ยงควายแบบปางควาย 5) ความรู้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรด้านอ่ืน เช่น การท าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นทั้งการเลือกที่ตั้ง การตั้ง

ระเบียบ และการบังคับใช้ 

 
ภาพที่ 9 การส ารวจพันธุ์ปลาที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านม่วงชุม 
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สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ นเกี่ยวกับป่าชุ่มน ้า 

 

1. สภาพปัญหา 

ปัญหาที่ก าลังคุกคามป่าชุ่มน้ าที่พบในปัจจุบันคือ   1) การสูญเสียพ้ืนที่ป่า   2) การใช้ประโยชน์ป่าชุ่มน้ า

อย่างไม่ยั่งยืน 3) ขาดการฟ้ืนฟูป่า   4) ภัยคุกคามจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง   5) การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   6) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในแม่น้ าโขงจากการสร้างเขื่อนในจีน   7) 

การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าอิง  8) การเปลี่ยนแปลงของป่าต้นน้ า และ 9) การลดลงของสัตว์ป่า สัตว์น้ า และแมลง  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสูญเสียพื นที่ป่า ป่าชุ่มน้ าทั้งส่วนที่เป็นป่าของชุมชนและป่าขนาดเล็กในพ้ืนที่ส่วนบุคคลมีการ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีแรงกดดันสูงในการที่จะเอาพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ไปใช้รองรับกิจกรรมต่างๆภายใต้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีความต้องการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนล่างสูงโดยภาคธุรกิจและภาครัฐเพ่ือการพัฒนา

ด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพราะอยู่ในเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังประเทศจีนและลาว 

ในขณะที่พ้ืนที่ราบขนาดใหญ่ไม่มีแล้วหรือมีราคาแพง พ้ืนที่ป่าชุ่มน้ าเป็นที่ราบใกล้ถนน  

ลุ่มน้ าอิงตอนล่างตั้งอยู่ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อกับประเทศ

ลาว จีน และพม่า มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างประเทศเริ่มต้นชายแดนประเทศจีน -ลาวที่เมืองบ่อเต็น ผ่าน

ประเทศลาวโดยถนน R3A และเชื่อมกับฝั่งไทยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่อ าเภอเชียงของซึ่งเชื่อมต่อกับถนน

ขนาด 6 ช่องทางการจราจรขนานไปล าแม่น้ าอิงตอนล่าง พร้อมกับก าลังมีการสร้างถนนขนาดใหญ่เชื่อมต่ออกไป

อีกรวมทั้งเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมมาถึงอ าเภอเชียงของ   จึงมีความต้องการพ้ืนที่อย่างมากในการพัฒนาด้านต่างๆ

เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งด้านลอจิสติก อุตสาหกรรม การเกษตรแปลงใหญ่เพ่ืออุตสาหกรรมและการ

ส่งออก หรือการด าเนินงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการตั้งหน่วยงานของภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่ง

จ าเป็นต้องใช้ที่ดินที่ราบ มีขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องราคาไม่แพง แต่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนล่างไม่มีที่ดินลักษณะนี้

เหลืออยู่เลยอีกทั้งราคาที่ดินก็ทะยานสูงขึ้นมาก แต่ป่าชุ่มน้ าเป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ดินกับแม่น้ าและถนนใหญ่

ดังกล่าว อีกทั้งถูกมองว่าสามารถยึดเอามาได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อในราคาแพง ดังนั้นป่าชุ่มน้ าและพ้ืนที่สาธารณะ

ประโยชน์ของหมู่บ้านจึงเป็นที่จับจ้องในการน าไปใช้รองรับกิจกรรมต่างๆดังกล่าว มีการใช้วิธีกา รมากมายทั้ง

ทางตรงทางอ้อม ทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายเพ่ือแย่งเอาป่าชุ่มน้ าและที่สาธารณะประโยชน์ของชาวบ้านไป ตั้งแต่

การใช้ ม.44 การกดดันผ่านทางหน่วยงานรัฐทุกระดับ ไปจนถึงการใช้เงินหว่านล้อมสร้างความแตกแยกในชุมชน  
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กรณีตัวอย่างที่ชัดเจน คือ กรณีป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรืองที ่ในปี 255823 มีการประกาศที่จะคัดเลือกเอาป่าชุ่ม

น้ าบ้านบุญเรืองไปเป็นพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 1,700 ไร่ ตามค าสั่งของ ม.44 และสร้างสาขาของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 1,200 ไร่ ซึ่งชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนได้ร่วมกันคัดค้านจนส าเร็จ   กรณีป่าชุ่มน้ าบ้านทุ่งงิ้วซึ่งอยู่ใกล้

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวก็มีความพยายามน าป่าไปใช้อยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งด้านอุตสาหกรรมและสาขา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือกรณีป่าชุ่มน้ าบ้านห้วยสัก ม.9 ซ่ึงเดิมมีขนาด 2,000 ไร่ ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่าง

ข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับบริษัทซีพีซึ่งซื้อที่ดินจากชาวบ้านไป 42 แปลงและออกเอกสารสิทธิ์เอง 15 แปลง 

เพ่ือท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ สวนล าไย ส้มโอ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ท าให้ปัจจุบันเหลืออยู่

ประมาณ 273 ไร่ที่ยังไม่มีข้อพิพาท 

จึงจะเห็นว่าแม้ชุมชนที่รักษาไว้อย่างเข้มแข็งแต่ปัจจุบันแรงกดดันก็มีสูงขึ้น จ าเป็นต้องการการปกป้องทาง

กฎหมายมาช่วย 

 

 
ภาพที่ 10 สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนล่างในปี 2543 

 

                                                           
23

 ไทยรัฐ ออนไลน์. 15 สิงหาคม 2558. “ชาวบ้านเชียงของ ออกโรงต้านโค่นป่า 1,700 ไร่ สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่มา:  
http://www.thairath.co.th/news/local/518513  

http://www.thairath.co.th/news/local/518513
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ภาพที่ 11 สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนล่างในปี 2563 

 

2) ขาดการฟ้ืนฟู ป่าชุ่มน้ าที่เป็นเป้าหมายของโครงการทั้ง 25 แปลง ชาวบ้านรักษาไว้เป็นป่าชุมชนตาม

หลักจารีตประเพณี ซึ่งการบริหารจัดการทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ท าโดยก าลังและงบประมาณชุมชนเอง 

โดยในจ านวนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 6 แปลง การฟ้ืนฟูป่าต้องอาศัยงบประมาณและ

ก าลังคนของชุมขนเองซึ่งมีไม่มากนักท าให้การรักษาและฟ้ืนฟูในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความเสื่อมโทรมจาก

หลายปัจจัยไม่มีความเพียงพอและต่อเนื่อง  

3) การใช้ประโยชน์ป่าชุ่มน้ าอย่างไม่ยั่งยืน  

4) ภัยคุกคามจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1 ปัจจุบันแรงกดดันใน

การใช้ที่ดินในลุ่มน้ าตอนล่างในรูปแบบต่างๆมีมากขึ้น นอกจากการสูญเสียพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ าแล้ว การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ของที่ดินยังก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น การท าให้ป่าแต่ละแห่งมีการแยกห่างจากกันมากขึ้น 

ขาดเส้นทางเชื่อมระหว่างป่าชุ่มน้ าหรือกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เช่น ห้วย หนอง และป่าบนบก ความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรดินและสารเคมีของพ้ืนที่รอบป่า เช่น กรณีการท าสวนกล้วยหอมแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือ

การส่งออกไปยังประเทศจีน โดยบริษัทจากประเทศจีนผ่านนิอร์มินีคนไทยที่ได้มาเช่าพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าอิงในต.พยา

เม็งราย อ.พญาเม็งราย 2,750 ไร่24 ในปี 2559 เพ่ือปลูกกล้วยโดยต้องใช้สารเคมีและน้ าจ านวนมากทั้งสูบจาก

                                                           
24 สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต. มปป. สวนกล้วย รวยพิษ แย่งน ้า กินรวบ. http://www.livingriversiam.org/images/ing-river/banana-
plantation-ing-river.pdf 

http://www.livingriversiam.org/images/ing-river/banana-plantation-ing-river.pdf
http://www.livingriversiam.org/images/ing-river/banana-plantation-ing-river.pdf
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แม่น้ าอิงและเจาะน้ าบาดาน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน กรณีการกว้านซื้อที่ดินและยึดพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ า

บ้านห้วยสักของบริษัทซีพีเพ่ือท าการเกษตรแปลงใหญ่ดังกล่าว หรือกรณีการท าโรงงานแปรรูปน้ ายางพารา  

5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยพบว่าป่าชุ่มน้ าหลายแห่งไม่ได้ถูกน้ าท่วมมาเป็นเวลา 3 ปี

แล้ว25 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฝนและระดับน้ าจากแม่น้ าโขง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชุ่มน้ า เช่น 

ต้นไม้ยืนต้นตายเพราะถูกแมลงเจาะเนื่องจากน้ าไม่ท่วมต้นไม้ จนชาวบ้านต้องจัดการบวชป่าเพ่ือหวังจะช่วยฟ้ืนฟู

ป่า   

6) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในแม่น้ าโขงจากการสร้างเขื่อน ปัจจุบันเขื่อนแม่น้ าโขงในประเทศจีนถูก

สร้างไปแล้ว 12 เขื่อน26 ซึ่งได้เริ่มสร้างผลกระทบต่อการขึ้นลงของระดับน้ าและปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงมาตั้งแต่ปี 

2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงในส่วนพื้นที่ภาคเหนือเกือบร้อยละ 100 มาจากน้ าโขง

ในประเทศจีนเพราะไม่มีน้ าสาขา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของแม่น้ าอิงตอนล่างและป่าชุ่มน้ า 

โดยเฉพาะการท่วมของป่าชุ่มน้ าในฤดูน้ าหลาก  

7) การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าอิง จากการเกษตรในหน้าแล้งที่ต้องสูบน้ าจากแม่น้ าอิงและใช้สารเคมีเยอะ 

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า 

8) การเปลี่ยนแปลงของป่าต้นน้ า ในภูเขาฝั่งขวาของลุ่มน้ าอิงตอนล่าง โดยเฉพาะในภูเขาฝั่งขวามือของ

แม่น้ าอิงตอนล่างซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าห้วย 64 สายที่ไหลลงแม่น้ าอิง และล าห้วยดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเชื่อม

กันของระบบนิเวศของป่าบกและป่าชุ่มน้ าด้วย เช่น การเป็นเส้นทางเดินของสัตว์ป่าและสัตว์น้ า 

9) การลดลงของสัตว์ป่า สัตว์น้ า และแมลง ซึ่งเป็นห่วงโซ่ส าคัญของป่าชุ่มน้ า เช่น นาก ซึ่งจากการส ารวจ

เบื้องต้นเมื่อปี 2563 ของสมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิตพบว่าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างโดยบริเวณป่าชุ่มน้ ามีนากอาศัยอยู่อย่าง

น้อย 10 จุด27 ปัจจุบันก าลังมีความขัดแย้งกับชาวบ้านที่หาปลาในแม่น้ าอิงเนื่องจากกินปลาและท าลายเครื่องมือ

หาปลาของชาวบ้าน นกแอ่นทรายสีน้ าตาลที่ประชากรลดลงอย่างมากเนื่องจากพ้ืนที่ท ารังตามริมตลิ่งถูกท าลาย28  

 

2. สาเหตุส้าคัญของปัญหา 

ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะปัญหาข้อที่ 1-3 มีสาเหตุมาจากหลายประการคือ 1) ขาดการคุ้มครองทาง

กฎหมายต่อป่า การรุกป่าในปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้นหลายกรณียากเกินกว่ากฎระเบียบชุมชนจะรับมือได้ จะต้อง

                                                           
25 เมือง ศรีสม. 2562. สัมภาษณ์, การบวชป่าชุ่มน ้าที่บ้านม่วงชุม. 
26 สถาบันชุมชนลุ่มน้ าโขง. 2563. “เขื่อนแม่น้ าโขง”. ที่มา: http://www.mekongci.org/index.php/mci-work/dam/dams 
27 สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบื องต้นเรื่องนากในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง. อ้างแล้ว 
28 โครงการอนุรักษ์แม่น้ าอิง. 2561. อ้างแล้ว 

http://www.mekongci.org/index.php/mci-work/dam/dams
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มีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งการขึ้นทะเบียนทั้งลุ่มน้ าตอนล่าง

จะต้องท าความเข้าใจกับหมู่บ้านทั้งหมดนอกเหนือไปจาก 7 หมู่บ้านที่พร้อมดังกล่าว และการออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นเรื่องการรักษาป่าชุ่มน้ าเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับป่าทั้งยังจะสามารถน า

งบประมาณและทรัพยากรของอปท.มาใช้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูได้   2) ขาดการสนับสนุนชุมชนในการจัดการ 

ป่าชุ่มน้ าอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ า-ชุมชนที่ชาวบ้านรักษาไว้จ าเป็นต้อง

มีการสนับสนุนด้านต่างๆจากภายนอก เช่น งบประมาณ เครื่องมือ ความรู้ สื่อ การจัดการ การกระตุ้น เป็นต้น 

เพราะชาวบ้านขาดเวลาต้องดิ้นรนท ามาหากินมากขึ้น ปัญหามันเยอะและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุน

การใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูง  3) ขาดข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ของชาวบ้าน สังคม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่ปัญหาเยอะและซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยใหม่ๆเพ่ิมขึ้น เช่น 

โลกร้อน จ าเป็นต้องหาความรู้ใหม่ๆมาจัดการ ต้องมีการสื่อสารให้คนได้รับรู้อย่างถูกต้องและตรงในขณะที่ยุคนี้มี

ข้อมูลข่าวสารให้คนรับเยอะโดยเฉพาะเยาวชนในหมู่บ้านเจ้าของป่า นอกจากนี้เรายังขาดข้อมูลที่จะใช้ประกอบใน

การขึ้นทะเบียน ข้อมูลในรายละเอียดของป่าแต่ละแห่ง และ  4) การขาดการความร่วมมือ ของภาคส่วนต่างๆใน

การจัดการดังกล่าว เครือข่ายชาวบ้านต้องเข้มแข็งเพ่ือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนกัน การจัดการป่าโดยชาวบ้าน

เพียงล าพังไม่สามารถที่จะส าเร็จได้ ต้องเกิดความร่วมมือกันกับภาคส่วนที่ส าคัญคือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร

พัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

  

3. ผลกระทบ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นไดส้่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส าคัญคือ   1) การ

เสื่อมสภาพของระบบนิเวศป่าชุ่มน้ า ที่มีเอกลักษณ์พบที่เดียวในประเทศไทย   2) การลดลงของพันธุ์สัตว์และพืชที่

ใกล้สูญพันธุ์หรือหายาก เช่น เสือปลา นาก ชะมดแผงหางปล้อง เหยี่ยวปีกแดง และปลาดาบลาว เป็นต้น   3) นก

อพยพขาดที่พักและหากิน   4) แหล่งวางไข่และอนุบาลของสัตว์น้ าลดลงและเสื่อมสภาพ   5) ความเสียหายต่อ

ระบบนิเวศอ่ืนๆ ที่เชื่อมกันอยู่เนื่องจากป่าชุ่มน้ าเป็นรอยต่อระหว่างระบบนิเวศแม่น้ าอิงกับแม่น้ าโขงซึ่งเป็นแม่น้ า

ข้ามพรมแดน ระหว่างแม่น้ ากับป่าบนภูเขา   6) อาหารและรายได้ของชาวบ้านลดลง   7) ความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติจากน้ าท่วมน้ าแล้ง เนื่องจากแก้มลิงธรรมชาติเปลี่ยนสภาพ   8) ศักยภาพในการรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลดลง 
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แผนท่ีและที่ตั งป่าชุ่มน ้าในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

 

จากการส ารวจพบว่ามีป่าชุ่มน้ าอยู่ทั้งหมด 26 แปลง รวมพ้ืนที่ 8,568 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา29 กระจาย

ตัวอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าอิงตอนล่าง ในเขต 4 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายคือ อ าเภอเทิง อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอขุน

ตาล และอ าเภอเชียงของ สถานภาพด้านกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์ของป่าทั้ง 26 แปลงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) ป่าชุมชน ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ 6 แปลง 2) ที่สาธารณะประโยชน์ที่มีหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง (นสล.) ซึ่งออกให้โดยกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 9 แปลง 3) ที่สาธารณะประโยชน์ที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ หรือที่เรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่า 11 แปลง 

 

 
ภาพที ่12 แผนที่ป่าชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่างทั้ง 26 แปลง 

  

                                                           
29

 ในจ ำนวน 26 แปลง มี 18 แปลงที่วัดพื้นที่โดยใช้ Google Earth โดยผู้ส ารวจเองซ่ึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตวัโปรแกรมและการไม่ได้ลงส ารวจ
ขอบเขตป่าจริงในภาคสนาม 
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่ป่าชุ่มน้ า 

ล้าดับ ชื่อป่า ที่ตั ง/หมู่บ้านหลักที่ดูแล ต้าบล อ้าเภอ ไร่ งาน ตรว. 

1 ป่าบ้านทุ่งอ่าง บ้านทุ่งอ่าง ม.6 สถาน เชียงของ *180     
2 ป่าปางควาย บ้านทุ่งง้ิว ม.2 ” ”   *531   3     -    
3 หนองรงค ์ บ้านศรีดอนชัย ม.15 ศรีดอนชัย ”      135     
4 หนองวงค์ บ้านศรีดอนชัย ม.7 ” ”   *171      
5 ป่าบ้านตองเก้า บ้านตองเก้า ม.9 ครึ่ง ”  *308      
6 ป่าหนองขอนแก่น บ้านม่วงชุม ม.7 ” ”   *428      

7 ป่าบ้านครึ่งใต ้ บ้านครึ่งใต ้ม.2 ” ”    *110      

8 ป่าบ้านซาววา บ้านซาววา ม.3 บุญเรือง ”   *472      

9 ป่าบุญเรือง บ้านบุญเรืองใต ้ม.2 ” ”   1,473      
10 ป่าบุญเรือง บ้านบุญเรืองเหนือ ม.1, บ้านภูแกง ม.10 ” ”   1,113      

11 ป่าบุญเรือง บ้านต้นปล้อง ม.5, บ้านต้นปล้องใต้ ม.8 ” ”   1,120      

12 ป่าบ้านแดนเมือง บ้านแดนเมือง ม.6 ” ”    *150      

13 ป่าบ้านห้วยซ้อใต ้ บ้านห้วยซ้อใต ้ม.2 ห้วยซ้อ ”      176    2    28  

14 ป่าบ้านห้วยซ้อ บ้านเกษตรสมบรูณ ์ม.19  ” ”      254    2    36  

15 ป่าข่อย บ้านงามเมือง ม.11 ยางฮอม ขุนตาล      *42      

16 ป่าข่วงเจิง ” ” ”      100      

17 ป่าหนองโค้งวังมล บ้านน้ าแพร่เหนือ ม.14 ” ”     *48      

18 ป่าตะเหีย้/ป่าถ่อน บ้านทุ่งศรีเกิด ม.3 ” ”    *125          

19 ป่านอกโต้ง บ้านป่าบงน้ าล้อม ม.1 ” ”      229     

20 ป่าวังท่าช้าง-วังไผ่ตั้ง บ้านยางฮอม ม.9 ” ”    *273     

21 ป่าร่องส้มแสง บ้านป่าข่า ม.8 ป่าตาล ”    *69      

22 ป่าร่องเสือ ” ” ”      *16      

23 ป่าหนองปลาโอ ่ บ้านน้ าอิง ม.10 ต้า ”    *660      

24 ป่าหล่ายอิง บ้านสันสะลีก ม.1 พญาเม็งราย พญาเม็งราย    *143      

25 ป่าวังเสือ บ้านชวา ม.3 สันทรายงาม เทิง    *165      

26 ป่าหนองชุมแสง ” ” ”      76      

            8,568   3    64  

หมายเหตุ :   * ป่าที่มีการวัดขนาดพ้ืนที่โดย Google Earth ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 
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แผนที่และต้าแหน่งที่ตั งของ 26 ป่าชุ่มน ้า 

 

 
1. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านทุ่งอ่าง พิกัด 20°10'51.03"N 100°26'3.85"E 

 

 
2. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านทุ่งงิ้ว พิกัด 20°10'7.35"N 100°25'27.12"E 
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3. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านศรีดอนชัย ม.15 พิกัด 20° 9'34.35"N 100°24'51.18"E 

 

 
4. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านศรีดอนชัย ม.7 พิกัด 20° 7'31.26"N 100°24'11.41"E 
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5. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านตองเก้า พิกัด 20° 6'54.32"N 100°23'53.20"E 

 

 
6. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านม่วงชุม พิกัด 20° 6'55.48"N 100°23'25.84"E 
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7. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านครึ่งใต้ พิกัด 20° 3'13.36"N 100°22'9.46"E 

 

 
8. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านซาววา พิกัด 20° 1'27.16"N 100°20'9.05"E 
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9. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรือง ม.2 พิกัด 20° 0'43.78"N 100°19'0.44"E 

 

 
10. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรือง ม.1 และ ม.10 พิกัด 20° 0'9.10"N 100°18'30.02"E 
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11. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านบุญเรือง ม.5 และ ม.8 พิกัด 19°59'35.42"N 100°18'25.80"E 

 

 
12. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านแดนเมือง พิกัด 19°58'54.19"N 100°18'41.40"E 
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13. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านห้วยซ้อใต้ พิกัด 20° 0'59.00"N 100°18'9.43"E 

 

 
14. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านเกษตรสมบูรณ์ พิกัด 20° 0'35.17"N 100°17'56.36"E 
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15. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านงามเมือง (ป่าข่อย) พิกัด 19°58'25.17"N 100°18'39.05"E 

 

 
16. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านงามเมือง (หนองข่วงเจิง) พิกัด 19°58'11.88"N 100°18'35.94"E 
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17. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านน้ าแพร่ ม.14 พิกัด 19°58'12.30"N 100°18'24.42"E 

 

 
18. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านทุ่งศรีเกิด พิกัด 19°57'30.16"N 100°18'8.92"E 
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19. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านป่าบงน้ าล้อม พิกัด 19°57'22.19"N 100°17'30.97"E 

 

 
20. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านยางฮอม ม.9 พิกัด 19°54'41.98"N 100°15'49.34"E 
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21. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านป่าข่า (ป่าร่องส้มแสง) พิกัด 19°53'4.22"N 100°14'48.19"E 

 

 
22. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านป่าข่า (ป่าร่องเสือ) พิกัด 19°53'1.88"N 100°14'18.55"E 
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23. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านน้ าอิง พิกัด 19°49'15.39"N 100°11'56.71"E 

 

 
24. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านสันสะลีก พิกัด 19°49'42.24"N 100°12'8.83"E 
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25. แผนที่ป่าชุ่มน้ าบ้านชวา พิกัด 19°43'52.28"N 100°11'7.91"E 

 

 
26. แผนที่ป่าชุ่มน้ าหนองชุมแสง พิกัด 19°43'30.61"N 100°11'9.12"E 


