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คํานํา

พื้นที่หนองน้ํา สวนใหญในอดีต เปนพื้นที่ที่ชุมชนไดสงวนไวใชประโยชน 
เปนพื้นที่สาธารณะ ไวเปนแหลงหาปลา จับสัตวนํ้า ตามความถนัดของคนในชุมชน 
ถาหาปลาไดมาก มีความเชี่ยวชาญรูวาตรงไหนปลาชุกชุม ถือเปนความสามารถ
เฉพาะ ไมสามารถทํากันไดทุกคน ยามน้ําหลาก นํ้าจากภูเขา ดอยสูง ไหลหลาก
เอาสารอาหารมารวมกัน และเมื่อเกิดภาวะนํ้าทวม ก็ทําใหปลาพอพันธุแมพันธุ
ไดมโีอกาสขยายพันธุในแหลงน้ําเหลาน้ี นํา้ทวมในหลายพืน้ท่ีอยูนานนับเดอืนสองเดอืน 
ลูกปลาโตเปนแมปลาใหญ ไดเปนอาหารของคนในชุมชนและพ้ืนท่ีรอบหนองน้ํา
เหลานี้ และตลอดทั้งสายนํ้า เปนวัฏจักรเกิดขึ้นทุกป เมื่อเกิดนํ้าหลาก และชุมชน
กเ็ฝารอวาเม่ือไหรนํา้หลากก็จะไดมอีาหารการกินทีอ่ดุมสมบรูณ หลายพืน้ทีม่วีธิดีแูล

และมีกติกาที่จะไดมีปลากินตลอดปทีเดียว
เม่ือนานวันเขาหรอืจะเรียกวาประเทศเขาสูการพฒันา พืน้ท่ีมนีอยกจ็ะมกีาร

แยงใชพืน้ท่ีเหลาน้ีไป ถกูเปลีย่นเปนโรงงาน นคิมอตุสาหกรรม ตัง้แตเร่ิมมีการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม ค.ศ.1865 ในยุโรป ทั้งอังกฤษ เยอรมนี สุดทาย นกนํ้าที่เคยอาศัยนํ้า

จากหนองนํ้าเพ่ือเติมพลัง หรือแหลงอาหาร ไดกินในบางฤดูแลวบินตอไป ทําให

นกัวิทยาศาสตรสงัเกตเห็นวาแหลงนกน้ําท่ีเปนหนองน้ําเริม่เปล่ียนแปลงสูภาวะวิกฤต 

จึงเห็นท่ีจะใหประเทศสมาชิกไดรวมกันดูแลรักษา สงวนพื้นที่ อนุรักษพื้นที่ไวให
มากที่สุด จึงมีการรางเปนอนุสัญญาแรมซาร Ramsar Convention ที่เกี่ยวกับพื้นที่
ชุมนํ้า ครอบคลุม หนองนํ้า แมนํ้า กวาน บึงตางๆ ดวย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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พืน้ทีชุ่มนํา้ในลุมนํา้องิ ตามขอมลูในเอกสารเลมนี ้เปนการศกึษาใหทราบถงึ
พื้นที่ชุมนํ้าในลักษณะตางๆ ความเปนมา ฐานะทางกฎหมาย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชประโยชนของชุมชนดวย เพื่อใหสิ่งที่ชุมชนไดใชประโยชน พื้นที่
หนองนํ้ากับแมนํ้า ยามน้ําหลากนํ้าทวมยังเปนแหลงเพาะพันธุ ขยายพันธุ และ
มวีตัถุประสงคอืน่ท่ีมากกวาเปนแหลงอาหาร ซึง่สามารถปองกนัน้ําหลาก แหลงเกบ็น้ํา
ไวใชในยามนํ้านอยไดดวย เปนอารยธรรม หรือสืบสานในหลายพื้นท่ี ถามีโอกาส
คนควาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป

สุดทาย การท่ีชุมชนไดรวมกันดูแลรักษากันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เปนการยืนยันวาไดมสีวนรวมในการดแูลรกัษา ถงึแมจะลองผดิบาง แตการไดลกุข้ึน

มารวบรวมขอมูลรวมกัน เปนจังหวะกาวท่ีจะนําไปสูการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําอยาง

ชาญฉลาดและยั่งยืนตอไป
ตองขอบคุณทมีงานรวบรวมขอมลู ความรวมมือของชมุชน ทีไ่ดรวมจัดศกึษา

และจัดทําเปนเอกสารเลมนี้ขึ้นมา จะนําไปสูการเผยแพรสูการเรียนรูรวมกัน และ
เปนประโยชนทีจ่ะนาํขอมลูนีไ้ปดําเนนิการทีเ่หมาะสมและสูการจัดการพืน้ท่ีทีถ่กูตอง 
ยั่งยืนใหมากที่สุด

หาญณรงค เยาวเลิศ
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมนํ้า
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สารบัญ

เกริ่นนํา : พื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิง

นิเวศวัฒนธรรมลุมนํ้าอิง

ความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุมนํ้า (Wetland)

ความรูทองถิ่นและการจัดการปาชุมนํ้าโดยชุมชน

ภัยคุกคามพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

1 

7 

15 

27 

71 

78 

91 
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ลุมน้ําอิงเปนลุมน้ําสาขาของแมนํา้โขง แมนํา้อิงเปนแมนํา้สายหลกั
ทีม่ตีนนํา้มาจากดอยหลวงหรือเทอืกเขาผปีนนํา้ จากปาตนนํา้ 12 ลาํหวย 
ไหลผานท่ีราบนอยใหญที่เปนชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร ตั้งแตอําเภอ
แมใจ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา อําเภอปาแดด อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอ
ขุนตาล แลวไหลลงสูแมนํ้าโขงท่ีบานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาวท้ังหมดประมาณ 260 กโิลเมตร 
ตลอดความยาวของแมนํ้าอิงมีปาริมน้ําอิง เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําแบบหนึ่ง

ตามนิยามความหมายของพื้นที่ชุมนํ้า พบพื้นที่ชุมนํ้านอยใหญมากมาย 
ซึ่งเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีไดถูกข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําระดับนานาชาติ 
ไดแก กวานพะเยา หนองเล็งทราย และพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถ่ิน

ประมาณ 400 แหง

ปาริมนํ้าอิง เปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบหนึ่งตามนิยามความหมายของ
พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้าเปนระบบนิเวศที่มีคุณคาและความสําคัญตอ
วิถีชีวิตของมนุษย พืช และสัตว ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง ทัง้ในระดับทองถ่ิน ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิพืน้ท่ีชุมน้ํา

หลายแหงในภาคเหนือมีชื่อเรียกหลากหลาย ไดแก กวาน หนอง หลง 

บวก จาํ ฮอง ดอน วงั และลาํหวยสาขา พืน้ทีเ่หลานีเ้ปนแหลงนํา้ทีช่มุชน
ไดใชประโยชนในการดาํรงชวีติ ทัง้ในดานการประมง เลีย้งสตัว หาอาหาร
ประเภทผัก สมุนไพรใชรักษาโรค ไมใชสอย รวมทั้งเปนแหลงที่อยูอาศัย 

หากิน และแพรพันธุของพืช สัตวนํ้านานาชนิด

เกริ่นนํา

พื้นที่ชุ�มนํ้าในลุ�มนํ้าอิง
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แผนที่ลุมนํ้าอิง
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ในลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ชุมนํ้าอยูตลอดลํานํ้าทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง 
ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป

ลุมนํ้าอิงตอนบน เดิมมีพื้นที่ชุ มนํ้าที่ถูกกําหนดใหมีความสําคัญระดับ
นานาชาติ หรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) 2 แหง คือ กวานพะเยา
และหนองเล็งทราย

ลุมนํ้าอิงตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมซึ่งเอ้ือใหเกิดพื้นที่

ชุมนํ้าประเภทหนองนํ้า รองนํ้า ปาริมนํ้า ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศลุมนํ้า และ
การหาอยูหากินของชาวบาน พบวาพ้ืนท่ีตอนกลางเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของ
จงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชยีงราย รวมถึงเปนพ้ืนท่ีอยูอาศยัของสตัวบกและสตัวนํา้ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมไดทําการศึกษารวบรวม หากมีการศึกษาคุณคาและความ

สําคัญของพื้นที่ชุมนํ้าอยางรอบดาน ก็จะสามารถเสริมสรางความเขาใจรวมกัน

ทั้งคนในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเห็นความสําคัญในการจัดการพื้นที่รวมกัน

ในอนาคต ดังนั้นการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายของตนไมและพรรณพืช
ตางๆ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ

ลุมนํา้องิตอนลาง พบปารมินํา้องิอยูตลอดลาํนํา้ เปนพืน้ทีชุ่มนํา้ประเภทหน่ึง 
เปนปาที่นํ้าสามารถทวมถึง มีพืชเดนที่สามารถอยูในนํ้าทวมหลากไดเปนเวลานาน 
เชน ตนชุมแสง มะเคาะ ขอย พืชเถาวัลย และพืชเฉพาะถิ่น ตนไมและพรรณพืช
ในพืน้ทีม่กีารปรบัตวัตอสภาพน้ําทวมและทนตอนํา้ขงัไดยาวนาน ปาชุมนํา้เปนแหลง
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ขยายพันธุปลาท่ีสําคัญ ในชวงนํ้าหลากปลาจากแมนํ้าโขงและในแมนํ้าอิงจะข้ึนมา
วางไขและอาศัยเปนแหลงอนุบาลปลาขนาดเล็ก ชวงน้ําลดปาชุมนํ้าเต็มไปดวย
ระบบนิเวศยอยกระจายอยูในพ้ืนที่ปา และมีพืชหลายชนิดทั้งที่เปนพืชสมุนไพร
และพืชผักกินได

ปาริมนํ้าอิงยังเปนพื้นที่สําคัญตอสัตวปาเพราะเปนระบบนิเวศรอยตอ
ของระบบนิเวศปาบกและระบบนิเวศน้ําอิง ดังน้ันระบบนิเวศปาชุมน้ํานับวามีความ
สําคัญมาก นอกจากนี้ระบบนิเวศปาชุมนํ้ายังเปนแหลงสําคัญในแงของการเปนที่
รองรับนกอพยพตางถิ่นที่อพยพมาในชวงฤดูหนาว

โดยสรปุคุณคาความสาํคัญของพืน้ท่ีปาชุมน้ํามีความสาํคัญในแงระบบนเิวศ
เฉพาะ อยางนอย 5 ประการ

1) เปนพื้นที่เพาะพันธุปลา สัตวนํ้าที่สําคัญของแมนํ้าอิง แมนํ้าโขง

2) เปนพ้ืนท่ีแกมลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณนํ้าในพื้นท่ีลุมน้ําอิงชวง
นํ้าหลากและเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง

3) เปนพื้นที่ที่สัตวปาจากบนดอยและปาบกลงมาใชประโยชน

ภาพโดย: วรพจน บุญความดี
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4) เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายของพันธุพชื สตัว พนัธุกรรมพืชอาหาร 
และยาสมุนไพรที่สําคัญของลุมนํ้าอิง

5) เปนแหลงรองรับการอพยพของนกอพยพชวงฤดูหนาว

การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปาริมนํ้าอิง 17 แหง 
ซึง่มพีืน้ท่ีรวมประมาณ 8,590 ไร ในพืน้ทีลุ่มน้ําองิตอนลาง ตัง้แตอาํเภอเทงิถงึอาํเภอ
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซึง่จะสรุปใหเหน็ตวัอยางการจดัการและอนรุกัษพืน้ทีชุ่มนํา้
ของชุมชนท้ัง 17 แหง ในเร่ือง 1. นิเวศวัฒนธรรมลุมน้ําอิง 2. ความหมายและความ
สาํคญัของพืน้ท่ีชุมนํา้ (Wetland) 3. ความรูทองถิน่และการจดัการปาชุมนํา้โดยชุมชน 
4. ภัยคุกคามพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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1. ท�องทุ�งและแม�นํ้า

ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ พะเยาและเชียงราย โดยแบงลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของลุมน้ําอิงตามความแตกตางทางกายภาพของลุมน้ําเปน 
3 สวน คือ

ลุมน้ําอิงตอนบน “ปาตนน้ํากวานพะเยา” พืน้ท่ีลุมน้ําอิงตอนบน
เปนแหลงกําเนิดของลําหวย 12 สาย ที่ไหลลงสูกวานพะเยา เรียกวา 
ดอยหลวง คือปาขุนหวยหรือปาตนนํ้าของกวานพะเยา ไดแก หวยแมใจ 
หวยแมสกุ หวยแมจวา หวยแมตุม หวยแมเหย่ียน หวยแมตํา๊ หวยแมตอม 

หวยแมตุน หวยแมนาเรือ หวยแมใส และหวยแมตํ๋า สวนทางทิศเหนือ

ของกวานพะเยา คอืดอยดวนหรอืดอยงาม เปนแหลงทางธรรมชาต ิมทีัง้
ปาตนนํ้าคือ ดอยหลวงและกวานพะเยาเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญ 
รวมท้ังท่ีราบสูงสลบักับท่ีราบลุมบรเิวณเทอืกเขาดอยหลวง และท่ีราบลุม

รอบๆ บริเวณกวานพะเยา

ลุมนํ้าอิงตอนกลาง ลุมนํ้าอิงตอนกลางเริ่มจากประตูระบายนํ้า

กวานพะเยาจนถงึอําเภอเทงิ ลกัษณะภูมปิระเทศจะเปนทีร่าบลุมขนาดใหญ 
ไดแก บริเวณทุงดอกคําใตและทุงลอ ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอดอกคําใต 
อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําบางสวน

ลักษณะทางกายภาพของแมนํ้าอิงตอนกลาง ในชวงตอนตนเขต

อําเภอดอกคําใตและอําเภอภูกามยาว จะแคบและต้ืน มีความกวาง

นิเวศวัฒนธรรมลุ�มนํ้าอิง
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ประมาณ 12-15 เมตร ทาํใหมปีริมาณนํา้นอย คนในชุมชนลุมน้ําอิงตอนกลางมีการ
ใชองคความรูและภูมปิญญาในการจดัการน้ําโดยมีระบบเหมอืงฝาย และในปจจุบนั
มีฝายคอนกรีตจํานวน 18 แหง กั้นในลํานํ้าอิงเพื่อนํานํ้าเขาพื้นที่เกษตร แมนํ้าอิง
จะเริ่มกวางและลึก ในเขตอําเภอจุน มีความกวางประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้ง
มีแมนํ้าสาขาหลายสายที่ไหลลงแมนํ้าอิง ไดแก นํ้ารองชาง นํ้ารองปอ นํ้าแมพุง 
และนํ้าจุน ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยูสองฝงลํานํ้าอิง และตามแนวลํานํ้าอิง
จะมีบวก หนอง หลง หลายแหงเพราะเปนบริเวณท่ีราบนํ้าทวมถึง (Flood Plain) 
จะทําใหเกิดแหลงน้ําท่ีชาวบานไดใชประโยชนในการหาปลาและสตัวนํา้อ่ืนๆ รวมทัง้
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าดวย

ลุมน้ําอิงตอนลาง ลุมนํา้องิตอนลางเริม่ตัง้แตอาํเภอเทงิ อาํเภอพญาเม็งราย 
อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แมนํ้าอิงจะไหลไปลงแมนํ้าโขง
ที่ “ปากอิง” บานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นํ้าอิง
ตอนปลายมีนํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้ารองแช นํ้าลอย นํ้าลาว นํ้าแมตาก เปนตน

พื้นท่ีลุมน้ําอิงตอนลางมีลักษณะทางกายภาพที่สําคัญคือ แมนํ้าอิงจะมี
ขนาดกวางประมาณ 150-200 เมตร และลึกกวาตอนกลาง ทําใหมีปริมาณนํ้ามาก 
ในฤดูนํ้าหลากจะไดรับนํ้าจากแมนํ้าโขงที่หนุนเขามาในแมนํ้าอิงบริเวณปากแมนํ้า 

ทาํใหปลาจากแมนํา้โขงข้ึนมาวางไขในเขตแมนํา้อิงตอนปลาย ประกอบกับการมีคุงน้ํา
ทีค่ดโคงของกายภาพแมนํา้ตอนปลาย มวีงัปลาและหนองนํา้เปนจาํนวนมาก สงผล
ใหมีปริมาณและชนิดของพันธุปลามากกวาลุมนํ้าอิงตอนตนและตอนกลาง

2. ลักษณะพื้นที่ลุ�มนํ้าย�อยของลุ�มนํ้าอิง

ตลอดระยะทางกวา 260 กโิลเมตรของแมนํา้องิ มลีุมนํา้สาขาทีค่อยเตมินํา้ให
แมนํ้าสายหลัก คือ

1) ลุมนํา้แมปม หวยแมปมมตีนนํา้อยูในเขตปาหวยบง-หวยเคียน ซึง่อยูทาง

ทิศเหนือของอําเภอเมืองพะเยา หวยแมปมเปนลํานํ้าหลักและมีลํานํ้าสาขา 3 สาย

ที่มารวมกับหวยแมปมทางทิศตะวันออก รวมความยาวลําน้ําท้ังหมด 8 กิโลเมตร 
ลุมนํ้าแมปมครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมปม มีพื้นที่ลุมนํ้า 82 ตารางกิโลเมตร
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2) ลุมนํ้าแมเหยี่ยน หวยแมเหยี่ยนมีตนนํ้าอยูในวนอุทยานแมเหยี่ยน 
ซึง่อยูทางทศิตะวนัตกคอนไปทางเหนือ หวยแมเหยีย่นซึง่ไหลมาจากนํา้ตกแมเหย่ียน 
เปนลําน้ําหลักไหลผานกลางตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา ลงสูแมนํ้าอิง 
รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมเหยี่ยนครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานใหม 
มีพื้นที่ลุมนํ้า 51 ตารางกิโลเมตร

3) ลุมนํ้าแมตุม หวยแมตุมมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลทาจําปลงสูลํานํ้าอิง 
ประกอบดวยลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ตําบลทาจําป มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร

4) ลุมน้ําแมตํ๊า หวยแมตํ๊ามีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลบานตํ๊าลงสูลําน้ําอิง
ตอนกลาง รวมความยาวประมาณ 19.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตํ๊า 
มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร

5) ลุมนํ้าแมตอม หวยแมตอมมีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
ทางดานทศิตะวนัตกของอําเภอเมืองพะเยา ผานกลางตําบลบานตอมไหลมาบรรจบ
กับลํานํ้าอิงบริเวณกวานพะเยา มีลําหวยสาขา 2 สายคือ หวยบงและหวยลึก 
รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตอม มีพื้นที่ลุมนํ้า

ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร

6) ลุมนํ้าแมตุน หวยแมตุนมีตนนํ้าอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง
พะเยา ไหลลงมาบรรจบกับแมนํา้องิทีก่วานพะเยา มลีาํหวยสาขา 4 สาย รวมความยาว
ประมาณ 10 กโิลเมตร ลุมนํา้แมตุนครอบคลมุพืน้ทีต่าํบลบานตุนและตําบลบานสาง 

อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร

7) ลุมน้ําแมใส หวยแมใสมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
ไหลผานตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา และลงแมนํ้าอิงท่ีตําบลแมใส มีลําหวย

สาขาจํานวน 3 สาย รวมความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมใสครอบคลุม

พื้นท่ีตําบลแมนาเรือและตําบลแมใส อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นท่ีลุมน้ําประมาณ 

23 ตารางกิโลเมตร
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8) ลุมน้ําแมนาเรือ หวยแมนาเรือมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
อยูทางตอนใตของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไหลลงมาบรรจบกับลํานํ้าอิงบริเวณ
กวานพะเยา มีลําหวยสาขา 3 สาย รวมความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ลุมน้ํา
แมนาเรอืครอบคลมุพืน้ทีต่าํบลแมนาเรอื อาํเภอเมอืงพะเยา มพีืน้ทีลุ่มนํา้ประมาณ 
98 ตารางกิโลเมตร

9) ลุมน้ําแมตํ๋า หวยแมตํ๋ามีตนน้ําอยูในเขตอุทยานดอยหลวง ไหลจาก
ทิศใตของอําเภอเมือง ผานตําบลแมกาและตําบลจําปาหวาย มีลําหวยสาขา 5 สาย 
รวมความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมตํ๋าครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมกาและ
ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร

10) ลุมนํ้าแมรองขุย หวยแมรองขุยมีตนนํ้าในเขตอุทยานแหงชาติภูนาง 
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเมือง ไหลผานตําบลจําปาหวาย และไหล
รวมกับแมนํา้อิงในเขตตําบลทาวังทอง มลีาํหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 
17 กิโลเมตร ลุมน้ํารองขุยครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลจําปาหวายและตําบลทาวังทอง 
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร

11) ลุมนํ้าแมรองปอ หวยแมรองปอมีตนนํ้าในเขตอุทยานแหงชาติแมปม 
ดานทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลผานตําบลดงเจน และไหลรวมกับแมนํ้าอิง
ในเขตตําบลทาวังทอง มีลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร 

ลุมนํา้แมรองปอครอบคลุมพืน้ทีต่าํบลดงเจน อาํเภอภกูามยาว และตําบลทาวงัทอง 
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร

12) ลุมนํ้ารองชาง อยูทางทิศตะวันออกของนํ้าอิง ในเขตอุทยานแหงชาติ

ภนูาง อาํเภอดอกคาํใต จงัหวัดพะเยา มตีนกาํเนิดมาจากดอยรองชางและดอยหลวง 
มหีวยสาขามีสาํคญั ไดแก หวยหนองหลมและหวยฮงุ ไหลผานอาํเภอดอกคาํใต และ
ไหลลงสูหนองขวาง ประจบกับน้ําอิงท่ีบริเวณบานสันปาพาด อําเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา รวมความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร

13) ลุมน้ําแมพุง อยูทางทิศตะวันตกของน้ําอิง มีตนกําเนิดมาจากภูเขา

ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลผานอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และ

ไหลลงบรรจบนํ้าอิงท่ีบริเวณบานเนิน-สมบูรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
รวมความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีหนองแรดใต ไหลลงสูแมนํ้าอิงบริเวณ
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ดอยมอนกองขาว ตดิกบัพืน้ทีบ่านโนนสมบรูณ รวมระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร 
ประกอบดวยลาํหวยสาขาหลายสาย เชน หวยปางแดง หวยฝาย หวยเหลา หวยปลอง 
ลักษณะโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง มักจะมีนํ้าทวมขังในฤดูนํ้าหลาก พื้นท่ี
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาขาว มีเนินเขาขนาดเล็กกระจายอยูเปนหยอมๆ ระบบนิเวศ
โดยภาพรวมจะเปนพื้นที่ชุมนํ้า

14) ลุมน้ําหวยง้ิว มีตนกําเนิดมาจากลําหวยสาขาหลายสายท่ีไหลมาจาก
ดอยคาํ ทางทิศตะวนัตก เชน ฮองคัว๋ะ หวยเดือ่ หวยตุม หวยโปงแดง หวยบง มลีกัษณะ
เปนที่ราบลุมระหวางหุบเขา พื้นที่สวนใหญใชประโยชนในการทํานา หวยงิ้วไหลไป
บรรจบกับแมนํ้าอิงบริเวณหมูบานพระเกิด ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

15) ลุมนํา้รองแช เปนรองน้ําทีไ่หลมาจากหนองอาง เปนพืน้ทีชุ่มนํา้ทีร่บันํา้
จากลําหวยสาขาจากรองขามที่ไหลมาจากบานปางมดแดง รองโอสถ หวยรองขุน 
และหวยงิ้ว เขตอําเภอจุน ลักษณะโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมนํ้าทวมถึง รองแชไหล
ไปบรรจบกับแมนํ้าอิงที่หมูบานรองแช ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

16) ลุมน้ําแมตาก มีตนกําเนิดมาจากบริเวณหวยตาด ตําบลหวยสัก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไหลผานพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอ
พญาเม็งราย เปนแมนํา้ทีไ่หลเลาะระหวางเนินเขา พืน้ทีบ่างสวนเปนทีร่าบลุมสลบักบั

เนนิเขา แมนํา้ตากไหลไปบรรจบกบัแมนํา้องิบริเวณรอยตอระหวางอําเภอพญาเมง็ราย
และอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

17) ลุมนํ้าแมตํ๋า มีตนกําเนิดจากดอยขุนตํ๋า มอนปายาง และตาดควัน 

ไหลผานหมูบานชาวเขาเผามูเซอ เยา มง บานแมตํา๋ภูร ีบานแมตํา๋น้ําตก บานแมตํา๋

เหนือ บานแมตํา๋ทุงโคง บานแมตํา๋กอ บานใหมโชคชัย บานสันตชิยั บานแมตํา๋กลาง 

บานแมตํ๋า หมู 1 บานแมตํ๋า หมู 9 ไหลไปบรรจบกับแมนํ้าอิงที่บานยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

18) ลุมนํ้าหวยนํ้าชาง มีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง อําเภอเชียงของ ไหล

ผานบานแฟน บานสถาน บานทุงง้ิว บานทุงอาง ไหลบรรจบแมนํา้องิบรเิวณบานทุงอาง 

ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

ลักษณะโดยทั่วไปเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว ในฤดูแลงชาวบานไดใชประโยชนสําหรับ
ปลูกพืชผักสวนครัว ปจจุบันพื้นที่ตนนํ้าถูกพัฒนาเปนอางเก็บนํ้าขนาดกลาง
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19) ลุมนํา้หวยหวาย มตีนกาํเนดิมาจากดอยเวยีงหวาย ไหลผานบานหวาย 
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
กาํเนิดเปนบานเวียงหวาย ในอดตีมีความอดุมสมบรูณของทรพัยากรปาไม เปนท่ีตัง้
ของวัดเวยีงหวาย มอีายหุลายรอยป ปจจุบนับรเิวณดงักลาวถกูพัฒนาเพ่ือสรางอาง
เก็บน้ํา ทําใหหลักฐานทางประวัติศาสตรจมหายไป แมนํ้าหวยหวายมีความยาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร ไหลบรรจบกับแมนํ้าอิงบริเวณบานหลวง ตําบลครึ่ง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. ชุมชนและกลุ�มชาติพันธุ�

ลุมนํ้าอิงมีสภาพทั่วไปประกอบดวยบริเวณเทือกเขา ที่ดอนเชิงเขา ที่ราบลุม
ระหวางหุบเขา ซึ่งมีพื้นที่กวางขนาบไปกับแมนํ้าอิง รวมถึงที่ราบลุมนํ้าทวมถึง
ทีม่ลีกัษณะเปนบวกหนอง รองตางๆ ภมูปิระเทศดงักลาวเอือ้อาํนวยใหเกดิการสราง
บานเรือนและการอพยพยายถ่ินของชุมชนตางๆ ที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ 
ภาษา และวฒันธรรม ชมุชนลุมนํา้องิจะมทีัง้ชมุชนเมอืงและชุมชนชนบท โดยชุมชน
ชนบทจะมีประชากรอาศยัอยูมากกวาชุมชนเมือง คดิเปนรอยละ 82 สวนชมุชนเมือง 
(เขตเทศบาล) จะมีเพียงรอยละ 18 โดยชุมชนหลักๆ ไดแก เมืองพะเยา เมืองเทิง 
และเมืองเชียงของ

กลุมชาติพันธุในลุมน้ําอิง แบงออกเปน 6 กลุม ตามสภาพทางวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร 1) กลุมคนเมือง 2) กลุมคนลาว – อีสาน 3) กลุมคนไทยล้ือ 
4) กลุมคนไทยภาคกลาง 5) กลุมคนไทยภูเขา 6) กลุมคนไทยเชื้อสายจีน

ลุมนํา้องิถอืเปนพืน้ทีว่ฒันธรรมทีว่ถิชีวีติของผูคนท่ีมคีวามผูกพนักบันํา้ทัง้ใน

ฐานะของทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงอาหารท่ีกอใหเกิดการผลิต เล้ียงทุกๆ ชีวิต

ในชุมชนใหอยูรอด สรางบานแปงเมือง รังสรรควัฒนธรรมจนกลายเปนเอกลักษณ
อันโดดเดน และทรงคุณคา โดยมีแมนํ้าอิงถือเปนแมนํ้าแหงวัฒนธรรมทองทุงและ
ลุมน้ํา จากอดตีถึงปจจุบนัความอดุมสมบรูณยงัเอือ้ตอวิถชีมุชนสองฝงน้ํา เปนแหลง
ทาํเกษตร ทาํนาปลูกขาว หาพชืผกัอาหารตามธรรมชาติ ลงแมนํา้หาปลายามวางเวน
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จากงานเกษตร เพือ่อยูเพือ่กนิ แจกจายใหญาตพิีน่อง และขายบางเพ่ือเปนรายไดเสรมิ 
บางครอบครัวยืดการหาปลาเปนอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติในลุมนํ้าอิง ทั้งปาบนดอย ปาริมนํ้า (พื้นที่
ชุมนํา้) ทุงนา หนองน้ํา แมนํา้ลาํหวยเปรยีบเสมอืนซเูปอรมารเกต็ของคนในลุมนํา้องิ 
ที่มีทั้งผัก ผลไม เห็ด หนอไม สัตวปา แมลง ปลา และสัตวนํ้า ซึ่งชาวบานนํามา
บริโภคในครัวเรือน แลกเปลี่ยนอาหารกัน และนําไปขายบาง ถนอมอาหารเพื่อเก็บ
ไวกินบาง การทํามาหากินของผูคนจึงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก
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1. อนุสัญญาว�าด�วยพื้นที่ชุ�มนํ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร� 
 (Ramsar Convention)

อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะเปนแหลงท่ีอยูอาศยัของนกนํา้ หรืออนสุญัญาแรมซาร (Ramsar 
Convention) ตามช่ือสถานที่ที่จัดใหมีการประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญา
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) คือเมืองแรมซาร ประเทศ

อหิราน อนุสญัญาน้ีเปนขอตกลงระหวางรฐับาล ซึง่กําหนดกรอบการทาํงาน
สําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัย
ที่เปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและยับย้ังการสูญเสีย

ของพ้ืนท่ีชุมน้ําในโลก ซึ่งจะตองมีการจัดการเพื่อใชประโยชนอยาง
ชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2518 

(ค.ศ.1975)

ประเทศสมาชิกอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา ปจจุบันมีสมาชิก 
165 ประเทศ จาํนวนพืน้ท่ีแรมซารไซตทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบยีน 2,119 แหง 
องคการศกึษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาตเิปนผูควบคมุ

ดแูลการดาํเนนิงานตามอนสุญัญาวาดวยพืน้ทีชุ่มนํา้ โดยมสีาํนกัเลขาธกิาร

อนุสญัญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ําเปนหนวยงานบรหิารอิสระ ตัง้อยูเมืองกลานด 
ประเทศสวิตเซอรแลนด

ความหมายและความสําคัญ
ของพื้นที่ชุ�มนํ้า (Wetland)
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หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา
หลักการของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา คอื เปนกรอบแนวทางการดําเนิน

งานระดบัชาติและความรวมมือระหวางประเทศ ในการอนรุกัษและใชประโยชนพืน้ที่
ชุมน้ําและทรัพยากรในพืน้ท่ีชุมน้ําอยางย่ังยืน โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมน้ําท่ีมคีวามสาํคัญ
ระหวางประเทศ และพืน้ท่ีชุมน้ําท่ีหลายประเทศเปนเจาของและใชประโยชนรวมกนั 
แรกเริ่มน้ันอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํามีแนวทางมุงเนนการคุมครองและอนุรักษ
ถิ่นที่อยูอาศัยของนกนํ้าโดยเฉพาะที่มีการอพยพยายถ่ิน ปจจุบันขยายขอบเขต
วตัถุประสงคเพื่อปองกันและยับยั้งการสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้าของโลก โดยสงเสริมใหมี
การอนุรักษควบคูกับการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าอยางชาญฉลาด

อนสุญัญาวาดวยพ้ืนทีชุ่มนํา้ ม ี12 มาตรา ถอืหลักไมละเมิดอาํนาจอธปิไตย
ของประเทศภาคีซึ่งเปนเจาของพื้นที่ชุมนํ้า แตสงเสริมสนับสนุนใหประเทศภาคี
อนุรักษยับย้ังการสูญเสียพ้ืนท่ีชุมน้ํา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ชุมนํ้าอยางยั่งยืน และใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้า

การเข�าร�วมเป�นภาคีอนุสัญญาว�าด�วยพื้นที่ชุ�มนํ้าของประเทศไทย
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนสุญัญาวาดวยพืน้ท่ีชุมน้ํา (อนุสญัญาแรมซาร) 

เปนลําดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชวันที่ 13 กันยายน 

พ.ศ.2541 โดยมีพืน้ท่ีชุมน้ําท่ีมคีวามสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) แหงแรก

ของประเทศไทย คือ พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 

หลงัจากนัน้ไดทยอยขึน้ทะเบยีน โดยมีพืน้ทีชุ่มนํา้ทีม่คีวามสาํคญัระดับระหวางประเทศ
ของประเทศไทยท่ีขึ้นทะเบียนแรมซารรวมเปน 12 แหง โดยอยูในพื้นที่อนุรักษ 
เชน อทุยานแหงชาต ิเขตหามลาสัตวปา จาํนวน 9 แหง และอยูในพ้ืนท่ีชมุชนและหรือ

ที่สาธารณะ รวม 3 แหง โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รบัผดิชอบเปนหนวยงาน

ประสานการดําเนินงานกลางของประเทศไทย
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ข�อปฏิบัติการเป�นภาคีอนุสัญญาว�าด�วยพื้นที่ชุ�มนํ้า (แรมซาร�)
1. ทําใหมีการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสียของพ้ืนที่ชุมนํ้าในและภูมิภาค

ของโลก
2. ลดปญหาความขัดแยงในการอนุรักษและการใชประโยชนพื้นท่ีชุมน้ํา

ระหวางประเทศ ตลอดจนสิง่มีชวีติตางๆ ในพืน้ที ่รวมทัง้ฝูงนกนํา้ท่ีอพยพตามฤดกูาล
ไปอยูในประเทศตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุวาภาคีจะตองรวมมือในการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้าและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่ใชรวมกัน

3. ทําใหมีการอนุรักษและการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ที่ใชอยางชาญฉลาด เน่ืองจากอนุสัญญาฯ ระบุหนาท่ีที่ภาคีจะตองกระทํา คือ 
ใหคาํนึงถึงการอนรุกัษพืน้ท่ีชุมน้ํา ในการกาํหนดแผนการใชทีด่นิและแผนการจดัการ
ระดับชาติ ซึ่งการดําเนินการตามแผนน้ีจะเปนการสงเสริมการใชประโยชนอยาง
ชาญฉลาด ตลอดจนทําใหมีพื้นที่ชุมนํ้าตองสงวนรักษาไว

4. ทําใหมีการปองกันการเลื่อนสภาพของพ้ืนที่ชุ มนํ้า โดยเฉพาะท่ีขึ้น
ทะเบียนไว โดยมีการติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ

2. ความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ�มนํ้า

คาํจํากัดความตามอนสุญัญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนสุญัญา

วาดวยพื้นที่ชุมนํ้า ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า 
กลาววา พื้นที่ชุมนํ้า Wetlands หมายถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ชื้นแฉะ พรุ แหลงนํ้า 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือนํ้าทวมอยูถาวร

และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและนํ้าไหล ทั้งที่เปนนํ้าจืด นํ้ากรอย และ

นํา้เคม็ รวมไปถงึชายฝงทะเล และทีใ่นทะเลในบริเวณซึง่เมือ่นํา้ลดลงตํา่สดุมคีวามลกึ
ของระดับนํ้าไมเกิน 6 เมตร

ความสําคัญของพื้นท่ีชุมน้ํา พื้นท่ีชุมน้ําเปนแหลงน้ํา แหลงกักเก็บน้ําฝน 

และนํ้าทา ปองกันนํ้าเค็มมิใหรุกเขามาในแผนดิน ปองกันชายฝงพังทลาย ดักจับ

ตะกอนและแรธาตุ ดกัจับสารพิษ เปนแหลงทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาตทิีม่นุษย
เขาไปเก็บเกี่ยวใชประโยชน เปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและสัตว มีความสําคัญทาง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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นเิวศวทิยาและการอนรุกัษธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนแหลงของผูผลิตท่ีสาํคัญ
ในหวงโซอาหาร ความสําคัญดานนันทนาการและการทองเท่ียว ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน และเปนแหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ พื้นท่ีชุมน้ํา
เปนระบบนิเวศท่ีมีบทบาทหนาท่ีตลอดจนคุณคาและความสําคัญตอวิถีชีวิตท้ังของ
มนษุย พชื และสตัว ทัง้ทางนิเวศวทิยา เศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง ทัง้ในทองถิน่ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ในป พ.ศ.2532 กรมปาไมรวมกับสหสัมพันธเพื่อการอนุรักษโลก (World 
Conservation Union) ไดสํารวจพื้นท่ีชุมน้ําท่ัวประเทศไทย เพ่ือบันทึกขอมูลพ้ืนท่ี
ชุมน้ํามีความสาํคัญระดบันานาชาตลิงในพืน้ท่ีชุมน้ําของเอเชยี ในกรณนีีพ้บวา พืน้ท่ี
ชุมนํา้ 42 แหงทัว่ประเทศเปนแหลงทีอ่ยูอาศยัหากินและผสมพนัธุทีส่าํคญัของนกนํา้ 
นกชายนํ้า ทั้งที่เปนนกประจําถิ่นและนกอพยพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑของอนุสัญญา
วาดวยพืน้ท่ีชุมน้ํา ทีม่คีวามสาํคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ในลุมน้ําอิงมีพืน้ท่ี
ชุมนํา้ทีถ่กูบนัทกึในทะเบียนพืน้ทีชุ่มนํา้ของเอเชยี และมคีวามสาํคัญระดบันานาชาติ 
จํานวน 2 แหง คือ หนองเล็งทรายและกวานพะเยา

3. ป�าริมนํ้าอิง (ป�าฮิมอิง)

ปาริมนํ้าอิง หรือปาชุมนํ้า (Seasonally Flooded Forest) หมายถึง สังคมของ
พชืพรรณปาไมชนดิหน่ึงในบรเิวณพ้ืนทีน่ํา้ทวมถึง รมิฝงแมนํา้ ลาํธาร ซึง่เกิดจากการ
หลากทวมและการเปลี่ยนทางเดินของแมนํ้า ดินตะกอนท่ีนํ้าพัดพามาไดทับถม

จนดินมีความอุดมสมบูรณ จนเกิดเปนสังคมพืชอันหลากหลาย ทั้งไมยืนตนและ

ไมลมลุก ในฤดูฝนหรือฤดูนํ้าหลากจะมีนํ้าทวมขังประมาณ 3 เดือน
พืชพรรณในปาริมนํ้าเปนพืชพรรณที่มีลักษณะพิเศษ มีวิวัฒนาการมาเปน

พนัปเพือ่ดาํรงชีวติอยูในสภาพแวดลอมในทีร่าบน้ําทวมถึง จงึสามารถแชขงัอยูในน้ํา

ไดเปนเวลานาน พืชหลายขนาดมีระบบรากอากาศจํานวนมาก และเม่ือถูกตัด
หรือโคน นํ้าทวมก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว จากการท่ีปาริมน้ํามีสภาพทาง
กายภาพและพืชพรรณอันหลากหลาย จึงเปนระบบนิเวศที่เอื้อตอการอยูอาศัยของ

สัตวปา สัตวนํ้า และนกนานาชนิด กลาวไดวาปาริมนํ้าเปนบริเวณที่มีความสําคัญ

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เพราะเปนแหลงแพรขยายพันธุปลาและสัตวนํ้า
ในชวงฤดูนํ้าหลาก เปนแหลงทํามาหากินของนกน้ําและสัตวปา นอกจากน้ีปาริมน้ํา
ยังมีบทบาทในการดูดซับน้ํา การรักษาระดับน้ําใตดิน และการชะลอความแรงของ
กระแสนํ้า ขณะเดียวกันก็เปนแหลงที่กักเก็บธาตุอาหารที่ไหลมากับกระแสนํ้า และ
กรองสารเคมีหรือสารพิษท่ีลอยมากับน้ํา รวมท้ังปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ชายฝง

ในลุมน้ําอิงจะพบปาริมน้ําบริเวณริมฝงแมนํ้าและหนองน้ํา ไดแก หนอง
เล็งทราย และบริเวณลุมนํ้าอิงตอนลาง ซึ่งสภาพแมนํ้ากวางและคดเคี้ยว ในอําเภอ
เทิง อาํเภอขุนตาล จนถึงอําเภอเชยีงของ จงัหวัดเชียงราย ชมุชนในลุมน้ําองิไดพึง่พา
อาศัยปาริมนํ้าในการดํารงชีวิตในดานตางๆ ไดแก 1) การเก็บผลผลิตของปา เชน 
หนอไม เหด็ ไขมดแดง สมนุไพร ตลอดจนของปา 2) ดนิรมิฝงแมนํา้จะเปนดนิตะกอน
แมนํา้ทีม่คีวามอุดมสมบูรณของธาตอุาหาร จงึเปนทีเ่พาะปลูกผกัสวนครวัและพชืไร
ตางๆ เชน ขาวโพด ปอ ถั่ว แตง เปนตน 3) การใชไมเพ่ือสรางบานเรือนและ
ไมใชสอย โดยทําเปนไมฟนและเผาถาน รวมท้ังการจักสานเคร่ืองมือการประมง 
4) เปนท่ีสาํหรับเล้ียงสัตว เชน ววั ควาย 5) การทําการประมง ในฤดฝูนจะมปีลาและ
สัตวนํ้าตางๆ เขามาวางไขและแพรพันธุ ชาวบานสามารถจับปลาไดตลอดฤดู

พืน้ทีชุ่มนํา้ถอืเปนพืน้ทีส่าธารณะ เปนกรรมสิทธิห์นาหมู ไมมใีครเปนเจาของ 
ทุกคนในหมูบานใชประโยชนและดูแลรักษารวมกัน ในการใชประโยชนและการดูแล
รักษามีการกําหนดกฎเกณฑการใชแหลงนํ้าในลักษณะตางๆ ซึ่งถือวาเปนพื้นที่
สาธารณประโยชน ตามขอตกลงชมุชนระดบัหมูบานและตาํบลทีม่สีทิธิต์อการจดัการ

พืน้ท่ีนัน้ๆ โดยมีรปูแบบในการจดัการและการใชประโยชนตามสิทธิการใชประโยชน

ไดอยางเสรีในชมุชนหรือชุมชนขางเคยีง สามารถหาปลาหรอืจับสัตวนํา้อ่ืนๆ ไดตลอด
ทั้งป โดยใชเครื่องมือหาปลาประเภทพื้นบาน เชน แห ยอ ไซ แนง สุม เบ็ด รวมทั้ง
การตั้งกฎระเบียบหมูบานในการหาปลา

ดังน้ัน ปาริมน้ําอิงจึงตรงตามหลักเกณฑ ความหมาย และความสําคัญ

ตามอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า
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4. ความสําคัญของป�าชุ�มนํ้าต�อระบบนิเวศและชุมชน

1) เป�นแหล�งอาหารของชุมชน
 ปาชุมน้ํามีคณุคาและความสําคัญตอวิถชีวีติของชุมชนเน่ืองจากเปนแหลง

พชือาหาร ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพนัธุสตัวนํา้ในชวงนํา้ทวมหลาก ทาํให
พืน้ท่ีมคีวามเปนเอกลกัษณทางนเิวศวิทยาท่ีผสมผสานท้ังนิเวศวิทยาปาไมและแมนํา้ 
จึงกอเกิดอาหารนานาชนิดตลอดทั้งป ชาวบานจะเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาลของแตละเดือน โดยเขาไปเก็บหาพืชผักชนิดตางๆ 

เห็ด และหนอไม จากการเกบ็ขอมูลปาบานบญุเรอืง เบ้ืองตนพบพืชอาหาร 49 ชนิด 
นอกจากนั้นแลวชาวบานยังหาตัวตอ นํ้าผึ้ง และปลาในหนองน้ํานํามาเปนอาหาร 
ดังนั้น ปาชุมนํ้าจึงเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของชุมชนโดยรอบผืนปามาอยาง

ยาวนาน

2) เป�นพื้นที่แก�มลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุ�มนํ้าอิง

 ปาชุมน้ําริมแมนํ้าอิง คือพ้ืนท่ีรับน้ําหลากในชวงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึง

เดือนตุลาคมของทุกป นํ้าจากทางตอนบนและตอนกลางของแมนํ้าอิงไหลลงสู
ตอนลางดวยปริมาณน้ําจํานวนมาก ดวยภูมิประเทศตอนลางเปนที่ราบลุมและ
มีลําน้ําท่ีคดเคี้ยว ประกอบกับปากแมนํ้าอิงไดรับแรงหนุนจากแมนํ้าโขงจึงทําให
ปริมาณนํา้ไหลลงแมนํา้โขงไดชา จงึเออลนเขาทวมขงัอยูในพืน้ท่ีปาชุมน้ําท้ัง 17 แหง 
รวมพื้นท่ี 8,590 ไร เปนเวลากวา 3 เดือน พื้นที่ชุมนํ้าจึงเปนพื้นที่แกมลิงที่คอย
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เก็บนํ้าในฤดูนํ้าหลาก ปองกันไมใหนํ้าทวมพื้นที่ทางการเกษตร และเปนแหลง
กักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง

3) เป�นพื้นที่อยู�อาศัยของสัตว�ป�าและสัตว�ครึ่งบกครึ่งนํ้า
 ความสมบูรณของระบบนิเวศเปนท่ีดึงดูดใหสัตวเขามาอาศัยในสถานที่

นัน้ๆ เชนเดยีวกบันกซ่ึงมักจะเคลือ่นทีเ่ขาไปอยูในแหลงท่ีอยูอาศยัท่ีมคีวามสมบูรณ 
มีอาหารที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยตอลูกนอย จากตัวอยางการเก็บขอมูล
ปาชุมนํ้าบานบุญเรืองที่ตั้งอยูในเขต หมู 1, 2, 5, 8 และ 10 ตําบลบุญเรือง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดพื้นที่ 3,021 ไร ดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่
จึงมีสัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวปก สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเล้ือยคลาน 
จากการสํารวจเบื้องตนพบชนิดสัตวทั้งหมด 104 ชนิด คือ 1) สัตวปก พบ 79 ชนิด 
เชน ไกปา เปดแดง เปดผีเลก็ เปนตน 2) สตัวเลีย้งลูกดวยนม พบ 8 ชนดิ เปนสัตวปา
คุมครอง 6 ชนิด และจากการกําหนดสถานภาพของความเส่ียงตอการสูญพันธุ
ของสตัวปา โดยสหภาพนานาชาติเพือ่การอนุรกัษธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาติ 
(IUCN) พบวา ในปาบุญเรืองมีสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุคือเสือปลา มีสัตว
ที่ถูกจัดอยูในกลุมที่ใกลถูกคุกคามคือชะมดแผงหางปลอง สําหรับ นาก ที่พบใน
ปาบุญเรอืงยงัไมสามารถจาํแนกชนดิได ซึง่ถาถูกจําแนกเปนนากใหญธรรมดาจะถกู
จัดในกลุมใกลถูกคุกคาม แตถาถูกจัดจําแนกเปนนากเล็บหางส้ันจะเปนสัตวปา
ที่มีสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3) สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา พบ 13 ชนิด และ 

4) สัตวเลื้อยคลาน พบ 4 ชนิด

4) เป�นแหล�งรวบรวมความหลากหลายของพันธุ� ไม�

 จากการศึกษาปาชุมนํ้า 5 แหง ทําใหทราบถึงขอมูลความหลากหลาย

ของพันธุไม ดังนี้
 4.1 พื้นท่ีปาชุมน้ําบานบุญเรือง พบพรรณพืชอยางนอย 102 ชนิด 

พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 27 ชนิดในแปลงตัวอยาง และ

พบตนไมอยางนอย 60 ชนิดนอกแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ 
ขอย ชุมแสง หัด และทองกวาว ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 122 ตนตอไร
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 4.2 พืน้ทีชุ่มนํา้บานทุงงิว้ พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 
23 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเดื่อปอง 
และถอน ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร

 4.3 พื้นท่ีชุ มน้ําบานงามเมือง พบความหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 9 ชนดิในแปลงตวัอยาง โดยพบตนกระทุงคลองมากทีส่ดุ ความหนาแนน
ของตนไมโดยรวม 48 ตนตอไร

 4.4 พื้นที่ชุมนํ้าบานตา พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 
41 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย มะเค็ด และเคาะ 
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร

 4.5 พืน้ทีชุ่มนํา้บานซาววา พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 
20 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย เก็ดแดง และเหมียด 
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 117 ตนตอไร

5) เป�นแหล�งเก็บกักคาร�บอนบนผิวดิน
 การศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวา

บริเวณปาชุมนํ้ามีศักยภาพเปนแหลงเก็บกักคารบอนไดเปนอยางดี
 5.1 พืน้ทีชุ่มนํา้บานบุญเรือง อาํเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย มศีกัยภาพ

เก็บกักคารบอน 12-13 ตันตอไร โดยรวมพบวามีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวม 
17,247 ตันคารบอน

 5.2 พื้นที่ชุมนํ้าบานทุงงิ้ว อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพ

เก็บกักคารบอน 16.5 ตันตอไร โดยรวมพบวามีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวม

ประมาณ 8,761 ตันคารบอน
 5.3 พืน้ท่ีชุมน้ําบานงามเมือง อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย มศีกัยภาพ

เก็บกักคารบอน 18.37 ตันตอไร
 5.4 พืน้ทีชุ่มนํา้บานตา อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย มศีกัยภาพเกบ็กกั

คารบอนกวา 15.58 ตันตอไร โดยรวมพบวามีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวม

ประมาณ 8,226 ตันคารบอน
 5.5 พื้นท่ีชุมน้ําบานซาววา อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพ

เก็บกักคารบอนกวา 17.89 ตันตอไร
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6) เป�นแหล�งรองรับการอพยพของนกอพยพช�วงฤดูหนาว 
 การอพยพยายถิ่นของนก คือการยายพื้นที่แหลงสรางรัง วางไข ในชวง

ฤดผูสมพนัธุ และยายถ่ินเพ่ือใชพืน้ทีเ่ปนแหลงหากนินอกฤดผูสมพนัธุ ซึง่ทัง้ 2 แบบ
ตองเลอืกพืน้ท่ีทีม่แีหลงอาหารอุดมสมบรูณและเหมาะสมในการสรางรงัทีป่ลอดภยั 

ซึง่พืน้ท่ีชุมน้ําลุมน้ําอิงตอนลางคอืแหลงท่ีอยูอาศยัและหากนิของนกอพยพ จากการ
สาํรวจพบนก 90 ชนดิใน 14 อนัดบั 43 วงศ จดัเปนนกประจาํถิน่ 54 ชนดิ นกอพยพ 
16 ชนิด และนกประจําถิ่นที่ประชากรบางสวนมีการอพยพ 20 ชนิด

7) เป�นแหล�งเพาะพันธุ�ปลา สัตว�นํ้า ที่สําคัญของแม�นํ้าอิงและแม�นํ้าโขง
 พืน้ทีลุ่มนํา้องิตอนลางมีลกัษณะทางกายภาพเปนทีร่าบ โดยมีขนาดความ

กวางของแมนํ้าประมาณ 150-200 เมตร ในฤดูนํ้าหลากนํ้าจะไหลบาเขาทวมพื้นที่
ชุมน้ํา ทําใหปลาที่อพยพขึ้นมาจากแมนํ้าโขงและแมนํ้าอิงเขาไปวางไข สงผลใหมี

ปริมาณและชนิดพันธุที่หลากหลาย จากการสํารวจชนิดพันธุปลาในป พ.ศ.2555 
งานวิจัยจาวบาน พบพันธุปลาและสัตวนํ้า 108 ชนิด และในป 2558 จากการสํารวจ
ขอมลูพนัธุปลาในพืน้ทีชุ่มนํา้บานบุญเรอืง พบพันธุปลา 103 ชนดิ แบงเปนปลาทองถิน่ 
87 ชนิด ปลาตางถิ่น 16 ชนิด และกุง 1 ชนิด
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8) เป�นแหล�งความหลากหลายพืชสมุนไพร
 พืชสมุนไพร คือยารักษาโรคที่ใชรักษากลุมโรคตางๆ และเปนท่ียอมรับ

ในดานการรักษาโรคไดอยางมากมาย มีการใชพืชเพื่อเปนยารักษาโรคมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจบุนั พืน้ทีป่ารมินํา้องิเปนอกีแหงหน่ึงทีม่พีชืสมุนไพรชนดิตางๆ ขึน้อยูในปา 
ซึ่งกระบวนการนําพืชเหลานั้นมาทํายารักษาโรคโดยมีหมอพื้นบานเปนผูสืบทอด
องคความรูเหลาน้ี ยารักษาโรคท่ีทาํจากพชืสมุนไพรยงัมีการใชอยางตอเน่ือง ซึง่การ
ใชพชืสมุนไพรของชาวบานในลุมน้ําอิงยงัมีการใชอยู ซึง่หมอพืน้บานในชุมชนตางๆ 
เปนผูใชรกัษาใหกบัชาวบาน นอกจากน้ันยงัมกีารพฒันามาตรฐานของการใชยาสมนุไพร
รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือใหเปนทางเลือกของการรักษาโรค 
ดงัตัวอยางของกลุมหมอพืน้บานสภาหมอลานนา โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลตา 
และโรงพยาบาลขุนตาล จงัหวัดเชียงราย ไดดาํเนินงานสงเสริมการใชสมนุไพรในการ
รกัษาโรคตางๆ ใหกบัชาวบาน ซึง่สมนุไพรทีใ่ชมหีลายชนดิทีไ่ดจากพืน้ทีป่ารมินํา้องิ 
จากการศึกษาของหมอพ้ืนบานบานบุญเรือง พบพืชสมุนไพรในปาริมน้ําอิง 46 ชนิด 
และที่เปนทั้งพืชอาหารและสมุนไพรอีก 15 ชนิด

9) เป�นแหล�งพลังงานราคาประหยัดและไม�ใช�สอยของชุมชน
 ไมฟนและถาน คือแหลงพลังงานราคาประหยัดของชุมชนที่ไดจากปา

รมินํา้อิง ชมุชนชนบทใชการหงุตมอาหารจากไฟทีไ่ดจากไมฟนและถาน ซึง่ในแตละป
ไมฟนท่ีใชชาวบานเก็บหาจากปาริมน้ําโดยใชจากก่ิงแหงของตนไมและตนไมทีต่ายแลว 

นอกจากไมฟนแลวไมใชสอยในงานตางๆ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ ปอสา แหยง 

หญาคา และอีกหลายชนิดท่ีชาวบานนํามาทําเคร่ืองมือจักสาน เครื่องมือหาปลา 
งานดานการเกษตรและการซอมแซมบานเรือนลวนไดจากปาริมนํ้าอิง การใช
ทรัพยากรของชาวบานมีกฎกติกาของแตละชุมชนโดยคํานึงถึงการใชอยางยั่งยืน

10) เป�นพื้นที่เลี้ยงสัตว�ของชาวบ�าน
 ในอดีตสังคมชนบท อาชีพเล้ียงวัว ควายเปนอาชีพหลักอีกอยางหนึ่ง

ที่เปนหลักประกันดานเงินเก็บของชาวบาน การเลี้ยงสัตวของชาวบานมีรูปแบบ

ปลอยสัตวเลี้ยงวัว ควายเขาปาริมนํ้าอิง โดยเจาของจะมีปางพักและคอกสตัวเลี้ยง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 24 :



ววั ควาย อยูในปา ซึง่การเลีย้งแบบปลอยจาํเปนตองมพีืน้ทีเ่ลีย้งกวางขวางเพือ่รองรบั
จํานวนวัว ควายจํานวนมากของชาวบาน

 ปาริมน้ําอิงเปนพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว เพราะดวยความ
หลากหลายของระบบนิเวศ เปนแหลงพืชอาหารและแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณของ
สัตวเล้ียง โดยพ้ืนท่ีปาริมน้ําอิงท้ัง 17 แหงลวนเปนพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวที่สําคัญของ
ชาวบานท่ีอยูรอบผืนปา ซึง่ถือวาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะทีช่าวบานเขาไปใชในการเลีย้งสัตว
รวมกนั ปจจุบนัการเลีย้งสตัวแมจะลดลงไปมากแตยงัมีชาวบานทีย่งัคงนาํสัตวเล้ียง
เขาไปเลี้ยงในปาริมนํ้าอิง เชน บานแดนเมือง เปนตน

11) ความสําคัญต�อแม�นํ้าโขง
 แมนํา้อิงเปนลําน้ําสาขาท่ีสาํคัญของลุมน้ําโขงตอนบนในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ดวยความยาวกวา 260 กโิลเมตรจากตนนํา้ในจงัหวดัพะเยา ปรมิาณนํา้
ของแมนํา้องิไดไหลเตมิใหแมนํา้โขงตลอดท้ังป ชวยใหแมนํา้โขงในชวงอาํเภอเชยีงของ
และอาํเภอเวียงแกนมรีะบบนเิวศท่ีสมบูรณ นอกจากนัน้แลวแมนํา้องิยงัมคีวามสาํคญั
อยางย่ิงตอการอพยพวางไขและเปนแหลงอนุบาลลูกปลาของพันธุปลาแมนํ้าโขง 
จากการศกึษาของนกัวจิยัชาวบานเรือ่งพันธุปลาในแมนํา้โขงบรเิวณอาํเภอเชยีงของ

และอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ป 2547 พบพันธุปลาแมนํ้าโขง 88 ชนิด 
โดยมี 54 ชนิดที่อพยพวางไขในแมนํ้าสาขา ซึ่งบริเวณนี้มีแมนํ้าอิงเปนสาขาหลัก
ทีป่ลาแมนํา้โขงเขาไปวางไข ดวยสภาพพืน้ท่ีทีม่นีํา้ทวมหลากตามปาริมน้ําอิงจึงเอือ้
ตอการวางไขในฤดูวางไขของปลา ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกป 

เมื่อลูกปลาเจริญเติบโตก็จะอพยพกลับแมนํ้าโขงชวงนํ้าลดในฤดูหนาว

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 25 :





1. ระบบนิเวศย�อยของพื้นที่ชุ�มนํ้าตามความรู�ท�องถิ่น

ปาริมนํ้าอิง เปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบหนึ่งตามนิยามความหมายของ
พืน้ทีชุ่มนํา้ ซึง่ชาวบานในลุมนํา้องิไดเขาไปใชประโยชนในการทาํมาหากนิ
เก็บพืชผักอาหาร พืชสมุนไพร หาปลา เก็บไมใชสอย และการเลี้ยงสัตว
มาต้ังแตอดตี การเรยีนรูดวยประสบการณจรงิในการใชพืน้ทีห่าอยูหากิน
ดาํรงชีวติ ทาํใหเกิดองคความรูดานตางๆ ตามการใชประโยชนและความ
สมัพันธของชวงฤดกูาลในแตละป การเรียกชือ่ระบบนเิวศแบบตางๆ ทัง้ใน

พื้นท่ีปาริมน้ําและแมนํ้า ถือวาเปนความรูภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงเปนไป

ตามลักษณะพื้นที่ที่มีเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดนตามพื้นที่นั้นๆ และ
สอดคลองตามการใชประโยชนของชาวบาน โดยความรูเหลาน้ีไดรับการ

ถายทอดมาจนถึงปจจุบัน ความรูทองถิ่นกับการใชทรัพยากรในพื้นที่ปา

ริมนํ้าอิงสามารถอธิบายโดยแบงเปน 10 ระบบนิเวศยอย คือ
หนอง มลีกัษณะน้ําขงัเปนบริเวณกวาง แตเลก็กวากวาน มคีวามลึก

ไมสมํ่าเสมอ บริเวณรอบหนองจะเต็มไปดวยพืชที่เกิดผสมกันอยูตาม
ขอบหนอง ลดหลั่นเปนระดับ เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าและ

แหลงทีอ่ยูของสัตวเลก็ๆ จนถึงขนาดใหญทีส่ามารถมองเหน็ดวยตาเปลา 

ชวงนํา้หลากจะมปีลาจากนํา้สายหลักเขามาวางไขในหนองนํา้ จงึกลายเปน
แหลงอาศัยท่ีสําคัญ เพราะชวงนํ้าหลากกระแสน้ําในสายนํ้าหลักจะแรง 

ไมเหมาะตอการขยายพันธุของสัตวนํ้า

ความรู�ท�องถิ่น
และการจัดการป�าชุ�มนํ้าโดยชุมชน
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หนองเปนพ้ืนท่ีนํ้าขังตลอดป รับน้ําจากแมนํ้าอิงและหวยสาขาในชวงฤดู
นํ้าหลาก และรับนํ้าจากนํ้าฝน ขนาดของหนองแตละที่มีขนาดไมเทากัน ใหญ เล็ก
ตามพ้ืนที่เหมาะสม บางหนองมีฮองไหลเช่ือมตอกัน นํ้าสามารถไหลเขา-ออก
เช่ือมหากันได ชวงฤดูฝนมีความลึกประมาณ 1.5-2 เมตร ฤดูแลงลึกประมาณ 
30-50 เซนตเิมตร หนองเปนพืน้ทีว่างไขของปลานานาชนิดและเล้ียงลกูปลาวัยออน
กอนอพยพลงสูแมนํา้องิ บางสวนอยูอาศยัหากนิในหนองน้ําตามเดิม ปลาทีพ่บ เชน 
ปลาหลมิ ปลาจะลิ ปลาดุก ปลาสะเดด็ ปลาสะลาก ปลาบอก ปลาคาว ปลาตองเบอ 
ปลากระดี่ ปลาเลย ปลาบู หอย ปู และกุง นกที่พบบริเวณหนอง คือ นกกวัก ไกนํ้า 
เปดซอม นกยาง นกปากหาง เปนตน ผักที่พบบริเวณหนอง เชน บัวลอย สะโหน 
ผักบุง ผักกระเฉด ผักจุมปา ผักแวน และเตา

หลง กระจายอยูตามลํานํ้าอิง ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของทางน้ําเกา
กบัแมนํา้สายหลกั ยามฤดูแลงจะถูกตัดขาดออกจากแมนํา้สายหลกั และจะเชือ่มกบั
แมนํ้าสายหลักอีกครั้งในฤดูฝน ซึ่งหลงจะกลายเปนสวนหน่ึงของแมนํ้า ลักษณะ
ของหลงยามหนาแลงมบีวกเลก็ๆ กระจายอยูทัว่ โดยมปีลาขนาดเล็กอาศยัอยู มพีชืนํา้
ขึ้นอยูริมหลง เชน หญาปลอง ตนหนาด ตนสลาบ ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงอยูอาศยัและ
แหลงอาหารของปลาชนิดตางๆ พืน้ทีห่ลงบางแหงกลายเปนหนองนํา้ดวยการสะสม

ของตะกอนที่พัดพามาตามสายนํ้า เมื่อมีการปดกั้นทางนํ้าเขาของดินตะกอนสูงขึ้น 
หลงจึงขาดจากแมนํ้าสายหลัก กลายสภาพเปนหนองนํ้าตอไป

บวก พบอยูตามพื้นที่ราบลุมที่มีนํ้าทวมถึง เปนแองนํ้าขนาดเล็กกระจาย

อยูตามพ้ืนทีร่าบลุมหรอืพืน้ทีร่มิหนองนํา้ชวงฤดูแลง บวกจะไมมรีองน้ําไหลเชือ่มตอ

กบัจดุอืน่ๆ ฤดฝูนมีความลกึประมาณ 20-30 เซนติเมตร บวกจะเปนแหลงนํา้ทีส่าํคญั

ของสัตวเลี้ยง และเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าเล็กๆ และปลา ปลาที่พบในบวก เชน 
ปลาซิว ปลาบอกสรอย ปลาสะเด็ด ปลาสะลาก ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาเอี่ยน ปู 
และกุง ปลาทั้งหมดที่พบเปนปลาขนาดเล็ก ชาวบานหาปลาดวยการกอนบวก 

(วิดนํ้าออกจากบวก) โดยมีอุปกรณ เชน หิง สุม และจํ๋า ชวยในการจับปลา พืชผัก

ที่พบในบวก เชน ผักสีเสียด ผักหม ผักเปยว และเตา (เทา) นกที่พบหากินบริเวณ

บวก คือ นกกวัก นกยาง เปดนํ้า และนกกะปูด เปนตน

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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จํา มีลักษณะเปนพื้นที่ชื้นแฉะ หรือบริเวณตานํ้า ปกคลุมไปดวยพืช เชน 
บอน เฟรน เปนแหลงกําเนิดของนํ้า คนเฒาคนแกถือวาจํามีผีอยู หากใครรบกวน
ทําลายจะทําใหเจ็บปวย และหามไมใหใครเขาไปทําลายหรือใชประโยชนพื้นที่
รอบๆ จํา

ฮอง เปนทางน้ําท่ีไหลเชื่อมระหวางแมนํ้าอิงกับหนองนํ้าตางๆ ในบริเวณ
พืน้ท่ีปาชุมน้ําและท่ีราบลุม ทาํใหนํา้สามารถไหลเขา-ออกได ฮองมคีวามกวางตัง้แต 
2-6 เมตร ความยาวเปนไปตามทางนํ้าแตละที่ไมเทากัน ในชวงฤดูนํ้าหลากเดือน
กรกฎาคม-สงิหาคม นํา้จากแมนํา้อิงจะไหลเออเขาตามฮองไปยงัหนองตางๆ เต็มพ้ืนท่ี 
ในชวงนํา้หลากคือชวงเดียวกันกับการอพยพวางไขของปลา ปลาจากแมนํา้อิงจะเดนิทาง
ผานฮองเขาไปวางไขในหนองนํ้า และอพยพกลับในชวงนํ้าลง ปลาสวนใหญอพยพ
กลับลงแมนํ้าและบางสวนอาศัยอยูในพื้นที่หนอง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนแมนํ้า
องิน้ําเร่ิมลดระดับ นํา้จากหนองตางๆ ลดลงตามลําดับ ไหลคนืสูแมนํา้อิง เม่ือระดบั
นํา้อิงลดตํา่ลงกวาฮอง นํา้จากหนองและแมนํา้องิจะขาดการเชือ่มตอกนั ปรมิาณนํา้
บริเวณฮองก็จะแหงขอดไปทั้งหมด

ดอน ชวงฤดูฝนน้ําจะทวมพ้ืนท่ีจมหายไปท้ังหมด จะเร่ิมโผลพนน้ําใหเห็น
ในชวงฤดแูลงเดอืนมนีาคม-เมษายน อยูรมิฝงดานใดดานหนึง่หรอือยูกลางลาํนํา้องิ 

บริเวณพ้ืนที่ดอนสวนใหญเปนทราย กรวดขนาดเล็ก ขนาดกลาง จากการพัดพา
มาตามกระแสนํ้าในชวงนํ้าหลาก จะโลงเตียน มีสัตวจําพวกนกอาศัยเดินหากิน 

และชาวบานใชเปนพ้ืนท่ีหาปลาดวยวิธลีากแนง ไลแนง ปกเบ็ด หวานแห ตกจ๋ํา และ

พักผอนหยอนใจ เพราะพื้นที่ชายนํ้าตามดอนตางๆ เปนกรวด ทราย เรียบ ไมเปน

อปุสรรคตอการหาปลา และมีปลาขนาดเลก็หลากหลายชนดิเขามาอยูอาศัยริมดอน
ที่มีระดับนํ้าไมลึกมากนัก

พืชผักที่พบบริเวณดอนสวนใหญเปนพืชลมลุกและพืชทนนํ้าทวมหลาก เชน 

ผักหม สีเสียด ขี้กวาง เหงาแห ตนไครนํ้า เปนตน และดอนยังเปนพื้นที่อาศัยของ

แมลงตางๆ ชาวบานจะลงไปขุดหาจ้ิงหรดีหรอืจับตัวจักจ่ันในพ้ืนท่ีดอน นอกจากน้ัน 
กรวด หิน ทราย บริเวณดอน ชาวบานจะนํามาใชในงานกอสราง

วัง เปนพ้ืนท่ีนํ้าน่ิงในแมนํ้าอิง ฤดูนํ้าหลากมีความลึกประมาณ 10 เมตร 
ชวงฤดูแลงประมาณ 3-5 เมตร ความยาวประมาณ 200-300 เมตร ทองนํ้าเปนดิน 

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 29 :



กลุมกอนหนิ ขอนไม และตอไม รมิฝงทัง้สองดานเปนตลิง่ลาดชนั ระดบันํา้มคีวามลกึ
สมํ่าเสมอ มีตนออ ตนแขมขึ้นปกคลุม รวมถึงตนไมใหญ เชน ตนกุม มะเดื่อ ฉําฉา 
ขอย ชุมแสง กวาว และถอน เปนพื้นที่ที่ปลาขนาดใหญชนิดตางๆ เขามาอยูอาศัย 
ซึ่งชาวบานจะหาปลาบริเวณน้ีโดยใชเคร่ืองมือ เชน แนงลาก แหใหญ ตุมปลากด 
กระตัม๊ (ไซลัน่) เบ็ดปก เนือ่งจากเปนพืน้ทีน่ํา้ลกึจึงตองใชเครือ่งมอืหาปลาขนาดใหญ
และมีเรือชวยในการวางเครือ่งมอืตางๆ สวนใหญคนหาปลาจะเปนผูชาย ปลาทีจ่บัได
เปนปลาขนาดใหญ เชน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลากด และปลาตองดาว เปนตน

หาดทราย หรือดอนทราย เปนบริเวณที่นํ้าไหลแรง และเปนสวนที่แคบสุด
ของลาํน้ํา พืน้ทองน้ําเปนหิน กรวดขนาดกลาง และทราย ชวงฤดนูํา้หลากลึกประมาณ 
1-2 เมตร ฤดูแลงประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50-100 เมตร ชวงฤดู
นํา้หลากไมสามารถใชพืน้ทีห่าปลาไดเนือ่งจากน้ําไหลแรงมาก พชืทีพ่บบรเิวณนีเ้ปน
จําพวกตนไครนํ้าที่สามารถตานทานตอความแรงของกระแสน้ําและนํ้าทวมไดดี 
สวนปลาที่พบบริเวณหาด คือ ปลาบอก ปลามัน ปลากด ปลาสะปาก ปลาหนามบี้ 
ปลามะแปบ ปลาแกด ปลาจอนทราย ปลาอ่ีมอน และกุง เปนตน ชาวบานใชเครือ่งมือ
หาปลาในบริเวณนี้ คือ แนงขนาดเล็ก แห จํ๋า หิง และแซะ พื้นที่หาดตามจุดตางๆ 
ชาวบานจะใชเปนจุดขามฟากแมนํ้าในชวงฤดูแลง

ลําหวยสาขา เปนทางน้ําท่ีไหลจากพื้นท่ีตนน้ําบนดอยสูงไหลลงแมนํ้าอิง 
เปนลําหวยสาขาที่ไหลลงมาเติมน้ําใหแมนํ้าอิงและไหลตลอดท้ังป ริมหวยจะมี
พชือาหาร เชน ผักกูด ผักหนาม ผักแวน ผักหนอก เปนตน ดานปลาที่พบสวนใหญ
เปนปลาขนาดเล็ก เชน ปลากั้ง ปลาซิว และปลาปก

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 30 :



2. การจัดการป�าชุ�มนํ้าของชุมชนท�องถิ่น

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานปากองิใต หมู 16 ตาํบลศรีดอนชยั อาํเภอเชยีงของ 
 จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ แมนํ้าอิง

ทิศใต ติดตอกับ หมูบานปากอิง หมู 2 ตําบลศรีดอนชัย 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมนํ้าโขง

ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง และบานเตน หมู 8 ตําบลศรีดอนชัย 

 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ขอมูลประชากรและอาชีพ :

จํานวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน ประชากร 192 คน อาชีพหลักเกษตรกรรม 

 อาชีพเสริมหาปลา
ผูใหญบาน :  นายประชิต จันทรเพ็ง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
พืน้ท่ีชุมน้ําแหงน้ีเรียกวา หนององิหลวง ขนาดพืน้ท่ี 64 ไร ลกัษณะเปนแองน้ํา

มีนํ้าขังตลอดป ใชประโยชนดานการเกษตรของชุมชนดวยการสูบน้ําทําการเกษตร 
ปลูกถั่ว มะละกอ ขาวโพด และยาสูบ นอกจากนั้นยังเปนแหลงปลอยปลาและ
เพาะพันธุปลา ที่สําคัญเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของนกทองถิ่นและนกอพยพในชวง
ฤดูหนาว เชน นกเปดนํ้า นกตีนเทียน เปนตน

พื้นท่ีหนองนํ้าแหงนี้ทางหมูบานไดยื่นเอกสารตออําเภอเชียงของ เพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองเปนพื้นที่สาธารณะของหมูบาน

ดานการจัดการใชประโยชนและดแูลรักษา หนองน้ําแหงนีเ้ปนพืน้ทีส่าธารณะ
โดยมีบานปากอิง หมู 2 และหมู 16 ใชประโยชนรวมกัน ผลัดเปลี่ยนการดูแลพื้นที่
หนองนํ้าหมูบานละ 2 ป การใชนํ้าทางการเกษตร ชาวบานทั้ง 2 หมูบานสามารถ
ใชรวมกันได ซึ่ง 2 ปที่ผานมาบานปากอิง หมู 16 เปนผูดูแล ไดมีกิจกรรมปลอยปลา
ในหนองนํ้า และจับปลาขายไดเงินจํานวน 70,000 บาท

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานทุงอาง หมู 6 และหมู 15 ตําบลสถาน อําเภอ
 เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผูใหญบาน :  นายประเสริฐ สมทะนะ
ผูใหญบาน :  นายสุทัศ อินโน
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานเตน หมู 8 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศใต ติดตอกับ ทุงนา พื้นที่ทางการเกษตร และบานศรีดอนชัย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานทุงงิ้ว หมู 2 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 

 จังหวัดเชียงราย

สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมน้ําบานทุงอาง เดิมเปนปาผืนเดียวกันกับปาบานทุงง้ิว หมู 2 รวมพืน้ท่ี

กวา 1,000 ไร ใชในการเลีย้งววั ควาย โดยมปีางควายเปนจาํนวนมากในพืน้ทีแ่หงนี้ 

รวมจํานวนวัว ควาย หลายพันตัว เมื่อมีการขยายตัวของหมูบานมากขึ้น ประกอบ

กับอาชีพการเลี้ยงวัว ควาย ลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป และชาวบานเริ่มเปลี่ยนอาชีพ
ทาํการเกษตรมากข้ึน จงึไดมกีารแบงพ้ืนท่ีปาชุมน้ําใหอยูในการดแูลของบานทุงอาง 

รวมพืน้ท่ีประมาณ 400 ไร ตอมาผูนาํหมูบานไดจดัสรรใหชาวบานใชเปนพ้ืนท่ีในการ

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ทําเกษตร ปจจุบันเหลือพื้นที่ปาไมมากนัก โดยมีหนองนํ้าสําคัญคือ หนองอิงหลง 
1 แหง ติดกับพื้นที่ปา

ดานการจัดการใชประโยชนและการดูแลรักษา ชาวบานทุงอาง หมู 6 และ
หมู 15 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เขาไปเก็บพืชผัก หาปลา และ
ไมใชสอย รวมกัน

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานทุงงิ้ว หมู 2 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานสถาน ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 

 จังหวัดเชียงราย

ทิศใต ติดตอกับ ทุงนา พื้นที่ทางการเกษตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทุงอาง ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานเชียงคาน ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 

 จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ

 เปนที่ราบฝงแมนํ้าโขง แมนํ้าอิง โดยมีแมนํ้าชางไหลผาน ประชากรท้ังสิ้น 
 853 คน ผูชาย 408 ผูหญิง 445 คน มีจํานวนครัวเรือน 367 ครัวเรือน

สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
บานทุงงิ้วเดมิที่จะมีการเรียกชื่อหมูบานอยางเปนทางการนั้น อาณาบริเวณ

พื้นที่เขตของหมูบานและโดยรอบเปนทุงนา มีไมตนงิ้วขึ้นเปนจํานวนมาก เมื่อมีคน
อพยพเขามาต้ังบานเรือนมากขึ้น ชาวบานจึงมีการตัดตนง้ิวออกเพื่อต้ังบานเรือน
และพื้นที่ไร นา จึงเรียกชื่อบานทุงงิ้วตามชื่อตนไมจนถึงปจจุบัน

ปาชุมนํา้บานทุงงิว้ หมู 2 มเีนือ้ทีป่ระมาณ 531 ไร 3 งาน เปนผนืปาทีต่ดิกบั
ลํานํ้าอิง มีหนองนํ้า 5 แหง คือ หนองปลาขาว หนองควรบน หนองควรลุม หนอง
ปลาเพ้ีย และหนองบวกบวน พื้นที่ปาชุมนํ้าหางจากหมูบานไปทางทิศตะวันออก 
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชน
ของชาวบาน ในอดีตพืน้ทีน่ีเ้ปนทีเ่ลีย้งววั ควายของชาวบาน มวีวั ควายหลายพนัตวั 
และมปีางควายจาํนวนมากเรยีงรายอยูในปา เน่ืองจากพืน้ท่ีเหมาะสมกบัการเลีย้งสัตว
มีทั้งหนองนํ้าและติดกับแมนํ้าอิง โดยชาวบานท่ีเลี้ยงวัว ควาย จะกําหนดพื้นที่

การทํารั้วรอบผืนปาเพื่อปองกันวัว ควายออกจากปาไปกัดกินพืชผลทางการเกษตร
ของชาวบานรอบๆ ในชวงฤดูทํานา การเล้ียงวัว ควายในชวงน้ีจะเปนการเล้ียงแบบ
ปลอยในปาชุมนํา้และไลตอนกลับปางพักบางชวงเวลาเทานัน้ หลงัการเกบ็เกีย่วขาว
ของชาวบานเสร็จก็จะนําวัว ควาย ออกมาเลี้ยงตามทุงนารอบๆ ผืนปา ซึ่งคนเลี้ยง

ในพ้ืนท่ีทัง้หมดจะชวยกันดูแลวัว ควาย ของเพ่ือนบานในชุมชนดวย นอกจากจะเปน

ทีเ่ลีย้งสตัวแลวยงัเปนแหลงหาอยูหากนิของชาวบานและหมูบานรอบๆ ปาอกีดวย
ชวงการเปลี่ยนผานการทํานาปละ 2 คร้ังและสภาพชุมชนเริ่มเปล่ียนแปลง 

อาชีพการเล้ียงวัว ควายเริ่มลดลง และหายไปในท่ีสุดจนไมมีใครเขาไปใชเลี้ยงสัตว

ในพ้ืนท่ีอีกตอไป เหลือแตเพียงการเขาไปหาอยูหากิน เก็บผัก เก็บหนอ หาผ้ึง 

หาตัวตอ ทําใหผืนปาเริ่มรกและมีไมใหญเพิ่มมากขึ้น
ผนืปาดังกลาวชมุชนไดปกปองพ้ืนท่ีปามาตัง้แตอดีต และในปจจุบนัปาชุมน้ํา

แหงนี้ยังมีคุณคา ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเน่ืองจากเปนแหลงพืชอาหาร 

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพ
เปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal wetland) และแกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นที่มีความ
เปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมนํ้า เพ่ือให
ทราบขอมูลพ้ืนท่ีจึงไดทําการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ 
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า
บานทุงง้ิว เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในการวางแผนจัดการอยางย่ังยืนตอไป 
การศึกษาคร้ังน้ีโดยใชวิธีการวางแปลงสุ มตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยท่ีชุมชน
มีสวนรวม โดยไดแบงพ้ืนท่ีสํารวจตามโซนตามความเดนของสังคมพืช โดยทําการ
วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร 4 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 
4,000 ตารางเมตร พบวามีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 23 ชนิด 
พบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเด่ือปอง ถอน ซึ่งเปนไมที่ทนน้ําทวม 
ซึง่เปนปาท่ีมคีวามเปนเอกลกัษณ โดยมคีวามหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร 
และมีการกระจายของตนไมขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญตัง้แตนอยกวา 30 เซนตเิมตร 
ถงึความโตวดัรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทกุชัน้ ซึง่ถอืวาตนไมมคีวามสมบูรณ
ในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชัน้ความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
พบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 27 ชนดิ ในอตัรา 3,238 ตนตอไร พบวาชนดิไม

ที่พบมากคือ ปอสา ขอย กางปลา และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 13 ชนิด 
ในอัตรา 10,340 ตนตอไร พบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย กางปลา ปอสา ปอแตบ 
โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา การกระจายตามช้ันความโต ความหลากหลาย

ของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมน้ํา

บานทุงง้ิวมีสมบูรณดีเม่ือเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยาม
ของปาเสื่อมโทรม ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพปาชุมน้ําบานทุงง้ิว
กับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวามีความหนาแนนของไมใหญมากกวานิยามถึง 4 เทา 

นอกจากน้ียงัมคีวามเปนเอกลักษณในบริเวณนํา้ทวมถงึซึง่สงัคมพชืมกีารปรบัตวัอยูใน

ระบบนํ้าทวมกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาล (seasonal wetland) เปนแหลง

อยูอาศัยของปลา สัตวนํ้าจากแมนํ้าอิง แมนํ้าโขงไดเขามาวางไขกลายเปนพื้นที่
ขยายพนัธุและเพาะเล้ียงสัตววยัออนของปลาและสัตวนํา้ทีส่าํคญัในพืน้ทีลุ่มนํา้องิ

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของปาแลวยังเปนแหลงเก็บกัก
คารบอนเปนอยางด ีจากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนอืดิน (above ground carbon) 
พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและถอนเดน มีศักยภาพ
เกบ็กกัคารบอนกวา 16.5 ตนัตอไร ซึง่ถอืวามศีกัยภาพสงูมาก ในสวนพ้ืนทีป่าชุมนํา้
ที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม) เก็บกักคารบอนรวมประมาณ 8,761 ตันคารบอน

ความหลากหลายทางชนิดพันธุสตัวจากการสํารวจความหลากหลายของสัตว
เล้ียงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเล้ือยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ในชวง
วนัที ่21-22 มถินุายน 2559 คาความสงูเฉล่ีย 352 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 
พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 8 ชนิด สัตวปก 64 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 19 ชนิด 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 11 ชนิด พบพันธุปลาทองถิ่น 54 ชนิด และกุง 1 ชนิด 
และพบพันธุปลาตางถ่ิน 3 ชนิด เคร่ืองมือหาปลาพบ 6 ชนิด คือ แห มองยัง 
มองลาก ตุมเอี่ยน ตุมปลา หิง และไซ

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หนองรงค หมูบานศรีดอนชัย หมู 15 ตําบลศรีดอนชัย 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลสถาน และตําบลเวียง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลครึ่ง และตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอเวียงแกน

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหวยซอ

ขอมูลประชากรและอาชีพ :
ตําบลศรีดอนชัย เปนตําบลที่แยกมาจากตําบลสถาน จํานวนหมูบานในเขต

 เทศบาลตําบลศรีดอนชัยมีจํานวน 18 หมูบาน โดยมีชนเผาด้ังเดิมไทยล้ือ 

 5 หมูบาน ไดแก หมู 7, 12, 14, 15 และ 17 นอกนั้นเปนหมูบานคนเมือง 

 13 หมูบาน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
หนองรงค แบงเปน 2 โซน คือ พื้นที่ปา และหนองนํ้า พื้นที่หนองนํ้าไดรับ

การขุดลอกขยายพ้ืนที่และเช่ือมหนองน้ําขนาดเล็กทั้งหมดเขาดวยกันเปนผืนใหญ 
โดยมีเนินดินขนาดใหญอยูตรงกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร ดานเหนือของหนองนํ้า

เปนพ้ืนท่ีปาติดกับลําน้ําอิง บริเวณน้ีจะมีตนไมขนาดใหญและขนาดเล็กกระจาย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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เต็มพื้นที่ ยังคงสภาพปาชุมนํ้าแบบเดิม ซึ่งพื้นที่โดยรอบหนองรงคเปนที่นาของ
ชาวบาน มีรองนํ้าขนาดเล็กไหลจากทุงนาลงหนองนํ้า

พืน้ทีห่นองรงค มหีนังสือสําคัญสําหรบัท่ีหลวง (นสล.) รบัรองการใชประโยชน
ของชาวบาน โดยมีการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าหนองรงครวมกัน 3 หมูบาน คือ
บานศรีดอนชัย หมู 7 บานศรีมงคล หมู 14 และบานศรีดอนชัย หมู 15 โดยมี
กฎระเบียบคอื 1) หามจบัปลา 2) หามตดัไมรอบบริเวณหนองนํา้ ซึง่กจิกรรมทีผ่านมา
มีการปลอยปลา การพัฒนาขุดลอกหนองน้ํา และการปลูกหญาแฝกรอบหนองนํ้า 
โดยในระยะยาวจะพฒันาทําเปนแหลงทองเท่ียวของตาํบลศรีดอนชัย อาํเภอเชยีงของ 
จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานศรดีอนชยั หมู 7 ตาํบลศรดีอนชยั อาํเภอเชยีงของ 
 จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :

ทิศเหนือ ติดตอกับ ทุงนาและพื้นที่การเกษตร

ทิศใต ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานรองหา หมู 6 ตําบลศรีดอนชัย 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จาํนวนครวัเรือน 219 ครวัเรอืน ประชากร 630 คน ชาย 283 คน หญงิ 347 คน
ผูใหญบาน : นายสุขคํา วงคไชย
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมน้ําหนองวงค จาํนวนเนือ้ท่ี 250 ไร ชาวบานพืน้ท่ีโดยรอบใชประโยชน

ในการปลา และหาพืชผัก เห็ด หนอไม ตามฤดูกาลตลอดทั้งป นอกจากนั้นชาวบาน
ยงัใชนํา้เพ่ือทําการเกษตรในชวงฤดแูลง ดวยวิธกีารสบูน้ํา โดยมหีนองนํา้ขนาดใหญ 
2 หนอง คอื หนองวงค เนือ้ที ่60 ไร และหนองหญาเปอง เนือ้ที ่60 ไร และหนองนํา้
ขนาดเล็ก ประกอบดวย หนองงู หนองยาปน และหนองเกากุม

พื้นท่ีปาชุมน้ําแหงน้ียังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพนัธุไม สตัวปา และการใชประโยชนของชมุชนโดยรอบ ซึง่ขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทําการศึกษาเพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีปาชุมน้ํา 
เพื่อเปนแหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป

ปจจุบันเทศบาลตําบลศรีดอนชัยไดยื่นดําเนินการขอหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบาน

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานตอง หมู 9 ตําบลคร่ึง อําเภอเชียงของ จังหวัด
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานมวงชุม หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ภูเขาแนวเขตอําเภอเวียงแกน

ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 128 หลังคา ประชากร 408 คน

ผูใหญบาน : นายประหยัด อินตะ โทรศัพท 08 3570 5352

บานตองเกา หมู 9 ตาํบลครึง่ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แยกออกจาก
 บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2541

ผูใหญบาน : นายสมศักดิ์ อินชัย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ ของหมูบาน

ปาชุมนํ้าหนองกวาว อยูติดกับลํานํ้าอิงฝงทางดานทิศตะวันตกของหมูบาน 
ซึง่ตามการแบงการปกครองทองท่ีผนืปาแหงน้ีอยูในเขตพืน้ท่ีการปกครองของตําบล
ศรีดอนชัย แตการดูแลรักษาและการใชประโยชนชาวบานตอง หมู 9 เปนผูดแูลรักษา
มาตั้งแตอดีต รวมพื้นที่ปาชุมนํ้า 500 ไร มีหนองนํ้า 4 แหงกระจายอยูในพื้นที่ปา 
คือ 1) หนองสามรอยใหญ 2) หนองสามรอยนอย 3) หนองกวาวใหญ 4) หนอง
กวาวนอย มีรองนํ้า 2 รองที่เชื่อมนํ้าเขาออกกับแมนํ้าอิง คือ รองหนองสามรอย 
และรองหนองกวาว

ปาชุมนํ้าหนองกวาว ติดกับปาชุมนํ้าหนองขอนแกนของบานมวงชุม โดยมี
แมนํ้าอิงกั้นกลาง เปนพื้นที่ปาชุมนํ้าที่มีการเชื่อมโยงกันดวยระบบนิเวศ และมีการ
เคลื่อนยายของสัตวปาและสัตวนํ้า

การใชประโยชน ในอดีตเคยเปนพ้ืนท่ีเล้ียงววั ควาย และสัตวเล้ียงของหมูบาน 

ในชวงทํานาชาวบานจะนาํวัว ควายเขาไปเลีย้ง โดยมีการผลดัเปล่ียนเวรยามรวมกัน
ของเจาของววั ควายในการเฝาสัตวเล้ียงเปนฝูงใหญ นอกจากนัน้ชาวบานท่ีอยูรอบๆ 
ปาหนองกวาวหลายหมูบานไดใชประโยชนจากปาคอื การเกบ็พชืผกัอาหารตามฤดกูาล 

ตัดไมใชสอยในครัวเรือน หาปลาและสัตวนํ้าในหนองนํ้าและแมนํ้าอิงเปนอาหาร

ปจจุบนัชาวบานเปล่ียนอาชีพเปนการเกษตร และดานอ่ืนๆ การเลีย้งวัว ควาย

ของชาวบานจงึหายไปทัง้หมด แตชาวบานยังเขาไปใชประโยชนจากปาในการหาอยู

หากนิตอไป โดยมขีอกาํหนดและกฎกติกาคอื หามตดัไม และหามจบัปลาและสตัวนํา้
ทุกชนิดในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 10,000 บาท

พื้นที่ปาชุมนํ้าหนองกวาว บานตอง หมู 9 ยังไมมีการออกเอกสารหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบานตอง เน่ืองจาก

ประเภท จํานวนพื้นที่

ปาชุมนํ้า 500 ไร

ปาตนนํ้า (ปาดอย) 1,371 ไร

ปาอนุรักษ 350 ไร

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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เกิดกรณีพิพาทการใชประโยชนพื้นที่กับชาวบานตําบลศรีดอนชัย และขอบเขต
การปกครองทองถ่ิน ทางอําเภอเชียงของจึงมีมติเบ้ืองตนใหระงับขอพิพาทในการ
ใชที่ดิน โดยใหชาวบานใชประโยชนรวมกัน สวนการดูแลพ้ืนที่ใหบานตอง หมู 9 
ดูแลตอไป สวนการขอย่ืนเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) ใหชะลอ
ไปกอน

ชาวบานตองมีแผนและขอเสนอการจัดการพ้ืนที่ปาชุ มนํ้าใหเปนพื้นที่
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และพื้นที่ดูงานดานการอนุรักษปา

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานมวงชุม หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :

ทิศเหนือ ติดตอกับ บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศใต ติดตอกับ บานศรีลานนา ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 

 จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาดอยยาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ติดกับลํานํ้าอิง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของ 20 กิโลเมตร ประชากร 182 ครัวเรือน 

 ประชากร 664 คน ชาย 340 คน หญิง 324 คน
กํานันตําบลครึ่ง : นายปญญา เปาพรหมมา
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
แมนํา้อิงชวงทีไ่หลผานบานมวงชมุมีความยาวประมาณ 4 กโิลเมตร โอบลอม

ปาหนองขอนแกนมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร ในพื้นที่ปาชุมนํ้ามีหนองนํ้าที่ชุมชน
ใชประโยชนคือ หนองไกไห หนองปาคา และหนองขอนแกน หนองนํ้าท้ังหมด
ไดรับน้ําจากลําน้ําอิงไหลเขาออกผานรองน้ําในชวงฤดูฝน ปลาจากลําน้ําอิงเขาไป
วางไข จงึสงผลใหมพีนัธุปลาหลากหลายชนดิ พนัธุปลาท่ีชาวบานสํารวจพบ 36 ชนดิ 
นอกจากนั้นปาชุมน้ํายังเปนแหลงอาหารของชาวบานตลอดทั้งป พืชท่ีชาวบาน
นํามาใชเปนอาหาร สมุนไพร และไมใชสอยพบ 91 ชนิด

ความหลากหลายของพันธุไม :
พืน้ทีชุ่มนํา้บานมวงชมุ เดมิชาวบานเขาไปใชประโยชนจากปาผนืนีม้าเนิน่นาน 

กอนทีจ่ะมกีารอนุรกัษชาวบานใชประโยชนจากปาโดยไมคาํนงึถงึการอนรุกัษ มกีาร
ตดัไม ทาํฟน ลาสตัว ขดุลอกหนองน้ํา จนกระท่ังทรพัยากรธรรมชาติทีม่ลีดนอยถอยลง
เส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว ชาวบานเร่ิมไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนแบบ

ทาํลายลาง จงึหันกลบัมาเริม่กระบวนการฟนฟูปา อนุรกัษพนัธุปลาในลาํน้ําอิง ทาํให

ผนืปาแหงน้ีกลายเปนศูนยเรียนรูและชุมชนตนแบบในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ในพืน้ท่ีปาชุมน้ํา เพือ่ใหปาผนืนีม้คีวามอดุมสมบรูณและถกูพฒันาในทางทีเ่หมาะสม
จงึควรรูลกัษณะโครงสรางสภาพพืน้ที ่เพือ่ทีจ่ะไดรบัการจดัการอยางเหมาะสม ดงันัน้
เพ่ือใหทราบขอมูลพ้ืนท่ีจงึไดมกีารศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนดิพันธุ 

สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า

บานมวงชมุเพือ่เปนขอมลูพืน้ฐานทีใ่ชในการวางแผนจัดการอยางยัง่ยนืตอไป ในการ
ศึกษาทําโดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยท่ีชุมชนมีสวนรวม 
ซึ่งไดแบงพื้นที่สํารวจตามโซนตามความเดนของสังคมพืช จากนั้นทําการวางแปลง
สุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ซึ่งในการสํารวจครั้งน้ี เบ้ืองตนไดทําการ

สํารวจจํานวน 6 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 6,000 ตารางเมตร โดยแบงเปน
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แปลงไมใหญ 3 แปลง พื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร และแปลงปาไผ 3 แปลง 
รวมพ้ืนที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร พบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 12 ชนิด และไผ 1 ชนิด คือ ไผหนาม (ไผปา) และชนิดตนไมที่พบมาก
คือ ขอย ไขเตา และหัด เปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปาท่ีมีความเปนเอกลักษณ 
โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 157 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไม
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 
120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ในสวนของสภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการ
ทดแทนของไมหนุม 4 ชนิด ในอัตรา 153 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไม
อยางนอย 6 ชนิด ในอัตรา 3,973 ตนตอไร ปาชุมนํ้าบานมวงชุมสามารถกักเก็บ
คารบอน 21.89 ตันตอไร

ในปาชุมนํ้าบานมวงชุม พบชนิดไผ 1 ชนิด คือ ไผหนาม มีความหนาแนน 
17 กอตอไร โดยมีการทดแทนของไผในป 2560 ดังนี้ ไผปแรก ซึ่งเปนลําที่สามารถ
ใหหนอในปถัดไป มีความหนาแนน 205 ลําตอไร ไผหนุม 367 ลําตอไร และไผแก 
218 ลําตอไร

กฎระเบียบในการรักษาทรัพยากรปาหนองขอนแกนและเขตอนุรักษ
พันธุสตัวนํ้า :

1. หามตัดไมทําลายปาในเขตอนุรักษปาหนองขอนแกน

2. หามลาสัตวปาทุกชนิดในเขตอนุรักษปาหนองขอนแกน

3. หามจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าและหนองนํ้า
4. หากฝาฝนกฎระเบียบดังกลาวปรับไมเกิน 5,000 บาท

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานครึง่เหนอื หมู 2 ตาํบลครึง่ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดั
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานหลวงใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลครึ่ง 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานสาน หมู 1 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 

 จังหวดัเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ปาชุมชน เนื้อที่ประมาณ 500 ไร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ พื้นที่ทางการเกษตร และทุงนา

ขอมูลประชากรและอาชีพ :

อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของ 27 กิโลเมตร ประชากร 179 ครัวเรือน 

 ประชากร 384 คน ชาย 121 คน หญิง 263 คน
ผูใหญบาน : นายประดิษ บุญถึง โทรศัพท 08 9852 0128
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :

ปาชุมนํ้าบานครึ่ง รวมพื้นที่ 242 ไร ภายในปาชุมนํ้ามีหนองนํ้า 3 แหง คือ 

หนองหลวง หนองปลาบอก และหนองเขียว
ในอดีตพ้ืนท่ีชุมน้ําแหงน้ีเคยเปนพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว วัว ควายของชาวบาน ซึ่ง

ปจจุบันอาชีพนี้ไมมีแลว ชาวบานเปลี่ยนอาชีพทําเกษตรเปนหลัก สวนพื้นที่ปาชุม
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นํา้ท่ีมอียูชาวบานกย็งัเขาไปใชประโยชนในการเกบ็หาของปา จบัปลา และใชไมจาก
ปาตลอดทัง้ป ดานการดแูลรักษาพ้ืนทีป่าชุมนํา้มคีณะกรรมการหมูบานและชาวบาน
ชวยกันดูแลไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาชุมนํ้าและพ้ืนที่ปาชุมชนบนดอย รวมกับ
เทศบาลตาํบลครึง่ใหการสนบัสนนุกจิกรรมปลอยปลาและปลูกปา โดยชาวบานมกีฎ
ระเบียบหามจับปลาและหามตัดไมบริเวณเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 5,000 บาท

พื้นท่ีปาชุมน้ําแหงน้ียังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพนัธุไม สตัวปา และการใชประโยชนของชมุชนโดยรอบ ซึง่ขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทาํการศกึษาเพือ่นําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพืน้ท่ีปาชุมน้ํา เพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานซาววา หมู 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :

ทิศเหนอื ตดิตอกับ บานปาเคาะ หมู 7 ตาํบลบุญเรอืง อาํเภอเชยีงของ 

 จังหวัดเชียงราย

ทิศใต ติดตอกับ บานบุญเรือง หมู 1 ตําบลบุญเรือง 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 47 :



ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานหก หมู 4 ตําบลบุญเรือง 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานบุญเรืองใต หมู 9 ตําบลบุญเรือง 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของ 30 กิโลเมตร ประชากร 199 ครัวเรือน 

 ประชากร 479 คน ชาย 238 คน หญิง 241 คน
ผูใหญบาน :  นายมิ่ง ศรีออน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมนํ้าเนื้อที่ 700 ไร ซึ่งตั้งอยูในเขตตําบลหวยซอ และติดกับแมนํ้าอิง 

ชาวบานไดอนุรักษไวเปนที่เลี้ยงสัตวและใชเปนที่เก็บเกี่ยวแฝก หาฟนและของปา
มาต้ังแตป พ.ศ.2500 ปาชุมน้ําประกอบไปดวยหนองน้ําและบวกขนาดนอยใหญ
กระจายตัวอยูในพื้นที่คือ หนองสามขา หนองบักควาย หนองนาปรัง หนองปูเฒา
หนอยขัน หนองปูเลา บวกปูอินทร บวกผักเฮือก และบวกรองดั้ง หนองนํ้าและบวก
ตางๆ ถอืเปนระบบนเิวศท่ีสาํคัญของผนืปาท่ีชาวบานเขาไปใชประโยชนในการหาปลา 
เก็บผัก และใชนํ้าในการทําเกษตรตามพื้นที่รอบปาชุมนํ้า ปาแหงนี้ไดรับการรับรอง

จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 จากการ

ยืน่คําขอของชาวบานซาววา หมู 3 ตาํบลบุญเรอืง อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ในการขออนุรักษที่ดินปาสาธารณประโยชนปาดอยหลวง ปานํ้ายาว และปานํ้าซอ 
ตามท่ีราษฎรบานซาววาไดอนุรักษปาสงวน ซึ่งตั้งอยูในเขตตําบลหวยซอติดกับ
แมนํ้าอิง และราษฎรไดอนุรักษไวเปนที่เลี้ยงสัตวและใชเปนที่เก็บเก่ียวแฝก หาฟน
และของปามาตัง้แตป 2500 มจีาํนวนเนือ้ที ่700 ไร ซึง่ทางสํานกังานการปฏริปูทีด่นิ

จังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ไดกันพื้นท่ีบริเวณนี้เพื่อการอนุรักษไวเปน

ปาสาธารณประโยชนแลว

ปาชุมน้ําบานซาววาชมุชนไดอนุรกัษและปกปองพืน้ท่ีปามาต้ังแตอดีตไวเปน
พื้นที่เลี้ยงสัตว เก็บเก่ียวหญาแฝก และแหลงอาหาร ปจจุบันปาผืนนี้ยังมีคุณคา 
ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร 

และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาโคก
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และปาชุมนํ้า (seasonal wetland) ทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยา
ทีผ่สมผสานทัง้นเิวศวิทยาปาไมและแมนํา้ เพือ่ใหทราบขอมลูพืน้ทีจ่งึไดทาํการศกึษา
โครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 
รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้าชุมชนบานซาววา เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานที่ใชในการวางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งน้ีโดยใชวิธีการ
วางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยท่ีชุมชนมีสวนรวม โดยไดแบงพ้ืนท่ีสํารวจ
ตามโซนตามความเดนของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 
20 X 50 เมตร ทั้งหมด 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 3,000 ตารางเมตร พบวา
มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 20 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมาก
คอื ขอย เกด็แดง เหมยีด ซึง่เปนไมทีท่นนํา้ทวมและไมในปาเต็งรงัซ่ึงเปนปาทีม่คีวาม
เปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 
117 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 
30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไม
มคีวามสมบรูณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดช้ันความโต สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 20 ชนิด ในอัตรา 92 ตนตอไร 
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 19 ชนิด ในอัตรา 398 ตนตอไร โดยสรุป
จากสภาพโครงสรางปา ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และ

การทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานซาววามีสมบูรณดีเม่ือเทียบกับสภาพ

ปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบ
จากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนซาววากับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชน
บานซาววามีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 5.8 เทา

นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปน

แหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above 
ground carbon) พบวาบริเวณปาชมุชนบานซาววามสีภาพพืน้ทีเ่ปนปาโคกทีม่สีงัคม

ปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึง ซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและ
ชมุแสงเดน มศีกัยภาพเกบ็กักคารบอนกวา 17.89 ตนัตอไร ซึง่ถือวามีศกัยภาพสงูมาก 
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 72.64 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานบุญเรือง หมู 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานบุญเรือง หมู 9 ตําบลบุญเรือง 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานบุญเรือง หมู 1 ตําบลบุญเรือง 

 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานบุญเรือง หมู 1 ตําบลบุญเรือง 

 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทุงนาและปาชุมนํ้า
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :

ปาบุญเรือง หมู 2 เปนสวนหนึ่งผืนปาชุมนํ้าในตําบลบุญเรือง โดยมีเนื้อที่

ประมาณ 1,473 ไร จากผืนปา 3,706 ไรของท้ังตําบล ผนืปาดังกลาวชมุชนไดปกปอง
พื้นท่ีปามาตั้งแตอดีตจากการเขามาของนายทุนโรงบมยาสูบ ปจจุบันปาชุมน้ําน้ี
ยงัมคีณุคา ความสําคญัตอวถิชีวีติของชุมชนเน่ืองจากเปนแหลงพชือาหาร ไมใชสอย 
สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal 
wetland) และแกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยา

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ทีผ่สมผสานทัง้นเิวศวิทยาปาไมและแมนํา้ เพือ่ใหทราบขอมลูพืน้ทีจ่งึไดทาํการศกึษา
โครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 
รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีใชในการ
วางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยาง
แบบจาํแนกชัน้โดยทีช่มุชนมสีวนรวม โดยไดแบงพ้ืนท่ีสาํรวจตามโซนตามความเดน
ของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร โซนละ 
3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 9,000 ตารางเมตร พบวามีความหลากหลายของ
ชนิดตนไมอยางนอย 27 ชนิด และจากการสํารวจเพิ่มเติมพบตนไมอยางนอย 
60 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ชุมแสง หัด ทองกวาว ซึ่งเปนไมที่ทน
นํ้าทวมซ่ึงเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณ โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 
122 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 
30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกช้ัน ซึ่งถือวา
ตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชั้นความโต สภาพ
การทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 23 ชนิด ในอัตรา 
835 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 11 ชนดิ ในอตัรา 2,204 ตนตอไร 
โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความหลากหลายของชนดิ ความหนาแนนของตนไม 
และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมน้ําบุญเรืองมีความสมบูรณดีเม่ือเทียบกับ

สภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทัว่ไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม ทัง้น้ีเม่ือเปรยีบเทยีบ

จากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบุญเรืองกับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชน

บานบุญเรืองมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 8 เทา
จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปนแหลงเก็บกัก

คารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground 

carbon) พบวาบริเวณปาชุมน้ําท่ีนํ้าทวมถึงซ่ึงเปนสังคมพืชท่ีมีขอยและชุมแสงเดน 
มศีกัยภาพเกบ็กกัคารบอนกวา 26 ตนัตอไร ซึง่ถอืวามีศกัยภาพสงูมาก ในสวนพืน้ท่ี
ปาชุมน้ําท่ีมปีาเบญจพรรณ (ปาผสม) และไผปนจะมศีกัยภาพเกบ็กักคารบอน 12-13 
ตนัตอไร โดยรวมพบวาปจจบุนัมกีารเก็บกกัคารบอนเหนือดนิรวม 17,247 ตนัคารบอน 
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดกวา 79,536 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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นอกจากนั้นแลวยังพบพันธุปลาทองถิ่น 87 ชนิด และกุง 1 ชนิด พันธุปลา
ตางถิ่น 16 ชนิด พืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 38 ชนิด และที่เปนทั้งพืชอาหาร
และพชืสมนุไพร 15 ชนิด สวนสตัวเลีย้งลูกดวยนม สตัวปก สตัวสะเทนินํา้สะเทนิบก 
และสัตวเล้ือยคลาน พบชนิดสัตวทั้งหมด 104 ชนิด ดังน้ี สัตวปก พบ 79 ชนิด 
สตัวเล้ียงลูกดวยนม พบ 8 ชนดิ สตัวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา พบ 13 ชนดิ และสัตวเล้ือยคลาน 
พบ 4 ชนิด

กฎระเบียบการเก็บหาของปาในพื้นที่ชุมนํ้า เชน ผัก เห็ด หนอไม ชาวบาน
สามารถเกบ็หาเพ่ือนําไปบริโภคในครัวเรอืนได หามมใิหหาจาํนวนมากเกินเพือ่นําไปขาย 
ดานไมใชสอย เชน ไมทําฟนหรือใชสอยอื่นๆ ใหเก็บหาจากกิ่งไมและไมขนาดเล็ก
ทีต่ายแลว หามมใิหมกีารตัดตนไมขนาดใหญ สวนการใชไมตนขนาดใหญ หามตดัไม
ขนาดใหญโดยเด็ดขาด หากมคีวามจําเปนใชไมขนาดใหญใหพิจารณาไมที่ตายแลว 
โดยนําเรื่องเขาที่ประชุมหมูบานเพื่อมีมติและพิจารณาเปนครั้งๆ ไป

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานแดนเมือง หมู 6 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานตนปลอง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ตดิตอกบั บานงามเมอืง ตาํบลยางฮอม อาํเภอเชียงขุนตาล 
 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ดอยยาว

ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 140 หลังคา ประชากร 517 คน บานแดนเมืองมีประชากร

 ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ 30 หลังคาเรอืน ศาสนาครสิต 110 หลังคา อยูรวมกนัฉนัพี่
 ฉนันองและญาติมิตร

ผูใหญบาน : นายบุญผาย วงศษาคํา โทรศัพท 08 2889 2968

สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมนํา้บานแดนเมอืง ตัง้อยูรมิฝงแมนํา้องิดานทายของหมูบาน ขนาดพืน้ที่ 

300 ไร ยงัไมมหีนงัสอืสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) รบัรอง เปนปาชุมนํา้ทีส่มบรูณ ลกัษณะ
ของปาเปนตนไมขนาดใหญ เชน ขอย ชุมแสง และไผ เปนตน ชาวบานใชประโยชน

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ในการเกบ็พืชผกั หนอไม เหด็ ตามฤดูกาล นอกจากน้ันชาวบานยงัใชในการเลีย้งสตัว 
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้มีสัตวปานานาชนิดอยูอาศัยประจําถิ่น และสัตวที่อพยพเขามา
ในชวงฤดหูนาว เชน ไกปา นกเปดน้ํา นกตีนเทยีน เปนตน ทางดานหนองนํา้ม ี2 แหง
ขนาดใหญทีไ่ดรบัการขดุลอกปรับปรงุเปนแหลงเกบ็นํา้ ชาวบานใชนํา้ในการทําการเกษตร
ดวยวิธีสูบนํ้า นอกจากนั้นแลวชาวบานยังลงหาปลาในหนองนํ้าทั้งสองแหง

พืน้ท่ีชุมนํา้บานแดนเมอืงยงัไมมกีารศกึษารายละเอยีดและความสมบูรณของ
พืน้ท่ีปา ชาวบานมขีอเสนออยากจะมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศตอไป

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานงามเมือง หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 

 จังหวัดเชียงราย
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานแดนเมือง หมู 6 ตําบลบุญเรือง 

 อําเภอเชียงของ

ทิศใต ติดตอกับ บานนํ้าแพร หมู 14 หมู 19 ตําบลยางฮอม 
 อําเภอขุนตาล
ทิศตะวันออก ตดิตอกับ เขตดอยยาว ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานแมตํ๋า ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 36 หลังคา ประชากร 120 คน นับถือศาสนาคริสต
ผูใหญบาน : นายสมศักดิ์ พรมธิ
ผูนํา : นายถนอม อุตมะ
หมูบานงามเมืองเดมิขึน้กบับานน้ําแพร หมู 4 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล 

มีผูชวยผูใหญบาน 1 คน คือนายเกีย อุตมะ มาตั้งแต พ.ศ.2508 ในป พ.ศ.2512 
ไดแยกเปนบานงามเมือง หมู 11 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีนายยาเพชร 
สมศักดิ์ เปนผูใหญบานคนแรก บริเวณบานงามเมืองมีลําหวยแดนเมืองไหลผาน
หมูบาน และเปนเขตแบงแยกบานแดนเมืองและเขตอําเภอเชียงของ สวนดานทาย
หมูบานมีแมนํ้าอิงไหลผาน

สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :

ระบบนิเวศในพื้นที่ชุมนํ้าและความหลากหลาย :
บานงามเมืองเปนชุมชนท่ีตัง้อยูในชวงแมนํา้อิงตอนลาง มลีกัษณะเปนพ้ืนท่ี

ราบลุมขนาดใหญมีนํ้าทวมถึง ชวงนํ้าหลากไดรับอิทธิพลนํ้าจากแมนํ้าโขง ลํานํ้าอิง

ชวงนี้มีความกวางประมาณ 150-200 เมตร มีลักษณะของหนองนํ้าและปาริมนํ้า 

ซึ่งหนองนํ้าในบริเวณบานงามเมืองมีความสัมพันธกับแมนํ้าอิงในชวงน้ําหลาก 
โดยจะมีฮองนํ้า (รองนํ้า) ขนาดเล็กไหลเชื่อมระหวางหนองกับแมนํ้าอิง หนองน้ํา
ชวงบานงามเมืองมีทั้งหมด 14 หนอง ประกอบดวย หนองผักไผ หนองปลาก้ัง 
หนองปลาขาว หนองงูเหลือม หนองหมด หนองเหม็น หนองกระแซะ หนองโอสถ 

หนองบึงหลวง หนองเฮี้ย หนองเหมือด หนองแมรอบ หนองขวงเจิง และปากาว

ประเภท จํานวนพื้นที่

ปาชุมนํ้า 172 ไร

ปาตนนํ้า (ปาดอย)
ปาบนดอย 300 ไร

ปาชุมชน 250 ไร

ปาอนุรักษ 100 ไร

ปาใชสอย ปาบนดอย 50 ไร

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ปารมินํา้ เปนปาทีน่ํา้ทวมถงึในชวงนํา้หลาก ตามความองคความรูของชาวบาน
งามเมือง แบงเปน 4 แหง คือปาขอย ปาขวงเจิง ปาเกากึม และปาเกาสุมแสง 
รวมมีพื้นที่ประมาณ 170 ไร จากการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของชุมชน พบตนไม 
54 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด เถาวัลย 17 ชนิด รวม 93 ชนิด

จากการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมชนบานงามเมือง โดยใชวิธี
การวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยแบงพ้ืนท่ีสาํรวจตามโซนตามความเดน
ของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร โซนละ 
1 แปลง (รวมพื้นท่ีสํารวจ 4,000 ตารางเมตร) พื้นท่ีปาของบานงามเมืองมีความ
หลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 86 ชนิด โดยพบชนิดพืชในปาชุมนํ้า 9 ชนิด 
โดยพบตนกระทุงคลองมากท่ีสดุ มคีวามหนาแนน 48 ตนตอไร มคีวามหนาแนนรวม
ของไมใหญทัง้หมด 150 ตนตอไร ไมหนุมพบ 3 ชนดิ มคีวามหนาแนน 190 ตนตอไร 
และลกูไมพบ 9 ชนดิ มคีวามหนาแนน 10,320 ตนตอไร ปาดบิแลงบรเิวณตาดผาขาว 
24 ชนิด โดยพบตนมะมวงเลือดมากที่สุด มีความหนาแนน 35 ตนตอไร มีความ
หนาแนนรวมของไมใหญทัง้หมด 134 ตนตอไร ไมหนุมพบ 17 ชนิด มคีวามหนาแนน 
335 ตนตอไร และลูกไมพบ 10 ชนิด มีความหนาแนน 2,640 ตนตอไร ปาดิบแลง
บริเวณขอนลําไย 32 ชนิด โดยพบตนมะไฟมากที่สุด มีความหนาแนน 24 ตนตอไร 

มีความหนาแนนรวมของไมใหญทั้งหมด 126 ตนตอไร ไมหนุมพบ 23 ชนิด มีความ

หนาแนน 320 ตนตอไร และลูกไมพบ 18 ชนิด มีความหนาแนน 4,480 ตนตอไร 
ปาเต็งรัง 20 ชนิด โดยพบตนเปามากที่สุด มีความหนาแนน 56 ตนตอไร มีความ
หนาแนนรวมของไมใหญทัง้หมด 170 ตนตอไร ไมหนุมพบ 4 ชนดิ มคีวามหนาแนน 
20 ตนตอไร และลูกไมพบ 8 ชนิด มีความหนาแนน 120 ตนตอไร ทั้ง 4 โซนมีการ

กระจายของตนไมขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญตัง้แตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถงึความโต

วัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของ
โครงสรางการกระจายตามขนาดชั้นความโต โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ
หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ 
ปาชุมชนบานงามเมืองมีความสมบูรณดีเมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณและ

ปาเต็งรังท่ีสมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม นอกจากน้ีจากสภาพความ
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อดุมสมบูรณของตนไมในพ้ืนทีพ่บวายงัเปนแหลงเก็บกกัคารบอนเปนอยางด ีจากการ
ศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชน
บานงามเมืองมีศักยภาพเก็บกักคารบอนเฉลี่ยกวา 18.37 ตันตอไร ซึ่งถือวา
มีศักยภาพสูงมาก

ความหลากหลายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ภายในพ้ืนที่ปาชุมชนบานงามเมือง ในชวงวันที่ 14-15 
มีนาคม 2559 พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 9 ชนิด สัตวปก 107 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 
17 ชนิด สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 13 ชนิด และนก 51 ชนิด

แหลงนํ้าธรรมชาติในชุมชน :
1. หนองขวงเจิง เนื้อที่ 60 ไร
2. หนองแซะ เนื้อที่ 4 ไร
3. หนองหมด เนื้อที่ 7 ไร
4. หนองแมรอบ เนื้อที่ 4 ไร
5. หนองปากาว เนื้อที่ 3 ไร
6. หนองปากั๋ง เนื้อที่ 4 ไร
7. บวกงูเหลือม เนื้อที่ 3 ไร
8. หนองเหม็น เนื้อที่ 9 ไร

9. หนองบวกเหมือด

10. บวกหญาหวาย เนื้อที่ 4 ไร
11. หนองปาขาว เนื้อที่ 6.5 ไร
12. บวกผักไผ เนื้อที่ 12 ไร

13. หนองฮองแฮง เนื้อที่ 4 ไร

14. หนองปงหวาง เนื้อที่ 5 ไร
15. หนองแกะแงะ เนื้อที่ 6 ไร
16. หนองโบสถ เนื้อที่ 4 ไร

17. หนองหญางู เนื้อที่ 2 ไร
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กฎระเบียบวาดวยขอหาม บานงามเมือง :
1. หามตัดไมยืนตนและไมใชสอยในเขตชุมชน หากฝาฝนมีระเบียบดังนี้
 1.1 ไมยืนตนทุกชนิด ปรับตนละ 1,000-10,000 บาท พรอมทั้งสงตัวให

เจาหนาที่ดําเนินการ
 1.2 ไมไผ ไมซาง ไมบง ปรับตนละ 100-500 บาท
 1.3 ไมใหผล มะมวง มะไฟ ตนเก๋ียง ตนตาล และตนตาว ปรับตนละ 

500-2,000 บาท
2. หามช็อตปลา ระเบิดปลา หรือใชเคร่ืองมือดักจับในเขตอนุรักษนํ้าและ

สตัวนํา้ทุกชนดิ (เขตวงัขอนใต) ฝาฝนปรับ 1,000-10,000 บาท หรอืสงตวัใหเจาหนาที่
ทางอําเภอดําเนินการตามกฎหมาย

3. หามจุดไฟเผาปาในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับไรละ 1,000-10,000 บาท 
หรือสงตัวใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย

4. หามบกุรุกทําไรในเขตปาชุมชน หากฝาฝนจะสงตัวใหเจาหนาท่ีดาํเนนิการ
ตามกฎหมาย หามลาสัตวในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับตัวละ 500-1,000 บาท

5. หนอ เห็ด มดแดง เก็บกินไดแตหามขาย
6. หามหานํา้ผ้ึง ตวัตอ ทกุชนิด ในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับรังละ 500-1,000 

บาท

7. หามนํากลวยไมปาไปขาย ผูใดฝาฝนปรับ 500-1,000 บาท หรือท้ังจํา

ทั้งปรับ ผูใดแจงขาวสารผูฝาฝนจะไดรับเงิน 30% ของเงินปรับ
8. บุคคลใดตัดไมหาฝาฝนในเขตปาชุมชน ปาสาธารณะหมูบาน ปาขวง

เจิง ปาขอย ผูใดฝาฝนปรับ 500-1,000 บาท

9. ผูใดทําลายทรัพยากร เชน แร ผูใดฝาฝนจะใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม

กฎหมาย
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานนํ้าแพร ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานงามเมือง หมู 11 ตําบลยางฮอม 
 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานทุงศรีเกิด หมู 3 ตําบลยางฮอม 
 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาดอยยาว

ทิศตะวันตก ตดิตอกับ แมนํา้องิ และอาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
1. บานนํ้าแพร หมู 4 จํานวน 146 ครัวเรือน ประชากร 587 คน

2. บานนํ้าแพรเหนือ หมู 14 จํานวน 119 ครัวเรือน ประชากร 524 คน

3. บานน้ําแพรใต หมู 19 จาํนวนประชากร 537 คน ชาย 254 คน หญงิ 283 คน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมนํ้า ปาโคงมน ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอิง พบตนไมประเภทที่ทนตอนํ้าทวม

ขัง เชน ขอย ชุมแสง และกวาว เปนตน พื้นท่ีแหงน้ีเปนแหลงวางไขของปลา
ในฤดูนํ้าหลาก นอกจากนั้นยังเปนพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวและเก็บพืชผักตามฤดูกาลของ
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ชุมชน ทางชุมชนไดกําหนดเปนพื้นที่ปาอนุรักษในป พ.ศ.2545 และทําพิธีบวชปา
สืบชะตาแมนํ้าในป พ.ศ.2549

ในพื้นที่ปาและพื้นรอบๆ ปา มีหนองนํ้า 8 แหง คือ 1) บวกเกางิ้ว 2) หนอง
โกง เนื้อที่ 70 ไร 3) หนองเหี้ย เนื้อที่ 10 ไร 4) หนองปงหลวง เนื้อที่ 30 ไร 5) หนอง
ปงนอย 6) หนองปลาฝา 7) บวกดินดาก และ 8) บวกยาแดง

การจัดการพื้นที่และหนองนํ้า :
บานน้ําแพรอยูในเขตพ้ืนที่ลุ มนํ้าอิงตอนปลาย ชุมชนสวนใหญมีอาชีพ

ทําการเกษตร พื้นท่ีตั้งอยูที่ราบระหวางเทือกเขาดอยยาวและมีแมนํ้าอิงไหลผาน 
วิถีชุมชนจึงพ่ึงพาอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติมาต้ังแตอดีต 
เม่ือระยะเวลาผานไปจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน สงผลตอการใชทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
ป พ.ศ.2517-2521 ปาชุมชนบนดอยยาวมกีารสัมปทานตดัไม การทําเหมืองแร และ
การทําไรขาวโพด มีการบุกรุกพื้นที่ปา สงผลทําใหปาเกิดความเสือ่มโทรม นํ้าแหง 
ทางชุมชนไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจึงไดวางแผนจัดทําเปนปาชุมชนรวมกับ
หนวยงานในทองถ่ิน และมีกฎระเบียบควบคุมการใชประโยชนจากปา โดยมีคณะ
กรรมการหมูบานทําหนาที่ดูแลรักษาปารวมกัน และทําการยายพื้นที่ทําเกษตรจาก
บนดอยไปยังที่ราบริมแมนํ้าอิงทางทิศตะวันตกซึ่งเปนที่สาธารณะหมูบานแบงให

คนในหมูบานเปนพ้ืนท่ีทาํกิน ตามกรรมสิทธ์ิหนาหมู โดยจัดเกบ็คาเชาท่ีดนิ ทางดาน
การจดัการหนองน้ํา เปดใหคนในชุมชนเชาสูบน้ําทําการเกษตร โดยกาํหนดอัตราคา

เชา ตามความเหมาะสมและขนาดของหนองนํ้า โดยมีกฎกติกา มีมาตรการวางเสา

หลกัระดบัน้ําในหนองน้ําทกุแหง หากสบูนํา้ไปใชจนถึงระดบัทีก่าํหนดตองหยดุใชนํา้
ในหนองแหงนั้น หามมิใหมีการสูบนํ้าไปใชจนหนองนํ้าแหงขอด เพื่อเปนการรักษา
ระบบนิเวศหนองน้ํา ซึง่รายไดทัง้หมดจากการเชาหนองนํา้จะนาํไปพัฒนาชุมชนดาน

ตางๆ หรือใชในกิจกรรมของหมูบาน
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานทุงศรีเกิด หมู 3 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
 จังหวัดเชียงราย

ผูใหญบาน : นายนริด สุขคําฟอง
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานนํ้าแพร ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
 จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานปาบง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 

 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาดอยยาว

ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง และอําเภอพญาเม็งราย
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
เดิมชื่อบานทุง ตําบลนํ้าแพร อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ชาวบานรุนแรก

อพยพมาจากจังหวัดนานเม่ือกวา 200 ปที่แลว โดยมีพออุยหนาน ใจธิ เปนผูนํา

การอพยพครอบครัวจํานวน 12 ครอบครัวมาตัง้บานเรือนอยู ณ บริเวณบานน้ําแพร

ในปจจบุนั และมทีีด่นิทาํนาอยูบริเวณบานทุงศรีเกดิในปจจบุนั ในสมัยกอนการเดนิทาง
มาทํานายากลําบากมากเพราะเปนปาทึบมีอันตรายจากสัตวปา ตอมาจึงพากันมา
ตั้งปางสําหรับพักอาศัยในชวงฤดูทํานาและปลูกบานเรือนอยูอาศัยถาวรมากขึ้น

จนขยายตัวเปนหมูบานเล็กๆ ในป พ.ศ.2430 ไดตั้งหมูบานขึ้นโดยใชชื่อวาบานทุง 
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ใชคําที่มาจากคําวา ทุงนา ที่ชาวบานทํามาหากิน สวนคําวาศรีเกิดไดตั้งเพ่ิมเติม
ในภายหลัง โดยนําเอาช่ือวัดศรีเกิดมาผนวกตอทายเขากับชื่อเดิม จึงกลายเปน
บานทุงศรีเกิดถึงปจจุบัน

พื้นที่ชุมนํ้าปาถอน ขนาดพื้นที่ 138 ไร 3 งาน 21 ตารางวา มีหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบาน เปนปาชุมนํ้าอยูใกล
ปาชาเกาของหมูบาน พืน้ทีโ่ดยรวมของปาจะเปนสนัดอนตดิกบัแมนํา้องิ และเชือ่มตอ
เปนปาผืนเดียวกับปาชุมนํ้าบานปาบง โดยมีรองนํ้า (ฮองนํ้า) ไหลเชื่อมกับแมนํ้าอิง 
และมลีาํหวยปาแดงไหลจากดอยลงแมนํา้อิงผานปาชุมน้ํา ชาวบานเรยีกช่ือปาชุมน้ํา
แหงน้ีวาปาถอน ตามลักษณะพืน้ท่ีทีม่ตีนถอนขึน้เปนจํานวนมาก โดยตนไมสวนใหญ
ทีพ่บ เชน ถอน ขอย ฉาํฉา โตม มะคา และประดู เปนตน ในพืน้ทีป่าชุมนํา้มหีนองนํา้ 
3 แหง คือ หนองแซะ หนองสลาบ และหนองมะแง็ง

การใชประโยชนชาวบานเขาไปเก็บพืชผักอาหารในปาตามฤดูกาล เก็บเห็ด 
หาสัตวและแมลง ตลอดทั้งป

พื้นท่ีปาชุมน้ําแหงน้ียังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพันธุไม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชน ซึ่งขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทําการศึกษาเพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีปาชุมน้ํา
ใหเปนแหลงเรยีนรู เปนพ้ืนท่ีอาหารของชาวบาน และมีการกําหนดขอบเขตทีช่ดัเจน
เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาชุมนํ้าในอนาคต

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานปาบง หมู 1 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวัด
 เชียงราย

ผูใหญบาน : นายอิทธิมนต สุขศรี
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานทุงศรีเกิด ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
 จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานปาแดง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 

 จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาดอยยาว

ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง และอําเภอพญาเม็งราย
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมน้ํานอกทุง มพีืน้ท่ีตดิกบัแมนํา้องิรวมเน้ือที ่227 ไร ตดิกบัผืนปาชุมน้ํา

บานทุงศรีเกิด โดยมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชน 

โดยชาวเขาไปใชประโยชนในการเก็บผัก หาหนอไม เก็บฟน และหาปลาในหนองน้ํา 

ในพืน้ท่ีปาชุมน้ํานอกทุงมหีนองน้ํา 3 แหง คอื หนองโบส เนือ้ที ่26 ไร หนองสลาบญุ 
และหนองกวาง ในดานตนไมที่พบสวนใหญคือ ตนกวาว ตนแซะ ตนมะหา และ
ตนขอย เปนตน ในอดีตชาวบานเคยใชเปนพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร 

เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากนํ้าทวมทุกป ชาวบานจึงเลิกทําการเกษตรในพื้นที่ดังกลาว

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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พื้นท่ีปาชุมน้ําแหงน้ียังไมมีการศึกษารวบรวมขอมูลดานความหลากหลาย
ของพนัธุไม สตัวปา และการใชประโยชนของชมุชน ซึง่ขอเสนอของชาวบานอยากจะ
ทําการศึกษาเพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า เพื่อเปน
แหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานตา หมู 10 ตาํบลตา อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย
ผูใหญบาน : นายรุง พิรันคํา

อาณาเขตติดตอ :

ทิศเหนือ ติดตอกับ แมนํ้าอิง ทุงนาและพื้นที่ทางการเกษตร
ทิศใต ตดิตอกับ พืน้ทีชุ่มนํา้หนองปลาโอและพืน้ทีท่างการเกษตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง และอําเภอพญาเม็งราย
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :

ปาชุมชนหนองปาโอ หรือปาพื้นบาน เนื้อที่จํานวน 528 ไร เดิมเปนพื้นที่

ของราษฎรตําบลตา หมู 6 และหมู 7 ในป พ.ศ.2506 ราษฎรทั้งสองหมูบานมีมติ
ใหปาหนองปาโอเปนสถานที่สําหรับเลี้ยงสัตวของหมูบาน ซึ่งสถานที่เลี้ยงสัตวเดิม
คือหนองนกฟอน ชาวบานไมสามารถนําสัตวไปเลี้ยงไดสะดวก และถูกกลาวหาวา
บกุรกุทีด่นิทํากนิ ผูใหญบานหมู 6 ในขณะนัน้ไดรวมกนักบันายคาํหลา รกัแม นายใจ 
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จันตะวงศ นายเขียว รูทํานอง นายชุม ปญญา และราษฎรสวนใหญ เห็นวาควรจะ
จดทะเบียนท่ีดนิดงักลาวเปนทีส่าธารณะสวนรวมของหมูบาน เพือ่ใชประโยชนรวมกนั
อยางถูกตอง จงึมีการยืน่ขอขึน้ทะเบยีนเอกสารหนงัสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) 
รับรองการใชประโยชนของชาวบานมาจนถึงปจจุบัน เปนเอกสารสิทธิ์ที่สาธารณะ
ของหมูบาน หมู 6, 7, 13 และ 15 ราษฎรท้ัง 4 หมูบานไดใชประโยชนรวมกัน 
ป พ.ศ.2542 ไดมโีครงการอบรมหลกัสูตร “ปาชุมชน” โครงการปาพ้ืนบานอาหารชมุชน 
ประกอบกับอาชีพการเลี้ยงวัว ควายหมดไป ทางคณะกรรมการจึงมีมติใหจัดตั้ง
เปนปาพื้นบานอาหารชุมชน ใชชื่อวา “ปาชุมชนหนองปลาโอ”

ในพืน้ท่ีปาชุมน้ํามีหนองน้ําขนาดใหญ 6 หนอง คอื หนองปลาโอ หนองนอย 
หนองบวกปลาขาว หนองบวกแซะซุม หนองหลง และหนองบวกปาคา ซึ่งพื้นที่ปา
แบงออกเปน 3 โซนตามหลักระบบนิเวศที่ชาวบานใชประโยชน คือ รองยาคําแปง 
รองปูนนท และรองบวกมะขาว โดยฮองนํา้ (รองนํา้) 2 รอง คอื ฮองแฮด และฮองสลาบ 
ไหลเชื่อมกับแมนํ้าอิง พื้นที่ปาชุมนํ้ามีถนนรอบ 2 เสนทาง เพื่อเปนแนวกันไฟ และ
มีรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตลอม 2 ดาน ซึ่งอยูในดานท่ีติดกับพื้นที่ทางการเกษตร
ของชาวบาน เพื่อปองกันการบุกรุกปาชุมนํ้า โดยมีคณะกรรมการปาชุมชนหนอง
ปลาโอทีม่าจากตัวแทนชาวบาน 10 คน และสมาชกิเทศบาลตาํบลตา 4 คน จากหมู 
6, 7, 13 และ 15 เปนกรรมการและที่ปรึกษา

รายงานผลการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพ

การทดแทนตามธรรมชาติและปริมาณการเก็บกักคารบอนในพ้ืนที่ปาชุมนํ้าชุมชน
บานตา ปาหนองปลาโอ ผืนปาดังกลาวชุมชนไดปกปองพื้นท่ีปามาตั้งแตอดีตจาก
การเขามาของนายทุน ปจจุบันปาชุมนํ้าน้ียังมีคุณคา ความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชมุชนเน่ืองจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสตัวนํา้

ในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal wetland) และ

แกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นท่ีมีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสาน

ทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมนํ้า เพื่อใหทราบขอมูลพื้นที่จึงไดทําการศึกษาโครงสราง
ปา ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมท้ังปริมาณ
การเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้าชุมชนบานตา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการ

วางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยาง
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แบบจาํแนกชัน้โดยทีช่มุชนมสีวนรวม โดยไดแบงพ้ืนท่ีสาํรวจตามโซนตามความเดน
ของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร 3 แปลง 
รวมพ้ืนทีส่าํรวจทัง้หมด 3,000 ตารางเมตร พบวามคีวามหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 41 ชนิด (ยังไมรวมนอกแปลงสํารวจ) โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ 
ขอย มะเค็ด และเคาะ ซึ่งเปนไมที่ทนน้ําทวมซ่ึงเปนปาท่ีมีความเปนเอกลักษณ 
โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไม
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 
120 เซนตเิมตรครบทุกชัน้ ซึง่ถอืวาตนไมมคีวามสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจาย
ตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของ
ไมหนุมกวา 36 ชนิด ในอัตรา 1,500 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 
29 ชนิด ในอัตรา 12,320 ตนตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา การกระจาย
ตามช้ันความโต ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทน
ตามธรรมชาติ ปาชุมน้ําบานตามีความสมบูรณดี มีความเปนเอกลักษณในบริเวณ
นํ้าทวมถึง ซึ่งสังคมพืชมีการปรับตัวอยูในระบบน้ําทวมกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า
ตามฤดูกาล (seasonal wetland) เปนแหลงที่ปลา สัตวนํ้าจากแมนํ้าอิง แมนํ้าโขง
ไดเขามาวางไขเปนพื้นที่ขยายพันธุและเพาะเล้ียงสัตววัยออนของปลาและสัตวนํ้า
ที่สําคญัในพื้นที่ลุมนํ้าอิง

นอกจากน้ีจากสภาพความอดุมสมบรูณของตนไมในพืน้ท่ีพบวายังเปนแหลง

เกบ็กกัคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนอืดนิ (above ground 
carbon) พบวาบรเิวณปาชุมนํา้ทีน่ํา้ทวมถงึซึง่เปนสงัคมพืชทีม่ขีอยและเคด็เดน มศีกัยภาพ

เกบ็กกัคารบอนกวา 15.58 ตนัตอไรซึง่ถอืวามศีกัยภาพสงูมาก โดยรวมพบวาปจจบุนั

ปาชุมนํา้ชมุชนบานตามกีารเก็บกักคารบอนเหนือดินรวมประมาณ 8,226 ตนัคารบอน
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานชวา หมู 3 ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัด
 เชียงราย

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ ติดตอกับ บานสันทรายงาม หมู 2 ตําบลสันทรายงาม 
 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต ติดตอกับ บานใหมสันทราย หมู 7 ตําบลสันทรายงาม 
 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานหวยไคร ตําบลเวียง อําเภอเทิง 

 จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานสันสะอาด หมู 4 ตําบลไมยา 

 อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากที่วาการอําเภอเทิง 7 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดเชียงราย 

 68 กโิลเมตร ประชากร 235 ครวัเรอืน รวม 1,115 คน อาชีพหลกัเกษตรกรรม

สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :

เดิมบริเวณแหงนี้เปนพื้นที่รกราง ชาวบานใกลเคียงและชาวบานตําบลไมยา 
ตําบลงิ้ว ใชเปนที่เลี้ยงสัตว วัว ควาย โดยมาตั้งปางพัก เลี้ยงวัว ควาย อยูบริเวณนี้
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ซึ่งมีแมนํ้าอิงไหลผาน มีปู ปลา อุดมสมบูรณ เม่ือถึงฤดูฝนบริเวณพื้นท่ีนี้นํ้าก็จะ
ทวมขัง ชาวบานจะก็นําสัตวเลี้ยง วัว ควาย กลับหมูบาน

ป พ.ศ.2495 ไดมีกลุมบุคคลซ่ึงอพยพเดินทางมาจากภาคอีสานและจาก
หลากหลายจงัหวดัเขามาหาแหลงทีอ่ยูอาศยัทาํมาหากนิ เมือ่เหน็ความอดุมสมบูรณ
ของพ้ืนท่ีแหงน้ีจึงพากันบุกเบิกแผวถางพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังชุมชนข้ึน และขยายจํานวน
ครัวเรือนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญมาจึงปจจุบัน

ปาชุมนํา้วงัเสอื เนือ้ที ่250 ไร อยูในพืน้ทีข่องผืนปาชุมนํา้หนองชมุแสง เนือ้ที่
ทั้งหมดจํานวน 400 ไร จากเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) แบงให
สํานักสงฆวังแฮด และโรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม ใชประโยชนรวมเนื้อที่ 150 ไร 
ปาชุมนํ้าวังเสือมีหนองนํ้าขนาดใหญ 1 แหงคือ หนองแสง เนื้อที่ 60 ไร มีรองนํ้า 
(ฮองน้ํา) และท่ีลุม เปนพ้ืนท่ีเช่ือมกบัแมนํา้อิง ไหลเขาออกทกุๆ ปในชวงฤดูนํา้หลาก 
ปจจุบันอยูในการดูแลของเทศบาลตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ชาวบานโดยรอบเขาไปใชประโยชนในการเกบ็หาของปา หนอไม ผกั เห็ด ตามฤดูกาล 
นอกจากน้ันยังใชไมใชสอยจากปาและเกบ็ฟนจากกิง่ไมแหงหรือไมทีต่ายแลวเทาน้ัน 
หามตัดไมขนาดใหญและหามบุกรุกพื้นที่ปา ดานพันธุไมที่พบคือ ไผ ขอย มะเดื่อ 
ชุมแสง และกวาว เปนตน

พื้นท่ีปาชุมน้ําแหงน้ียังไมมีการศึกษารวบรวมขอมูลดานความหลากหลาย

ของพันธุไม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชน ซึ่งขอเสนอของชาวบานอยาก

จะทําการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นท่ีปาชุมน้ําเพื่อเปน

แหลงเรยีนรู และทางเทศบาลมีแผนในการทําถนนรอบปาวงัเสอืเพือ่เปนแนวปองกนั
การบุกรุก และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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1. นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ที่เช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน สงเสริมการคาและการลงทนุ ทีส่าํคัญเพ่ือเตรียมการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จงึไดกาํหนดใหตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้
รวมทั้งหมด 10 พื้นที่ ไดแก ตาก สระแกว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี และนราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการ

สนับสนุนและสงเสริมดานตางๆ ทําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การใช

สิทธิประโยชน ทั้งในรูปแบบภาษีและไมใชภาษี ตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
และมาตรการอาํนวยความสะดวกดานอืน่ๆ นอกจากนัน้นักลงทุนจะไดรบั
สิทธิประโยชนจากแรงงานตางดาวที่สามารถเขามาทํางานในโครงการ

ได นอกจากน้ันรัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการจัดหา

พื้นที่ใหเชาในการลงทุนประกอบการ
ธุรกิจท่ีเหมาะกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได แก  

1) อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมาก 2) อุตสาหกรรมที่ตองพ่ึงพา
วตัถุดบิจากประเทศเพือ่นบาน 3) ธรุกิจการคาชายแดนทีต่องตัง้คลังสินคา

และศูนยกระจายสินคาสงตอไปจําหนายประเทศเพื่อนบาน 4) ธุรกิจ

สนับสนุนการทองเท่ียวและบริการท่ีหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัว
ชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภัยคุกคามพื้นที่ชุ�มนํ้าลุ�มนํ้าอิง
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จังหวัดเชียงราย คือ 1 ใน 10 พื้นที่ประกาศกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 2 มีคําสั่งประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตําบล 
3 อาํเภอ ไดแก อาํเภอแมสาย อาํเภอเชยีงแสน และอาํเภอเชยีงของ ซึง่ตามประกาศ
ดงักลาวในสวนของอาํเภอเชยีงของครอบคลมุพ้ืนท่ี 7 ตาํบล ไดแก ตาํบลครึง่ บญุเรือง 
ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน และหวยซอ

ดวยศักยภาพพื้นท่ีของอําเภอเชียงของ ตามบทบาทของพ้ืนท่ีประตูการคา
สูจนีตะวันออก เสนทางทองเท่ียวหลวงพระบาง พืน้ท่ีเชียงของจงึถูกวางเร่ืองการคา
การทองเทีย่ว ศนูยขนสงตอเนือ่ง พืน้ทีศ่นูยโลจสิตกิส พาณชิยกรรม เปนตน ซึง่จากการ
วางแผนจะมีกลุมกิจการเปาหมายที่สามารถลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
ไดแก 1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ 2) กิจการสนับสนุน
การทองเท่ียว 3) กิจการโลจิสติกส 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) การผลิตยา 
6) การผลิตเครื่องมือแพทย 7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และเครื่องหนัง 
8) การผลิตเคร่ืองเรือน 9) อุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ 10) การผลิต
พลาสติก

จากกลุมตัวอยางที่กลาวมาขางตนของธุรกิจที่จะลงทุนในพื้นที่ สิ่งที่สําคัญ
อนัดับแรกคือ การจัดหาทีด่นิในการรองรับกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนภายใตนโยบาย
ดงักลาว ซึง่รัฐบาลไดมแีผนการจัดการโดยมอบหมายใหกรมธนารักษจดัใหหนวยงาน

ของรัฐใชประโยชน หรือจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หนวยงานอื่น

ของรัฐหรือเอกชนเชาเพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑวิธีการ
เง่ือนไขและอัตราคาเชาคณะกรรมการกําหนด จากการพิจารณาในพ้ืนท่ีอําเภอ
เชียงของ ไดมีการเสนอท่ีดินพ้ืนท่ีชุมน้ํา ริมแมนํ้าอิง ที่จะรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจเชียงของ คือพื้นที่สาธารณะตําบลบุญเรือง และตําบลสถาน อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย

2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

มีเปาประสงคจัดหาน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครอบคลุม
ทกุหมูบานและชุมชนเมือง รวมทัง้ในพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเทีย่วสําคัญ 
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ซึ่งแผนการจัดหานํ้าใหพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไดกําหนดไว ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) โดยแบงเปาหมายเปน 
3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเริ่มตั้งแตป 2558 ถึงป 2569 
ตามลําดับ ตามแผนการจัดหาน้ําของเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาใหม ระยะส้ัน ศึกษาเตรียมความพรอมเพื่อจัดหานํ้ารองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 (5 จังหวัด) ระยะกลาง ดําเนินการจัดหานํ้าตาม
ผลการศึกษาในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 (5 จังหวัด) และดําเนินการศึกษา
เตรียมความพรอมเพื่อจัดหานํ้ารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
(5 จังหวัด) ระยะยาว จัดหาแหลงนํ้ารองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม

3. นโยบายโครงข�ายทางถนนสนับสนุนสะพานข�ามแม�นํ้าโขงแห�งที่ 4

หลังการเปดใชงานอยางเปนทางการของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดวางแผนขยายถนนเพ่ือเชื่อมและรองรับ
การขนสงทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงอีกหลายเสนทาง 
เชน ทางหลวง 1020 เชียงราย-เชียงของ ทางหลวง 1021 ดอกคําใต-เทิง ถนนสาย 

1152 เชียงราย-เชียงของ และสายแยกทางหลวง 1020 บานก่ิวแกว-อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย-อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย ประกอบด�วย

4.1 มหาวทิยาลยัแมโจ ไดขอตัง้สถาบันอดุมศกึษารปูแบบวทิยาเขต วทิยาลยั
ธุรกิจเกษตรนานาชาติ แมโจ-เชียงของ จัดการศึกษาระดับนานาชาติเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศลุมนํ้าโขงและ

จีนตอนใต และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการคา การทองเท่ียว เพ่ือรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอใชพืน้ท่ีสาธารณะตําบลบุญเรอืง อาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย จํานวน 1,266 ไร

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 

: 74 :



4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหนาโครงการกอสรางศูนยการ
ศกึษานานาชาต ิบนพืน้ท่ี 300 ไร เปนแหงแรกของประเทศ ทีอ่าํเภอเชยีงของ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตองการดึงนักศึกษา 6 ประเทศลุมนํ้าโขง ลาสุดไดขอ
ใชพื้นที่เตรียมจัดสรางมหาวิทยาลัยที่บานหลวง หมู 4 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงราย บนพ้ืนที ่300 ไร โดยอยูในข้ันตอนสํารวจและขออนญุาตใชสถานที่
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาชุมชน

4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการจัดตั้งสาขาวิทยาเขต ในพื้นที่
บานทุงอาง และบานทุงงิ้ว ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

5. นโยบายส�งเสริมเกษตรแปลงใหญ� พืชเชิงเดี่ยวปลูกกล�วยหอมเขียว

ป 2558 มีการเขามาลงทุนปลูกและทําการคากลวยหอมของกลุมทุนจีน
ในพ้ืนท่ีอําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นท่ีรวมประมาณ 2,750 ไร 
โดยเปนการปลูกกลวยหอมเขยีวเชงิเด่ียว ในพ้ืนทีข่นาดใหญ เพือ่สงออก โดยบริษทั
หงตา อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด (Hongtar International Thailand) 
เปนบริษัทเอกชนจีน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 สํานักงานตั้งอยูที่
ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ทาํธุรกิจประเภทประกอบกิจการคาผักและ

ผลไม และรานขายปลีกผักและผลไม มีชื่อผูดําเนินการ 3 ราย ประกอบดวยคนไทย 
2 ราย และชาวจีน 1 ราย โดยมีผูจัดการและหัวหนาคนงานเปนคนไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 หางหุนสวนพญาเม็งรายการเกษตร จํากัด ประกอบ

กจิการปลกูกลวย มะละกอ ทีอ่ยู 68 หมู 1 ตาํบลเม็งราย อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวัด

เชียงราย เขารับชวงตอจากบริษัทหงตา อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย จํากัด 
ที่แจงเลิกกิจการ เม่ือ กุมภาพันธ 2559 โดยมีบริษัทชินเชี่ยง อินเตอรเนช่ันแนล 

จาํกดั จดทะเบียนเมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2559 เปนผูสงออกไปเมอืงฉงชิง่ ประเทศจนี 
นอกจากพ้ืนท่ีสวนกลวยในอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 2,750 ไรแลว ปจจุบัน
มีการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ริมแมนํ้าอิง ในอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีเปาหมาย
การปลูกกลวยหอมเขียวอีก 2,000 ไร

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ขอกังวลของชาวบานลุมน้ําอิงคือ 1) การแยงใชนํ้าแมนํ้าอิง ในการปลูก
กลวยหอมเขียว 1 ตนใชนํ้า 17-20 ลิตรตอวัน ในพื้นท่ี 2,750 ไร จะมีการปลูก
กลวยหอมเขียวประมาณ 800,000 ตน จะมีความตองการใชนํ้าสูงถึง 6-8 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป นอกจากน้ันการใชนํ้าเพื่อแชสารเคมีในการบรรจุภัณฑ โดย
ผลผลิต 1 ตันจะใชนํ้า 100 เทา ที่สําคัญปจจุบันยังไมมีมาตรการและหนวยงานใดๆ 
เขาไปควบคุมการใชนํา้โดยตรงจากการสบูจากแมนํา้องิ และนํา้ใตดนิจากการขดุเจาะ
บอบาดาล จงึเปนการใชนํา้อยางมหาศาลจากแมนํา้องิซ่ึงเปนการใชน้ําสิทธเิกนิสวน
ตามท่ีควรจะมีสิทธิการใชนํ้าของเกษตรกรชาวบานทั่วไปในลุมน้ําอิง 2) การใช
สารเคมีในสวนกลวย การผลิตกลวยดงักลาวตองใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในปริมาณมาก 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของดินและน้ําในพ้ืนที่ใกลเคียง รวมท้ังผลกระทบ
ที่มีตอเกษตรกรหรือแรงงานท่ีเก่ียวของกับการปลูกและการใชสารเคมีหลังการ
เก็บเกี่ยวกอนสงออกไปยังตางประเทศ

6. โครงการก�อสร�างเขื่อน ประตูระบายนํ้า บ�านแก�นเจริญ

ตัง้อยูทีห่มู 20 บานแกนเจริญ ตาํบลหวยซอ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
เปนการกอสรางประตูระบายน้ํากัน้ลาํนํา้องิโดยกอสรางบนชองลดันํา้กอนแลวจงึขดุ

ชองลัดนํ้าเชื่อมกับลํานํ้าอิง ประตูระบายนํ้าประกอบไปดวยบานระบายโคงจํานวน 

5 บาน แตละบานกวาง 12.5 เมตร สูง 6 เมตร เก็บกักนํ้าไดเปนระยะทาง 38.3 
กโิลเมตร ความจุเกบ็กักนํา้ทัง้หมด 8.36 ลานลกูบาศกเมตร สงนํา้ใหพืน้ทีช่ลประทาน
ของสถานีสูบนํ้าปจจุบัน 6 สถานี คือ สถานีสูบนํ้าบานนํ้าแพร บานสันตับตอง 

บานซอ บานบุญเรือง 3 บานบุญเรือง 2 บานบุญเรือง 4 และสถานีสูบนํ้าที่จะ

กอสรางใหมอกี 4 สถานี คอื บานแมตํา๋ บานทุงศรีเกดิ บานตนปลอง และบานซาววา
การกอสรางประตรูะบายนํา้ลนแกนเจรญิ ไมกระทบกบัพ้ืนท่ีทาํกินของราษฎร

บริเวณหวังานประตรูะบายนํา้ แตจะกระทบกบัพ้ืนท่ีสาธารณะของชมุชน (ปาชุมชน) 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 252 ไร นอกจากนี้อาจมีพื้นท่ีทํากินของราษฎรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการสรางคนัก้ันน้ําริมสองฝงของลําน้ําอิงในบางชวงทีร่ะดบัตลิง่ลําน้ําต่ํา
เพื่อเก็บกักนํ้า คิดเปนระยะทางประมาณ 40.13 กิโลเมตร ในสวนของการพัฒนา
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ระบบชลประทานใหมจะทําใหมีการสูญเสียพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรท่ีจะนํามาสราง
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา การวางทอสงนํ้า บอพักน้ํา และคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต 
โดยราษฎรจะรวมกันอุทิศที่ดินเพื่อการกอสรางระบบชลประทานดังกลาว

พืน้ทีโ่ครงการนีจ้ะต้ังอยูในพ้ืนทีป่าชุมนํา้ในเขตตาํบลหวยซอตดิกบัแมนํา้องิ 
ซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.) ไดทําหนังสือ
รับรองและกันพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเพื่อการอนุรักษไวเปนสาธารณประโยชนแลว 
ตามหนังสือที่ราษฎรบานซาววา หมู 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ไดยื่นไปขออนุรักษที่ดินปาสาธารณประโยชนปาดอยหลวงปานํ้ายาว
และปานํ้าซอ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2537
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ลําดับ พ้ืนที่ จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น ประเภท เอกสาร

1 บานปากอิงใต หมู 16 
ตําบลศรีดอนชัย 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

64 หนองอิง
หลวง

หนองน้ํา อยูระหวาง
ดําเนินการ

ขอขึ้นทะเบียน

2 บานทุงอาง หมู 6 และ
หมู 15 ตําบลสถาน 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

3 บานทุงงิ้ว หมู 2 
ตําบลสถาน 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

531 ไร
3 งาน

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

4 บานศรีดอนชัย หมู 15 
ตําบลศรีดอนชัย 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

300 หนองรงค ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมระบุชัดเจน

5 บานศรีดอนชัย หมู 7 
ตําบลศรีดอนชัย 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

250 หนองวงค ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ขอขึ้นทะเบียน

6 บานตองเกา หมู 9 
ตําบลครึ่ง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

500 ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมมีเอกสาร
รับรอง

7 บานมวงชุม หมู 7 
ตําบลครึ่ง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

500 ปาหนอง
ขอนแกน

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมระบุชัดเจน

ภาคผนวก
ตารางแสดงพื้นที่ชุ�มนํ้าลุ�มนํ้าอิงตอนล�าง
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ลําดับ พื้นที่ จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น ประเภท เอกสาร

8 บานครึ่งใต หมู 2 
ตําบลครึ่ง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

242 ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

9 บานซาววา หมู 3 
ตําบลบุญเรือง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

700 ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.
23 ธันวาคม 

2537

10 บานบุญเรือง หมู 1, 2, 
5, 8, 10 ตําบลบุญเรือง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

3,706 ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.
20 ธันวาคม 

2510

11 บานแดนเมือง หมู 6 
ตําบลบุญเรือง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

300 ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมมีเอกสาร
รับรอง

12 บานงามเมือง หมู 11 
ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

172 ปาขวงเจิง ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

13 บานน้ําแพร หมู 14 
ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

30 ปาโคงมน ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมระบุชัดเจน

14 บานทุงศรีเกิด 
หมู 3 ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

138 ไร 3 
งาน 21 
ตารางวา

ปาถอน ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

15 บานปาบง หมู 1 
ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

229 ปานอกทุง ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ลําดับ พ้ืนที่ จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น ประเภท เอกสาร

16 บานตา หมู 10 
ตําบลตา อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

528 ปาหนอง
ปลาโอ

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

17 บานชวา หมู 3 
ตําบลสันทรายงาม 
อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

400 ปาวังเสือ ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 8,590 ไร
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ลําดับ ช่ือทองถิ่น ช่ือภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ

1 ปลาเกก ขบ ปากวิด ปลาคางเบือน Belodontichthys truncates

2 ปลาเก็ดถี่ ปลาเกล็ดถี่ Thynichthys thynnoides

3 ปลากดขาว ปลากด Hemibagrus sp.

4 ปลากดเหลือง ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus

5 ปลาขางราย กูกเรือน ปลาซา Dangila siamensis

6 ปลากัด ปลากัด Betta splendens

7 ปลากะบาล ปลากระมัง Puntioplitus proctozysron

8 ปลาแกมชํ้า ปลาแกมชํ้า Systomus orphroides

9 ปลาแกงหัวเหลี่ยม แกงงุน ปลาหางบวง Barbichthys nitidus

10 ปลากั้ง ปลากั้ง Channa limbata

11 ปลากัด ปลาหมอแคระ Badis ruber

12 ปลากูกมา ปลาแขยง Mystus cavasius

13 ปลาแขดํา ปลาแขวัว Bagarius bagarius

14 ปลาดุกบอน แขบี้ ปลาแขติดหิน Glyptothorax lampris

15 ปลาเข็ม ปลากระทุงเหว Xenentodon cancilla

16 ปลาขอ ปลารากกลวย Acantopsis sp.

17 ปลาขาว หนามหลัง ปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus

18 ปลาเคียง ปลาสรอยลูกบัว Lobocheilus cf.quadrilineata

19 ปลาคาวขาว ปลาเคาขาว Wallago attu

20 ปลาคาวหมึก ปลาเคา Wallagonia miostoma

21 ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาท ปลายอนหยวก Pangasius macronema

22 ปลาหวาน ปลาขาไก Kryptopterus cryptopterus

23 ปลาจอนทราย อีเลย ปลาอีดหางจุด อีด Lepidocephalichthys berdmorei

24 ปลาจาด ปลาจาด Poropuntius laoensis

25 ปลาซิว ปลาซิว Rasbora sp.

26 ปลาซิวหนวด ปลาซิวหนวด Esomus metallicus

ตารางรายชื่อพันธุ�ปลาในลุ�มนํ้าอิง

ที่มา : หนังสือวังสงวนในลุมนํ้าอิง การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาโดยชุมชนทองถิ่น เพื่อฟนฟู
 ระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง
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ลําดับ ช่ือทองถิ่น ช่ือภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ

27 ปลาซิวแถบ ปลาซิวอาว Luciosoma bleekeri

28 ปลาซิวขาว ซิวควาย ปลาซิว Rasbara septemtrionalis

29 ปลาซิวหวย ปลาซิวเจาฟา Amblypharyngodon 
chulabhornae

30 ปลาซิวอาว นางอาว ปลาอาว Luciosoma spilopleura

31 ปลาดุกดาน ปลาดุกดาน Clarias batrachus

32 ปลาดุกอุย ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus

33 ปลาดาบ ดาบลาว ปลาฝกพรา Macrocheilichthys macrocheilus

34 ปลาดังแดง ปลาดังแดง Hemisilurus mekongensis

35 ปลาตองแต็บ ตองกราย ปลาฉลาด Notopterus notopterus

36 ปลาตองดาว ตองเบอ ปลากราย Chitala ornata

37 ปลาสะปาก ตะเพียนขาว ปลาตะเพียน Puntius gonionotus

38 ปลาตาโต ปลาบูเชียงของ Rhinogobius sp.

39 ปลาบอกหมน ปลาสรอยขาว Henicorhynchus siamensis

40 ปลาบู ปลาบูทราย Oxyeleotris marmoratus

41 ปลาปกปอม ปลากระแห Barbodes schwanenfeldi

42 ปลาปกแดง ปลาตะเพียนทราย Systomas orhroides

43 ปลาเปา ปลาปกเปาเขียว Monotrete cochinchinensis

44 ปลาปากงอน สะลาก กระดี่ ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

45 ปลาเพี้ย ปลากาดํา Morulius chrysophekadion 

46 ปลามงยาง ปลายาง Pangasius bocourti

47 ปลามงออด ปลาเผาะ Pangasius conchophilus

48 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย Paralaubuca riveroi

49 ปลามัน ปลามูด Gyrinocheilus pennocki

50 ปลาแวน ปลาแปนแกว Parambassis siamensis

51 ปลาสะลากเมือง ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus

52 ปลาสะเด็ด ปลาหมอ Anabas testudineus

53 ปลาสะตูบ ปลาหมอ
ชางเหยียบ

Pristolepis fagciatus

54 ปลาสิก ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota

55 ปลาเขี้ยวไก หมูขาว ปลาหมูขาว Botia modesta

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ลําดับ ช่ือทองถิ่น ช่ือภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ

56 ปลาเขี้ยวไก หมูลาย ปลาหมูขางลาย Syncrossus helodes

57 ปลาหลิด หลด ปลาหลดจุด Macrognathus siamensis

58 ปลาหลาด ปลากระทิง Mastacembelus armatus

59 ปลาหลิม จะริ ปลาชอน Channa striatus

60 ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาด ปลาสังกะวาด Laides longibarbis

61 ปลาหวาน ปลาปกไก Kryptopterus cheveyi

62 ปลาอาว ปากอาว ปลาสะนาก Raiamas guttatus

63 ปลาอี่มอน ดอกงิ้ว ปลากาแดง Epalzeorhynchos munense

64 ปลาเอี่ยน ปลาไหล Monopterus albus

65 ปลาฮากกลวย ปลารากกลวย Acantopsis spp.

66 ปลาอึม ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus delacouri

67 ปลาแกด ปลาแขยงใบขาว Mystus singaringan

68 ปลาอีมอน ขางลาย ปลารองไมตับ Osteochilus microcephalus

69 ปลาแขเหลือง ปลาแขเหลือง Bagarius yarrelli

70 ปลาแกมชํ้า ปลาตะเพยีนนํา้ตก Punfius rhombeus

71 ปลาสรอย ปลาสรอยปกแดง Cirrhinus jullieni

72 ปลาสรอย ปลาสรอย Henicorhynchus spp.

73 ปลากัง คัง ปลากดคัง Hemibagrus wychioides

74 ปลาฝา ฝาออง ตะพาบนํ้า Amyda cartiliaginea

75 ปลาแปบ ปลาแปบขาว Paralaubuca riveroi

76 ปลาสิก ปลากระสูบจุด Hampala dispar

77 ปลาสรอย ปลาซา 
สรอยลูกกลวย

Labiobarbus leptocheilus

78 ปลาขางลาย ปลาซา Labiobarbus siamensis

79 ปลาปุง ปลาจาด ปลาพลวง (บา) Leptobarbus hoeveni

80 ปลาซิว ปลานํ้าหมึก Opsarius pulchellus

81 ปลากัด ปลากริมควาย Trichopsis vittatus

82 ปลาสลิด ปลาสลิด Trichogaster pectoralis

83 ปลาปากเลี่ยม ปลาไสตันตาขาว Cyclocheilichthys armatus

84 ปลาอีมอน ปลารองไมตับ Osteochilus microcephalus

85 ปลาซิวบาง ปลาแปบ Parachela siamensis

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ลําดับ ช่ือทองถิ่น ช่ือภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ

86 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย Paralaubuca harmandi

87 ปลาปก ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis

88 ปลากะแยง ปลาแขยงขางลาย Mystus mysticetus

89 ปลาสะลัง ยอน ปลาสังกะวาด Laides hexanema

90 ปลาแข ปลาแคติดหิน Glyptothorax lampris

91 ปลาหลิด ปลาหลดหลังจุด Macrognathus semiocellatus

92 ปลาหลาด ปลากระทิงลาย Mastacembelus favus

93 กุงฝอย กุงฝอย Macrobrachium spp

พันธุปลาตางถิ่น

94 ปลาจะละเม็ด เปคู ปลาเปคูแดง Piaractus brachypomus

95 ปลาจีน ลิ่น ปลาจีน Hepophthalmichthys molitrix

96 ปลาชะโด ปลาชะโด Channa micropeltes

97 ปลาดูด กดเกราะ Hypostomus plecostomus

98 ปลานิลแดง ทับทิม ปลาทับทิม Oreochromis niloticus

99 ปลาบอกพันธ บอกอาง ปลาสรอยขาว Henicorhynchus sp.

100 ปลาปกเหลือง ปลาตะเพียนขาว Barbonymys gonionotus

101 ปลาปกแดง ปลาตะเพียนทอง Barbonymys altus

102 ปลากดหลวง ปลากดอเมริกัน Ictalurus punctatus

103 ปลาไน ปลาไน Cyprinus carpio

104 ปลานวลจันทร ปลานวลจันทร Cirrhinus cirhosus

105 ปลานิล ปลานิล Oreochromis niloticus

106 ปลายี่สก ปลายี่สกเทศ Rohita rohita

107 ปลาหัวหนัง เฉา ปลาเฉาฮื้อ Ctenopharyngodon idellus

108 ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบิ๊กอุย Clarias gariepinus

109 ปลาสวาย ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus

110 ปลาเตาะ สวายดํา ปลาเทโพ Pangasius larnaudii

111 กุงหลวง กุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ไกปา เปดแดง เปดผีเล็ก นกปากหาง

นกแขวก นกยางกรอก
พันธุจีน

นกยางควาย นกยางโทนนอย

นกยางเปย เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวขาว เหยี่ยวรุง

เหยี่ยวดางดําขาว เหยี่ยวหูดํา นกกวัก นกตีนเทียน

นกกระแตหัวเทา นกกระแตแตแวด นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกทะเลขาเขียวธรรมดา

นกชายเลนนํ้าจืด นกพิราบปา นกเขาใหญ นกกะปูดใหญ

นกกาเหวา นกอีวาบตั๊กแตน นกแสก นกฮูก

นกเคาโมง นกตบยุงหางยาว นกแอนฟาหงอน นกแอนตะโพกขาว
แถบแคบ

นกแอนตาล นกตะขาบทุง นกกระเต็นอกขาว นกกระเต็นนอยธรรมดา

นกแอนบาน นกจาบคาเล็ก นกโพระดกธรรมดา นกตีทอง

นกหัวขวานจิ๋วคิ้วจาว นกแอนพง นกขมิ้นนอยธรรมดา นกอีเสือสีนํ้าตาล

นกอีเสือหัวดํา นกขมิน้ทายทอยดาํ นกแซงแซวหางปลา นกแซงแซวสีเทา

นกจับแมลงจุกดํา นกจับแมลงหัวเทา นกปรอดทอง นกปรอดเหลืองหัวจุก

นกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวสีเขมา นกปรอดคอลาย นกปรอดสวน

นกนางแอนทราย
สีนํ้าตาล

นกนางแอนบาน นกนางแอนลาย นกกระจิ๊ดสีคลํ้า

นกกระจิ๊ดธรรมดา นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้า นกยอดขาว
หางแพนลาย

นกกระจิบหญาสีเรียบ

นกกระจิบธรรมดา นกกระจิบคอดํา นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงตาเหลือง

นกแวนตาขาว
หลังเขียว

นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาลิกา นกกิ้งโครงคอดํา

นกกิ้งโครงแกลบ
หัวเทา

นกกางเขนบาน นกกางเขนดง นกจับแมลง
คอนํ้าตาลแดง

นกคอทับทิม นกจับแมลง
สีนํ้าตาล

นกจับแมลงคอแดง นกยอดหญาสีดํา

ตารางรายชื่อสัตว�ป�ก 79 ชนิด

ที่มา : รายงานการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
 ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นท่ีปาชุมน้ําบานบุญเรือง หมู 2 
 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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นกยอดหญาหัวดํา นกสีชมพูสวน นกกนิปลีแกมสทีบัทมิ นกกินปลีอกเหลือง

นกกระจอกบาน นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว

นกกระติ๊ดขี้หมู นกเดาลมหลังเทา

นกอุมบาตร

ลําดับ ประเภทสัตว สถานะ หมายเหตุ

1 กระตายปา สัตวปาคุมครอง

2 กระเล็นขนปลายหูสั้น

3 กระรอกทองแดง สัตวปาคุมครอง

4 กลุมนาก สัตวปาคุมครอง กลุมที่ใกลถูกคุกคามหรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ

5 ชะมดแผงหางปลอง สัตวปาคุมครอง กลุมที่ใกลถูกคุกคาม

6 เสือปลา สัตวปาคุมครอง ใกลสูญพันธุ

7 แมวดาว สัตวปาคุมครอง

8 กลุมอีเห็น

ตารางรายชื่อสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนม

ที่มา : รายงานการศึกษาโครงสรางความหลากหลายทางชนิดพันธุ  สภาพการทดแทน
 ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นท่ีปาชุมน้ําบานบุญเรือง หมู 2 
 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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รายชื่อสัตว�ครึ่งบกครึ่งนํ้า ที่พบในพื้นที่ชุ�มนํ้าบ�านบุญเรือง

คางคกบาน (คางขาก)
กบหนอง
เขียดจะนา
เขียดทราย (เขียดนํ้านอง)
อึ่งอางบาน
อึ่งนํ้าเตา
อึ่งขางดํา
อึ่งขาดํา
อึ่งจิ๋วลายจุด
ปาดบาน
กบนา
เขียดบัว (เขียดจิก)

เขียดงูเกาะเตา

รายชื่อสัตว�เลื้อยคลาน ที่พบในพื้นที่ชุ�มนํ้าบ�านบุญเรือง

จิ้งจกบานหาง
งูลายสาบคอแดง
งูลายสอใหญ (งูไซ)
งูเขียวหางไหมทองเหลือง

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ลําดับ ชือ่ทองถิน่/ชือ่สามญั ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

1 กรวยปา Casearia grewiifolia var.grewiifolia Flacourtiaceae

2 กระทอนปา Sandoricum koetjape Merr. Meliaceae

3 กระทุมโคก Mitragyna hirsuta Havil. Rubiaceae

4 กระทุมนา (แซะ) Mitragyna diversifolia Havil. Rubiacea

5 กาง/กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Fabaceae

6 กุม Crateva religiosa Ham. Capperaceae

7 กุมนํ้า Crateva religiosa G.Forst. Capperaceae

8 เก็ดเขาควาย Dalbergia cultrate Graham ex Benth. Fabaceae

9 แกทราย (แคทราย) Stereospermum neuranthum Kurz Bignoniaceae

10 ขอย Streblus asper Lour. Moraceae

11 ขาม (มะขาม) Tamarindus indica L. Fabaceae

12 ขี้หนอนคาย Celtis tetrandra Roxb. Ulmaceae

13 คูน Cassia fistula L. Fabaceae

14 งิ้ว Bombax ceiba L. Malvaceae

15 ฉําฉา (จามจุรี) Samanea saman (Jacq.) Merr. Leguminosae

16 ชุมแสง Xanthophyllum ellipticum Korth. ex Miq. Polygalaceae

17 เดื่อ (เดื่อปลอง) Ficus hispida L.f. var. hispida Moraceae

18 เดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. Moraceae

19 แดงนํ้า Pometia pinnata Forst. Meliaceae

20 ถอน Albizia procera (Roxb.) Benth. Fabaceae

21 ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. Fabaceae

22 นุน Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae

23 บุหรง Dasymaschalon blumei Finet & Gagnep. Annonaceae

24 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae

25 ป Dalbergia cana Graham ex Kurz Fabaceae

ตารางรายชื่อชนิดต�นไม�ที่พบในพื้นที่ชุ�มนํ้าบ�านบุญเรือง

ที่มา : รายงานการศึกษาโครงสรางความหลากหลายทางชนิดพันธุ  สภาพการทดแทน
 ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นท่ีปาชุมน้ําบานบุญเรือง หมู 2 
 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
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ลําดับ ชือ่ทองถิน่/ชือ่สามญั ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

26 ปอแตบ Macaranga denticulata (Blume) Muell. 
Arg.

Euphorbiaceae

27 ปขี้มอด Dalbergia lanceolata L.f. Fabaceae

28 เปาเตีย

29 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae

30 พุทรา Ziziphus jujuba Mill. Rhamnaceae

31 โพ Ficus religiosa L. Moraceae

32 มะกอก (มะกอกปา) Spondias pinnata (L.f.) Kurz Anacardiaceae

33 มะเกวน Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Salicaceae

34 มะเคาะ (ตะครอ) Schleichera oleosa (Lour.) Merr. Sapindaceae

35 มะนะ มะมา 
(สมอไทย)

Terminalia chebula Retz. Combretacea

36 มะฟอ (มะฝอ) Trewia nudiflora L. Euhphorbiaceae

37 มะมุน Elaeocarpus grandiflorus Sm. Elaeocarpaceae

38 มะหา หวา Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) 
Bahadur & R.C. Guar

Myrtaceae

39 เมียด Aporosa octandra 
(Buch.-Ham Ex D.Don) Vickery

Phyllanthaceae

40 เมียดลอง Aporasa octandra 
(Buch.-Ham Ex D.Don) Vickery

Phyllanthaceae

41 โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Apocynaceae

42 ยุบเหยา มะเยย 
(หมีเหม็น) 

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Lauraceae

43 ฮัก รักขี้หมู (รักนอย) Gluta obovata Craib Anacardiaceae

44 แว Syzygium ripicola (Craib) Merr. & 
L.M. Perry

Myrtaceae

45 สมเสี้ยว Bauhinia malabarica Roxb. Fabaceae

46 หนังคํา (หนังดําตัวผู) Goniothalamus calvicarpus Craib Annonaceae

47 หนามห่ัน (หนามหนั) Caesalpinia godefroyana O.Kze. C. Fabaceae

48 หมูหมัน Premna rabakensis Moldenke Lamiaceae

49 หางนกยูง Delonix regia (bojer) Raf. Fabaceae
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ลําดับ ชือ่ทองถิน่/ชือ่สามญั ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

50 กุกออยชาง Lannea coromandelica (Houtt) Merr. Anacardiaceae

51 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. Lythraceae

52 กวาว ทองกวาว Butea monosperma Fabaceae

53 ปุย กระโดน Careya Sphaerica Roxb. Lecythidaceae

54 กระทอมหมู Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Rubiaceae

55 ขางหัวหมู Miliusa velutina (Dunal) Hook.F & 
Thoms.

Annonaceae

56 มะตึ๋ง แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. Loganiaceae

57 มะเมาไขปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. Phyllanthaceae

58 สาน Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & 
Thomsan

Dilleniaceae

59 เปย ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae
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บรรณานุกรม
รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานงามเมือง 
หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ศูนยวนศาสตรชุมชน
เพื่อคนกับปา - ประเทศไทย

รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปรมิาณการเกบ็กกัคารบอนในพืน้ทีป่าชุมนํา้บานซาววา หมู 3 
ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง 
หมู 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพ้ืนท่ีปาชุมน้ําบานมวงชุม 
หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานทุงงิ้ว หมู 

2 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานการศกึษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนดิพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปรมิาณการเก็บกกัคารบอนในพ้ืนทีป่าชุมนํา้บานตา หมู 10 

ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เอกสารอัดสําเนา : เอกสารประกอบเวทีเรียนรูระบบนิเวศลุมนํ้า อิง คุณคาและ

ความสําคัญ ปาบุญเรืองพื้นที่ปาชุมนํ้าที่ใหญที่สุดในลุมนํ้าอิง

หนงัสอื : แมนํา้โขงแมนํา้แหงวถิชีวีติและวฒันธรรม ป 2547 สมาคมแมนํา้เพือ่ชีวติ
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หนงัสอื : วงัสงวนในลุมนํา้องิ การจดัการเขตอนุรกัษพนัธุปลาโดยชุมชนทองถิน่ 
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง ป 2558 สมาคมแมนํ้า
เพื่อชีวิต

แผนพับ : พืน้ท่ีชุมน้ําประเทศไทย สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.)
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สมาคมแมน้ำเพื่อชีวิต 
2560 

 
สนับสนุนโดย  

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) 
และ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 
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 าชุมน้ำ 
ในลุมน้ำอิงตอนลาง 
และการจัดการโดย

ชุมชนทองถิ่น 

310.1 x 219 mm 6.1 
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