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คํานํา

พื้นที่หนองนํ้า สวนใหญในอดีต เปนพื้นที่ที่ชุมชนไดสงวนไวใชประโยชน
เปนพื้นที่สาธารณะ ไวเปนแหลงหาปลา จับสัตวนํ้า ตามความถนัดของคนในชุมชน
ถาหาปลาไดมาก มีความเชี่ยวชาญรูวาตรงไหนปลาชุกชุม ถือเปนความสามารถ
เฉพาะ ไมสามารถทํากันไดทุกคน ยามนํ้าหลาก นํ้าจากภูเขา ดอยสูง ไหลหลาก
เอาสารอาหารมารวมกัน และเมื่อเกิดภาวะนํ้าทวม ก็ทําใหปลาพอพันธุแมพันธุ
ไดมโี อกาสขยายพันธุใ นแหลงนํา้ เหลานี้ นํา้ ทวมในหลายพืน้ ทีอ่ ยูน านนับเดือนสองเดือน
ลูกปลาโตเปนแมปลาใหญ ไดเปนอาหารของคนในชุมชนและพื้นที่รอบหนองนํ้า
เหลานี้ และตลอดทั้งสายนํ้า เปนวัฏจักรเกิดขึ้นทุกป เมื่อเกิดนํ้าหลาก และชุมชน
ก็เฝารอวาเมือ่ ไหรนาํ้ หลากก็จะไดมอี าหารการกินทีอ่ ดุ มสมบูรณ หลายพืน้ ทีม่ วี ธิ ดี แู ล
และมีกติกาที่จะไดมีปลากินตลอดปทีเดียว
เมือ่ นานวันเขาหรือจะเรียกวาประเทศเขาสูก ารพัฒนา พืน้ ทีม่ นี อ ยก็จะมีการ
แยงใชพนื้ ทีเ่ หลานีไ้ ป ถูกเปลีย่ นเปนโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ตัง้ แตเริม่ มีการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม ค.ศ.1865 ในยุโรป ทั้งอังกฤษ เยอรมนี สุดทาย นกนํ้าที่เคยอาศัยนํ้า
จากหนองนํ้าเพื่อเติมพลัง หรือแหลงอาหาร ไดกินในบางฤดูแลวบินตอไป ทําให
นักวิทยาศาสตรสงั เกตเห็นวาแหลงนกนํา้ ทีเ่ ปนหนองนํา้ เริม่ เปลีย่ นแปลงสูภ าวะวิกฤต
จึงเห็นที่จะใหประเทศสมาชิกไดรวมกันดูแลรักษา สงวนพื้นที่ อนุรักษพื้นที่ไวให
มากที่สุด จึงมีการรางเปนอนุสัญญาแรมซาร Ramsar Convention ที่เกี่ยวกับพื้นที่
ชุมนํ้า ครอบคลุม หนองนํ้า แมนํ้า กวาน บึงตางๆ ดวย
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พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในลุม นํา้ อิง ตามขอมูลในเอกสารเลมนี้ เปนการศึกษาใหทราบถึง
พื้นที่ชุมนํ้าในลักษณะตางๆ ความเปนมา ฐานะทางกฎหมาย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชประโยชนของชุมชนดวย เพื่อใหสิ่งที่ชุมชนไดใชประโยชน พื้นที่
หนองนํ้ากับแมนํ้า ยามนํ้าหลากนํ้าทวมยังเปนแหลงเพาะพันธุ ขยายพันธุ และ
มีวตั ถุประสงคอนื่ ทีม่ ากกวาเปนแหลงอาหาร ซึง่ สามารถปองกันนํา้ หลาก แหลงเก็บนํา้
ไวใชในยามนํ้านอยไดดวย เปนอารยธรรม หรือสืบสานในหลายพื้นที่ ถามีโอกาส
คนควาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
สุดทาย การที่ชุมชนไดรวมกันดูแลรักษากันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เปนการยืนยันวาไดมสี ว นรวมในการดูแลรักษา ถึงแมจะลองผิดบาง แตการไดลกุ ขึน้
มารวบรวมขอมูลรวมกัน เปนจังหวะกาวที่จะนําไปสูการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าอยาง
ชาญฉลาดและยั่งยืนตอไป
ตองขอบคุณทีมงานรวบรวมขอมูล ความรวมมือของชุมชน ทีไ่ ดรว มจัดศึกษา
และจัดทําเปนเอกสารเลมนี้ขึ้นมา จะนําไปสูการเผยแพรสูการเรียนรูรวมกัน และ
เปนประโยชนทจี่ ะนําขอมูลนีไ้ ปดําเนินการทีเ่ หมาะสมและสูก ารจัดการพืน้ ทีท่ ถี่ กู ตอง
ยั่งยืนใหมากที่สุด
หาญณรงค เยาวเลิศ
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมนํ้า
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เกริ่นนํา
พื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิง
ลุม นํา้ อิงเปนลุม นํา้ สาขาของแมนาํ้ โขง แมนาํ้ อิงเปนแมนาํ้ สายหลัก
ทีม่ ตี น นํา้ มาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปน นํา้ จากปาตนนํา้ 12 ลําหวย
ไหลผานที่ราบนอยใหญที่เปนชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตั้งแตอําเภอ
แมใจ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา อําเภอปาแดด อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอ
ขุนตาล แลวไหลลงสูแมนํ้าโขงที่บานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาวทัง้ หมดประมาณ 260 กิโลเมตร
ตลอดความยาวของแมนํ้าอิงมีปาริมนํ้าอิง เปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบหนึ่ง
ตามนิยามความหมายของพื้นที่ชุมนํ้า พบพื้นที่ชุมนํ้านอยใหญมากมาย
ซึ่งเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติ
ไดแก กวานพะเยา หนองเล็งทราย และพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถิ่น
ประมาณ 400 แหง
ปาริมนํ้าอิง เปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบหนึ่งตามนิยามความหมายของ
พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้าเปนระบบนิเวศที่มีคุณคาและความสําคัญตอ
วิถีชีวิตของมนุษย พืช และสัตว ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ทัง้ ในระดับทองถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พืน้ ทีช่ มุ นํา้
หลายแหงในภาคเหนือมีชื่อเรียกหลากหลาย ไดแก กวาน หนอง หลง
บวก จํา ฮอง ดอน วัง และลําหวยสาขา พืน้ ทีเ่ หลานีเ้ ปนแหลงนํา้ ทีช่ มุ ชน
ไดใชประโยชนในการดํารงชีวติ ทัง้ ในดานการประมง เลีย้ งสัตว หาอาหาร
ประเภทผัก สมุนไพรใชรักษาโรค ไมใชสอย รวมทั้งเปนแหลงที่อยูอาศัย
หากิน และแพรพันธุของพืช สัตวนํ้านานาชนิด
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แผนที่ลุมนํ้าอิง
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ในลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ชุมนํ้าอยูตลอดลํานํ้าทั้งตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง
ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป
ลุมนํ้าอิงตอนบน เดิมมีพื้นที่ชุมนํ้าที่ถูกกําหนดใหมีความสําคัญระดับ
นานาชาติ หรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) 2 แหง คือ กวานพะเยา
และหนองเล็งทราย
ลุมนํ้าอิงตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมซึ่งเอื้อใหเกิดพื้นที่
ชุมนํ้าประเภทหนองนํ้า รองนํ้า ปาริมนํ้า ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศลุมนํ้า และ
การหาอยูหากินของชาวบาน พบวาพื้นที่ตอนกลางเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของ
จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย รวมถึงเปนพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวบกและสัตวนาํ้
ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมไดทําการศึกษารวบรวม หากมีการศึกษาคุณคาและความ
สําคัญของพื้นที่ชุมนํ้าอยางรอบดาน ก็จะสามารถเสริมสรางความเขาใจรวมกัน
ทั้งคนในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเห็นความสําคัญในการจัดการพื้นที่รวมกัน
ในอนาคต ดังนั้นการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายของตนไมและพรรณพืช
ตางๆ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ
ลุม นํา้ อิงตอนลาง พบปาริมนํา้ อิงอยูต ลอดลํานํา้ เปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ประเภทหนึง่
เปนปาที่นํ้าสามารถทวมถึง มีพืชเดนที่สามารถอยูในนํ้าทวมหลากไดเปนเวลานาน
เชน ตนชุมแสง มะเคาะ ขอย พืชเถาวัลย และพืชเฉพาะถิ่น ตนไมและพรรณพืช
ในพืน้ ทีม่ กี ารปรับตัวตอสภาพนํา้ ทวมและทนตอนํา้ ขังไดยาวนาน ปาชุม นํา้ เปนแหลง
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ขยายพันธุปลาที่สําคัญ ในชวงนํ้าหลากปลาจากแมนํ้าโขงและในแมนํ้าอิงจะขึ้นมา
วางไขและอาศัยเปนแหลงอนุบาลปลาขนาดเล็ก ชวงนํ้าลดปาชุมนํ้าเต็มไปดวย
ระบบนิเวศยอยกระจายอยูในพื้นที่ปา และมีพืชหลายชนิดทั้งที่เปนพืชสมุนไพร
และพืชผักกินได
ปาริมนํ้าอิงยังเปนพื้นที่สําคัญตอสัตวปาเพราะเปนระบบนิเวศรอยตอ
ของระบบนิเวศปาบกและระบบนิเวศนํ้าอิง ดังนั้นระบบนิเวศปาชุมนํ้านับวามีความ
สําคัญมาก นอกจากนี้ระบบนิเวศปาชุมนํ้ายังเปนแหลงสําคัญในแงของการเปนที่
รองรับนกอพยพตางถิ่นที่อพยพมาในชวงฤดูหนาว

ภาพโดย: วรพจน บุญความดี

โดยสรุปคุณคาความสําคัญของพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ มีความสําคัญในแงระบบนิเวศ
เฉพาะ อยางนอย 5 ประการ
1) เปนพื้นที่เพาะพันธุปลา สัตวนํ้าที่สําคัญของแมนํ้าอิง แมนํ้าโขง
2) เปนพื้นที่แกมลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าอิงชวง
นํ้าหลากและเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง
3) เปนพื้นที่ที่สัตวปาจากบนดอยและปาบกลงมาใชประโยชน
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4) เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายของพันธุพ ชื สัตว พันธุกรรมพืชอาหาร
และยาสมุนไพรที่สําคัญของลุมนํ้าอิง
5) เปนแหลงรองรับการอพยพของนกอพยพชวงฤดูหนาว
การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปาริมนํ้าอิง 17 แหง
ซึง่ มีพนื้ ทีร่ วมประมาณ 8,590 ไร ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงตอนลาง ตัง้ แตอาํ เภอเทิงถึงอําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึง่ จะสรุปใหเห็นตัวอยางการจัดการและอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้
ของชุมชนทั้ง 17 แหง ในเรื่อง 1. นิเวศวัฒนธรรมลุมนํ้าอิง 2. ความหมายและความ
สําคัญของพืน้ ทีช่ มุ นํา้ (Wetland) 3. ความรูท อ งถิน่ และการจัดการปาชุม นํา้ โดยชุมชน
4. ภัยคุกคามพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง
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นิเวศวัฒนธรรมลุมนํ้าอิง
1. ทองทุงและแมนํ้า
ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน คื อ พะเยาและเชี ย งราย โดยแบ ง ลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตรของลุมนํ้าอิงตามความแตกตางทางกายภาพของลุมนํ้าเปน
3 สวน คือ
ลุม นํา้ อิงตอนบน “ปาตนนํา้ กวานพะเยา” พืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงตอนบน
เปนแหลงกําเนิดของลําหวย 12 สาย ที่ไหลลงสูกวานพะเยา เรียกวา
ดอยหลวง คือปาขุนหวยหรือปาตนนํ้าของกวานพะเยา ไดแก หวยแมใจ
หวยแมสกุ หวยแมจวา หวยแมตมุ หวยแมเหยีย่ น หวยแมตาํ๊ หวยแมตอ ม
หวยแมตุน หวยแมนาเรือ หวยแมใส และหวยแมตํ๋า สวนทางทิศเหนือ
ของกวานพะเยา คือดอยดวนหรือดอยงาม เปนแหลงทางธรรมชาติ มีทงั้
ปาตนนํ้าคือ ดอยหลวงและกวานพะเยาเปนแหลงนํ้าจืดขนาดใหญ
รวมทัง้ ทีร่ าบสูงสลับกับทีร่ าบลุม บริเวณเทือกเขาดอยหลวง และทีร่ าบลุม
รอบๆ บริเวณกวานพะเยา
ลุมนํ้าอิงตอนกลาง ลุมนํ้าอิงตอนกลางเริ่มจากประตูระบายนํ้า
กวานพะเยาจนถึงอําเภอเทิง ลักษณะภูมปิ ระเทศจะเปนทีร่ าบลุม ขนาดใหญ
ไดแก บริเวณทุงดอกคําใตและทุงลอ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอดอกคําใต
อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําบางสวน
ลักษณะทางกายภาพของแมน้ําอิงตอนกลาง ในชวงตอนตนเขต
อําเภอดอกคําใตและอําเภอภูกามยาว จะแคบและตื้น มีความกวาง
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ประมาณ 12-15 เมตร ทําใหมปี ริมาณนํา้ นอย คนในชุมชนลุม นํา้ อิงตอนกลางมีการ
ใชองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาในการจัดการนํา้ โดยมีระบบเหมืองฝาย และในปจจุบนั
มีฝายคอนกรีตจํานวน 18 แหง กั้นในลํานํ้าอิงเพื่อนํานํ้าเขาพื้นที่เกษตร แมนํ้าอิง
จะเริ่มกวางและลึก ในเขตอําเภอจุน มีความกวางประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้ง
มีแมนํ้าสาขาหลายสายที่ไหลลงแมนํ้าอิง ไดแก นํ้ารองชาง นํ้ารองปอ นํ้าแมพุง
และนํ้าจุน ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยูสองฝงลํานํ้าอิง และตามแนวลํานํ้าอิง
จะมีบวก หนอง หลง หลายแหงเพราะเปนบริเวณที่ราบนํ้าทวมถึง (Flood Plain)
จะทําใหเกิดแหลงนํา้ ทีช่ าวบานไดใชประโยชนในการหาปลาและสัตวนาํ้ อืน่ ๆ รวมทัง้
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าดวย
ลุม นํา้ อิงตอนลาง ลุม นํา้ อิงตอนลางเริม่ ตัง้ แตอาํ เภอเทิง อําเภอพญาเม็งราย
อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แมนํ้าอิงจะไหลไปลงแมนํ้าโขง
ที่ “ปากอิง” บานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นํ้าอิง
ตอนปลายมีนํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้ารองแช นํ้าลอย นํ้าลาว นํ้าแมตาก เปนตน
พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนลางมีลักษณะทางกายภาพที่สําคัญคือ แมนํ้าอิงจะมี
ขนาดกวางประมาณ 150-200 เมตร และลึกกวาตอนกลาง ทําใหมีปริมาณนํ้ามาก
ในฤดูนํ้าหลากจะไดรับนํ้าจากแมนํ้าโขงที่หนุนเขามาในแมนํ้าอิงบริเวณปากแมนํ้า
ทําใหปลาจากแมนาํ้ โขงขึน้ มาวางไขในเขตแมนาํ้ อิงตอนปลาย ประกอบกับการมีคงุ นํา้
ทีค่ ดโคงของกายภาพแมนาํ้ ตอนปลาย มีวงั ปลาและหนองนํา้ เปนจํานวนมาก สงผล
ใหมีปริมาณและชนิดของพันธุปลามากกวาลุมนํ้าอิงตอนตนและตอนกลาง

2. ลักษณะพื้นที่ลุมนํ้ายอยของลุมนํ้าอิง
ตลอดระยะทางกวา 260 กิโลเมตรของแมนาํ้ อิง มีลมุ นํา้ สาขาทีค่ อยเติมนํา้ ให
แมนํ้าสายหลัก คือ
1) ลุม นํา้ แมปม หวยแมปม มีตน นํา้ อยูใ นเขตปาหวยบง-หวยเคียน ซึง่ อยูท าง
ทิศเหนือของอําเภอเมืองพะเยา หวยแมปมเปนลํานํ้าหลักและมีลํานํ้าสาขา 3 สาย
ที่มารวมกับหวยแมปมทางทิศตะวันออก รวมความยาวลํานํ้าทั้งหมด 8 กิโลเมตร
ลุมนํ้าแมปมครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมปม มีพื้นที่ลุมนํ้า 82 ตารางกิโลเมตร
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2) ลุมนํ้าแมเหยี่ยน หวยแมเหยี่ยนมีตนนํ้าอยูในวนอุทยานแมเหยี่ยน
ซึง่ อยูท างทิศตะวันตกคอนไปทางเหนือ หวยแมเหยีย่ นซึง่ ไหลมาจากนํา้ ตกแมเหยีย่ น
เปนลํานํ้าหลักไหลผานกลางตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา ลงสูแมนํ้าอิง
รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมเหยี่ยนครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานใหม
มีพื้นที่ลุมนํ้า 51 ตารางกิโลเมตร
3) ลุมนํ้าแมตุม หวยแมตุมมีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลทาจําปลงสูลํานํ้าอิง
ประกอบดวยลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ตําบลทาจําป มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร
4) ลุมนํ้าแมตํ๊า หวยแมตํ๊ามีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลบานตํ๊าลงสูลํานํ้าอิง
ตอนกลาง รวมความยาวประมาณ 19.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตํ๊า
มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร
5) ลุมนํ้าแมตอม หวยแมตอมมีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ทางดานทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ผานกลางตําบลบานตอมไหลมาบรรจบ
กับลํานํ้าอิงบริเวณกวานพะเยา มีลําหวยสาขา 2 สายคือ หวยบงและหวยลึก
รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตอม มีพื้นที่ลุมนํ้า
ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร
6) ลุมนํ้าแมตุน หวยแมตุนมีตนนํ้าอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง
พะเยา ไหลลงมาบรรจบกับแมนาํ้ อิงทีก่ วานพะเยา มีลาํ หวยสาขา 4 สาย รวมความยาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร ลุม นํา้ แมตนุ ครอบคลุมพืน้ ทีต่ าํ บลบานตุน และตําบลบานสาง
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร
7) ลุมนํ้าแมใส หวยแมใสมีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ไหลผานตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา และลงแมนํ้าอิงที่ตําบลแมใส มีลําหวย
สาขาจํานวน 3 สาย รวมความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมใสครอบคลุม
พื้นที่ตําบลแมนาเรือและตําบลแมใส อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ
23 ตารางกิโลเมตร
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8) ลุม นํา้ แมนาเรือ หวยแมนาเรือมีตน นํา้ อยูใ นเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
อยูทางตอนใตของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไหลลงมาบรรจบกับลํานํ้าอิงบริเวณ
กวานพะเยา มีลําหวยสาขา 3 สาย รวมความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ลุมนํ้า
แมนาเรือครอบคลุมพืน้ ทีต่ าํ บลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา มีพนื้ ทีล่ มุ นํา้ ประมาณ
98 ตารางกิโลเมตร
9) ลุมนํ้าแมตํ๋า หวยแมตํ๋ามีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานดอยหลวง ไหลจาก
ทิศใตของอําเภอเมือง ผานตําบลแมกาและตําบลจําปาหวาย มีลําหวยสาขา 5 สาย
รวมความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ลุมนํ้าแมตํ๋าครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมกาและ
ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร
10) ลุมนํ้าแมรองขุย หวยแมรองขุยมีตนนํ้าในเขตอุทยานแหงชาติภูนาง
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเมือง ไหลผานตําบลจําปาหวาย และไหล
รวมกับแมนาํ้ อิงในเขตตําบลทาวังทอง มีลาํ หวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ
17 กิโลเมตร ลุมนํ้ารองขุยครอบคลุมพื้นที่ตําบลจําปาหวายและตําบลทาวังทอง
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร
11) ลุมนํ้าแมรองปอ หวยแมรองปอมีตนนํ้าในเขตอุทยานแหงชาติแมปม
ดานทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลผานตําบลดงเจน และไหลรวมกับแมนํ้าอิง
ในเขตตําบลทาวังทอง มีลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
ลุม นํา้ แมรอ งปอครอบคลุมพืน้ ทีต่ าํ บลดงเจน อําเภอภูกามยาว และตําบลทาวังทอง
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร
12) ลุมนํ้ารองชาง อยูทางทิศตะวันออกของนํ้าอิง ในเขตอุทยานแหงชาติ
ภูนาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีตน กําเนิดมาจากดอยรองชางและดอยหลวง
มีหว ยสาขามีสาํ คัญ ไดแก หวยหนองหลมและหวยฮุง ไหลผานอําเภอดอกคําใต และ
ไหลลงสูหนองขวาง ประจบกับนํ้าอิงที่บริเวณบานสันปาพาด อําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา รวมความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร
13) ลุมนํ้าแมพุง อยูทางทิศตะวันตกของนํ้าอิง มีตนกําเนิดมาจากภูเขา
ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลผานอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และ
ไหลลงบรรจบนํ้าอิงที่บริเวณบานเนิน-สมบูรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
รวมความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีหนองแรดใต ไหลลงสูแมนํ้าอิงบริเวณ
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ดอยมอนกองขาว ติดกับพืน้ ทีบ่ า นโนนสมบูรณ รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
ประกอบดวยลําหวยสาขาหลายสาย เชน หวยปางแดง หวยฝาย หวยเหลา หวยปลอง
ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมนํ้าทวมถึง มักจะมีนํ้าทวมขังในฤดูนํ้าหลาก พื้นที่
สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว มีเนินเขาขนาดเล็กกระจายอยูเปนหยอมๆ ระบบนิเวศ
โดยภาพรวมจะเปนพื้นที่ชุมนํ้า
14) ลุมนํ้าหวยงิ้ว มีตนกําเนิดมาจากลําหวยสาขาหลายสายที่ไหลมาจาก
ดอยคํา ทางทิศตะวันตก เชน ฮองคัว๋ ะ หวยเดือ่ หวยตุม หวยโปงแดง หวยบง มีลกั ษณะ
เปนที่ราบลุมระหวางหุบเขา พื้นที่สวนใหญใชประโยชนในการทํานา หวยงิ้วไหลไป
บรรจบกับแมนํ้าอิงบริเวณหมูบานพระเกิด ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
15) ลุม นํา้ รองแช เปนรองนํา้ ทีไ่ หลมาจากหนองอาง เปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีร่ บั นํา้
จากลําหวยสาขาจากรองขามที่ไหลมาจากบานปางมดแดง รองโอสถ หวยรองขุน
และหวยงิ้ว เขตอําเภอจุน ลักษณะโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมนํ้าทวมถึง รองแชไหล
ไปบรรจบกับแมนํ้าอิงที่หมูบานรองแช ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
16) ลุมนํ้าแมตาก มีตนกําเนิดมาจากบริเวณหวยตาด ตําบลหวยสัก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไหลผานพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอ
พญาเม็งราย เปนแมนาํ้ ทีไ่ หลเลาะระหวางเนินเขา พืน้ ทีบ่ างสวนเปนทีร่ าบลุม สลับกับ
เนินเขา แมนาํ้ ตากไหลไปบรรจบกับแมนาํ้ อิงบริเวณรอยตอระหวางอําเภอพญาเม็งราย
และอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
17) ลุมนํ้าแมตํ๋า มีตนกําเนิดจากดอยขุนตํ๋า มอนปายาง และตาดควัน
ไหลผานหมูบ า นชาวเขาเผามูเซอ เยา มง บานแมตาํ๋ ภูรี บานแมตาํ๋ นํา้ ตก บานแมตาํ๋
เหนือ บานแมตาํ๋ ทุง โคง บานแมตาํ๋ กอ บานใหมโชคชัย บานสันติชยั บานแมตาํ๋ กลาง
บานแมตํ๋า หมู 1 บานแมตํ๋า หมู 9 ไหลไปบรรจบกับแมนํ้าอิงที่บานยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
18) ลุมนํ้าหวยนํ้าชาง มีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง อําเภอเชียงของ ไหล
ผานบานแฟน บานสถาน บานทุง งิว้ บานทุง อาง ไหลบรรจบแมนาํ้ อิงบริเวณบานทุง อาง
ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
ลักษณะโดยทั่วไปเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว ในฤดูแลงชาวบานไดใชประโยชนสําหรับ
ปลูกพืชผักสวนครัว ปจจุบันพื้นที่ตนนํ้าถูกพัฒนาเปนอางเก็บนํ้าขนาดกลาง
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19) ลุม นํา้ หวยหวาย มีตน กําเนิดมาจากดอยเวียงหวาย ไหลผานบานหวาย
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
กําเนิดเปนบานเวียงหวาย ในอดีตมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม เปนทีต่ งั้
ของวัดเวียงหวาย มีอายุหลายรอยป ปจจุบนั บริเวณดังกลาวถูกพัฒนาเพือ่ สรางอาง
เก็บนํ้า ทําใหหลักฐานทางประวัติศาสตรจมหายไป แมนํ้าหวยหวายมีความยาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร ไหลบรรจบกับแมนํ้าอิงบริเวณบานหลวง ตําบลครึ่ง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. ชุมชนและกลุมชาติพันธุ
ลุมนํ้าอิงมีสภาพทั่วไปประกอบดวยบริเวณเทือกเขา ที่ดอนเชิงเขา ที่ราบลุม
ระหวางหุบเขา ซึ่งมีพื้นที่กวางขนาบไปกับแมนํ้าอิง รวมถึงที่ราบลุมนํ้าทวมถึง
ทีม่ ลี กั ษณะเปนบวกหนอง รองตางๆ ภูมปิ ระเทศดังกลาวเอือ้ อํานวยใหเกิดการสราง
บานเรือนและการอพยพยายถิ่นของชุมชนตางๆ ที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ
ภาษา และวัฒนธรรม ชุมชนลุม นํา้ อิงจะมีทงั้ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยชุมชน
ชนบทจะมีประชากรอาศัยอยูม ากกวาชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ 82 สวนชุมชนเมือง
(เขตเทศบาล) จะมีเพียงรอยละ 18 โดยชุมชนหลักๆ ไดแก เมืองพะเยา เมืองเทิง
และเมืองเชียงของ
กลุมชาติพันธุในลุมนํ้าอิง แบงออกเปน 6 กลุม ตามสภาพทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร 1) กลุมคนเมือง 2) กลุมคนลาว – อีสาน 3) กลุมคนไทยลื้อ
4) กลุมคนไทยภาคกลาง 5) กลุมคนไทยภูเขา 6) กลุมคนไทยเชื้อสายจีน
ลุม นํา้ อิงถือเปนพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมทีว่ ถิ ชี วี ติ ของผูค นทีม่ คี วามผูกพันกับนํา้ ทัง้ ใน
ฐานะของทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงอาหารที่กอใหเกิดการผลิต เลี้ยงทุกๆ ชีวิต
ในชุมชนใหอยูรอด สรางบานแปงเมือง รังสรรควัฒนธรรมจนกลายเปนเอกลักษณ
อันโดดเดน และทรงคุณคา โดยมีแมนํ้าอิงถือเปนแมนํ้าแหงวัฒนธรรมทองทุงและ
ลุม นํา้ จากอดีตถึงปจจุบนั ความอุดมสมบูรณยงั เอือ้ ตอวิถชี มุ ชนสองฝง นํา้ เปนแหลง
ทําเกษตร ทํานาปลูกขาว หาพืชผักอาหารตามธรรมชาติ ลงแมนาํ้ หาปลายามวางเวน
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จากงานเกษตร เพือ่ อยูเ พือ่ กิน แจกจายใหญาติพนี่ อ ง และขายบางเพือ่ เปนรายไดเสริม
บางครอบครัวยืดการหาปลาเปนอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติในลุมนํ้าอิง ทั้งปาบนดอย ปาริมนํ้า (พื้นที่
ชุม นํา้ ) ทุง นา หนองนํา้ แมนาํ้ ลําหวยเปรียบเสมือนซูเปอรมารเก็ตของคนในลุม นํา้ อิง
ที่มีทั้งผัก ผลไม เห็ด หนอไม สัตวปา แมลง ปลา และสัตวนํ้า ซึ่งชาวบานนํามา
บริโภคในครัวเรือน แลกเปลี่ยนอาหารกัน และนําไปขายบาง ถนอมอาหารเพื่อเก็บ
ไวกินบาง การทํามาหากินของผูคนจึงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก
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ความหมายและความสําคัญ
ของพื้นที่ชุมนํ้า (Wetland)
1. อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร
(Ramsar Convention)
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
โดยเฉพาะเปนแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของนกนํา้ หรืออนุสญ
ั ญาแรมซาร (Ramsar
Convention) ตามชื่อสถานที่ที่จัดใหมีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) คือเมืองแรมซาร ประเทศ
อิหราน อนุสญ
ั ญานีเ้ ปนขอตกลงระหวางรัฐบาล ซึง่ กําหนดกรอบการทํางาน
สําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย
ที่เปนพื้นที่ชุมนํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและยับยั้งการสูญเสีย
ของพื้นที่ชุมนํ้าในโลก ซึ่งจะตองมีการจัดการเพื่อใชประโยชนอยาง
ชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2518
(ค.ศ.1975)
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า ปจจุบันมีสมาชิก
165 ประเทศ จํานวนพืน้ ทีแ่ รมซารไซตทไี่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน 2,119 แหง
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติเปนผูค วบคุม
ดูแลการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ โดยมีสาํ นักเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ เปนหนวยงานบริหารอิสระ ตัง้ อยูเ มืองกลานด
ประเทศสวิตเซอรแลนด
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หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา
หลักการของอนุสัญญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ คือ เปนกรอบแนวทางการดําเนิน
งานระดับชาติและความรวมมือระหวางประเทศ ในการอนุรกั ษและใชประโยชนพนื้ ที่
ชุม นํา้ และทรัพยากรในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ อยางยัง่ ยืน โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญ
ระหวางประเทศ และพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีห่ ลายประเทศเปนเจาของและใชประโยชนรว มกัน
แรกเริ่มนั้นอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้ามีแนวทางมุงเนนการคุมครองและอนุรักษ
ถิ่นที่อยูอาศัยของนกนํ้าโดยเฉพาะที่มีการอพยพยายถิ่น ปจจุบันขยายขอบเขต
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและยับยั้งการสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้าของโลก โดยสงเสริมใหมี
การอนุรักษควบคูกับการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าอยางชาญฉลาด
อนุสญ
ั ญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ มี 12 มาตรา ถือหลักไมละเมิดอํานาจอธิปไตย
ของประเทศภาคีซึ่งเปนเจาของพื้นที่ชุมนํ้า แตสงเสริมสนับสนุนใหประเทศภาคี
อนุรักษยับยั้งการสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้า และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ชุมนํ้าอยางยั่งยืน และใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้า
การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ (อนุสญ
ั ญาแรมซาร)
เปนลําดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชวันที่ 13 กันยายน
พ.ศ.2541 โดยมีพนื้ ทีช่ มุ นํ้าทีม่ คี วามสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) แหงแรก
ของประเทศไทย คือ พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง
หลังจากนัน้ ไดทยอยขึน้ ทะเบียน โดยมีพนื้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับระหวางประเทศ
ของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแรมซารรวมเปน 12 แหง โดยอยูในพื้นที่อนุรักษ
เชน อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา จํานวน 9 แหง และอยูใ นพืน้ ทีช่ มุ ชนและหรือ
ที่สาธารณะ รวม 3 แหง โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รับผิดชอบเปนหนวยงาน
ประสานการดําเนินงานกลางของประเทศไทย
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ขอปฏิบัติการเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า (แรมซาร)
1. ทําใหมีการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุมนํ้าในและภูมิภาค
ของโลก
2. ลดปญหาความขัดแยงในการอนุรักษและการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้า
ระหวางประเทศ ตลอดจนสิง่ มีชวี ติ ตางๆ ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ฝูงนกนํา้ ทีอ่ พยพตามฤดูกาล
ไปอยูในประเทศตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุวาภาคีจะตองรวมมือในการ
จัดการพื้นที่ชุมนํ้าและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่ใชรวมกัน
3. ทําใหมีการอนุรักษและการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ที่ใชอยางชาญฉลาด เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุหนาที่ที่ภาคีจะตองกระทํา คือ
ใหคาํ นึงถึงการอนุรกั ษพนื้ ทีช่ มุ นํา้ ในการกําหนดแผนการใชทดี่ นิ และแผนการจัดการ
ระดับชาติ ซึ่งการดําเนินการตามแผนนี้จะเปนการสงเสริมการใชประโยชนอยาง
ชาญฉลาด ตลอดจนทําใหมีพื้นที่ชุมนํ้าตองสงวนรักษาไว
4. ทําใหมีการปองกันการเลื่อนสภาพของพื้นที่ชุมนํ้า โดยเฉพาะที่ขึ้น
ทะเบียนไว โดยมีการติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ

2. ความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุมนํ้า
คําจํากัดความตามอนุสญ
ั ญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสญ
ั ญา
วาดวยพื้นที่ชุมนํ้า ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า
กลาววา พื้นที่ชุมนํ้า Wetlands หมายถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ชื้นแฉะ พรุ แหลงนํ้า
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือนํ้าทวมอยูถาวร
และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและนํ้าไหล ทั้งที่เปนนํ้าจืด นํ้ากรอย และ
นํา้ เค็ม รวมไปถึงชายฝง ทะเล และทีใ่ นทะเลในบริเวณซึง่ เมือ่ นํา้ ลดลงตํา่ สุดมีความลึก
ของระดับนํ้าไมเกิน 6 เมตร
ความสําคัญของพื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้าเปนแหลงนํ้า แหลงกักเก็บนํ้าฝน
และนํ้าทา ปองกันนํ้าเค็มมิใหรุกเขามาในแผนดิน ปองกันชายฝงพังทลาย ดักจับ
ตะกอนและแรธาตุ ดักจับสารพิษ เปนแหลงทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติทมี่ นุษย
เขาไปเก็บเกี่ยวใชประโยชน เปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและสัตว มีความสําคัญทาง
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นิเวศวิทยาและการอนุรกั ษธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ เปนแหลงของผูผ ลิตทีส่ าํ คัญ
ในหวงโซอาหาร ความสําคัญดานนันทนาการและการทองเที่ยว ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และเปนแหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ พื้นที่ชุมนํ้า
เปนระบบนิเวศที่มีบทบาทหนาที่ตลอดจนคุณคาและความสําคัญตอวิถีชีวิตทั้งของ
มนุษย พืช และสัตว ทัง้ ทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทัง้ ในทองถิน่
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ในป พ.ศ.2532 กรมปาไมรวมกับสหสัมพันธเพื่อการอนุรักษโลก (World
Conservation Union) ไดสํารวจพื้นที่ชุมนํ้าทั่วประเทศไทย เพื่อบันทึกขอมูลพื้นที่
ชุม นํา้ มีความสําคัญระดับนานาชาติลงในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ของเอเชีย ในกรณีนพี้ บวา พืน้ ที่
ชุม นํา้ 42 แหงทัว่ ประเทศเปนแหลงทีอ่ ยูอ าศัยหากินและผสมพันธุท สี่ าํ คัญของนกนํา้
นกชายนํ้า ทั้งที่เปนนกประจําถิ่นและนกอพยพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑของอนุสัญญา
วาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ในลุม นํา้ อิงมีพนื้ ที่
ชุม นํา้ ทีถ่ กู บันทึกในทะเบียนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ของเอเชีย และมีความสําคัญระดับนานาชาติ
จํานวน 2 แหง คือ หนองเล็งทรายและกวานพะเยา

3. ปาริมนํ้าอิง (ปาฮิมอิง)
ปาริมนํ้าอิง หรือปาชุมนํ้า (Seasonally Flooded Forest) หมายถึง สังคมของ
พืชพรรณปาไมชนิดหนึง่ ในบริเวณพืน้ ทีน่ าํ้ ทวมถึง ริมฝง แมนาํ้ ลําธาร ซึง่ เกิดจากการ
หลากทวมและการเปลี่ยนทางเดินของแมนํ้า ดินตะกอนที่นํ้าพัดพามาไดทับถม
จนดินมีความอุดมสมบูรณ จนเกิดเปนสังคมพืชอันหลากหลาย ทั้งไมยืนตนและ
ไมลมลุก ในฤดูฝนหรือฤดูนํ้าหลากจะมีนํ้าทวมขังประมาณ 3 เดือน
พืชพรรณในปาริมนํ้าเปนพืชพรรณที่มีลักษณะพิเศษ มีวิวัฒนาการมาเปน
พันปเพือ่ ดํารงชีวติ อยูใ นสภาพแวดลอมในทีร่ าบนํา้ ทวมถึง จึงสามารถแชขงั อยูใ นนํา้
ไดเปนเวลานาน พืชหลายขนาดมีระบบรากอากาศจํานวนมาก และเมื่อถูกตัด
หรือโคน นํ้าทวมก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว จากการที่ปาริมนํ้ามีสภาพทาง
กายภาพและพืชพรรณอันหลากหลาย จึงเปนระบบนิเวศที่เอื้อตอการอยูอาศัยของ
สัตวปา สัตวนํ้า และนกนานาชนิด กลาวไดวาปาริมนํ้าเปนบริเวณที่มีความสําคัญ
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ตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เพราะเปนแหลงแพรขยายพันธุปลาและสัตวนํ้า
ในชวงฤดูนํ้าหลาก เปนแหลงทํามาหากินของนกนํ้าและสัตวปา นอกจากนี้ปาริมนํ้า
ยังมีบทบาทในการดูดซับนํ้า การรักษาระดับนํ้าใตดิน และการชะลอความแรงของ
กระแสนํ้า ขณะเดียวกันก็เปนแหลงที่กักเก็บธาตุอาหารที่ไหลมากับกระแสนํ้า และ
กรองสารเคมีหรือสารพิษที่ลอยมากับนํ้า รวมทั้งปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ชายฝง
ในลุมนํ้าอิงจะพบปาริมนํ้าบริเวณริมฝงแมนํ้าและหนองนํ้า ไดแก หนอง
เล็งทราย และบริเวณลุมนํ้าอิงตอนลาง ซึ่งสภาพแมนํ้ากวางและคดเคี้ยว ในอําเภอ
เทิง อําเภอขุนตาล จนถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนในลุม นํา้ อิงไดพงึ่ พา
อาศัยปาริมนํ้าในการดํารงชีวิตในดานตางๆ ไดแก 1) การเก็บผลผลิตของปา เชน
หนอไม เห็ด ไขมดแดง สมุนไพร ตลอดจนของปา 2) ดินริมฝง แมนาํ้ จะเปนดินตะกอน
แมนาํ้ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร จึงเปนทีเ่ พาะปลูกผักสวนครัวและพืชไร
ตางๆ เชน ขาวโพด ปอ ถั่ว แตง เปนตน 3) การใชไมเพื่อสรางบานเรือนและ
ไมใชสอย โดยทําเปนไมฟนและเผาถาน รวมทั้งการจักสานเครื่องมือการประมง
4) เปนทีส่ าํ หรับเลีย้ งสัตว เชน วัว ควาย 5) การทําการประมง ในฤดูฝนจะมีปลาและ
สัตวนํ้าตางๆ เขามาวางไขและแพรพันธุ ชาวบานสามารถจับปลาไดตลอดฤดู
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ถือเปนพืน้ ทีส่ าธารณะ เปนกรรมสิทธิห์ นาหมู ไมมใี ครเปนเจาของ
ทุกคนในหมูบานใชประโยชนและดูแลรักษารวมกัน ในการใชประโยชนและการดูแล
รักษามีการกําหนดกฎเกณฑการใชแหลงนํ้าในลักษณะตางๆ ซึ่งถือวาเปนพื้นที่
สาธารณประโยชน ตามขอตกลงชุมชนระดับหมูบ า นและตําบลทีม่ สี ทิ ธิต์ อ การจัดการ
พืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยมีรปู แบบในการจัดการและการใชประโยชนตามสิทธิการใชประโยชน
ไดอยางเสรีในชุมชนหรือชุมชนขางเคียง สามารถหาปลาหรือจับสัตวนาํ้ อืน่ ๆ ไดตลอด
ทั้งป โดยใชเครื่องมือหาปลาประเภทพื้นบาน เชน แห ยอ ไซ แนง สุม เบ็ด รวมทั้ง
การตั้งกฎระเบียบหมูบานในการหาปลา
ดังนั้น ปาริมนํ้าอิงจึงตรงตามหลักเกณฑ ความหมาย และความสําคัญ
ตามอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า
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4. ความสําคัญของปาชุมนํ้าตอระบบนิเวศและชุมชน
1) เปนแหลงอาหารของชุมชน
ปาชุม นํา้ มีคณ
ุ คาและความสําคัญตอวิถชี วี ติ ของชุมชนเนือ่ งจากเปนแหลง
พืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุส ตั วนาํ้ ในชวงนํา้ ทวมหลาก ทําให
พืน้ ทีม่ คี วามเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาทีผ่ สมผสานทัง้ นิเวศวิทยาปาไมและแมนาํ้
จึงกอเกิดอาหารนานาชนิดตลอดทั้งป ชาวบานจะเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากร
ในพื้นที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาลของแตละเดือน โดยเขาไปเก็บหาพืชผักชนิดตางๆ
เห็ด และหนอไม จากการเก็บขอมูลปาบานบุญเรือง เบือ้ งตนพบพืชอาหาร 49 ชนิด
นอกจากนั้นแลวชาวบานยังหาตัวตอ นํ้าผึ้ง และปลาในหนองนํ้านํามาเปนอาหาร
ดังนั้น ปาชุมนํ้าจึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชุมชนโดยรอบผืนปามาอยาง
ยาวนาน
2) เปนพื้นที่แกมลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าอิง
ปาชุมนํ้าริมแมนํ้าอิง คือพื้นที่รับนํ้าหลากในชวงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคมของทุกป นํ้าจากทางตอนบนและตอนกลางของแมนํ้าอิงไหลลงสู
ตอนลางดวยปริมาณนํ้าจํานวนมาก ดวยภูมิประเทศตอนลางเปนที่ราบลุมและ
มีลํานํ้าที่คดเคี้ยว ประกอบกับปากแมนํ้าอิงไดรับแรงหนุนจากแมนํ้าโขงจึงทําให
ปริมาณนํา้ ไหลลงแมนาํ้ โขงไดชา จึงเออลนเขาทวมขังอยูใ นพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ทัง้ 17 แหง
รวมพื้นที่ 8,590 ไร เปนเวลากวา 3 เดือน พื้นที่ชุมนํ้าจึงเปนพื้นที่แกมลิงที่คอย
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เก็บนํ้าในฤดูนํ้าหลาก ปองกันไมใหนํ้าทวมพื้นที่ทางการเกษตร และเปนแหลง
กักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง
3) เปนพื้นที่อยูอาศัยของสัตวปาและสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า
ความสมบูรณของระบบนิเวศเปนที่ดึงดูดใหสัตวเขามาอาศัยในสถานที่
นัน้ ๆ เชนเดียวกับนกซึง่ มักจะเคลือ่ นทีเ่ ขาไปอยูใ นแหลงทีอ่ ยูอ าศัยทีม่ คี วามสมบูรณ
มีอาหารที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยตอลูกนอย จากตัวอยางการเก็บขอมูล
ปาชุมนํ้าบานบุญเรืองที่ตั้งอยูในเขต หมู 1, 2, 5, 8 และ 10 ตําบลบุญเรือง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดพื้นที่ 3,021 ไร ดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่
จึงมีสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน
จากการสํารวจเบื้องตนพบชนิดสัตวทั้งหมด 104 ชนิด คือ 1) สัตวปก พบ 79 ชนิด
เชน ไกปา เปดแดง เปดผีเล็ก เปนตน 2) สัตวเลีย้ งลูกดวยนม พบ 8 ชนิด เปนสัตวปา
คุมครอง 6 ชนิด และจากการกําหนดสถานภาพของความเสี่ยงตอการสูญพันธุ
ของสัตวปา โดยสหภาพนานาชาติเพือ่ การอนุรกั ษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN) พบวา ในปาบุญเรืองมีสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุคือเสือปลา มีสัตว
ที่ถูกจัดอยูในกลุมที่ใกลถูกคุกคามคือชะมดแผงหางปลอง สําหรับ นาก ที่พบใน
ปาบุญเรืองยังไมสามารถจําแนกชนิดได ซึง่ ถาถูกจําแนกเปนนากใหญธรรมดาจะถูก
จัดในกลุมใกลถูกคุกคาม แตถาถูกจัดจําแนกเปนนากเล็บหางสั้นจะเปนสัตวปา
ที่มีสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3) สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า พบ 13 ชนิด และ
4) สัตวเลื้อยคลาน พบ 4 ชนิด
4) เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายของพันธุ ไม
จากการศึกษาปาชุมนํ้า 5 แหง ทําใหทราบถึงขอมูลความหลากหลาย
ของพันธุไม ดังนี้
4.1 พื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง พบพรรณพืชอยางนอย 102 ชนิด
พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 27 ชนิดในแปลงตัวอยาง และ
พบตนไมอยางนอย 60 ชนิดนอกแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ
ขอย ชุมแสง หัด และทองกวาว ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 122 ตนตอไร
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4.2 พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานทุง งิว้ พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย
23 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเดื่อปอง
และถอน ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร
4.3 พื้ น ที่ ชุ ม นํ้า บา นงามเมือ ง พบความหลากหลายของชนิ ด ตน ไม
อยางนอย 9 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบตนกระทุง คลองมากทีส่ ดุ ความหนาแนน
ของตนไมโดยรวม 48 ตนตอไร
4.4 พื้นที่ชุมนํ้าบานตา พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย
41 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย มะเค็ด และเคาะ
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร
4.5 พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานซาววา พบความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย
20 ชนิดในแปลงตัวอยาง โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย เก็ดแดง และเหมียด
ความหนาแนนของตนไมโดยรวม 117 ตนตอไร
5) เปนแหลงเก็บกักคารบอนบนผิวดิน
การศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวา
บริเวณปาชุมนํ้ามีศักยภาพเปนแหลงเก็บกักคารบอนไดเปนอยางดี
5.1 พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีศกั ยภาพ
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 พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานงามเมือง อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีศกั ยภาพ
เก็บกักคารบอน 18.37 ตันตอไร
5.4 พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีศกั ยภาพเก็บกัก
คารบอนกวา 15.58 ตันตอไร โดยรวมพบวามีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวม
ประมาณ 8,226 ตันคารบอน
5.5 พื้นที่ชุมนํ้าบานซาววา อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 17.89 ตันตอไร
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6) เปนแหลงรองรับการอพยพของนกอพยพชวงฤดูหนาว
การอพยพยายถิ่นของนก คือการยายพื้นที่แหลงสรางรัง วางไข ในชวง
ฤดูผสมพันธุ และยายถิน่ เพือ่ ใชพนื้ ทีเ่ ปนแหลงหากินนอกฤดูผสมพันธุ ซึง่ ทัง้ 2 แบบ
ตองเลือกพืน้ ทีท่ มี่ แี หลงอาหารอุดมสมบูรณและเหมาะสมในการสรางรังทีป่ ลอดภัย
ซึง่ พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ลุม นํา้ อิงตอนลางคือแหลงทีอ่ ยูอ าศัยและหากินของนกอพยพ จากการ
สํารวจพบนก 90 ชนิดใน 14 อันดับ 43 วงศ จัดเปนนกประจําถิน่ 54 ชนิด นกอพยพ
16 ชนิด และนกประจําถิ่นที่ประชากรบางสวนมีการอพยพ 20 ชนิด
7) เปนแหลงเพาะพันธุปลา สัตวนํ้า ที่สําคัญของแมนํ้าอิงและแมนํ้าโขง
พืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงตอนลางมีลกั ษณะทางกายภาพเปนทีร่ าบ โดยมีขนาดความ
กวางของแมนํ้าประมาณ 150-200 เมตร ในฤดูนํ้าหลากนํ้าจะไหลบาเขาทวมพื้นที่
ชุมนํ้า ทําใหปลาที่อพยพขึ้นมาจากแมนํ้าโขงและแมนํ้าอิงเขาไปวางไข สงผลใหมี
ปริมาณและชนิดพันธุที่หลากหลาย จากการสํารวจชนิดพันธุปลาในป พ.ศ.2555
งานวิจัยจาวบาน พบพันธุปลาและสัตวนํ้า 108 ชนิด และในป 2558 จากการสํารวจ
ขอมูลพันธุป ลาในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานบุญเรือง พบพันธุป ลา 103 ชนิด แบงเปนปลาทองถิน่
87 ชนิด ปลาตางถิ่น 16 ชนิด และกุง 1 ชนิด
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8) เปนแหลงความหลากหลายพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร คือยารักษาโรคที่ใชรักษากลุมโรคตางๆ และเปนที่ยอมรับ
ในดานการรักษาโรคไดอยางมากมาย มีการใชพืชเพื่อเปนยารักษาโรคมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบนั พืน้ ทีป่ า ริมนํา้ อิงเปนอีกแหงหนึง่ ทีม่ พี ชื สมุนไพรชนิดตางๆ ขึน้ อยูใ นปา
ซึ่งกระบวนการนําพืชเหลานั้นมาทํายารักษาโรคโดยมีหมอพื้นบานเปนผูสืบทอด
องคความรูเ หลานี้ ยารักษาโรคทีท่ าํ จากพืชสมุนไพรยังมีการใชอยางตอเนือ่ ง ซึง่ การ
ใชพชื สมุนไพรของชาวบานในลุม นํา้ อิงยังมีการใชอยู ซึง่ หมอพืน้ บานในชุมชนตางๆ
เปนผูใ ชรกั ษาใหกบั ชาวบาน นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนามาตรฐานของการใชยาสมุนไพร
รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อใหเปนทางเลือกของการรักษาโรค
ดังตัวอยางของกลุม หมอพืน้ บานสภาหมอลานนา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตา
และโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไดดาํ เนินงานสงเสริมการใชสมุนไพรในการ
รักษาโรคตางๆ ใหกบั ชาวบาน ซึง่ สมุนไพรทีใ่ ชมหี ลายชนิดทีไ่ ดจากพืน้ ทีป่ า ริมนํา้ อิง
จากการศึกษาของหมอพืน้ บานบานบุญเรือง พบพืชสมุนไพรในปาริมนํา้ อิง 46 ชนิด
และที่เปนทั้งพืชอาหารและสมุนไพรอีก 15 ชนิด
9) เปนแหลงพลังงานราคาประหยัดและไมใชสอยของชุมชน
ไมฟนและถาน คือแหลงพลังงานราคาประหยัดของชุมชนที่ไดจากปา
ริมนํา้ อิง ชุมชนชนบทใชการหุงตมอาหารจากไฟทีไ่ ดจากไมฟน และถาน ซึง่ ในแตละป
ไมฟน ทีใ่ ชชาวบานเก็บหาจากปาริมนํา้ โดยใชจากกิง่ แหงของตนไมและตนไมทตี่ ายแลว
นอกจากไมฟนแลวไมใชสอยในงานตางๆ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ ปอสา แหยง
หญาคา และอีกหลายชนิดที่ชาวบานนํามาทําเครื่องมือจักสาน เครื่องมือหาปลา
งานดานการเกษตรและการซอมแซมบานเรือนลวนไดจากปาริมนํ้าอิง การใช
ทรัพยากรของชาวบานมีกฎกติกาของแตละชุมชนโดยคํานึงถึงการใชอยางยั่งยืน
10) เปนพื้นที่เลี้ยงสัตวของชาวบาน
ในอดีตสังคมชนบท อาชีพเลี้ยงวัว ควายเปนอาชีพหลักอีกอยางหนึ่ง
ที่เปนหลักประกันดานเงินเก็บของชาวบาน การเลี้ยงสัตวของชาวบานมีรูปแบบ
ปลอยสัตวเลี้ยงวัว ควายเขาปาริมนํ้าอิง โดยเจาของจะมีปางพักและคอกสัตวเลี้ยง
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วัว ควาย อยูใ นปา ซึง่ การเลีย้ งแบบปลอยจําเปนตองมีพนื้ ทีเ่ ลีย้ งกวางขวางเพือ่ รองรับ
จํานวนวัว ควายจํานวนมากของชาวบาน
ปาริมนํ้าอิงเปนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว เพราะดวยความ
หลากหลายของระบบนิเวศ เปนแหลงพืชอาหารและแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณของ
สัตวเลี้ยง โดยพื้นที่ปาริมนํ้าอิงทั้ง 17 แหงลวนเปนพื้นที่เลี้ยงสัตวที่สําคัญของ
ชาวบานทีอ่ ยูร อบผืนปา ซึง่ ถือวาเปนพืน้ ทีส่ าธารณะทีช่ าวบานเขาไปใชในการเลีย้ งสัตว
รวมกัน ปจจุบนั การเลีย้ งสัตวแมจะลดลงไปมากแตยงั มีชาวบานทีย่ งั คงนําสัตวเลีย้ ง
เขาไปเลี้ยงในปาริมนํ้าอิง เชน บานแดนเมือง เปนตน
11) ความสําคัญตอแมนํ้าโขง
แมนาํ้ อิงเปนลํานํา้ สาขาทีส่ าํ คัญของลุม นํา้ โขงตอนบนในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ดวยความยาวกวา 260 กิโลเมตรจากตนนํา้ ในจังหวัดพะเยา ปริมาณนํา้
ของแมนาํ้ อิงไดไหลเติมใหแมนาํ้ โขงตลอดทัง้ ป ชวยใหแมนาํ้ โขงในชวงอําเภอเชียงของ
และอําเภอเวียงแกนมีระบบนิเวศทีส่ มบูรณ นอกจากนัน้ แลวแมนาํ้ อิงยังมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการอพยพวางไขและเปนแหลงอนุบาลลูกปลาของพันธุปลาแมนํ้าโขง
จากการศึกษาของนักวิจยั ชาวบานเรือ่ งพันธุป ลาในแมนาํ้ โขงบริเวณอําเภอเชียงของ
และอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ป 2547 พบพันธุปลาแมนํ้าโขง 88 ชนิด
โดยมี 54 ชนิดที่อพยพวางไขในแมนํ้าสาขา ซึ่งบริเวณนี้มีแมนํ้าอิงเปนสาขาหลัก
ทีป่ ลาแมนาํ้ โขงเขาไปวางไข ดวยสภาพพืน้ ทีท่ มี่ นี าํ้ ทวมหลากตามปาริมนํา้ อิงจึงเอือ้
ตอการวางไขในฤดูวางไขของปลา ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกป
เมื่อลูกปลาเจริญเติบโตก็จะอพยพกลับแมนํ้าโขงชวงนํ้าลดในฤดูหนาว
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ความรูทองถิ่น
และการจัดการปาชุมนํ้าโดยชุมชน
1. ระบบนิเวศยอยของพื้นที่ชุมนํ้าตามความรูทองถิ่น
ปาริมนํ้าอิง เปนพื้นที่ชุมนํ้าแบบหนึ่งตามนิยามความหมายของ
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ซึง่ ชาวบานในลุม นํา้ อิงไดเขาไปใชประโยชนในการทํามาหากิน
เก็บพืชผักอาหาร พืชสมุนไพร หาปลา เก็บไมใชสอย และการเลี้ยงสัตว
มาตัง้ แตอดีต การเรียนรูด ว ยประสบการณจริงในการใชพนื้ ทีห่ าอยูห ากิน
ดํารงชีวติ ทําใหเกิดองคความรูด า นตางๆ ตามการใชประโยชนและความ
สัมพันธของชวงฤดูกาลในแตละป การเรียกชือ่ ระบบนิเวศแบบตางๆ ทัง้ ใน
พื้นที่ปาริมนํ้าและแมนํ้า ถือวาเปนความรูภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปนไป
ตามลักษณะพื้นที่ที่มีเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดนตามพื้นที่นั้นๆ และ
สอดคลองตามการใชประโยชนของชาวบาน โดยความรูเหลานี้ไดรับการ
ถายทอดมาจนถึงปจจุบัน ความรูทองถิ่นกับการใชทรัพยากรในพื้นที่ปา
ริมนํ้าอิงสามารถอธิบายโดยแบงเปน 10 ระบบนิเวศยอย คือ
หนอง มีลกั ษณะนํา้ ขังเปนบริเวณกวาง แตเล็กกวากวาน มีความลึก
ไมสมํ่าเสมอ บริเวณรอบหนองจะเต็มไปดวยพืชที่เกิดผสมกันอยูตาม
ขอบหนอง ลดหลั่นเปนระดับ เปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าและ
แหลงทีอ่ ยูข องสัตวเล็กๆ จนถึงขนาดใหญทสี่ ามารถมองเห็นดวยตาเปลา
ชวงนํา้ หลากจะมีปลาจากนํา้ สายหลักเขามาวางไขในหนองนํา้ จึงกลายเปน
แหลงอาศัยที่สําคัญ เพราะชวงนํ้าหลากกระแสนํ้าในสายนํ้าหลักจะแรง
ไมเหมาะตอการขยายพันธุของสัตวนํ้า
: 27 :

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น

หนองเปนพื้นที่นํ้าขังตลอดป รับนํ้าจากแมนํ้าอิงและหวยสาขาในชวงฤดู
นํ้าหลาก และรับนํ้าจากนํ้าฝน ขนาดของหนองแตละที่มีขนาดไมเทากัน ใหญ เล็ก
ตามพื้นที่เหมาะสม บางหนองมีฮองไหลเชื่อมตอกัน นํ้าสามารถไหลเขา-ออก
เชื่อมหากันได ชวงฤดูฝนมีความลึกประมาณ 1.5-2 เมตร ฤดูแลงลึกประมาณ
30-50 เซนติเมตร หนองเปนพืน้ ทีว่ างไขของปลานานาชนิดและเลีย้ งลูกปลาวัยออน
กอนอพยพลงสูแ มนาํ้ อิง บางสวนอยูอ าศัยหากินในหนองนํา้ ตามเดิม ปลาทีพ่ บ เชน
ปลาหลิม ปลาจะลิ ปลาดุก ปลาสะเด็ด 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 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทางนํ้าเกา
กับแมนาํ้ สายหลัก ยามฤดูแลงจะถูกตัดขาดออกจากแมนาํ้ สายหลัก และจะเชือ่ มกับ
แมนํ้าสายหลักอีกครั้งในฤดูฝน ซึ่งหลงจะกลายเปนสวนหนึ่งของแมนํ้า ลักษณะ
ของหลงยามหนาแลงมีบวกเล็กๆ กระจายอยูท วั่ โดยมีปลาขนาดเล็กอาศัยอยู มีพชื นํา้
ขึ้นอยูริมหลง เชน หญาปลอง ตนหนาด ตนสลาบ ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงอยูอาศัยและ
แหลงอาหารของปลาชนิดตางๆ พืน้ ทีห่ ลงบางแหงกลายเปนหนองนํา้ ดวยการสะสม
ของตะกอนที่พัดพามาตามสายนํ้า เมื่อมีการปดกั้นทางนํ้าเขาของดินตะกอนสูงขึ้น
หลงจึงขาดจากแมนํ้าสายหลัก กลายสภาพเปนหนองนํ้าตอไป
บวก พบอยูตามพื้นที่ราบลุมที่มีนํ้าทวมถึง เปนแองนํ้าขนาดเล็กกระจาย
อยูต ามพืน้ ทีร่ าบลุม หรือพืน้ ทีร่ มิ หนองนํา้ ชวงฤดูแลง บวกจะไมมรี อ งนํา้ ไหลเชือ่ มตอ
กับจุดอืน่ ๆ ฤดูฝนมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร บวกจะเปนแหลงนํา้ ทีส่ าํ คัญ
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
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จํา มีลักษณะเปนพื้นที่ชื้นแฉะ หรือบริเวณตานํ้า ปกคลุมไปดวยพืช เชน
บอน เฟรน เปนแหลงกําเนิดของนํ้า คนเฒาคนแกถือวาจํามีผีอยู หากใครรบกวน
ทําลายจะทําใหเจ็บปวย และหามไมใหใครเขาไปทําลายหรือใชประโยชนพื้นที่
รอบๆ จํา
ฮอง เปนทางนํ้าที่ไหลเชื่อมระหวางแมนํ้าอิงกับหนองนํ้าตางๆ ในบริเวณ
พืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ และทีร่ าบลุม ทําใหนาํ้ สามารถไหลเขา-ออกได ฮองมีความกวางตัง้ แต
2-6 เมตร ความยาวเปนไปตามทางนํ้าแตละที่ไมเทากัน ในชวงฤดูนํ้าหลากเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม นํา้ จากแมนาํ้ อิงจะไหลเออเขาตามฮองไปยังหนองตางๆ เต็มพืน้ ที่
ในชวงนํา้ หลากคือชวงเดียวกันกับการอพยพวางไขของปลา ปลาจากแมนาํ้ อิงจะเดินทาง
ผานฮองเขาไปวางไขในหนองนํ้า และอพยพกลับในชวงนํ้าลง ปลาสวนใหญอพยพ
กลับลงแมนํ้าและบางสวนอาศัยอยูในพื้นที่หนอง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนแมนํ้า
อิงนํา้ เริม่ ลดระดับ นํา้ จากหนองตางๆ ลดลงตามลําดับ ไหลคืนสูแ มนาํ้ อิง เมือ่ ระดับ
นํา้ อิงลดตํา่ ลงกวาฮอง นํา้ จากหนองและแมนาํ้ อิงจะขาดการเชือ่ มตอกัน ปริมาณนํา้
บริเวณฮองก็จะแหงขอดไปทั้งหมด
ดอน ชวงฤดูฝนนํ้าจะทวมพื้นที่จมหายไปทั้งหมด จะเริ่มโผลพนนํ้าใหเห็น
ในชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม-เมษายน อยูร มิ ฝง ดานใดดานหนึง่ หรืออยูก ลางลํานํา้ อิง
บริเวณพื้นที่ดอนสวนใหญเปนทราย กรวดขนาดเล็ก ขนาดกลาง จากการพัดพา
มาตามกระแสนํ้าในชวงนํ้าหลาก จะโลงเตียน มีสัตวจําพวกนกอาศัยเดินหากิน
และชาวบานใชเปนพืน้ ทีห่ าปลาดวยวิธลี ากแนง ไลแนง ปกเบ็ด หวานแห ตกจํา๋ และ
พักผอนหยอนใจ เพราะพื้นที่ชายนํ้าตามดอนตางๆ เปนกรวด ทราย เรียบ ไมเปน
อุปสรรคตอการหาปลา และมีปลาขนาดเล็กหลากหลายชนิดเขามาอยูอ าศัยริมดอน
ที่มีระดับนํ้าไมลึกมากนัก
พืชผักที่พบบริเวณดอนสวนใหญเปนพืชลมลุกและพืชทนนํ้าทวมหลาก เชน
ผักหม สีเสียด ขี้กวาง เหงาแห ตนไครนํ้า เปนตน และดอนยังเปนพื้นที่อาศัยของ
แมลงตางๆ ชาวบานจะลงไปขุดหาจิง้ หรีดหรือจับตัวจักจัน่ ในพืน้ ทีด่ อน นอกจากนัน้
กรวด หิน ทราย บริเวณดอน ชาวบานจะนํามาใชในงานกอสราง
วัง เปนพื้นที่นํ้านิ่งในแมนํ้าอิง ฤดูนํ้าหลากมีความลึกประมาณ 10 เมตร
ชวงฤดูแลงประมาณ 3-5 เมตร ความยาวประมาณ 200-300 เมตร ทองนํ้าเปนดิน
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กลุม กอนหิน ขอนไม และตอไม ริมฝง ทัง้ สองดานเปนตลิง่ ลาดชัน ระดับนํา้ มีความลึก
สมํ่าเสมอ มีตนออ ตนแขมขึ้นปกคลุม รวมถึงตนไมใหญ เชน ตนกุม มะเดื่อ ฉําฉา
ขอย ชุมแสง กวาว และถอน เปนพื้นที่ที่ปลาขนาดใหญชนิดตางๆ เขามาอยูอาศัย
ซึ่งชาวบานจะหาปลาบริเวณนี้โดยใชเครื่องมือ เชน แนงลาก แหใหญ ตุมปลากด
กระตัม๊ (ไซลัน่ ) เบ็ดปก เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีน่ าํ้ ลึกจึงตองใชเครือ่ งมือหาปลาขนาดใหญ
และมีเรือชวยในการวางเครือ่ งมือตางๆ สวนใหญคนหาปลาจะเปนผูช าย ปลาทีจ่ บั ได
เปนปลาขนาดใหญ เชน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลากด และปลาตองดาว เปนตน
หาดทราย หรือดอนทราย เปนบริเวณที่นํ้าไหลแรง และเปนสวนที่แคบสุด
ของลํานํา้ พืน้ ทองนํา้ เปนหิน กรวดขนาดกลาง และทราย ชวงฤดูนาํ้ หลากลึกประมาณ
1-2 เมตร ฤดูแลงประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50-100 เมตร ชวงฤดู
นํา้ หลากไมสามารถใชพนื้ ทีห่ าปลาไดเนือ่ งจากนํา้ ไหลแรงมาก พืชทีพ่ บบริเวณนีเ้ ปน
จําพวกตนไครนํ้าที่สามารถตานทานตอความแรงของกระแสนํ้าและนํ้าทวมไดดี
สวนปลาที่พบบริเวณหาด คือ ปลาบอก ปลามัน ปลากด ปลาสะปาก ปลาหนามบี้
ปลามะแปบ ปลาแกด ปลาจอนทราย ปลาอีม่ อน และกุง เปนตน ชาวบานใชเครือ่ งมือ
หาปลาในบริเวณนี้ คือ แนงขนาดเล็ก แห จํ๋า หิง และแซะ พื้นที่หาดตามจุดตางๆ
ชาวบานจะใชเปนจุดขามฟากแมนํ้าในชวงฤดูแลง
ลําหวยสาขา เปนทางนํ้าที่ไหลจากพื้นที่ตนนํ้าบนดอยสูงไหลลงแมนํ้าอิง
เปนลําหวยสาขาที่ไหลลงมาเติมนํ้าใหแมนํ้าอิงและไหลตลอดทั้งป ริมหวยจะมี
พืชอาหาร เชน ผักกูด ผักหนาม ผักแวน ผักหนอก เปนตน ดานปลาที่พบสวนใหญ
เปนปลาขนาดเล็ก เชน ปลากั้ง ปลาซิว และปลาปก
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2. การจัดการปาชุมนํ้าของชุมชนทองถิ่น

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบ า นปากอิงใต หมู 16 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
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
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สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ แหงนีเ้ รียกวา หนองอิงหลวง ขนาดพืน้ ที่ 64 ไร ลักษณะเปนแองนํา้
มีนํ้าขังตลอดป ใชประโยชนดานการเกษตรของชุมชนดวยการสูบนํ้าทําการเกษตร
ปลูกถั่ว มะละกอ ขาวโพด และยาสูบ นอกจากนั้นยังเปนแหลงปลอยปลาและ
เพาะพันธุปลา ที่สําคัญเปนแหลงที่อยูอาศัยของนกทองถิ่นและนกอพยพในชวง
ฤดูหนาว เชน นกเปดนํ้า นกตีนเทียน เปนตน
พื้นที่หนองนํ้าแหงนี้ทางหมูบานไดยื่นเอกสารตออําเภอเชียงของ เพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองเปนพื้นที่สาธารณะของหมูบาน
ดานการจัดการใชประโยชนและดูแลรักษา หนองนํา้ แหงนีเ้ ปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
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
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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 :
ปาชุม นํา้ บานทุง อาง เดิมเปนปาผืนเดียวกันกับปาบานทุง งิว้ หมู 2 รวมพืน้ ที่
กวา 1,000 ไร ใชในการเลีย้ งวัว ควาย โดยมีปางควายเปนจํานวนมากในพืน้ ทีแ่ หงนี้
รวมจํานวนวัว ควาย หลายพันตัว เมื่อมีการขยายตัวของหมูบานมากขึ้น ประกอบ
กับอาชีพการเลี้ยงวัว ควาย ลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป และชาวบานเริ่มเปลี่ยนอาชีพ
ทําการเกษตรมากขึน้ จึงไดมกี ารแบงพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ใหอยูใ นการดูแลของบานทุง อาง
รวมพืน้ ทีป่ ระมาณ 400 ไร ตอมาผูน าํ หมูบ า นไดจดั สรรใหชาวบานใชเปนพืน้ ทีใ่ นการ
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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
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบฝงแมนํ้าโขง แมนํ้าอิง โดยมีแมนํ้าชางไหลผาน ประชากรทั้งสิ้น
853 คน ผูชาย 408 ผูหญิง 445 คน มีจํานวนครัวเรือน 367 ครัวเรือน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
บานทุงงิ้วเดิมที่จะมีการเรียกชื่อหมูบานอยางเปนทางการนั้น อาณาบริเวณ
พื้นที่เขตของหมูบานและโดยรอบเปนทุงนา มีไมตนงิ้วขึ้นเปนจํานวนมาก เมื่อมีคน
อพยพเขามาตั้งบานเรือนมากขึ้น ชาวบานจึงมีการตัดตนงิ้วออกเพื่อตั้งบานเรือน
และพื้นที่ไร นา จึงเรียกชื่อบานทุงงิ้วตามชื่อตนไมจนถึงปจจุบัน
ปาชุม นํา้ บานทุง งิว้ หมู 2 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 531 ไร 3 งาน เปนผืนปาทีต่ ดิ กับ
ลํานํ้าอิง มีหนองนํ้า 5 แหง คือ หนองปลาขาว หนองควรบน หนองควรลุม หนอง
ปลาเพี้ย และหนองบวกบวน พื้นที่ปาชุมนํ้าหางจากหมูบานไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชน
ของชาวบาน ในอดีตพืน้ ทีน่ เี้ ปนทีเ่ ลีย้ งวัว ควายของชาวบาน มีววั ควายหลายพันตัว
และมีปางควายจํานวนมากเรียงรายอยูใ นปา เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับการเลีย้ งสัตว
มีทั้งหนองนํ้าและติดกับแมนํ้าอิง โดยชาวบานที่เลี้ยงวัว ควาย จะกําหนดพื้นที่
การทํารั้วรอบผืนปาเพื่อปองกันวัว ควายออกจากปาไปกัดกินพืชผลทางการเกษตร
ของชาวบานรอบๆ ในชวงฤดูทํานา การเลี้ยงวัว ควายในชวงนี้จะเปนการเลี้ยงแบบ
ปลอยในปาชุม นํา้ และไลตอ นกลับปางพักบางชวงเวลาเทานัน้ หลังการเก็บเกีย่ วขาว
ของชาวบานเสร็จก็จะนําวัว ควาย ออกมาเลี้ยงตามทุงนารอบๆ ผืนปา ซึ่งคนเลี้ยง
ในพืน้ ทีท่ งั้ หมดจะชวยกันดูแลวัว ควาย ของเพือ่ นบานในชุมชนดวย นอกจากจะเปน
ทีเ่ ลีย้ งสัตวแลวยังเปนแหลงหาอยูห ากินของชาวบานและหมูบ า นรอบๆ ปาอีกดวย
ชวงการเปลี่ยนผานการทํานาปละ 2 ครั้งและสภาพชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง
อาชีพการเลี้ยงวัว ควายเริ่มลดลง และหายไปในที่สุดจนไมมีใครเขาไปใชเลี้ยงสัตว
ในพื้นที่อีกตอไป เหลือแตเพียงการเขาไปหาอยูหากิน เก็บผัก เก็บหนอ หาผึ้ง
หาตัวตอ ทําใหผืนปาเริ่มรกและมีไมใหญเพิ่มมากขึ้น
ผืนปาดังกลาวชุมชนไดปกปองพืน้ ทีป่ า มาตัง้ แตอดีต และในปจจุบนั ปาชุม นํา้
แหงนี้ยังมีคุณคา ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร
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ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพ
เปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal wetland) และแกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นที่มีความ
เปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมนํ้า เพื่อให
ทราบขอมูลพื้นที่จึงไดทําการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า
บานทุงงิ้ว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป
การศึ ก ษาครั้ง นี้ โ ดยใช วิ ธี ก ารวางแปลงสุ  ม ตัว อย า งแบบจํ า แนกชั้น โดยที่ ชุ ม ชน
มีสวนรวม โดยไดแบงพื้นที่สํารวจตามโซนตามความเดนของสังคมพืช โดยทําการ
วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร 4 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด
4,000 ตารางเมตร พบวามีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 23 ชนิด
พบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ปอสา มะเดื่อปอง ถอน ซึ่งเปนไมที่ทนนํ้าทวม
ซึง่ เปนปาทีม่ คี วามเปนเอกลักษณ โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 89 ตนตอไร
และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตงั้ แตนอ ยกวา 30 เซนติเมตร
ถึงความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชัน้ ซึง่ ถือวาตนไมมคี วามสมบูรณ
ในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชัน้ ความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
พบวามีการทดแทนของไมหนุม กวา 27 ชนิด ในอัตรา 3,238 ตนตอไร พบวาชนิดไม
ที่พบมากคือ ปอสา ขอย กางปลา และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 13 ชนิด
ในอัตรา 10,340 ตนตอไร พบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย กางปลา ปอสา ปอแตบ
โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา การกระจายตามชั้นความโต ความหลากหลาย
ของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมนํ้า
บานทุงงิ้วมีสมบูรณดีเมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยาม
ของปาเสื่อมโทรม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพปาชุมนํ้าบานทุงงิ้ว
กับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวามีความหนาแนนของไมใหญมากกวานิยามถึง 4 เทา
นอกจากนีย้ งั มีความเปนเอกลักษณในบริเวณนํา้ ทวมถึงซึง่ สังคมพืชมีการปรับตัวอยูใ น
ระบบนํ้าทวมกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาล (seasonal wetland) เปนแหลง
อยูอาศัยของปลา สัตวนํ้าจากแมนํ้าอิง แมนํ้าโขงไดเขามาวางไขกลายเปนพื้นที่
ขยายพันธุแ ละเพาะเลีย้ งสัตววยั ออนของปลาและสัตวนาํ้ ทีส่ าํ คัญในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิง
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นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของปาแลวยังเปนแหลงเก็บกัก
คารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon)
พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและถอนเดน มีศักยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 16.5 ตันตอไร ซึง่ ถือวามีศกั ยภาพสูงมาก ในสวนพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้
ที่มีปาเบญจพรรณ (ปาผสม) เก็บกักคารบอนรวมประมาณ 8,761 ตันคารบอน
ความหลากหลายทางชนิดพันธุส ตั วจากการสํารวจความหลากหลายของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ในชวง
วันที่ 21-22 มิถนุ ายน 2559 คาความสูงเฉลีย่ 352 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง
พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 8 ชนิด สัตวปก 64 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 19 ชนิด
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 11 ชนิด พบพันธุปลาทองถิ่น 54 ชนิด และกุง 1 ชนิด
และพบพันธุปลาตางถิ่น 3 ชนิด เครื่องมือหาปลาพบ 6 ชนิด คือ แห มองยัง
มองลาก ตุมเอี่ยน ตุมปลา หิง และไซ
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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
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอเวียงแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหวยซอ
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
ตําบลศรีดอนชัย เปนตําบลที่แยกมาจากตําบลสถาน จํานวนหมูบานในเขต
เทศบาลตําบลศรีดอนชัยมีจํานวน 18 หมูบาน โดยมีชนเผาดั้งเดิมไทยลื้อ
5 หมูบาน ไดแก หมู 7, 12, 14, 15 และ 17 นอกนั้นเปนหมูบานคนเมือง
13 หมูบาน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
หนองรงค แบงเปน 2 โซน คือ พื้นที่ปา และหนองนํ้า พื้นที่หนองนํ้าไดรับ
การขุดลอกขยายพื้นที่และเชื่อมหนองนํ้าขนาดเล็กทั้งหมดเขาดวยกันเปนผืนใหญ
โดยมีเนินดินขนาดใหญอยูตรงกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร ดานเหนือของหนองนํ้า
เปนพื้นที่ปาติดกับลํานํ้าอิง บริเวณนี้จะมีตนไมขนาดใหญและขนาดเล็กกระจาย
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เต็มพื้นที่ ยังคงสภาพปาชุมนํ้าแบบเดิม ซึ่งพื้นที่โดยรอบหนองรงคเปนที่นาของ
ชาวบาน มีรองนํ้าขนาดเล็กไหลจากทุงนาลงหนองนํ้า
พืน้ ทีห่ นองรงค มีหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชน
ของชาวบาน โดยมีการใชประโยชนพื้นที่ชุมนํ้าหนองรงครวมกัน 3 หมูบาน คือ
บานศรีดอนชัย หมู 7 บานศรีมงคล หมู 14 และบานศรีดอนชัย หมู 15 โดยมี
กฎระเบียบคือ 1) หามจับปลา 2) หามตัดไมรอบบริเวณหนองนํา้ ซึง่ กิจกรรมทีผ่ า นมา
มีการปลอยปลา การพัฒนาขุดลอกหนองนํ้า และการปลูกหญาแฝกรอบหนองนํ้า
โดยในระยะยาวจะพัฒนาทําเปนแหลงทองเทีย่ วของตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบ า นศรีดอนชัย หมู 7 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ทุงนาและพื้นที่การเกษตร
ทิศใต
ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานรองหา หมู 6 ตําบลศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 219 ครัวเรือน ประชากร 630 คน ชาย 283 คน หญิง 347 คน
ผูใหญบาน : นายสุขคํา วงคไชย
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุม นํา้ หนองวงค จํานวนเนือ้ ที่ 250 ไร ชาวบานพืน้ ทีโ่ ดยรอบใชประโยชน
ในการปลา และหาพืชผัก เห็ด หนอไม ตามฤดูกาลตลอดทั้งป นอกจากนั้นชาวบาน
ยังใชนาํ้ เพือ่ ทําการเกษตรในชวงฤดูแลง ดวยวิธกี ารสูบนํา้ โดยมีหนองนํา้ ขนาดใหญ
2 หนอง คือ หนองวงค เนือ้ ที่ 60 ไร และหนองหญาเปอ ง เนือ้ ที่ 60 ไร และหนองนํา้
ขนาดเล็ก ประกอบดวย หนองงู หนองยาปน และหนองเกากุม
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้ยังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพันธุไ ม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชนโดยรอบ ซึง่ ขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทําการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า
เพื่อเปนแหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป
ปจจุบันเทศบาลตําบลศรีดอนชัยไดย่ืนดําเนินการขอหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบาน
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานตอง หมู 9 ตําบลครึ่ง 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 ตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แยกออกจาก
บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2541
ผูใหญบาน : นายสมศักดิ์ อินชัย
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สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ ของหมูบาน
ประเภท
ปาชุมนํ้า
ปาตนนํ้า (ปาดอย)
ปาอนุรักษ

จํานวนพื้นที่
500 ไร
1,371 ไร
350 ไร

ปาชุมนํ้าหนองกวาว อยูติดกับลํานํ้าอิงฝงทางดานทิศตะวันตกของหมูบาน
ซึง่ ตามการแบงการปกครองทองทีผ่ นื ปาแหงนีอ้ ยูใ นเขตพืน้ ทีก่ ารปกครองของตําบล
ศรีดอนชัย แตการดูแลรักษาและการใชประโยชนชาวบานตอง หมู 9 เปนผูด แู ลรักษา
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 ในอดีตเคยเปนพืน้ ทีเ่ ลีย้ งวัว ควาย และสัตวเลีย้ งของหมูบ า น
ในชวงทํานาชาวบานจะนําวัว ควายเขาไปเลีย้ ง โดยมีการผลัดเปลีย่ นเวรยามรวมกัน
ของเจาของวัว ควายในการเฝาสัตวเลีย้ งเปนฝูงใหญ นอกจากนัน้ ชาวบานทีอ่ ยูร อบๆ
ปาหนองกวาวหลายหมูบ า นไดใชประโยชนจากปาคือ การเก็บพืชผักอาหารตามฤดูกาล
ตัดไมใชสอยในครัวเรือน หาปลาและสัตวนํ้าในหนองนํ้าและแมนํ้าอิงเปนอาหาร
ปจจุบนั ชาวบานเปลีย่ นอาชีพเปนการเกษตร และดานอืน่ ๆ การเลีย้ งวัว ควาย
ของชาวบานจึงหายไปทัง้ หมด แตชาวบานยังเขาไปใชประโยชนจากปาในการหาอยู
หากินตอไป โดยมีขอ กําหนดและกฎกติกาคือ หามตัดไม และหามจับปลาและสัตวนาํ้
ทุกชนิดในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 10,000 บาท
พื้นที่ปาชุมนํ้าหนองกวาว บานตอง หมู 9 ยังไมมีการออกเอกสารหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบานตอง เนื่องจาก
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เกิดกรณีพิพาทการใชประโยชนพื้นที่กับชาวบานตําบลศรีดอนชัย และขอบเขต
การปกครองทองถิ่น ทางอําเภอเชียงของจึงมีมติเบื้องตนใหระงับขอพิพาทในการ
ใชที่ดิน โดยใหชาวบานใชประโยชนรวมกัน สวนการดูแลพื้นที่ใหบานตอง หมู 9
ดูแลตอไป สวนการขอยื่นเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ใหชะลอ
ไปกอน
ชาวบ า นตองมี แ ผนและข อ เสนอการจั ด การพื้ น ที่ ป  า ชุ  ม นํ้ า ให เ ป น พื้ น ที่
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
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
อยูหางจากตัวอําเภอเชียงของ 20 กิโลเมตร ประชากร 182 ครัวเรือน
ประชากร 664 คน ชาย 340 คน หญิง 324 คน
กํานันตําบลครึ่ง : นายปญญา เปาพรหมมา
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
แมนาํ้ อิงชวงทีไ่ หลผานบานมวงชุมมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โอบลอม
ปาหนองขอนแกนมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร ในพื้นที่ปาชุมนํ้ามีหนองนํ้าที่ชุมชน
ใชประโยชนคือ หนองไกไห หนองปาคา และหนองขอนแกน หนองนํ้าทั้งหมด
ไดรับนํ้าจากลํานํ้าอิงไหลเขาออกผานรองนํ้าในชวงฤดูฝน ปลาจากลํานํ้าอิงเขาไป
วางไข จึงสงผลใหมพี นั ธุป ลาหลากหลายชนิด พันธุป ลาทีช่ าวบานสํารวจพบ 36 ชนิด
นอกจากนั้นปาชุมนํ้ายังเปนแหลงอาหารของชาวบานตลอดทั้งป พืชที่ชาวบาน
นํามาใชเปนอาหาร สมุนไพร และไมใชสอยพบ 91 ชนิด
ความหลากหลายของพันธุไม :
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานมวงชุม เดิมชาวบานเขาไปใชประโยชนจากปาผืนนีม้ าเนิน่ นาน
กอนทีจ่ ะมีการอนุรกั ษชาวบานใชประโยชนจากปาโดยไมคาํ นึงถึงการอนุรกั ษ มีการ
ตัดไม ทําฟน ลาสัตว ขุดลอกหนองนํา้ จนกระทัง่ ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ลี ดนอยถอยลง
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ชาวบานเริ่มไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนแบบ
ทําลายลาง จึงหันกลับมาเริม่ กระบวนการฟน ฟูปา อนุรกั ษพนั ธุป ลาในลํานํา้ อิง ทําให
ผืนปาแหงนีก้ ลายเปนศูนยเรียนรูแ ละชุมชนตนแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ เพือ่ ใหปา ผืนนีม้ คี วามอุดมสมบูรณและถูกพัฒนาในทางทีเ่ หมาะสม
จึงควรรูล กั ษณะโครงสรางสภาพพืน้ ที่ เพือ่ ทีจ่ ะไดรบั การจัดการอยางเหมาะสม ดังนัน้
เพือ่ ใหทราบขอมูลพืน้ ทีจ่ งึ ไดมกี ารศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ
สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า
บานมวงชุมเพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานทีใ่ ชในการวางแผนจัดการอยางยัง่ ยืนตอไป ในการ
ศึกษาทําโดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้นโดยที่ชุมชนมีสวนรวม
ซึ่งไดแบงพื้นที่สํารวจตามโซนตามความเดนของสังคมพืช จากนั้นทําการวางแปลง
สุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ซึ่งในการสํารวจครั้งนี้ เบื้องตนไดทําการ
สํารวจจํานวน 6 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 6,000 ตารางเมตร โดยแบงเปน
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แปลงไมใหญ 3 แปลง พื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร และแปลงปาไผ 3 แปลง
รวมพื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร พบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 12 ชนิด และไผ 1 ชนิด คือ ไผหนาม (ไผปา) และชนิดตนไมที่พบมาก
คือ ขอย ไขเตา และหัด เปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณ
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
พันธุสตั วนํ้า :
1. หามตัดไมทําลายปาในเขตอนุรักษปาหนองขอนแกน
2. หามลาสัตวปาทุกชนิดในเขตอนุรักษปาหนองขอนแกน
3. หามจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าและหนองนํ้า
4. หากฝาฝนกฎระเบียบดังกลาวปรับไมเกิน 5,000 บาท
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบ า นครึง่ เหนือ หมู 2 ตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ
ติดตอกับ บานหลวงใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลครึ่ง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับ บานสาน หมู 1 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
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
ในอดีตพื้นที่ชุมนํ้าแหงนี้เคยเปนพื้นที่เลี้ยงสัตว วัว ควายของชาวบาน ซึ่ง
ปจจุบันอาชีพนี้ไมมีแลว ชาวบานเปลี่ยนอาชีพทําเกษตรเปนหลัก สวนพื้นที่ปาชุม
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นํา้ ทีม่ อี ยูช าวบานก็ยงั เขาไปใชประโยชนในการเก็บหาของปา จับปลา และใชไมจาก
ปาตลอดทัง้ ป ดานการดูแลรักษาพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ มีคณะกรรมการหมูบ า นและชาวบาน
ชวยกันดูแลไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาชุมนํ้าและพื้นที่ปาชุมชนบนดอย รวมกับ
เทศบาลตําบลครึง่ ใหการสนับสนุนกิจกรรมปลอยปลาและปลูกปา โดยชาวบานมีกฎ
ระเบียบหามจับปลาและหามตัดไมบริเวณเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 5,000 บาท
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้ยังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพันธุไ ม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชนโดยรอบ ซึง่ ขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทําการศึกษาเพือ่ นําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ เพือ่
เปนแหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานซาววา หมู 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ
ติดตอกับ บานปาเคาะ หมู 7 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับ บานบุญเรือง หมู 1 ตําบลบุญเรือง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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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
มาตั้งแตป พ.ศ.2500 ปาชุมนํ้าประกอบไปดวยหนองนํ้าและบวกขนาดนอยใหญ
กระจายตัวอยูในพื้นที่คือ หนองสามขา หนองบักควาย หนองนาปรัง หนองปูเฒา
หนอยขัน หนองปูเลา บวกปูอินทร บวกผักเฮือก และบวกรองดั้ง หนองนํ้าและบวก
ตางๆ ถือเปนระบบนิเวศทีส่ าํ คัญของผืนปาทีช่ าวบานเขาไปใชประโยชนในการหาปลา
เก็บผัก และใชนํ้าในการทําเกษตรตามพื้นที่รอบปาชุมนํ้า ปาแหงนี้ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 จากการ
ยืน่ คําขอของชาวบานซาววา หมู 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในการขออนุรักษที่ดินปาสาธารณประโยชนปาดอยหลวง ปานํ้ายาว และปานํ้าซอ
ตามที่ราษฎรบานซาววาไดอนุรักษปาสงวน ซึ่งตั้งอยูในเขตตําบลหวยซอติดกับ
แมนํ้าอิง และราษฎรไดอนุรักษไวเปนที่เลี้ยงสัตวและใชเปนที่เก็บเกี่ยวแฝก หาฟน
และของปามาตัง้ แตป 2500 มีจาํ นวนเนือ้ ที่ 700 ไร ซึง่ ทางสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
จังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ไดกันพื้นที่บริเวณนี้เพื่อการอนุรักษไวเปน
ปาสาธารณประโยชนแลว
ปาชุม นํา้ บานซาววาชุมชนไดอนุรกั ษและปกปองพืน้ ทีป่ า มาตัง้ แตอดีตไวเปน
พื้นที่เลี้ยงสัตว เก็บเกี่ยวหญาแฝก และแหลงอาหาร ปจจุบันปาผืนนี้ยังมีคุณคา
ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร
และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาโคก
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และปาชุมนํ้า (seasonal wetland) ทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยา
ทีผ่ สมผสานทัง้ นิเวศวิทยาปาไมและแมนาํ้ เพือ่ ใหทราบขอมูลพืน้ ทีจ่ งึ ไดทาํ การศึกษา
โครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้าชุมชนบานซาววา เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานที่ใชในการวางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการ
วางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้นโดยที่ชุมชนมีสวนรวม โดยไดแบงพื้นที่สํารวจ
ตามโซนตามความเดนของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด
20 X 50 เมตร ทั้งหมด 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 3,000 ตารางเมตร พบวา
มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 20 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมาก
คือ ขอย เก็ดแดง เหมียด ซึง่ เปนไมทที่ นนํา้ ทวมและไมในปาเต็งรังซึง่ เปนปาทีม่ คี วาม
เปนเอกลักษณของปาชุมนํ้าและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม
117 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา
30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไม
มีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชัน้ ความโต สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 20 ชนิด ในอัตรา 92 ตนตอไร
และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 19 ชนิด ในอัตรา 398 ตนตอไร โดยสรุป
จากสภาพโครงสรางปา ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และ
การทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานซาววามีสมบูรณดีเมื่อเทียบกับสภาพ
ปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเสื่อมโทรม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
จากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนซาววากับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชน
บานซาววามีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 5.8 เทา
นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปน
แหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above
ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานซาววามีสภาพพืน้ ทีเ่ ปนปาโคกทีม่ สี งั คม
ปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึง ซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและ
ชุมแสงเดน มีศกั ยภาพเก็บกักคารบอนกวา 17.89 ตันตอไร ซึง่ ถือวามีศกั ยภาพสูงมาก
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 ไรของทัง้ ตําบล ผืนปาดังกลาวชุมชนไดปกปอง
พื้นที่ปามาตั้งแตอดีตจากการเขามาของนายทุนโรงบมยาสูบ ปจจุบันปาชุมนํ้านี้
ยังมีคณ
ุ คา ความสําคัญตอวิถชี วี ติ ของชุมชนเนือ่ งจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย
สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal
wetland) และแกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยา
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ทีผ่ สมผสานทัง้ นิเวศวิทยาปาไมและแมนาํ้ เพือ่ ใหทราบขอมูลพืน้ ทีจ่ งึ ไดทาํ การศึกษา
โครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้า เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการ
วางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยาง
แบบจําแนกชัน้ โดยทีช่ มุ ชนมีสว นรวม โดยไดแบงพืน้ ทีส่ าํ รวจตามโซนตามความเดน
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
นํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณ โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม
122 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา
30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวา
ตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชั้นความโต สภาพ
การทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 23 ชนิด ในอัตรา
835 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 11 ชนิด ในอัตรา 2,204 ตนตอไร
โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม
และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมนํ้าบุญเรืองมีความสมบูรณดีเมื่อเทียบกับ
สภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทวั่ ไปและนิยามของปาเสือ่ มโทรม ทัง้ นีเ้ มือ่ เปรียบเทียบ
จากผลการศึกษาสภาพปาชุมชนบุญเรืองกับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชน
บานบุญเรืองมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 8 เทา
จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปนแหลงเก็บกัก
คารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground
carbon) พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอยและชุมแสงเดน
มีศกั ยภาพเก็บกักคารบอนกวา 26 ตันตอไร ซึง่ ถือวามีศกั ยภาพสูงมาก ในสวนพืน้ ที่
ปาชุม นํา้ ทีม่ ปี า เบญจพรรณ (ปาผสม) และไผปนจะมีศกั ยภาพเก็บกักคารบอน 12-13
ตันตอไร โดยรวมพบวาปจจุบนั มีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวม 17,247 ตันคารบอน
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมนํ้านี้เปนพื้นที่อื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกวา 79,536 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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นอกจากนั้นแลวยังพบพันธุปลาทองถิ่น 87 ชนิด และกุง 1 ชนิด พันธุปลา
ตางถิ่น 16 ชนิด พืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 38 ชนิด และที่เปนทั้งพืชอาหาร
และพืชสมุนไพร 15 ชนิด สวนสัตวเลีย้ งลูกดวยนม สัตวปก สัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลาน พบชนิดสัตวทั้งหมด 104 ชนิด ดังนี้ สัตวปก พบ 79 ชนิด
สัตวเลีย้ งลูกดวยนม พบ 8 ชนิด สัตวครึง่ บกครึง่ นํา้ พบ 13 ชนิด และสัตวเลือ้ ยคลาน
พบ 4 ชนิด
กฎระเบียบการเก็บหาของปาในพื้นที่ชุมนํ้า เชน ผัก เห็ด หนอไม ชาวบาน
สามารถเก็บหาเพือ่ นําไปบริโภคในครัวเรือนได หามมิใหหาจํานวนมากเกินเพือ่ นําไปขาย
ดานไมใชสอย เชน ไมทําฟนหรือใชสอยอื่นๆ ใหเก็บหาจากกิ่งไมและไมขนาดเล็ก
ทีต่ ายแลว หามมิใหมกี ารตัดตนไมขนาดใหญ สวนการใชไมตน ขนาดใหญ หามตัดไม
ขนาดใหญโดยเด็ดขาด หากมีความจําเปนใชไมขนาดใหญใหพิจารณาไมที่ตายแลว
โดยนําเรื่องเขาที่ประชุมหมูบานเพื่อมีมติและพิจารณาเปนครั้งๆ ไป
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบานแดนเมือง หมู 6 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ
ติดตอกับ บานตนปลอง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับ บานงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอเชียงขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ดอยยาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมนํ้าอิง
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 140 หลังคา ประชากร 517 คน บานแดนเมืองมีประชากร
ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ 30 หลังคาเรือน ศาสนาคริสต 110 หลังคา อยูร ว มกันฉันพี่
ฉันนองและญาติมิตร
ผูใหญบาน : นายบุญผาย วงศษาคํา โทรศัพท 08 2889 2968
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุม นํา้ บานแดนเมือง ตัง้ อยูร มิ ฝง แมนาํ้ อิงดานทายของหมูบ า น ขนาดพืน้ ที่
300 ไร ยังไมมหี นังสือสําหรับทีห่ ลวง (นสล.) รับรอง เปนปาชุม นํา้ ทีส่ มบูรณ ลักษณะ
ของปาเปนตนไมขนาดใหญ เชน ขอย ชุมแสง และไผ เปนตน ชาวบานใชประโยชน
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ในการเก็บพืชผัก หนอไม เห็ด ตามฤดูกาล นอกจากนัน้ ชาวบานยังใชในการเลีย้ งสัตว
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้มีสัตวปานานาชนิดอยูอาศัยประจําถิ่น และสัตวที่อพยพเขามา
ในชวงฤดูหนาว เชน ไกปา นกเปดนํา้ นกตีนเทียน เปนตน ทางดานหนองนํา้ มี 2 แหง
ขนาดใหญทไี่ ดรบั การขุดลอกปรับปรุงเปนแหลงเก็บนํา้ ชาวบานใชนาํ้ ในการทําการเกษตร
ดวยวิธีสูบนํ้า นอกจากนั้นแลวชาวบานยังลงหาปลาในหนองนํ้าทั้งสองแหง
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานแดนเมืองยังไมมกี ารศึกษารายละเอียดและความสมบูรณของ
พืน้ ทีป่ า ชาวบานมีขอ เสนออยากจะมีการศึกษาเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีใ่ หเปนแหลงทองเทีย่ ว
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 ติดตอกับ เขตดอยยาว ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานแมตํ๋า ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย
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ขอมูลประชากรและอาชีพ :
จํานวนครัวเรือน 36 หลังคา ประชากร 120 คน นับถือศาสนาคริสต
ผูใหญบาน : นายสมศักดิ์ พรมธิ
ผูนํา :
นายถนอม อุตมะ
หมูบ า นงามเมืองเดิมขึน้ กับบานนํา้ แพร หมู 4 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
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 :
ประเภท
ปาชุมนํ้า
ปาตนนํ้า (ปาดอย)
ปาอนุรักษ
ปาใชสอย

จํานวนพื้นที่
172 ไร
ปาบนดอย 300 ไร
ปาชุมชน 250 ไร
100 ไร
ปาบนดอย 50 ไร

ระบบนิเวศในพื้นที่ชุมนํ้าและความหลากหลาย :
บานงามเมืองเปนชุมชนทีต่ งั้ อยูใ นชวงแมนาํ้ อิงตอนลาง มีลกั ษณะเปนพืน้ ที่
ราบลุมขนาดใหญมีนํ้าทวมถึง ชวงนํ้าหลากไดรับอิทธิพลนํ้าจากแมนํ้าโขง ลํานํ้าอิง
ชวงนี้มีความกวางประมาณ 150-200 เมตร มีลักษณะของหนองนํ้าและปาริมนํ้า
ซึ่งหนองนํ้าในบริเวณบานงามเมืองมีความสัมพันธกับแมนํ้าอิงในชวงนํ้าหลาก
โดยจะมีฮองนํ้า (รองนํ้า) ขนาดเล็กไหลเชื่อมระหวางหนองกับแมนํ้าอิง หนองนํ้า
ชวงบานงามเมืองมีทั้งหมด 14 หนอง ประกอบดวย หนองผักไผ หนองปลากั้ง
หนองปลาขาว หนองงูเหลือม หนองหมด หนองเหม็น หนองกระแซะ หนองโอสถ
หนองบึงหลวง หนองเฮี้ย หนองเหมือด หนองแมรอบ หนองขวงเจิง และปากาว
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ปาริมนํา้ เปนปาทีน่ าํ้ ทวมถึงในชวงนํา้ หลาก ตามความองคความรูข องชาวบาน
งามเมือง แบงเปน 4 แหง คือปาขอย ปาขวงเจิง ปาเกากึม และปาเกาสุมแสง
รวมมีพื้นที่ประมาณ 170 ไร จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนของชุมชน พบตนไม
54 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด เถาวัลย 17 ชนิด รวม 93 ชนิด
จากการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมชนบานงามเมือง โดยใชวิธี
การวางแปลงสุม ตัวอยางแบบจําแนกชัน้ โดยแบงพืน้ ทีส่ าํ รวจตามโซนตามความเดน
ของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร โซนละ
1 แปลง (รวมพื้นที่สํารวจ 4,000 ตารางเมตร) พื้นที่ปาของบานงามเมืองมีความ
หลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 86 ชนิด โดยพบชนิดพืชในปาชุมนํ้า 9 ชนิด
โดยพบตนกระทุง คลองมากทีส่ ดุ มีความหนาแนน 48 ตนตอไร มีความหนาแนนรวม
ของไมใหญทงั้ หมด 150 ตนตอไร ไมหนุม พบ 3 ชนิด มีความหนาแนน 190 ตนตอไร
และลูกไมพบ 9 ชนิด มีความหนาแนน 10,320 ตนตอไร ปาดิบแลงบริเวณตาดผาขาว
24 ชนิด โดยพบตนมะมวงเลือดมากที่สุด มีความหนาแนน 35 ตนตอไร มีความ
หนาแนนรวมของไมใหญทงั้ หมด 134 ตนตอไร ไมหนุม พบ 17 ชนิด มีความหนาแนน
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
หนาแนนรวมของไมใหญทงั้ หมด 170 ตนตอไร ไมหนุม พบ 4 ชนิด มีความหนาแนน
20 ตนตอไร และลูกไมพบ 8 ชนิด มีความหนาแนน 120 ตนตอไร ทั้ง 4 โซนมีการ
กระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตงั้ แตนอ ยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโต
วัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของ
โครงสรางการกระจายตามขนาดชั้นความโต โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ
หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ
ปาชุมชนบานงามเมืองมีความสมบูรณดีเมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณและ
ปาเต็งรังที่สมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเสื่อมโทรม นอกจากนี้จากสภาพความ
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อุดมสมบูรณของตนไมในพืน้ ทีพ่ บวายังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการ
ศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชน
บานงามเมืองมีศักยภาพเก็บกักคารบอนเฉลี่ยกวา 18.37 ตันตอไร ซึ่งถือวา
มีศักยภาพสูงมาก
ความหลากหลายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ภายในพื้นที่ปาชุมชนบานงามเมือง 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 ตนเกี๋ยง ตนตาล และตนตาว ปรับตนละ
500-2,000 บาท
2. หามช็อตปลา ระเบิดปลา หรือใชเครื่องมือดักจับในเขตอนุรักษนํ้าและ
สัตวนาํ้ ทุกชนิด (เขตวังขอนใต) ฝาฝนปรับ 1,000-10,000 บาท หรือสงตัวใหเจาหนาที่
ทางอําเภอดําเนินการตามกฎหมาย
3. หามจุดไฟเผาปาในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับไรละ 1,000-10,000 บาท
หรือสงตัวใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
4. หามบุกรุกทําไรในเขตปาชุมชน หากฝาฝนจะสงตัวใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการ
ตามกฎหมาย หามลาสัตวในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับตัวละ 500-1,000 บาท
5. หนอ เห็ด มดแดง เก็บกินไดแตหามขาย
6. หามหานํา้ ผึง้ ตัวตอ ทุกชนิด ในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับรังละ 500-1,000
บาท
7. หามนํากลวยไมปาไปขาย ผูใดฝาฝนปรับ 500-1,000 บาท หรือทั้งจํา
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 ติดตอกับ แมนาํ้ อิง และอําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ขอมูลประชากรและอาชีพ :
1. บานนํ้าแพร หมู 4 จํานวน 146 ครัวเรือน ประชากร 587 คน
2. บานนํ้าแพรเหนือ หมู 14 จํานวน 119 ครัวเรือน ประชากร 524 คน
3. บานนํา้ แพรใต หมู 19 จํานวนประชากร 537 คน ชาย 254 คน หญิง 283 คน
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
ปาชุมนํ้า ปาโคงมน ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอิง พบตนไมประเภทที่ทนตอนํ้าทวม
ขัง เชน ขอย ชุมแสง และกวาว เปนตน พื้นที่แหงนี้เปนแหลงวางไขของปลา
ในฤดูนํ้าหลาก นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่เลี้ยงสัตวและเก็บพืชผักตามฤดูกาลของ
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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 :
บานนํ้าแพรอยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนปลาย ชุมชนสวนใหญมีอาชีพ
ทําการเกษตร พื้นที่ตั้งอยูที่ราบระหวางเทือกเขาดอยยาวและมีแมนํ้าอิงไหลผาน
วิถีชุมชนจึงพึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแตอดีต
เมื่อระยะเวลาผานไปจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น สงผลตอการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
ป พ.ศ.2517-2521 ปาชุมชนบนดอยยาวมีการสัมปทานตัดไม การทําเหมืองแร และ
การทําไรขาวโพด มีการบุกรุกพื้นที่ปา สงผลทําใหปาเกิดความเสือ่ มโทรม นํ้าแหง
ทางชุมชนไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดวางแผนจัดทําเปนปาชุมชนรวมกับ
หนวยงานในทองถิ่น และมีกฎระเบียบควบคุมการใชประโยชนจากปา โดยมีคณะ
กรรมการหมูบานทําหนาที่ดูแลรักษาปารวมกัน และทําการยายพื้นที่ทําเกษตรจาก
บนดอยไปยังที่ราบริมแมนํ้าอิงทางทิศตะวันตกซึ่งเปนที่สาธารณะหมูบานแบงให
คนในหมูบ า นเปนพืน้ ทีท่ าํ กิน ตามกรรมสิทธิห์ นาหมู โดยจัดเก็บคาเชาทีด่ นิ ทางดาน
การจัดการหนองนํา้ เปดใหคนในชุมชนเชาสูบนํา้ ทําการเกษตร โดยกําหนดอัตราคา
เชา ตามความเหมาะสมและขนาดของหนองนํ้า โดยมีกฎกติกา มีมาตรการวางเสา
หลักระดับนํา้ ในหนองนํา้ ทุกแหง หากสูบนํา้ ไปใชจนถึงระดับทีก่ าํ หนดตองหยุดใชนาํ้
ในหนองแหงนั้น หามมิใหมีการสูบนํ้าไปใชจนหนองนํ้าแหงขอด เพื่อเปนการรักษา
ระบบนิเวศหนองนํา้ ซึง่ รายไดทงั้ หมดจากการเชาหนองนํา้ จะนําไปพัฒนาชุมชนดาน
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
อพยพมาจากจังหวัดนานเมื่อกวา 200 ปที่แลว โดยมีพออุยหนาน ใจธิ เปนผูนํา
การอพยพครอบครัวจํานวน 12 ครอบครัวมาตัง้ บานเรือนอยู ณ บริเวณบานนํา้ แพร
ในปจจุบนั และมีทดี่ นิ ทํานาอยูบ ริเวณบานทุง ศรีเกิดในปจจุบนั ในสมัยกอนการเดินทาง
มาทํานายากลําบากมากเพราะเปนปาทึบมีอันตรายจากสัตวปา ตอมาจึงพากันมา
ตั้งปางสําหรับพักอาศัยในชวงฤดูทํานาและปลูกบานเรือนอยูอาศัยถาวรมากขึ้น
จนขยายตัวเปนหมูบานเล็กๆ ในป พ.ศ.2430 ไดตั้งหมูบานขึ้นโดยใชชื่อวาบานทุง
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ใชคําที่มาจากคําวา ทุงนา ที่ชาวบานทํามาหากิน สวนคําวาศรีเกิดไดตั้งเพิ่มเติม
ในภายหลัง โดยนําเอาชื่อวัดศรีเกิดมาผนวกตอทายเขากับชื่อเดิม จึงกลายเปน
บานทุงศรีเกิดถึงปจจุบัน
พื้นที่ชุมนํ้าปาถอน ขนาดพื้นที่ 138 ไร 3 งาน 21 ตารางวา มีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชนของชาวบาน เปนปาชุมนํ้าอยูใกล
ปาชาเกาของหมูบ า น พืน้ ทีโ่ ดยรวมของปาจะเปนสันดอนติดกับแมนาํ้ อิง และเชือ่ มตอ
เปนปาผืนเดียวกับปาชุมนํ้าบานปาบง โดยมีรองนํ้า (ฮองนํ้า) ไหลเชื่อมกับแมนํ้าอิง
และมีลาํ หวยปาแดงไหลจากดอยลงแมนาํ้ อิงผานปาชุม นํา้ ชาวบานเรียกชือ่ ปาชุม นํา้
แหงนีว้ า ปาถอน ตามลักษณะพืน้ ทีท่ มี่ ตี น ถอนขึน้ เปนจํานวนมาก โดยตนไมสว นใหญ
ทีพ่ บ เชน ถอน ขอย ฉําฉา โตม มะคา และประดู เปนตน ในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ มีหนองนํา้
3 แหง คือ หนองแซะ หนองสลาบ และหนองมะแง็ง
การใชประโยชนชาวบานเขาไปเก็บพืชผักอาหารในปาตามฤดูกาล เก็บเห็ด
หาสัตวและแมลง ตลอดทั้งป
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้ยังไมมีการศึกษารวบรวมความรูดานความหลากหลาย
ของพันธุไม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชน ซึ่งขอเสนอของชาวบาน
อยากจะทําการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า
ใหเปนแหลงเรียนรู เปนพืน้ ทีอ่ าหารของชาวบาน และมีการกําหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาชุมนํ้าในอนาคต
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ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบ า นปาบง หมู 1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
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 :
ปาชุม นํา้ นอกทุง มีพนื้ ทีต่ ดิ กับแมนาํ้ อิงรวมเนือ้ ที่ 227 ไร ติดกับผืนปาชุม นํา้
บานทุงศรีเกิด โดยมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) รับรองการใชประโยชน
โดยชาวเขาไปใชประโยชนในการเก็บผัก หาหนอไม เก็บฟน และหาปลาในหนองนํา้
ในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ นอกทุง มีหนองนํา้ 3 แหง คือ หนองโบส เนือ้ ที่ 26 ไร หนองสลาบุญ
และหนองกวาง ในดานตนไมที่พบสวนใหญคือ ตนกวาว ตนแซะ ตนมะหา และ
ตนขอย เปนตน ในอดีตชาวบานเคยใชเปนพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร
เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากนํ้าทวมทุกป ชาวบานจึงเลิกทําการเกษตรในพื้นที่ดังกลาว
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พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้ยังไมมีการศึกษารวบรวมขอมูลดานความหลากหลาย
ของพันธุไ ม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชน ซึง่ ขอเสนอของชาวบานอยากจะ
ทําการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า เพื่อเปน
แหลงเรียนรู เปนพื้นที่อาหารของชาวบานตอไป

ที่ตั้งปาชุมนํ้า : หมูบ า นตา หมู 10 ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ผูใหญบาน : นายรุง พิรันคํา
อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ
ติดตอกับ แมนํ้าอิง ทุงนาและพื้นที่ทางการเกษตร
ทิศใต
ติดตอกับ พืน้ ทีช่ มุ นํา้ หนองปลาโอและพืน้ ทีท่ างการเกษตร
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
บุกรุกทีด่ นิ ทํากิน ผูใ หญบา นหมู 6 ในขณะนัน้ ไดรว มกันกับนายคําหลา รักแม นายใจ
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จันตะวงศ นายเขียว รูทํานอง นายชุม ปญญา และราษฎรสวนใหญ เห็นวาควรจะ
จดทะเบียนทีด่ นิ ดังกลาวเปนทีส่ าธารณะสวนรวมของหมูบ า น เพือ่ ใชประโยชนรว มกัน
อยางถูกตอง จึงมีการยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง (นสล.)
รับรองการใชประโยชนของชาวบานมาจนถึงปจจุบัน เปนเอกสารสิทธิ์ที่สาธารณะ
ของหมูบาน หมู 6, 7, 13 และ 15 ราษฎรทั้ง 4 หมูบานไดใชประโยชนรวมกัน
ป พ.ศ.2542 ไดมโี ครงการอบรมหลักสูตร “ปาชุมชน” โครงการปาพืน้ บานอาหารชุมชน
ประกอบกับอาชีพการเลี้ยงวัว ควายหมดไป ทางคณะกรรมการจึงมีมติใหจัดตั้ง
เปนปาพื้นบานอาหารชุมชน ใชชื่อวา “ปาชุมชนหนองปลาโอ”
ในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ มีหนองนํา้ ขนาดใหญ 6 หนอง คือ หนองปลาโอ หนองนอย
หนองบวกปลาขาว หนองบวกแซะซุม หนองหลง และหนองบวกปาคา ซึ่งพื้นที่ปา
แบงออกเปน 3 โซนตามหลักระบบนิเวศที่ชาวบานใชประโยชน คือ รองยาคําแปง
รองปูน นท และรองบวกมะขาว โดยฮองนํา้ (รองนํา้ ) 2 รอง คือ ฮองแฮด และฮองสลาบ
ไหลเชื่อมกับแมนํ้าอิง พื้นที่ปาชุมนํ้ามีถนนรอบ 2 เสนทาง เพื่อเปนแนวกันไฟ และ
มีรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตลอม 2 ดาน ซึ่งอยูในดานที่ติดกับพื้นที่ทางการเกษตร
ของชาวบาน เพื่อปองกันการบุกรุกปาชุมนํ้า โดยมีคณะกรรมการปาชุมชนหนอง
ปลาโอทมี่ าจากตัวแทนชาวบาน 10 คน และสมาชิกเทศบาลตําบลตา 4 คน จากหมู
6, 7, 13 และ 15 เปนกรรมการและที่ปรึกษา
รายงานผลการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพ
การทดแทนตามธรรมชาติและปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าชุมชน
บานตา ปาหนองปลาโอ ผืนปาดังกลาวชุมชนไดปกปองพื้นที่ปามาตั้งแตอดีตจาก
การเขามาของนายทุน ปจจุบันปาชุมนํ้านี้ยังมีคุณคา ความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชุมชนเนือ่ งจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุส ตั วนาํ้
ในชวงนํ้าทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า (seasonal wetland) และ
แกมลิงธรรมชาติ ซึ่งทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสาน
ทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมนํ้า เพื่อใหทราบขอมูลพื้นที่จึงไดทําการศึกษาโครงสราง
ปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทัง้ ปริมาณ
การเก็บกักคารบอนของปาชุมนํ้าชุมชนบานตา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการ
วางแผนจัดการอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยาง
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แบบจําแนกชัน้ โดยทีช่ มุ ชนมีสว นรวม โดยไดแบงพืน้ ทีส่ าํ รวจตามโซนตามความเดน
ของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร 3 แปลง
รวมพืน้ ทีส่ าํ รวจทัง้ หมด 3,000 ตารางเมตร พบวามีความหลากหลายของชนิดตนไม
อยางนอย 41 ชนิด (ยังไมรวมนอกแปลงสํารวจ) โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ
ขอย มะเค็ด และเคาะ ซึ่งเปนไมที่ทนนํ้าทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณ
โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 154 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไม
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกวา
120 เซนติเมตรครบทุกชัน้ ซึง่ ถือวาตนไมมคี วามสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจาย
ตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของ
ไมหนุมกวา 36 ชนิด ในอัตรา 1,500 ตนตอไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย
29 ชนิด ในอัตรา 12,320 ตนตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา การกระจาย
ตามชัน้ ความโต ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทน
ตามธรรมชาติ ปาชุมนํ้าบานตามีความสมบูรณดี มีความเปนเอกลักษณในบริเวณ
นํ้าทวมถึง ซึ่งสังคมพืชมีการปรับตัวอยูในระบบนํ้าทวมกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้า
ตามฤดูกาล (seasonal wetland) เปนแหลงที่ปลา สัตวนํ้าจากแมนํ้าอิง แมนํ้าโขง
ไดเขามาวางไขเปนพื้นที่ขยายพันธุและเพาะเลี้ยงสัตววัยออนของปลาและสัตวนํ้า
ที่สําคัญในพื้นที่ลุมนํ้าอิง
นอกจากนีจ้ ากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพืน้ ทีพ่ บวายังเปนแหลง
เก็บกักคารบอนเปนอยางดี จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground
carbon) พบวาบริเวณปาชุม นํา้ ทีน่ าํ้ ทวมถึงซึง่ เปนสังคมพืชทีม่ ขี อ ยและเค็ดเดน มีศกั ยภาพ
เก็บกักคารบอนกวา 15.58 ตันตอไรซงึ่ ถือวามีศกั ยภาพสูงมาก โดยรวมพบวาปจจุบนั
ปาชุม นํา้ ชุมชนบานตามีการเก็บกักคารบอนเหนือดินรวมประมาณ 8,226 ตันคารบอน
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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 กิโลเมตร ประชากร 235 ครัวเรือน รวม 1,115 คน อาชีพหลักเกษตรกรรม
สภาพปาชุมนํ้าและการจัดการ :
เดิมบริเวณแหงนี้เปนพื้นที่รกราง ชาวบานใกลเคียงและชาวบานตําบลไมยา
ตําบลงิ้ว ใชเปนที่เลี้ยงสัตว วัว ควาย โดยมาตั้งปางพัก เลี้ยงวัว ควาย อยูบริเวณนี้
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ซึ่งมีแมนํ้าอิงไหลผาน มีปู ปลา อุดมสมบูรณ เมื่อถึงฤดูฝนบริเวณพื้นที่นี้นํ้าก็จะ
ทวมขัง ชาวบานจะก็นําสัตวเลี้ยง วัว ควาย กลับหมูบาน
ป พ.ศ.2495 ไดมีกลุมบุคคลซึ่งอพยพเดินทางมาจากภาคอีสานและจาก
หลากหลายจังหวัดเขามาหาแหลงทีอ่ ยูอ าศัยทํามาหากิน เมือ่ เห็นความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่แหงนี้จึงพากันบุกเบิกแผวถางพื้นที่เพื่อตั้งชุมชนขึ้น และขยายจํานวน
ครัวเรือนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญมาจึงปจจุบัน
ปาชุม นํา้ วังเสือ เนือ้ ที่ 250 ไร อยูใ นพืน้ ทีข่ องผืนปาชุม นํา้ หนองชุมแสง เนือ้ ที่
ทั้งหมดจํานวน 400 ไร จากเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) แบงให
สํานักสงฆวังแฮด และโรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม ใชประโยชนรวมเนื้อที่ 150 ไร
ปาชุมนํ้าวังเสือมีหนองนํ้าขนาดใหญ 1 แหงคือ หนองแสง เนื้อที่ 60 ไร มีรองนํ้า
(ฮองนํา้ ) และทีล่ มุ เปนพืน้ ทีเ่ ชือ่ มกับแมนาํ้ อิง ไหลเขาออกทุกๆ ปในชวงฤดูนาํ้ หลาก
ปจจุบันอยูในการดูแลของเทศบาลตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชาวบานโดยรอบเขาไปใชประโยชนในการเก็บหาของปา หนอไม ผัก เห็ด ตามฤดูกาล
นอกจากนัน้ ยังใชไมใชสอยจากปาและเก็บฟนจากกิง่ ไมแหงหรือไมทตี่ ายแลวเทานัน้
หามตัดไมขนาดใหญและหามบุกรุกพื้นที่ปา ดานพันธุไมที่พบคือ ไผ ขอย มะเดื่อ
ชุมแสง และกวาว เปนตน
พื้นที่ปาชุมนํ้าแหงนี้ยังไมมีการศึกษารวบรวมขอมูลดานความหลากหลาย
ของพันธุไม สัตวปา และการใชประโยชนของชุมชน ซึ่งขอเสนอของชาวบานอยาก
จะทําการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้าเพื่อเปน
แหลงเรียนรู และทางเทศบาลมีแผนในการทําถนนรอบปาวังเสือเพือ่ เปนแนวปองกัน
การบุกรุก และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ภัยคุกคามพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง
1. นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน สงเสริมการคาและการลงทุน ทีส่ าํ คัญเพือ่ เตรียมการ
เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงไดกาํ หนดใหตงั้ เขตเศรษฐกิจพิเศษขึน้
รวมทั้งหมด 10 พื้นที่ ไดแก ตาก สระแกว ตราด มุกดาหาร สงขลา
เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี และนราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการ
สนับสนุนและสงเสริมดานตางๆ ทําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การใช
สิทธิประโยชน ทั้งในรูปแบบภาษีและไมใชภาษี ตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
และมาตรการอํานวยความสะดวกดานอืน่ ๆ นอกจากนัน้ นักลงทุนจะไดรบั
สิทธิประโยชนจากแรงงานตางดาวที่สามารถเขามาทํางานในโครงการ
ได นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการจัดหา
พื้นที่ใหเชาในการลงทุนประกอบการ
ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะกั บ การลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได แ ก
1) อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมาก 2) อุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพา
วัตถุดบิ จากประเทศเพือ่ นบาน 3) ธุรกิจการคาชายแดนทีต่ อ งตัง้ คลังสินคา
และศูนยกระจายสินคาสงตอไปจําหนายประเทศเพื่อนบาน 4) ธุรกิจ
สนับสนุนการทองเที่ยวและบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัว
ชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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จังหวัดเชียงราย คือ 1 ใน 10 พื้นที่ประกาศกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 มีคําสั่งประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตําบล
3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ ซึง่ ตามประกาศ
ดังกลาวในสวนของอําเภอเชียงของครอบคลุมพืน้ ที่ 7 ตําบล ไดแก ตําบลครึง่ บุญเรือง
ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน และหวยซอ
ดวยศักยภาพพื้นที่ของอําเภอเชียงของ ตามบทบาทของพื้นที่ประตูการคา
สูจ นี ตะวันออก เสนทางทองเทีย่ วหลวงพระบาง พืน้ ทีเ่ ชียงของจึงถูกวางเรือ่ งการคา
การทองเทีย่ ว ศูนยขนสงตอเนือ่ ง พืน้ ทีศ่ นู ยโลจิสติกส พาณิชยกรรม เปนตน ซึง่ จากการ
วางแผนจะมีกลุมกิจการเปาหมายที่สามารถลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ไดแก 1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ 2) กิจการสนับสนุน
การทองเที่ยว 3) กิจการโลจิสติกส 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) การผลิตยา
6) การผลิตเครื่องมือแพทย 7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
8) การผลิตเครื่องเรือน 9) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 10) การผลิต
พลาสติก
จากกลุมตัวอยางที่กลาวมาขางตนของธุรกิจที่จะลงทุนในพื้นที่ สิ่งที่สําคัญ
อันดับแรกคือ การจัดหาทีด่ นิ ในการรองรับกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายใตนโยบาย
ดังกลาว ซึง่ รัฐบาลไดมแี ผนการจัดการโดยมอบหมายใหกรมธนารักษจดั ใหหนวยงาน
ของรัฐใชประโยชน หรือจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หนวยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชนเชาเพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขและอัตราคาเชาคณะกรรมการกําหนด จากการพิจารณาในพื้นที่อําเภอ
เชียงของ ไดมีการเสนอที่ดินพื้นที่ชุมนํ้า ริมแมนํ้าอิง ที่จะรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจเชียงของ คือพื้นที่สาธารณะตําบลบุญเรือง และตําบลสถาน อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

2. นโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
มีเปาประสงคจัดหานํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครอบคลุม
ทุกหมูบ า นและชุมชนเมือง รวมทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเทีย่ วสําคัญ
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ซึ่งแผนการจัดหานํ้าใหพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไดกําหนดไว ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) โดยแบงเปาหมายเปน
3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเริ่มตั้งแตป 2558 ถึงป 2569
ตามลําดับ ตามแผนการจัดหานํ้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาใหม ระยะสั้น ศึกษาเตรียมความพรอมเพื่อจัดหานํ้ารองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (5 จังหวัด) ระยะกลาง ดําเนินการจัดหานํ้าตาม
ผลการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (5 จังหวัด) และดําเนินการศึกษา
เตรียมความพรอมเพื่อจัดหานํ้ารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
(5 จังหวัด) ระยะยาว จัดหาแหลงนํ้ารองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม

3. นโยบายโครงขายทางถนนสนับสนุนสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4
หลังการเปดใชงานอยางเปนทางการของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดวางแผนขยายถนนเพื่อเชื่อมและรองรับ
การขนสงทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงอีกหลายเสนทาง
เชน ทางหลวง 1020 เชียงราย-เชียงของ ทางหลวง 1021 ดอกคําใต-เทิง ถนนสาย
1152 เชียงราย-เชียงของ และสายแยกทางหลวง 1020 บานกิ่วแกว-อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย-อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
4.1 มหาวิทยาลัยแมโจ ไดขอตัง้ สถาบันอุดมศึกษารูปแบบวิทยาเขต วิทยาลัย
ธุรกิจเกษตรนานาชาติ แมโจ-เชียงของ จัดการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศลุมนํ้าโขงและ
จีนตอนใต และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการคา การทองเที่ยว เพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอใชพนื้ ทีส่ าธารณะตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จํานวน 1,266 ไร
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4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหนาโครงการกอสรางศูนยการ
ศึกษานานาชาติ บนพืน้ ที่ 300 ไร เปนแหงแรกของประเทศ ทีอ่ าํ เภอเชียงของ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตองการดึงนักศึกษา 6 ประเทศลุมนํ้าโขง ลาสุดไดขอ
ใชพื้นที่เตรียมจัดสรางมหาวิทยาลัยที่บานหลวง หมู 4 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย บนพืน้ ที่ 300 ไร โดยอยูใ นขัน้ ตอนสํารวจและขออนุญาตใชสถานที่
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาชุมชน
4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการจัดตั้งสาขาวิทยาเขต ในพื้นที่
บานทุงอาง และบานทุงงิ้ว ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

5. นโยบายสงเสริมเกษตรแปลงใหญ พืชเชิงเดี่ยวปลูกกลวยหอมเขียว
ป 2558 มีการเขามาลงทุนปลูกและทําการคากลวยหอมของกลุมทุนจีน
ในพื้นที่อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,750 ไร
โดยเปนการปลูกกลวยหอมเขียวเชิงเดีย่ ว ในพืน้ ทีข่ นาดใหญ เพือ่ สงออก โดยบริษทั
หงตา อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด (Hongtar International Thailand)
เปนบริษัทเอกชนจีน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 สํานักงานตั้งอยูที่
ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ทําธุรกิจประเภทประกอบกิจการคาผักและ
ผลไม และรานขายปลีกผักและผลไม มีชื่อผูดําเนินการ 3 ราย ประกอบดวยคนไทย
2 ราย และชาวจีน 1 ราย โดยมีผูจัดการและหัวหนาคนงานเปนคนไทย
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 หางหุนสวนพญาเม็งรายการเกษตร จํากัด ประกอบ
กิจการปลูกกลวย มะละกอ ทีอ่ ยู 68 หมู 1 ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย เขารับชวงตอจากบริษัทหงตา อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด
ที่แจงเลิกกิจการ เมื่อ กุมภาพันธ 2559 โดยมีบริษัทชินเชี่ยง อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2559 เปนผูส ง ออกไปเมืองฉงชิง่ ประเทศจีน
นอกจากพื้นที่สวนกลวยในอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 2,750 ไรแลว ปจจุบัน
มีการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ริมแมนํ้าอิง ในอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีเปาหมาย
การปลูกกลวยหอมเขียวอีก 2,000 ไร
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ขอกังวลของชาวบานลุมนํ้าอิงคือ 1) การแยงใชนํ้าแมนํ้าอิง ในการปลูก
กลวยหอมเขียว 1 ตนใชนํ้า 17-20 ลิตรตอวัน ในพื้นที่ 2,750 ไร จะมีการปลูก
กลวยหอมเขียวประมาณ 800,000 ตน จะมีความตองการใชนํ้าสูงถึง 6-8 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป นอกจากนั้นการใชนํ้าเพื่อแชสารเคมีในการบรรจุภัณฑ โดย
ผลผลิต 1 ตันจะใชนํ้า 100 เทา ที่สําคัญปจจุบันยังไมมีมาตรการและหนวยงานใดๆ
เขาไปควบคุมการใชนาํ้ โดยตรงจากการสูบจากแมนาํ้ อิง และนํา้ ใตดนิ จากการขุดเจาะ
บอบาดาล จึงเปนการใชนาํ้ อยางมหาศาลจากแมนาํ้ อิงซึง่ เปนการใชนาํ้ สิทธิเกินสวน
ตามที่ควรจะมีสิทธิการใชนํ้าของเกษตรกรชาวบานทั่วไปในลุมนํ้าอิง 2) การใช
สารเคมีในสวนกลวย การผลิตกลวยดังกลาวตองใชสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ในปริมาณมาก
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของดินและนํ้าในพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งผลกระทบ
ที่มีตอเกษตรกรหรือแรงงานที่เกี่ยวของกับการปลูกและการใชสารเคมีหลังการ
เก็บเกี่ยวกอนสงออกไปยังตางประเทศ

6. โครงการกอสรางเขื่อน ประตูระบายนํ้า บานแกนเจริญ
ตัง้ อยูท หี่ มู 20 บานแกนเจริญ ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เปนการกอสรางประตูระบายนํา้ กัน้ ลํานํา้ อิงโดยกอสรางบนชองลัดนํา้ กอนแลวจึงขุด
ชองลัดนํ้าเชื่อมกับลํานํ้าอิง ประตูระบายนํ้าประกอบไปดวยบานระบายโคงจํานวน
5 บาน แตละบานกวาง 12.5 เมตร สูง 6 เมตร เก็บกักนํ้าไดเปนระยะทาง 38.3
กิโลเมตร ความจุเก็บกักนํา้ ทัง้ หมด 8.36 ลานลูกบาศกเมตร สงนํา้ ใหพนื้ ทีช่ ลประทาน
ของสถานีสูบนํ้าปจจุบัน 6 สถานี คือ สถานีสูบนํ้าบานนํ้าแพร บานสันตับตอง
บานซอ บานบุญเรือง 3 บานบุญเรือง 2 บานบุญเรือง 4 และสถานีสูบนํ้าที่จะ
กอสรางใหมอกี 4 สถานี คือ บานแมตาํ๋ บานทุง ศรีเกิด บานตนปลอง และบานซาววา
การกอสรางประตูระบายนํา้ ลนแกนเจริญ ไมกระทบกับพืน้ ทีท่ าํ กินของราษฎร
บริเวณหัวงานประตูระบายนํา้ แตจะกระทบกับพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชน (ปาชุมชน)
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 252 ไร นอกจากนี้อาจมีพื้นที่ทํากินของราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการสรางคันกัน้ นํา้ ริมสองฝง ของลํานํา้ อิงในบางชวงทีร่ ะดับตลิง่ ลํานํา้ ตํา่
เพื่อเก็บกักนํ้า คิดเปนระยะทางประมาณ 40.13 กิโลเมตร ในสวนของการพัฒนา
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ระบบชลประทานใหมจะทําใหมีการสูญเสียพื้นที่ทํากินของราษฎรที่จะนํามาสราง
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา การวางทอสงนํ้า บอพักนํ้า และคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต
โดยราษฎรจะรวมกันอุทิศที่ดินเพื่อการกอสรางระบบชลประทานดังกลาว
พืน้ ทีโ่ ครงการนีจ้ ะตัง้ อยูใ นพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ในเขตตําบลหวยซอติดกับแมนาํ้ อิง
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.) ไดทําหนังสือ
รับรองและกันพื้นที่บริเวณดังกลาวเพื่อการอนุรักษไวเปนสาธารณประโยชนแลว
ตามหนังสือที่ราษฎรบานซาววา หมู 3 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ไดยื่นไปขออนุรักษที่ดินปาสาธารณประโยชนปาดอยหลวงปานํ้ายาว
และปานํ้าซอ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2537
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ภาคผนวก
ตารางแสดงพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิงตอนลาง
ลําดับ
พื้นที่
1 บานปากอิงใต หมู 16
ตําบลศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
2 บานทุงอาง หมู 6 และ
หมู 15 ตําบลสถาน
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
3 บานทุงงิ้ว หมู 2
ตําบลสถาน
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
4 บานศรีดอนชัย หมู 15
ตําบลศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
5 บานศรีดอนชัย หมู 7
ตําบลศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
6 บานตองเกา หมู 9
ตําบลครึ่ง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
7 บานมวงชุม หมู 7
ตําบลครึ่ง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น
64
หนองอิง
หลวง

ประเภท
หนองน้ํา

เอกสาร
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ขอขึ้นทะเบียน

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา
531 ไร
3 งาน

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

300

หนองรงค

ปาชุมน้ํา ไมระบุชัดเจน
และหนองน้ํา

250

หนองวงค

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ขอขึ้นทะเบียน

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมมีเอกสาร
รับรอง

500

500

ปาหนอง
ขอนแกน
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ลําดับ
พื้นที่
จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น
242
8 บานครึ่งใต หมู 2
ตําบลครึ่ง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
700
9 บานซาววา หมู 3
ตําบลบุญเรือง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
3,706
10 บานบุญเรือง หมู 1, 2,
5, 8, 10 ตําบลบุญเรือง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
11 บานแดนเมือง หมู 6
300
ตําบลบุญเรือง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
172
ปาขวงเจิง
12 บานงามเมือง หมู 11
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
30
ปาโคงมน
13 บานน้ําแพร หมู 14
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
14 บานทุงศรีเกิด
ปาถอน
138 ไร 3
หมู 3 ตําบลยางฮอม
งาน 21
อําเภอขุนตาล
ตารางวา
จังหวัดเชียงราย
229
ปานอกทุง
15 บานปาบง หมู 1
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
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ประเภท
ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

เอกสาร
นสล.

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.
23 ธันวาคม
2537

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.
20 ธันวาคม
2510

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

ไมมีเอกสาร
รับรอง

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

ปาชุมน้ํา ไมระบุชัดเจน
และหนองน้ํา
ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

ปาชุมน้ํา
และหนองน้ํา

นสล.

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ลําดับ
พื้นที่
จํานวน/ไร ชื่อทองถิ่น ประเภท
528
ปาหนอง
ปาชุมน้ํา
16 บานตา หมู 10
ปลาโอ และหนองน้ํา
ตําบลตา อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
400
ปาวังเสือ
ปาชุมน้ํา
17 บานชวา หมู 3
และหนองน้าํ
ตําบลสันทรายงาม
อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
รวมเนื้อที่ทั้งหมด
8,590 ไร
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เอกสาร
นสล.
นสล.
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ตารางรายชื่อพันธุปลาในลุมนํ้าอิง
ที่มา : หนังสือวังสงวนในลุมนํ้าอิง การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาโดยชุมชนทองถิ่น เพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อทองถิ่น
ปลาเกก ขบ ปากวิด
ปลาเก็ดถี่
ปลากดขาว
ปลากดเหลือง
ปลาขางราย กูกเรือน
ปลากัด
ปลากะบาล
ปลาแกมชํ้า
ปลาแกงหัวเหลี่ยม แกงงุน
ปลากั้ง
ปลากัด
ปลากูกมา
ปลาแขดํา
ปลาดุกบอน แขบี้
ปลาเข็ม
ปลาขอ
ปลาขาว หนามหลัง
ปลาเคียง
ปลาคาวขาว
ปลาคาวหมึก
ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาท
ปลาหวาน
ปลาจอนทราย อีเลย
ปลาจาด
ปลาซิว
ปลาซิวหนวด

ชื่อภาษาไทย
ปลาคางเบือน
ปลาเกล็ดถี่
ปลากด
ปลากดเหลือง
ปลาซา
ปลากัด
ปลากระมัง
ปลาแกมชํ้า
ปลาหางบวง
ปลากั้ง
ปลาหมอแคระ
ปลาแขยง
ปลาแขวัว
ปลาแขติดหิน
ปลากระทุงเหว
ปลารากกลวย
ปลาหนามหลัง
ปลาสรอยลูกบัว
ปลาเคาขาว
ปลาเคา
ปลายอนหยวก
ปลาขาไก
ปลาอีดหางจุด อีด
ปลาจาด
ปลาซิว
ปลาซิวหนวด
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ชื่อภาษาอังกฤษ
Belodontichthys truncates
Thynichthys thynnoides
Hemibagrus sp.
Hemibagrus filamentus
Dangila siamensis
Betta splendens
Puntioplitus proctozysron
Systomus orphroides
Barbichthys nitidus
Channa limbata
Badis ruber
Mystus cavasius
Bagarius bagarius
Glyptothorax lampris
Xenentodon cancilla
Acantopsis sp.
Mystacoleucus marginatus
Lobocheilus cf.quadrilineata
Wallago attu
Wallagonia miostoma
Pangasius macronema
Kryptopterus cryptopterus
Lepidocephalichthys berdmorei
Poropuntius laoensis
Rasbora sp.
Esomus metallicus

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ลําดับ
ชื่อทองถิ่น
27 ปลาซิวแถบ
28 ปลาซิวขาว ซิวควาย
29 ปลาซิวหวย
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อภาษาไทย
ปลาซิวอาว
ปลาซิว
ปลาซิวเจาฟา

ชื่อภาษาอังกฤษ
Luciosoma bleekeri
Rasbara septemtrionalis
Amblypharyngodon
chulabhornae
ปลาซิวอาว นางอาว
ปลาอาว
Luciosoma spilopleura
ปลาดุกดาน
ปลาดุกดาน
Clarias batrachus
ปลาดุกอุย
ปลาดุกอุย
Clarias macrocephalus
ปลาดาบ ดาบลาว
ปลาฝกพรา
Macrocheilichthys macrocheilus
ปลาดังแดง
ปลาดังแดง
Hemisilurus mekongensis
ปลาตองแต็บ ตองกราย
ปลาฉลาด
Notopterus notopterus
ปลาตองดาว ตองเบอ
ปลากราย
Chitala ornata
ปลาสะปาก ตะเพียนขาว ปลาตะเพียน
Puntius gonionotus
ปลาตาโต
ปลาบูเชียงของ
Rhinogobius sp.
ปลาบอกหมน
ปลาสรอยขาว
Henicorhynchus siamensis
ปลาบู
ปลาบูทราย
Oxyeleotris marmoratus
ปลาปกปอม
ปลากระแห
Barbodes schwanenfeldi
ปลาตะเพียนทราย Systomas orhroides
ปลาปกแดง
ปลาเปา
ปลาปกเปาเขียว Monotrete cochinchinensis
ปลาปากงอน สะลาก กระดี่ ปลากระดี่นาง
Trichogaster microlepis
ปลาเพี้ย
ปลากาดํา
Morulius chrysophekadion
ปลามงยาง
ปลายาง
Pangasius bocourti
ปลามงออด
ปลาเผาะ
Pangasius conchophilus
ปลามะแปบ
ปลาแปบควาย
Paralaubuca riveroi
ปลามัน
ปลามูด
Gyrinocheilus pennocki
ปลาแวน
ปลาแปนแกว
Parambassis siamensis
ปลาสะลากเมือง
ปลากระดี่หมอ
Trichogaster trichopterus
ปลาสะเด็ด
ปลาหมอ
Anabas testudineus
ปลาสะตูบ
ปลาหมอ
Pristolepis fagciatus
ชางเหยียบ
ปลาสิก
ปลากระสูบขีด
Hampala macrolepidota
ปลาเขี้ยวไก หมูขาว
ปลาหมูขาว
Botia modesta
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ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ลําดับ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อทองถิ่น
ปลาเขี้ยวไก หมูลาย
ปลาหลิด หลด
ปลาหลาด
ปลาหลิม จะริ
ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาด
ปลาหวาน
ปลาอาว ปากอาว
ปลาอี่มอน ดอกงิ้ว
ปลาเอี่ยน
ปลาฮากกลวย
ปลาอึม
ปลาแกด
ปลาอีมอน ขางลาย
ปลาแขเหลือง
ปลาแกมชํ้า
ปลาสรอย
ปลาสรอย
ปลากัง คัง
ปลาฝา ฝาออง
ปลาแปบ
ปลาสิก
ปลาสรอย
ปลาขางลาย
ปลาปุง ปลาจาด
ปลาซิว
ปลากัด
ปลาสลิด
ปลาปากเลี่ยม
ปลาอีมอน
ปลาซิวบาง

ชื่อภาษาไทย
ปลาหมูขางลาย
ปลาหลดจุด
ปลากระทิง
ปลาชอน
ปลาสังกะวาด
ปลาปกไก
ปลาสะนาก
ปลากาแดง
ปลาไหล
ปลารากกลวย
ปลาเล็บมือนาง
ปลาแขยงใบขาว
ปลารองไมตับ
ปลาแขเหลือง
ปลาตะเพียนนํา้ ตก
ปลาสรอยปกแดง
ปลาสรอย
ปลากดคัง
ตะพาบนํ้า
ปลาแปบขาว
ปลากระสูบจุด
ปลาซา
สรอยลูกกลวย
ปลาซา
ปลาพลวง (บา)
ปลานํ้าหมึก
ปลากริมควาย
ปลาสลิด
ปลาไสตันตาขาว
ปลารองไมตับ
ปลาแปบ
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ชื่อภาษาอังกฤษ
Syncrossus helodes
Macrognathus siamensis
Mastacembelus armatus
Channa striatus
Laides longibarbis
Kryptopterus cheveyi
Raiamas guttatus
Epalzeorhynchos munense
Monopterus albus
Acantopsis spp.
Crossocheilus delacouri
Mystus singaringan
Osteochilus microcephalus
Bagarius yarrelli
Punfius rhombeus
Cirrhinus jullieni
Henicorhynchus spp.
Hemibagrus wychioides
Amyda cartiliaginea
Paralaubuca riveroi
Hampala dispar
Labiobarbus leptocheilus
Labiobarbus siamensis
Leptobarbus hoeveni
Opsarius pulchellus
Trichopsis vittatus
Trichogaster pectoralis
Cyclocheilichthys armatus
Osteochilus microcephalus
Parachela siamensis

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ลําดับ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อทองถิ่น
ปลามะแปบ
ปลาปก
ปลากะแยง
ปลาสะลัง ยอน
ปลาแข
ปลาหลิด
ปลาหลาด
กุงฝอย
ปลาจะละเม็ด เปคู
ปลาจีน ลิ่น
ปลาชะโด
ปลาดูด
ปลานิลแดง ทับทิม
ปลาบอกพันธ บอกอาง
ปลาปกเหลือง
ปลาปกแดง
ปลากดหลวง
ปลาไน
ปลานวลจันทร
ปลานิล
ปลายี่สก
ปลาหัวหนัง เฉา
ปลาดุกรัสเซีย
ปลาสวาย
ปลาเตาะ สวายดํา
กุงหลวง

ชื่อภาษาไทย
ปลาแปบควาย
ปลาตะเพียนทราย
ปลาแขยงขางลาย
ปลาสังกะวาด
ปลาแคติดหิน
ปลาหลดหลังจุด
ปลากระทิงลาย
กุงฝอย
พันธุปลาตางถิ่น
ปลาเปคูแดง
ปลาจีน
ปลาชะโด
กดเกราะ
ปลาทับทิม
ปลาสรอยขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนทอง
ปลากดอเมริกัน
ปลาไน
ปลานวลจันทร
ปลานิล
ปลายี่สกเทศ
ปลาเฉาฮื้อ
ปลาดุกบิ๊กอุย
ปลาสวาย
ปลาเทโพ
กุงกามกราม
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ชื่อภาษาอังกฤษ
Paralaubuca harmandi
Puntius brevis
Mystus mysticetus
Laides hexanema
Glyptothorax lampris
Macrognathus semiocellatus
Mastacembelus favus
Macrobrachium spp
Piaractus brachypomus
Hepophthalmichthys molitrix
Channa micropeltes
Hypostomus plecostomus
Oreochromis niloticus
Henicorhynchus sp.
Barbonymys gonionotus
Barbonymys altus
Ictalurus punctatus
Cyprinus carpio
Cirrhinus cirhosus
Oreochromis niloticus
Rohita rohita
Ctenopharyngodon idellus
Clarias gariepinus
Pangasianodon hypophthalmus
Pangasius larnaudii
Macrobrachium rosenbergii

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น

ตารางรายชื่อสัตวปก 79 ชนิด
ที่มา : รายงานการศึ ก ษาโครงสร า ง ความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ  สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง หมู 2
ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ไกปา
นกแขวก
นกยางเปย
เหยี่ยวดางดําขาว
นกกระแตหัวเทา
นกชายเลนนํ้าจืด
นกกาเหวา
นกเคาโมง

เปดแดง
นกยางกรอก
พันธุจีน
เหยี่ยวผึ้ง
เหยี่ยวหูดํา
นกกระแตแตแวด
นกพิราบปา
นกอีวาบตั๊กแตน
นกตบยุงหางยาว

เปดผีเล็ก
นกยางควาย
เหยี่ยวขาว
นกกวัก
นกหัวโตเล็กขาเหลือง
นกเขาใหญ
นกแสก
นกแอนฟาหงอน

นกปากหาง
นกยางโทนนอย

เหยี่ยวรุง
นกตีนเทียน
นกทะเลขาเขียวธรรมดา
นกกะปูดใหญ
นกฮูก
นกแอนตะโพกขาว
แถบแคบ
นกแอนตาล
นกตะขาบทุง
นกกระเต็นอกขาว
นกกระเต็นนอยธรรมดา
นกแอนบาน
นกจาบคาเล็ก
นกโพระดกธรรมดา นกตีทอง
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วจาว นกแอนพง
นกขมิ้นนอยธรรมดา นกอีเสือสีนํ้าตาล
นกอีเสือหัวดํา
นกขมิน้ ทายทอยดํา นกแซงแซวหางปลา นกแซงแซวสีเทา
นกจับแมลงจุกดํา
นกจับแมลงหัวเทา นกปรอดทอง
นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกปรอดหัวสีเขมา นกปรอดคอลาย
นกปรอดสวน
นกปรอดหัวโขน
นกนางแอนทราย
นกนางแอนบาน นกนางแอนลาย
นกกระจิ๊ดสีคลํ้า
สีนํ้าตาล
นกกระจิ๊ดธรรมดา
นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้า นกยอดขาว
นกกระจิบหญาสีเรียบ
หางแพนลาย
นกกระจิบธรรมดา
นกกระจิบคอดํา นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงตาเหลือง
นกแวนตาขาว
นกเอี้ยงหงอน
นกเอี้ยงสาลิกา
นกกิ้งโครงคอดํา
หลังเขียว
นกกิ้งโครงแกลบ
นกกางเขนบาน
นกกางเขนดง
นกจับแมลง
หัวเทา
คอนํ้าตาลแดง
นกคอทับทิม
นกจับแมลง
นกจับแมลงคอแดง นกยอดหญาสีดํา
สีนํ้าตาล
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ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
นกยอดหญาหัวดํา
นกกระจอกบาน
นกอุมบาตร

นกสีชมพูสวน
นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว

นกกินปลีแกมสีทบั ทิม นกกินปลีอกเหลือง
นกกระติ๊ดขี้หมู
นกเดาลมหลังเทา

ตารางรายชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ที่มา : รายงานการศึ ก ษาโครงสร า งความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ  สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง หมู 2
ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทสัตว
สถานะ
กระตายปา
สัตวปาคุมครอง
กระเล็นขนปลายหูสั้น
สัตวปาคุมครอง
กระรอกทองแดง
กลุมนาก
สัตวปาคุมครอง
ชะมดแผงหางปลอง
เสือปลา
แมวดาว
กลุมอีเห็น

สัตวปาคุมครอง
สัตวปาคุมครอง
สัตวปาคุมครอง
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หมายเหตุ

กลุมที่ใกลถูกคุกคามหรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ
กลุมที่ใกลถูกคุกคาม
ใกลสูญพันธุ

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น

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

รายชื่อสัตวเลื้อยคลาน ที่พบในพื้นที่ชุมนํ้าบานบุญเรือง
จิ้งจกบานหาง
งูลายสาบคอแดง
งูลายสอใหญ (งูไซ)
งูเขียวหางไหมทองเหลือง
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ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น

ตารางรายชื่อชนิดตนไมที่พบในพื้นที่ชุมนํ้าบานบุญเรือง
ที่มา : รายงานการศึ ก ษาโครงสร า งความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ  สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง หมู 2
ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชือ่ ทองถิน่ /ชือ่ สามัญ
กรวยปา
กระทอนปา
กระทุมโคก
กระทุมนา (แซะ)
กาง/กางขี้มอด
กุม
กุมนํ้า
เก็ดเขาควาย
แกทราย (แคทราย)
ขอย
ขาม (มะขาม)
ขี้หนอนคาย
คูน
งิ้ว
ฉําฉา (จามจุรี)
ชุมแสง
เดื่อ (เดื่อปลอง)
เดื่ออุทุมพร
แดงนํ้า
ถอน
ทองกวาว
นุน
บุหรง
ประดูปา
ป

ชื่อวิทยาศาสตร
Casearia grewiifolia var.grewiifolia
Sandoricum koetjape Merr.
Mitragyna hirsuta Havil.
Mitragyna diversifolia Havil.
Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
Crateva religiosa Ham.
Crateva religiosa G.Forst.
Dalbergia cultrate Graham ex Benth.
Stereospermum neuranthum Kurz
Streblus asper Lour.
Tamarindus indica L.
Celtis tetrandra Roxb.
Cassia fistula L.
Bombax ceiba L.
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Xanthophyllum ellipticum Korth. ex Miq.
Ficus hispida L.f. var. hispida
Ficus racemosa L.
Pometia pinnata Forst.
Albizia procera (Roxb.) Benth.
Butea monosperma (Lam.) Taub.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Dasymaschalon blumei Finet & Gagnep.
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Dalbergia cana Graham ex Kurz
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วงศ
Flacourtiaceae
Meliaceae
Rubiaceae
Rubiacea
Fabaceae
Capperaceae
Capperaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Moraceae
Fabaceae
Ulmaceae
Fabaceae
Malvaceae
Leguminosae
Polygalaceae
Moraceae
Moraceae
Meliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Annonaceae
Fabaceae
Fabaceae

ปาชุมน้ำในลุมน้ำอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ลําดับ ชือ่ ทองถิน่ /ชือ่ สามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
26 ปอแตบ
Macaranga denticulata (Blume) Muell.
Arg.
27 ปขี้มอด
Dalbergia lanceolata L.f.
28 เปาเตีย
29 พลับพลา
Microcos tomentosa Sm.
30 พุทรา
Ziziphus jujuba Mill.
31 โพ
Ficus religiosa L.
32 มะกอก (มะกอกปา) Spondias pinnata (L.f.) Kurz
33 มะเกวน
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.
34 มะเคาะ (ตะครอ)
Schleichera oleosa (Lour.) Merr.
35 มะนะ มะมา
Terminalia chebula Retz.
(สมอไทย)
36 มะฟอ (มะฝอ)
Trewia nudiflora L.
37 มะมุน
Elaeocarpus grandiflorus Sm.
38 มะหา หวา
Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz)
Bahadur & R.C. Guar
39 เมียด
Aporosa octandra
(Buch.-Ham Ex D.Don) Vickery
40 เมียดลอง
Aporasa octandra
(Buch.-Ham Ex D.Don) Vickery
41 โมกหลวง
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
42 ยุบเหยา มะเยย
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
(หมีเหม็น)
43 ฮัก รักขี้หมู (รักนอย) Gluta obovata Craib
44 แว
Syzygium ripicola (Craib) Merr. &
L.M. Perry
45 สมเสี้ยว
Bauhinia malabarica Roxb.
46 หนังคํา (หนังดําตัวผู) Goniothalamus calvicarpus Craib
47 หนามหัน่ (หนามหัน) Caesalpinia godefroyana O.Kze. C.
48 หมูหมัน
Premna rabakensis Moldenke
49 หางนกยูง
Delonix regia (bojer) Raf.
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วงศ
Euphorbiaceae
Fabaceae
Malvaceae
Rhamnaceae
Moraceae
Anacardiaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Combretacea
Euhphorbiaceae
Elaeocarpaceae
Myrtaceae
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Apocynaceae
Lauraceae
Anacardiaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Annonaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Fabaceae
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ลําดับ
50
51
52
53
54
55

ชือ่ ทองถิน่ /ชือ่ สามัญ
กุกออยชาง
อินทนิลบก
กวาว ทองกวาว
ปุย กระโดน
กระทอมหมู
ขางหัวหมู

56 มะตึ๋ง แสลงใจ
57 มะเมาไขปลา
58 สาน
59 เปย ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร
Lannea coromandelica (Houtt) Merr.
Lagerstroemia macrocarpa Wall.
Butea monosperma
Careya Sphaerica Roxb.
Mitragyna rotundifolia (Roxb.)
Miliusa velutina (Dunal) Hook.F &
Thoms.
Strychnos nux-vomica L.
Antidesma ghaesembilla Gaertn.
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. &
Thomsan
Lagerstroemia floribunda Jack
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วงศ
Anacardiaceae
Lythraceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Rubiaceae
Annonaceae
Loganiaceae
Phyllanthaceae
Dilleniaceae
Lythraceae
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บรรณานุกรม
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานงามเมือง
หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ศูนยวนศาสตรชุมชน
เพื่อคนกับปา - ประเทศไทย
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ บานซาววา หมู 3
ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง
หมู 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานมวงชุม
หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพื้นที่ปาชุมนํ้าบานทุงงิ้ว หมู
2 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษา : โครงสราง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนในพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ บานตา หมู 10
ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เอกสารอัดสําเนา : เอกสารประกอบเวทีเรียนรูระบบนิเวศลุมนํ้า อิง คุณคาและ
ความสําคัญ ปาบุญเรืองพื้นที่ปาชุมนํ้าที่ใหญที่สุดในลุมนํ้าอิง
หนังสือ : แมนาํ้ โขงแมนาํ้ แหงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม ป 2547 สมาคมแมนาํ้ เพือ่ ชีวติ
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หนังสือ : วังสงวนในลุม นํา้ อิง การจัดการเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาโดยชุมชนทองถิน่
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง ป 2558 สมาคมแมนํ้า
เพื่อชีวิต
แผนพับ : พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.)
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6.1

310.1 x 219 mm
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าชุมน้ำ

ในลุมน้ำอิงตอนลาง
และการจัดการโดย
ชุมชนทองถิ่น
สมาคมแมน้ำเพื่อชีวิต
2560

สนับสนุนโดย
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
และ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

