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คุณค่าและความส้าคัญของป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรือง 

สภาประชาชนลุม่น ้าอิง, 15 ก.ย. 63 

ป่าฮิมอิง 

แม่น ้าอิงตอนล่าง ไหลผ่าน 4 อ้าเภอของจังหวัดเชียงราย เริ่มตั งแต่อ้าเภอเทิง อ้าเภอพญาเม็งราย อ้าเภอ

ขุนตาล และลงสู่แม่น ้าโขงที่หมู่บ้านปากอิงใต้ อ้าเภอเชียงของ รวมความยาว 133 กิโลเมตร1 ลักษณะส้าคัญของ

ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าอิงตอนล่างคือ เช่ือมกับแม่น ้าโขง ล้าน ้ามีขนาดกว้างและลึกกว่าใน

ตอนบนและตอนกลาง เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น ้าขนาดไม่กว้างนักมีภูเขาขนาบทั งสองข้างซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดล้าห้วย

กว่า 86  สายที่ไหลลงน ้าอิง2 และที่เป็นพื นที่ที่มีเอกลักษณ์ส้าคัญคือการมีป่าชุ่มน ้าขึ นอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น ้าอิง  

“ป่าชุ่มน ้าในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง หรือที่คนท้องถ่ินเรียกว่า “ป่าฮิม(ริม)อิง” เป็นพื นที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานระหว่าง ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศแม่น้ า  จนกลายป่าที่มีลักษณะพิเศษหนึ่งเดยีว

ของประเทศไทยคือ เป็นพื นที่ ชุ่มน ้า (wetland) ประเภทป่าที่มีน ้าท่วมขังบางฤดูกาล (seasonally-flooded 

forest) โดยท่วมประมาณ 3 เดือนในฤดูน ้าหลากจากน ้าในแม่น ้าอิงผสมกับน ้าจากแม่น ้าโขงที่เอ่อขึ นมาในป่า และ

ขังตามหนองต่างๆที่กระจายอยู่ในผืนป่า ในบริเวณพื นล่างของป่าที่น ้าท่วมถึงจะมีการทับถมของเศษซาก

อินทรีย์วัตถุหนา เหมือนกับป่าพรุน ้าจืดทางภาคใต้ ที่ส้าคัญสังคมพืชมีวัฒนาการการปรับตัวกับน ้าท่วมขังและ

สภาพแวดล้อม จึงพบพันธ์ุไม้เด่นที่เป็นไม้ที่ทนน ้าท่วมได้เป็นเวลานาน เช่น ข่อย ชุมแสง ซึ่งปกติเป็นไม้ที่โตช้า แต่

ที่นี่พบขนาดล้าต้นที่ใหญ่จ้านวนมาก ประกอบกับมีเถาวัลย์ที่ทนน ้าท่วมขัง พืชชั นล่างพบพวกผักกูด คลุ้ม จึงมี

สภาพคล้ายป่าโบราณเป็นลักษณะที่โด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยพบในที่ใดมาก่อน ปัจจุบันพบว่าป่าชุ่มน ้ามีอยู่ 

25 ป่า3 กระจายตัวอยู่ในทั ง 4 อ้าเภอในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง ซึ่งทั งหมดเป็นป่าที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้เป็นป่าของ

ชุมชนอย่างสอดคล้องกับระบบสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนอกจากนี พื นที่ป่าชุ่มน ้าดังกล่างยังไม่อยู่ในพื นทีท่ี่

มีสถานภาพป่าตามกฎหมาย ทั งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานแห่งชาติ จึงไม่ถูกนับรวมเป็นป่าตามกฎหมายป่าไม้

อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ป่านอกนิยาม” ทั งตามตัวบนกฎหมาย และประเภทป่าที่มี  

 

                                                             
1 วัดโดย Google Earth Pro เมื่อ 26 สค. 63 จากสะพานท่ีอ้าเภอเทิงถึงปากแม่น ้าอิง โดยรวมเอาหลง 1 แห่งท่ียังไม่ตัดขาดออกจากแม่น ้าอิง
อย่างสมบูรณ์ 
2 กลุ่มรักษ์เชยีงของ. มปป. รายงานการส้ารวจล้าห้วยจากป่าดอยยาว.  
3 สมาคมแม่น ้าเพ่ือชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบื องต้นถึงสถานภาพป่าชุ่มน ้าในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง.  
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คุณค่าและความส้าคัญของป่าชุ่มน ้า 

ป่าชุ่มน ้ามีความส้าคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถ่ิน คือ 1) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น ้า โดยเฉพาะในช่วงน ้าท่วมจะเป็นที่หากิน วางไข่ และ

อนุบาลตัวอ่อนของปลาจากแมน่ ้าโขงและแม่น ้าอิง ในช่วงหน้าแล้งปลาประจา้ถ่ินก็จะอาศัยอยู่ตามหนองและแมน่ า้ 

2) เป็นที่อยู่อาศัยและพักหากินของของนกอพยพในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากมีหนองน ้าทีอุ่ดมสมบรูณ์ในป่า 3) เป็น

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดโดยจะมีล้าห้วยหลายสายที่เป็นสะพานเช่ือมระหว่างป่าชุ่มน ้ากับป่าบกบนภูเขา 

จึงเป็นระบบนิเวศที่มีความส้าคัญต่อพันธ์ุพืช สัตว์น ้า สัตว์ป่า รวมทั งนกและแมลง 4) เป็นแหล่งอาหารทั งพืช ปลา 

และแมลง 5) แหล่งสมุนไพร 6) แหล่งรายได้ 7) เป็นแก้มลิงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันน ้าท่วมและน ้าแล้ง 8) เป็น

แหล่งสันทนาการของชุมชน 9) เป็นพื นที่ทางวัฒนธรรมและความเช่ือของชุมชน 10) เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ 

ทั งคนในท้องถ่ินและการศึกษาทางวิชาการ 11) เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน  

ในด้านพืช ป่าชุ่มน ้ามีพรรณพืชหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ เช่น ต้นข่อย ต้นชุมแสง ในป่าชุ่มน ้าบ้าน

ทุ่งงิ วมีพืชอาหารและพืชสมุนไพรกว่า 100 ชนิด ผักป่าเด่นที่พบในป่าเช่น ยอดเดา  

ในด้านสัตว์ป่า พบว่ามีสัตว์ป่าจ้านวนมาก โดยสัตว์ป่าส้าคัญ เช่น นาก เสือปลา งูจงอาง ลิ่นชวา จากการ

ส้ารวจเบื องต้นพบว่ามีแหล่งที่อยู่อาศัยของนากอย่างน้อย 10 จุด4 ในลุ่มน ้าอิงตอนล่างซึ่งเกือบทั งหมดจะเป็นป่า

ชุ่มน ้า จากผลการตรวจวิเคราะห์ DNA5 พบว่ามีนาก 2 ชนิด คือ นากใหญ่ธรรมดา และนากใหญ่ขนเรียบ ทั งนี 

เป็นไปได้ว่าในลุ่มน ้าอิงตอนล่างอาจจะมนีากทั ง 3 ชนิดที่พบทั่วไปในประเทศไทยเนื่องจากการตรวจ DNA ดังกล่าว

ใช้ตัวอย่างจ้านวนจ้ากัด  

จากการส้ารวจพบนก 116 ชนิด6 เป็นนกอพยพ 65 ชนิด แบ่งเป็นนกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นก

ประจ้าถ่ินที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 27 ชนิด และนกอพยพเพื่อสร้างรังและวางไข่ 1 ชนิด นกที่ส้าคัญ เช่น 

เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว และนกกระสาแดง  

                                                             
4 สมาคมแม่น ้าเพ่ือชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบื้องต้นเรื่องนากในลุ่มน้้าอิงตอนล่าง. 
5 CEG - Conservation Genetics (Worata Klinsawat and Wanlop Chutipong), Mekong Community Institute, and Living River 

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

River, Chiang Rai.  

6 การส้ารวจความหลากหลายของนกในพื นท่ีลุ่มน ้าอิงตอนปลาย เมื่อ 1-2 พ.ย. 61  
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ป่าชุ่มน ้ามีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) สูงโดยเฉพาะป่าไผ่ จาก

การส้ารวจป่าชุ่มน ้าจ้านวน 12 ป่า พบว่ากักเก็บคาร์บอนได้เฉลี่ย 13.58 ตันต่อไร่ ดังนั นทั ง 25 ป่า จ้านวน

ประมาณ 8,493 ไร่จึงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 115,335 ตันคาร์บอน 

 

ป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรือง 

ป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรืองเป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในจ้านวนป่าที่ยังเหลืออยู่ ป่าบุญเรืองมีเนื อรวมทั งหมด 3,706 

ไร่ แบ่งตามเขตการปกครองและการดูแลออกเป็น 3 ป่าซึ่งมีพื นที่ต่อกัน คือ ป่าของบ้านบุญเรืองใต้ ม.2 ขนาด 

1,473 ไร่ ป่าของบ้านบุญเรืองเหนือและบ้านภูแกง 1,113 ไร่ ป่าของบ้านต้นปล้อง 1,120 ไร่  

ป่าบุญเรืองมีคุณค่ามหาศาล จากการศึกษาพื นที่ป่าจ้านวน 3 ,021 ไร่พบว่าประโยชน์ของป่ามีมูลค่า 

125.7 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นประโยชน์ทางตรงในด้านแหลง่อาหารและวัตถุดิบ 14.3 ล้านบาทต่อปี ประโยชน์

ทางอ้อม 111.4 ล้านบาทต่อปี ป่าบุญเรืองมีความหนาแน่นของต้นไม้ 122 ต้นต่อไร่สูงกว่าเกณฑ์ของป่าเสื่อมโทรม

ถึง 8 เท่า สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 17,247 ตันคาร์บอน หากป่าผืนนี ถูกท้าลายไปจะปลดปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 79,536 ตัน 

มีความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุทั งพืช สัตว์ป่า และสัตว์น ้ากว่า 271 ชนิด แบ่งเป็นต้นไม้ 60 ชนิด สัตว์ 

211 ชนิด (ไม่รวมแมลง) กลุ่มสัตว์ที่พบมากที่สุดคือนกกว่า 90 ชนิด รองลงมาคือปลา 87 ชนิด (ไม่รวมปลาต่าง

ถ่ิน) สัตว์เลื อยคลาน 13 ชนิด สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 13 ชนิด และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด  มีพืชอาหารและ

สมุนไพร 102 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 38 ชนิด และพืชที่เป็นทั งอาหารสมุนไพร 15 ชนิด 

 

ก้าวต่อไปของป่าบุญเรืองและเครือข่าย 

ชาวบ้านบุญเรืองโดยเฉพาะหมู่ 2 ได้ร่วมกันรักษาป่าของตัวเองไว้อย่างเข้มแข็งจากการที่จะถูกภาครัฐ

น้าไปใช้เพื่อเป็นพื นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการสนับสนุนของหลายภาคส่วนทั งองค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาชนในลุ่มน ้าอิงโดยเฉพาะสภาประชาชนลุ่มน ้าอิง การต่อสู้ของ

ชาวบุญเรืองโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง เป็นจุดเริ่มต้นส้าคัญประการหนึ่งในการจุดประกายในการศึกษาป่าชุ่มน ้า

ทั งหมด รวมทั งการวางแผนร่วมกันของหลายภาคส่วนในการด้าเนินกิจกรรมอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่า

ชุ่มน ้าอย่างยั่งยืน กิจกรรมส้าคัญอย่างหนึ่งคือการผลักดันการขึ นทะเบียนให้พื นที่ลุ่มน ้าอิงตอนล่างซึ่งรวมถึงป่าชุ่ม

น ้าทั งหมดได้รับการขึ นทะเบียนเป็นพื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ โดยแบงเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะ

ขึ นทะเบียนเฉพาะเขตพื นที่ป่าชุ่มน ้า 7 แห่งของชุมชนที่พร้อม 


