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2) แม่น ้าอิง 

2.1) ทรัพยากรกายภาพ 

(1) สภาพภูมิประเทศ 

เป็นตัวแทนพ้ืนที่ศึกษาในลุ่มน้ าโขง โดยอยู่ในลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ประกอบด้วยลุ่มน้ า
สาขาแม่จันและลุ่มน้ าสาขาแม่อิง ทั้งนี้พ้ืนที่แม่น้ าอิงที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา โดยแม่น้ าอิงมีต้นก าเนิดมาจาก
เทือกเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผ่านกว๊านพะเยาในเขตอ าเภอเมืองพะเยา และผ่านอ าเภอดอก
ค าใต้ อ าเภอภูกามยาว อ าเภอจุน และเข้าสู่จังหวัดเชียงรายที่อ าเภอป่าแดด ไหลขึ้นทางเหนือผ่านอ าเภอเทิง 
อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย และไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านปากอิง ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยชาวบ้านจะเรียกพ้ืนที่แม่น้ าอิงไหลบรรจบแม่น้ าโขงว่า สบอิงแม่น้ าอิงมีความยาวทั้งหมด 136 
กิโลเมตร ความยาวแม่น้ าอิงที่ค านวณได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาว 300 กิโลเมตร โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์
ที ่600112-651554 N และ 2122512-2234997 E ดังแสดงในรูปที ่3.4-9 และรูปที่ 3.4-10 

การศึกษาข้อมูลทางกายภาพได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมระยะรัศมีตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการจัดท าและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โดยก าหนดเป็นพื้นที่ศึกษาโดยรอบในระยะ 5 กิโลเมตร 

(2) สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง โดยใช้ข้อมูลภาพรวมสภาพภูมิอากาศของ
ลุ่มน้ าโขง จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า โขง ซึ่งบันทึกไว้โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จ านวน จ านวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดพะเยา สถานีจังหวัด
หนองคาย สถานีจังหวัดเลย สถานีจังหวัดนครพนม สถานีจังหวัดมุกดาหาร สถานีจังหวัดอุดรธานี สถานีจังหวัด
สกลนคร สถานี สกษ.สกลนคร และสถานี สกษ.เลย สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน 
และค่าเฉลี่ยต่ าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ ดังนี้ 

สภาพภูมิอากาศ ค่าตรวจวัด หน่วย 
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี  1,526.6 มิลลเิมตร 
อุณหภูมเิฉลีย่รายป ี 25.9 องศาเซลเซยีส 
อุณหภูมเิฉลีย่สูงสดุ 35.5 องศาเซลเซยีส 
อุณหภูมเิฉลีย่ต่ าสุด 15.3 องศาเซลเซยีส 
ความช้ืนสัมพัทธเ์ฉลี่ยรายป ี 74.9 เปอร์เซ็นต ์
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสดุ 95.3 เปอร์เซ็นต ์
ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 40.1 เปอร์เซ็นต ์
การระเหยเฉลี่ย 1,451.3 มิลลเิมตร 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 1.3 น๊อต 
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (2556) 
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รูปที ่3.4-9  ลักษณะกายภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 
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รูปที ่3.4-10  ลักษณะพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 

(3) อุทกวิทยา 

จากข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (2556) ได้ท าการทบทวน
การรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าท่าจากสถานีวัดน้ าในลุ่มน้ าโขงของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรม
อุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) และลุ่มน้ าโขง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 37 และ 173 สถานี ตามล าดับ มีเพียง 24 และ 56 สถานี ตามล าดับ ที่มี
ช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน้ าท่าครบตลอดทั้งปี มาค านวณปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ าย่อยโดยวิธี 
ธีเอสเสน และค านวณค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่า (C) ของลุ่มน้ าย่อย จากสมการ 
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สัมประสิทธิ์น ้าท่า (C) = ปริมาณน ้าท่า / (ปริมาณฝนเฉลี่ย x พื นที่ลุ่มน ้าย่อย) 

และ ค านวณปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ า จากสมการ  

“ปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

โดย P1 = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ าย่อยที่ 1 
C1 = สัมประสิทธิ์น้ าท่าของลุ่มน้ าย่อยที่ 1  
A1 = พ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยที่ 1  
Pn = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ าย่อยที่ n 
Cn = สัมประสิทธิ์น้ าท่าของลุ่มน้ าย่อยที่ n 
An = พ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยที่ n 

ผลการประเมินปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าโขง พบว่า ลุ่มน้ าโขงมีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย 
21,650 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

 
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (2556) 

(4) ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลกลุ่มชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ArcMap 
โดยซ้อนทับกับขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงใน
ระยะ 5 กิโลเมตรมีรายละเอียดดังนี้ 
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พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณริมแม่น้ าอิงในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ดินลุ่มในบริเวณ
พ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึงในกลุ่มดินที่ 5 มีเนื้อท่ี 317,359 ไร่ หรือร้อยละ 31.87 ของพ้ืนที่ศึกษา ดินบริเวณที่ราบน้ า
ท่วมดังกล่าวเหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าท่วมเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินเหนียว บริเวณที่ลุ่มที่มีการท่วมขังของ
น้ าหากเป็นพ้ืนที่ที่มีการท่วมของน้ าและมีการกักเก็บของซากใบไม้อาจพบพ้ืนที่พรุได้ในบริเวณริมแม่น้ าอิงได้ 
รองลงมาพบกลุ่มชุดดินที่พบในกลุ่มดิน 62 มีเนื้อที่ 148,431 ไร่ หรือร้อยละ 14.91 ของพ้ืนที่ศึกษา สภาพ
พ้ืนที่มีความลาดชันสูง พ้ืนที่ท าการเกษตรง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรสงวนไว้เป็นป่ าตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร     
ที่เหลือเป็นกลุ่มดินที่พบในคุณลักษณะของกลุ่มชุดดินในที่ลุ่มในกลุ่มชุดดินที่ 6, 7, 15 และกลุ่มดินที่ 18 และดิน
ที่พบในที่ดอน ซึ่งพบในกลุ่มชุดดินที่ 38, 46, 47, 48, 55 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีปัญหาหลักในเรื่องดินตื้น
บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-11 
รูปที ่3.4-11 
 
ตารางที่ 3.4-11 กลุ่มดินในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงในระยะ 5 กิโลเมตร 

กลุ่มดิน เนื อที่(ไร่) ร้อยละ  กลุ่มดิน เนื อที่(ไร่) ร้อยละ 

15 40,004 4.02  47C 27,517 2.76 
18 2,771 0.28  47D 15,895 1.60 
28B 7,987 0.80  47E 14,709 1.48 
28C 9,587 0.96  48B 172 0.02 
28D 5,593 0.56  48C 4,136 0.42 
28E 4,767 0.48  48D 479 0.05 
29B 28 0.00  5 317,359 31.87 
29C 96 0.01  55B 288 0.03 
31B 1,263 0.13  55C 5,056 0.51 
33 346 0.03  55D 735 0.07 
33B 977 0.10  56B 281 0.03 
33C 680 0.07  56C 520 0.05 

33gm 3,742 0.38  6 55,795 5.60 
33gmB 7,831 0.79  62 148,431 14.91 

35B 5,896 0.59  7 86,011 8.64 
35C 1,039 0.10  AQ 1,340 0.13 
36B 1,628 0.16  RL 3,380 0.34 
38 89,856 9.02  U 52,649 5.29 
38B 34,013 3.42  W 14,907 1.50 
46B 2,038 0.20  ประเทศลาว 18,468 1.85 
46C 792 0.08  รวม 995,701 100.00 
47B 6,638 0.67  

   ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) 
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รูปที ่3.4-11  กลุ่มดินในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงในระยะ 5 กิโลเมตร 
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(5) การใช้ที่ดิน 

การศึกษาสภาพการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2555 บริเวณริมแม่น้ าอิงในระยะ
รัศมี 5 กิโลเมตร พบพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีเนื้อที่178,941ไร่ หรือร้อยละ 17.97 ของพ้ืนที่ศึกษา 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ท านา เนื้อที่ 485,618 ไร่ หรือร้อยละ 48.77 ของพ้ืนที่ศึกษา และเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้
ยืนต้น มีเนื้อที่ 80,213 ไร่ 41,532 ไร่ และ 33,464 ไร่ ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-12 
และรูปที่ 3.4-12 จากสภาพการใช้พ้ืนที่พบกว่าพ้ืนที่ตอนบนเป็นพ้ืนที่ป่าไม้  ถัดจากพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตรประเภทไม้ยืนต้น และพืชไร่ หากมีการท าการเกษตรโดยใช้สารเคมี หรือมีการเปิดพ้ืนที่เพ่ือท าพืชไร่โดย
ไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ตอนล่างซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึงอาจได้รับผลกระทบจากการตกตะกอนของสารเคมี
ที่ตกค้างหรือตะกอนที่ไหลลงสู่แม่น้ าอิงอย่างรวดเร็ว 

ตารางท่ี 3.4-12  สภาพการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงในระยะ 5 กิโลเมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื อที่(ไร่) ร้อยละ 
นาข้าว (A1) 485,618 48.77 
พืชไร่ (A2) 80,213 8.06 
ไม้ยืนต้น (A3) 33,464 3.36 
ไม้ผล (A4) 41,532 4.17 
พืชสวน (A5) 1,314 0.13 
ไร่หมุนเวียน (A6) 722 0.07 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์(A7) 752 0.08 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (A9) 6,313 0.63 
ไร่นาสวนผสม (A0) 308 0.03 
พื้นที่ป่าไม ้(F) 178,941 17.97 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 62,302 6.26 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 60,832 6.11 
พื้นที่น้ า (W) 24,921 2.50 
ประเทศลาว 18,468 1.85 
รวม 995,701 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2555) 
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รูปที ่3.4-12 สภาพการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงในระยะ 5 กิโลเมตร 
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2.2) ทรัพยากรชีวภาพ 

(1) ทรัพยากรป่าไม้ 

สังคมพืชที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิงส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีป่าเต็งรังและบ่า
ดิบแล้งแทรกบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาพรรณไม้ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองบงคายและหนองหลวงแอ่งเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ลุ่มน้ าใกล้เคียงกัน ที่ศึกษาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(2554) พบพรรณไม้ 410 ชนิด จาก 323 สกุล 115 วงศ์ และ 376 ชนิด จาก 301 สกุล 110 วงศ์ 
ตามล าดับ และจากการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้บริเวณวนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย เป็น
เวลา 3 ปี ของทวีศักดิ์ และคณะ (2546) พบพรรณไม้ 771 ชนิด จาก 453 สกุล 135 วงศ์ จากการประเมิน
ของผู้วิจัย คาดว่าในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง น่าจะมีพรรณไม้อย่างน้อย 300 ชนิด เป็นพืชต่างถิ่นที่รุกรานอย่างน้อย 
10 ชนิด 

สถานภาพการอนุรักษ์ชนิดพรรณไม้ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า พบว่า มีชนิดพรรณไม้ที่ถูกคุกคาม 
(threatened species) 2 ชนิด เป็นชนิดพรรณไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีบัญชี The IUCN Red List of 
Threatened Species (IUCN 2015) 2 ชนิด โดยเป็นชนิดที่ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN) ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib และสัก Tectona grandis Linn. f. อย่างไรก็ตามไม่มีชนิดพรรณไม้
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชี Thailand Red Data (Santisuk, 2006) แต่อย่างใด 

(2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 

สถานภาพการอนุ รักษ์ สั ตว์ป่ า ใน พ้ืนที่ ชุ่ มน้ า  พบว่า มีสั ตว์ป่ าที่ ถู กคุกคาม 
(threatened species) 1 ชนิด โดยไม่มีสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชี The IUCN Red List of 
Threatened Species (IUCN 2015) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใน
บัญชี Thailand Red Data (Nabhitabhata & Chan-ard, 2005) 1 ชนิด คือ งูจงอาง (Ophiophagus 
hannah) ดังตารางท่ี 3.4-13 

ตารางท่ี 3.4-13 ชนิดสัตว์ปา่ที่ถูกคุกคามในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 

ล้าดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพ* 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
นานาชาติ 

1. งูจงอาง King Cobra Ophiophagus hannah LC VU 
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(3) ทรัพยากรปลา 

จากการส ารวจสถานภาพทรัพยากรปลาในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง จ านวน 2 จุด 
(ตารางที่ 3.4-14) พบปลาทั้งสิ้น 282 ชนิด จาก 42 วงศ์ (ตารางภาคผนวกที่ 2-2) สถานภาพของปลาใน
แม่น้ าอิงจากการตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในการศึกษาพบปลาที่ติดสถานภาพของ  IUCN Red List of 
Threatened Species (2006) และสถานภาพของ Thailand Red Data: Fishes (Vidthayanon, 2005) 
จ านวน 41 ชนิด โดยเป็นชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR-Critically endangered species) จ านวน 5 ชนิด 
ได้แก่ ปลาฉนากจะงอยกว้าง Pristis microdon Latham, 1794, ปลาหางไหม้ Balantiocheilos 
ambusticauda Ng & Kottelat 2007, ปลากระโห้ Catlocarpio siamensis Boulenger, ปลาสร้อยนกเขา 
Osteochilus schlegelii (Bleeker, 1851) และปลาบึก Pangasianodon gigas Chevey, 1931 ชนิดที่ใกล้
สูญพันธุ์ (EN-Endangered species) จ านวน 13 ชนิด ได้แก่ ปลากระเบนแม่น้ าโขง Dasyatis laosensis 
Roberts & Karnasuta, 1987, ปลาราหูน้ าจืด Himantura chaophraya Monkolprasit & Roberts, 1990 
, ปลาตองลาย Chitala blanci (D'Aubenton, 1965), ปลาหมากผาง Tenualosa thibeaudaui (Durand, 
1940), ปลาตะโกกหน้าสั้น Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855), ปลาท้องพลุ Laubuca 
caeruleostigmata (Smith, 1931), ปลายี่สก Probarbus jullieni Sauvage, 1880, ปลาฝักพร้า 
Macrochirichthys macrochirus (Valenciennes, 1844), ปลาเอินคางมุม Probarbus labeamajor 
Roberts, 1992, ปลาปีกไก่หนวดยาว Kryptopterus dissitus Ng, 2001, ปลาปีกไก่หนวดยาว Kryptopterus 
limpok (Bleeker, 1852), ปลาหนวดแมวครีบหลังยาว Ompok pinnatus Ng, 2003 และปลาสวาย 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) ชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU-Vulnerable 
species) จ านวน 20 ชนิด ได้แก่ ปลาหางไก่ Coilia lindmani Bleeker, 1858, ปลาหางไก่ Coilia 
macrognathos Bleeker, 1852, ปลาแมวเขี้ยวยาว Lycothrissa crocodilus (Bleeker, 1851), ปลาซิวหนู 
Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991), ปลานวลจันทร์น้ าจืด Cirrhinus microlepis Sauvage, 
1878, ปลากะทิ Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker, 1853), ปลาตะเพียนปากหนวด Labeo 
pierrei (Sauvage, 1880), ปลาท้องพลุ Laubuca laubuca (Hamilton, 1822), ปลาบ้า Leptobarbus 
hoeveni (Bleeker, 1851), ปลาสร้อยน้ าผึ้งแม่โขง Gyrinocheilus pennocki (Fowler, 1937), ปลา
ปล้องอ้อย Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846), ปลาหมูครีบแดง Yasuhikotakia eos (Taki, 1972), ปลา
ก้างพระร่วง Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840), ปลาเนื้ออ่อนหนวดยาว Ompok urbaini (Fang 
& Chaux, 1949), ปลาเค้าด า Wallago leerii Bleeker, 1851, ปลาดุกด้าน Clarias batrachus (Linnaeus, 
1758), ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus Günther, 1864, ปลาดุกล าพัน Clarias nieuhofii 
Valenciennes, 1840, ปลาแขยงขีด Pseudomystus stenomus (Valenciennes, 1840) และปลาบู่สมิธ 
Phenacostethus smithi Myers, 1928 ชนิดที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (NT-Near 
Threatened) จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาแกง Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844), ปลาเทโพ 
Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 และปลาช่อนงูเห่า Channa marulius (Hamilton, 1822) 

ชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น (Endemic species) พบปลาที่เป็นปลาเฉพาะถิ่นของประเทศ
ไทย 1 ชนิด ไดแก ปลาบู่สมิธ Phenacostethus smithi Myers, 1928 นอกจากนี้พบปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานแล้ว 4 ชนิด คือ ปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758), ปลาดุกรัสเซีย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Critically_endangered_species&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Endangered_species&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Endangered_species&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Near_Threatened&action=edit&redlink=1
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Clarias gariepinus (Burchell, 1822), ปลาหมอเทศ Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) และ
ปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

ตารางท่ี 3.4-14 ต าแหน่งพิกัดของจุดส ารวจทรัพยากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 

จุดส ารวจ 
ต าแหน่งพิกัด (UTM) 

เขต N E 
1 47 Q 613146 2148871 
2 47 Q 624455 2177438 

 
(4) ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง เดือนกรกฎาคม 
2558 จ านวน 3 จุด (ตารางท่ี 3.4-15) พบสัตว์หน้าดินทั้งสิ้น 5 ชนิด จาก 1 ไฟลัม 2 ชั้น 4 อันดับ 5 วงศ์ มี
ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน 1,077 ตัวต่อตารางเมตร พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 1 ชนิด ได้แก่
Pomacea sp. (หอยเชอรี่) รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4-16 

ตารางท่ี 3.4-15 ต าแหน่งพิกัดของจุดส ารวจทรัพยากรสัตว์หน้าดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 

จุดส ารวจ 
ต าแหน่งพิกัด (UTM) 

เขต N E 
1 47 Q 643847 2217842 
2 47 Q 646323 2225102 
3 47 Q 650658 2233876 

ตารางท่ี 3.4-16 ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง  

Phylum Class Order Family Scientific Name St.1 St.2 St.3 
Mollusca  Gastropoda Mesogastropoda Viviparidae Filopaludina sp. 15 

 
104 

   Ampullariidae Pomacea sp.  15 44 
    Neogastropoda Buccinidae Clea sp. 15 

    Bivalvia Veneroida Corbiculidae Corbicula sp. 356 2,341 296 
    Unionoida Amblemidae scabies sp. 30 15 

     
 

รวม 
 

415 2,370 444 
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2.3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(1) เศรษฐกิจและสังคม 

(1.1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ชุมน้ า โดยการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารรายงาน งานวิจัย จากข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน (กชช 2. ค) เพ่ือให้ได้ข้อมูล ประชากร 
การประกอบอาชีพ การจ้างงาน ของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนั้น ยังได้ใช้วิธีการส ารวจเชิงลึกโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมการส่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือน าข้อมูลไปประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าต่อไป 

ในการศึกษาได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามขอบเขตการปกครองในรัศมี 50 
เมตร ระยะห่างจากแม่น้ าอิง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด 11 อ าเภอ 36 ต าบล จ าแนกได้ดังนี้ 

จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล 
เชียงราย ขุนตาล ต้า ป่าตาล ยางฮอม 
 เชียงของ ครึ่ง บุญเรือง เวียง ศรดีอนชัย สถาน และห้วยซอ  
 เทิง ง้ิว ปล้อง แม่ลอย เวียง ศรีดอนไชย สันทรายงาม  และหนองแรด 
 ป่าแดด สันมะคา่ 
 พญาเม็งราย เม็งราย และ แม่ต  า 
พะเยา จุน ทุ่งรวงทอง ลอ และหงส์หิน 
 เชียงค า อ่างทอง 
 ดอกค าใต ้ ดงสุวรรณ ป่าซาง สว่างอารมณ์ และห้วยลาน 
 ภูกามยาว แม่อิง  และห้วยแก้ว 
 เมืองพะเยา ท่าวังทอง 

สภาพพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่เนินภูเขา มีบางพ้ืนที่
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา และอยู่ติดริมน้ า ส าหรับสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าอิง  ได้แก่ 
ต าบลแม่ต่ า ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย และต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส าหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ นั้น 
เป็นพื้นที่ท่ีแม่น้ าไหลผ่าน จากสภาพพ้ืนที่ที่ติดอยู่ริมน้ าหรือมีแม่น้ าไหลผ่าน ราษฎรส่วนใหญ่จึงมีการใช้ประโยชน์
จากแม่น้ าอิงในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร   

ส าหรับประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ปรากฏในในพงศาวดาร
ล้านนา มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ หรือ
เมืองเชียง ต าบลแม่ต  า และต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งยังมีเรื่องราวการเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนที่น่าสนใจอีกหลายพื้นท่ี อีกทั้งยังมีชนเผ่าดั้งเดิมไทยลื้อ ไทยภูเขา และกลุ่มชนพ้ืนเมืองต่างๆ จน
เกิดวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายในพื้นที่ชุ่มน้ า 
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ประชากรที่มีความเกี่ยวพันธุ์กับพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง มีจ านวนทั้งสิ้น 254,334 
คน 92,474 หลังคาเรือน ประชากรกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายร้อยละ 66.44 หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.15 ของประชากรจังหวัดเชียงราย และกระจายตัวอยู่ในจังหวัดพะเยาร้อยละ 35.56 หรือร้อยละ 17.82 
ของประชากรจังหวัดพะเยา (ตารางท่ี 3.4-17) 

สภาพทางสังคมที่มีการประกอบอาชีพจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณป่า
ชุมชน หนองน้ า แม่น้ าสาขา และการท าการเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติ เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ของคนลุ่มน้ าเดี่ยวกันได้
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานแม่น้ าอิง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีการ
รวมตัวของประชาชนในลุ่มน้ าอิง ในการการจัดการทรัพยากร บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนปลาย อ าเภอเชียงของ , 
ขุนตาล, อ าเภอเทิง /ลุ่มน้ าอิงตอนกลาง อ าเภอเชียงค า, ดอกค าใต้, ภูกามยาว, จุน และพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิงตอนต้น 
อ าเภอแม่ใจ หนองเล็งทราย อ าเภอเมือง รอบกว๊าน  

จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น พบว่าการด ารงชีวิตของประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ท านา ท าสวน ท าไร่ มีอาชีพเสริม การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนแปรรูปอาหาร ท า
หัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า จักสาน) เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง เป็นต้น ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-18 

ตารางท่ี 3.4-17 จ านวนและร้อยละของประชากรและครัวเรือน รายต าบล อ าเภอ และจังหวัดของพื้นที่ชุ่มน้ า 
  แม่น้ าอิง ปี 2557  

พื นที่ศึกษา  
ครัวเรือน 

ประชากร 
อ้าเภอ ต้าบล จ้านวน ร้อยละ 

ขุนตาล 
ต้า 2,422 6,431 

 
ป่าตาล 2,656 7,820 

 
ยางฮอม 3,798 11,316 

 

เชียงของ 

ครึ่ง 2,506 6,592 
 

บุญเรือง 2,515 6,288 
 

เวียง 3,599 8,708 
 

ศรีดอนชัย 3,332 8,779 
 

สถาน 3,845 9,387 
 

ห้วยซอ 4,918 12,318 
 

เทิง 

ง้ิว 4,686 12,006 
 

ปล้อง 1,703 4,252 
 

แม่ลอย 2,404 6,753 
 

เวียง 4,303 11,655 
 

ศรีดอนไชย 1,631 4,651 
 

สันทรายงาม 1,397 4,252 
 

หนองแรด 1,349 4,193 
 

ป่าแดด 
ศรีโพธ์ิเงิน 651 2,016 

 
สันมะคา่ 1,479 5,166 

 
พญาเม็งราย เม็งราย 2,041 6,387 
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พื นที่ศึกษา  
ครัวเรือน 

ประชากร 
อ้าเภอ ต้าบล จ้านวน ร้อยละ 

แม่ต  า 1,595 4,986 
 

ไม้ยา 3,535 10,804 
 

เวียงแก่น ปอ 5,029 16,149 
 

รวม 
 

61,394 170,909 66.44 

จุน 
ทุ่งรวงทอง 2,645 7,923 

 
ลอ 2,394 6,341 

 
หงส์หิน 2,537 6,960 

 
เชียงค า อ่างทอง 2,626 8,348 

 

ดอกค าใต ้

ดงสุวรรณ 1,808 4,953 
 

ดอกค าใต ้ 1,743 4,414 
 

ป่าซาง 1,763 5,251 
 

สว่างอารมณ ์ 53 89 
 

สันโค้ง 2,075 6,469 
 

ห้วยลาน 3,070 9,015 
 

ภูกามยาว 
ดงเจน 2,445 1,005 

 
แม่อิง 710 1,929 

 
ห้วยแก้ว 2,985 8,532 

 
เมืองพะเยา ท่าวังทอง 8,244 15,097 

 
รวม 

 
35,098 86,326 33.56 

รวมพื้นท่ีศึกษา 
 

96,492 257,235 100.00 
ร้อยละของจังหวัดเชียงราย 

   
14.15 

ร้อยละของจังหวัดพะเยา 
   

17.82 

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการจัดการของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ าอิง โดยการ
จัดตั้งเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ าอิง โดยได้มีการรวมตัวของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสรุปบทเรียน หาทางออกและความร่วมมือร่วมกัน ทั้งในเรื่องของผลกระทบ
จากการพัฒนาขนาดใหญ่ และการบุกรุกที่ดิน 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่การเกษตรลุ่มแม่น้ าอิง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลครึ่ง (2551) 
พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างพัฒนาถนนเข้าสู่พ้ืนที่ ผลการศึกษา
ด้านความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าอิงในภาพรวมมีอยู่ในระดับ
มากโดยเฉพาะการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่และการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และมีความต้องการด้านการ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตรลุ่มแม่น้ าอิงในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการแสวงหาแนวทางใหม่ๆทางการเกษตร ส าหรับการบรรเทา
สาธารณะภัยของผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยเฉพาะการเข้าไปรับทราบปัญหาให้ทันท่วงทีเมื่อ
เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติและด้านการสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
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ตารางท่ี 3.4-18  ประวัติศาสตร์และความเป็นมา สภาพทั่วไป และการประกอบอาชีพของชุมชนบริเวณรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง 

ขอบเขตพื นที ่
ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไปของพื นที่ การประกอบอาชีพ 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
เวียง เชียงของ เชียงราย ในพงศาวดารล้านนาเป็นที่ปรากฎแน่ชัดว่าได้มีการตั้งถิ่น

ฐานเป็นชุมชนเมืองบริเวณลุม่แมน่้้าโขง ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 19 หรือสมัยกรุงหิรญัเงินยาง (เชียงแสน) มี
ความเจรญิรุ่งเรืองสูงสุดเมืองเชียงของเดิมชื่อ "เมืองขร
ราช" ปรากฎในพงศาวดีล้านนาในพุทธศตวรรษท่ี 21 มี
ฐานะเป็นเมืองบริวารเช่นเดียวกันกับเมืองบริวารอื่น ๆ 
เช่น เมืองเทิงเมืองเชียงค า  

ต าบลเวยีงตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของ
อ าเภอ มีเนื้อท่ีทั้งหมด 42,244 ไร่ ตั้งอยู่
ติดกับรมิแม่น้ าโขง สภาพพื้นที่เปน็ท่ีราบ
สูง และที่เนินภูเขา 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวนท า
ไร่ ค้าขาย รับจ้าง 
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

สถาน เชียงของ เชียงราย ต าบลสถานเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอเชียงของ มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน  

มีเนื้อที่ท้ังหมด 101 ตารางกิโลเมตร มี
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปทางทิศตะวันตกเป็น
ที่ราบสูงและภูเขาอยูสู่งกว่าระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เฉลี่ย 900 เมตร มภีูเขา
สลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ - ใต ้

อาชีพหลัก ท าการเกษตร 
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เช่น จักสาน แปร
รูปอาหาร 

ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ต าบลศรีดอนชัยเป็นต าบลที่แยกมาจากต าบลสถาน มี
จ านวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน โดยมีชนเผ่าดั้งเดิมไทยลื้อ 5 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7, 12, 14, 15 และ 17 นอกนั้น 
เป็นหมู่บ้านคนพื้นเมือง 12 หมู่บา้น 

พื้นที่ท้ังหมด 94 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 500 เมตร  

อาชีพหลัก ท าการเกษตร 
(ท านา ท าไร่ ท าสวน) 
อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม 

ห้วยซอ เชียงของ เชียงราย ต าบลห้วยซ้อเป็นต าบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอ
เชียงของ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน 

มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบใช้เป็นที่ตั้ง
ของชุมชน และที่ท าการเกษตรบางส่วน
โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางทิศ
ตะวันตก เป็นที่ราบเชิงเขา และมภีูเขาซึ่ง
ยังมีป่าไมจ้ านวนมาก 

อาชีพหลัก ท าการเกษตร
(ท านา ท าสวน และท าไร)่ 
อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ครึ่ง เชียงของ เชียงราย ต าบลครึ่งเป็นต าบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ าเภอ
เชียงของ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน 

มีพื้นท่ีประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตาราง
กิโลเมตร) ลักษณะภูมิประเทศบางส่วน
เป็นภูเขาบางส่วนเป็นท่ีราบสูงอยูต่ิดกับ

อาชีพหลัก ท าการเกษตร
(ท านา ท าสวน และท าไร่) 
อาชีพเสริม หัตถกรรม 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
บริเวณปา่ไม้ถาวร 

บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ต าบลบญุเรืองตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเชียง
ของ ประกอบด้วย หมู่บ้านจ านวน 12 หมู่บ้าน 

มีพื้นท่ีประมาณ 11.04 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 6,900 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบสูง ติดกับภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้
เป็นเขตป่าถาวร ตามแนวถนนดา้นทิศ
ตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1,000 ฟุต 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวนท า
ไร่ ค้าขาย รับราชการ 
อาชีพเสริม หัตถกรรม
พื้นบ้าน 

ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ต าบลยางฮอมเป็นต าบลทีต่ั้งข้ึนตามลักษณะปกครอง
ท้องที่อ าเภอขุนตาล มีเนื้อท่ีทั้งหมด 82,625 ไร่แบ่งเป็น
พื้นที่ราบ 37,281 ไร่ ภเูขาและป่าไม้ 37,280 ไร่ พื้นน้ า 
8,262 ไร่ เดิมประชากรอพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ 
ล าปาง มีชนหลายกลุ่ม เช่น ไทยพืน้ทราบไทยลื้อ ชาวเขา
เผ่าม้ง และเผ่าเย้า ฯลฯ 

พื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศลาดเอยีงท่ีราบ
เชียงเขาสภาพต าบลขนานไปกับเทือกเขา
ดอยยาว และแม่น้ าอิง 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง 
ปลูกพืชไร่อายสุั้น 

ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ต าบลป่าตาลเรียกช่ือตามสภาพภมูิศาสตร์เดิมมลี าห้วยช่ือ
ขุนตาลและในพ้ืนท่ีมีต้นตาลมากจงึเรียกช่ือหมู่บ้านท่ีตั้งว่า
บ้านป่าตาลแบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน มีพระธาตุ
ขุนตาลเป็นเอกลักษณ์ของต้าบล 

เป็นพื้นที่ราบลุม่และทีร่าบเชิงเขาราษฎร
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

 

ต้า ขุนตาล เชียงราย บ้านต้าเดมิเคยเป็นหมู่บา้นมาก่อนมีช่ือว่าบ้านและน้ าหรือ
ล้าน้ า แปลว่าต้องอยู่ปลายน้ า คือตอนสุดของล าธาร ต่อมา
ปี พ.ศ.2348 ไดม้ีพ่อแสนหลวงอินต๊ะ และพ่อเฒา่ถาได้
เป็นหัวหน้าพามาตั้งบ้านเรือนอยูร่มิน้ าห้วยต้าฝ่ายเหนือมี
ประมาณ 30-50 หลังคาเรือนและสร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2348 และได้เพิม่ประชากรแบ่งเขตการปกครองเป็นต้น
มา ชาวต าบลตา้ส่วนใหญส่ืบทอดมาจากอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน 

เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไป
ทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกเป็นแนวเขา
ทิศตะวันตกเป็นล าน้ าอิงพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่นาและที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ค้าขาย 
หัตถกรรมพื้นบ้าน ทอผ้า 
จักสาน 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย ต าบลแมต่่ าแยกออกจากต าบลยางฮอมเดมิขึ้นกับ อ าเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันแยกมาอยู่อ าเภอพญาเม็งราย 
ช่ือต  าเนื่องจากมีแม่น้ าต  าไหลผ่านลงสู่แม่น้ าอิงที่ต าบล
แม่ต  า จึงเรยีกช่ือว่าต าบลแม่ต  า 

เป็นพ้ืนท่ีราบลุม่ริมแม่น้ าอิงและน้ าต  า มี
พื้นที่ท้ังหมด 78 ตารางกิโลเมตร 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร่ ล าใย 
อาชีพเสริม ช่างท าหวาย, 
หัตถกรรม 

เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ต าบลเม็งรายแยกจากต าบลแมเ่ปา เมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2524 ได้ชื่อต้าบลเม็งรายจากประวัติศาสตร์เมื่อครั้ง
พญาเม็งราย เสด็จประทับส่วนประองค์เพื่อตั้งไก่ป่า ณ 
บริเวณสันกลางทุ่งนาบ้านสันป่าสกั แยก "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็ง
ราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย" 

เป็นที่ราบรุ่งฝั่งล าน้ าอิง อาชีพหลัก ท านา, ท าสวน/
ท าไร,่ ค้าขาย 
อาชีพเสริม รับจ้าง 

ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ต าบลตาดควันตั้งอยู่ในเขตการปกครองอ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 8 หมู่บ้านเป็นสถานที่ตั้ง
น้้าตกตาดควันและอ่างเก็บน้้าตาดควัน 

เป็นพื้นที่ราบสลับภเูขาสูงมีหมู่บ้านในเขต
ภูเขาและที่ราบเชิงเขา 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่
อาชีพเสริม หัตถกรรมการ
จักสาน ทอผ้า 

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ต าบลไม้ยา มี 15 หมู่บ้าน แยกจาก ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง 
เมื่อปี พ.ศ.2522 ที่ได้ช่ือไม้ยาเนือ่งจากเป็นพื้นที่ล าน้ าไม้
ยาไหลผ่านบริเวณริมน้า้มีต้นยางชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านน้า
ยางมาท้ายา อาบลูกดอกส าหรับยงิสัตว์เรยีกยางน๊อง จึง
เรียก ต าบลไม้ยา  

ต าบลไม้ยาเป็นต าบลเขตติดต่อระหว่าง
อ าเภอเทิง - อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ท่ีราบรมิน้ าฝั่งตะวันตก ลาด
เอียงสู่เขาสูง 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่
อาชีพเสริม เพาะเห็ด 

สันทราย
งาม 

เทิง เชียงราย ต าบลสันทรายงามก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี โดยประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในต าบลนี้เป็นคนไทยอีสานทีไ่ด้อพยพ
มาอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2500 และไดม้ีการขยายพื้นที่เพ่ิมขึ้น
ตามจ านวนประชากรที่อพยพมาเป็นชุมชนใหญ่ คือชุมชน
ต าบลสันทรายงาม 

มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบมแีหล่งน้ า
ล้อมรอบ ทางทิศตะวันออกและทศิใต้มี
แม่น้ าอิง ทิศตะวันตกมรี่องคั่วะ 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม หัตถกรรม 

เวียง เทิง เชียงราย ต าบลเวยีงเดิมเป็นเมืองๆ หนึ่ง ข้ึนตรงต่อ จังหวัดน่าน เมื่อ
ปี พ.ศ. 2444 ขณะนั้นเรียกต าบลว่าแคว่นและต าบลเวียง
เรียกว่า "แคว่นเวียง" ต่อมาในปี พ.ศ.2475 จึงได้แยกการ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มมีแม่น้ าลาว 
และแม่น้ าองิไหลผ่าน และมีภเูขาบางส่วน 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ท าสวน ท าไร่ 
ค้าขาย รับจ้าง 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ปกครองออกมาจาก จังหวัดน่าน ขึ้นตรงต่อ จงัหวัด
เชียงรายใช้ช่ือว่า อ าเภอเทิง ปัจจุบันมี 21 หมู่บ้านอยู่ใน
เขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน เขต อบต. 19 หมู่บ้าน 

ง้ิว เทิง เชียงราย ต าบลง้ิวเดมิมีช่ือว่า ต าบลสัก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเทิง ใน
อดีตมีพื้นที่รวมกับต าบลไมย้าต่อมาได้มีการแยกต าบลง้ิว
ออกเป็นอีกต าบลหนึ่ง คือ ต าบลไม้ยาง อ าเภอพญาเม็ง
ราย 

เป็นพื้นที่ราบและที่ดอนระหว่างภเูขาพื้นที่
เหมาะส าหรับการเกษตรกรรม มีแหล่งน้ า
อุดมสมบรูณ ์

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย 

ปล้อง เทิง เชียงราย ต าบลปล้องประชาชนในต าบลเปน็คนจังหวัดแพร่ ล าปาง 
เชียงใหม่ ได้พากันมาตั้งบ้านเรือนและได้มีการสร้างพระ
ธาตุจอมทองขึ้น เพื่อเป็นทีส่ักการบูชาและเป็นที่รวมจิตใจ
ของชาวต าบลปล้องในปี พ.ศ. 2517 

ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเทิงไปทาง
ทิศเหนือระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ท าสวน ท าไร ่

หนองแรด เทิง เชียงราย ต าบลหนองแรดเดมิเป็นหมู่บ้านขึน้อยู่กับต าบลปล้อง 
ต่อมาในปี พ.ศ.2531 แยกออกมาจากต าบลปล้องจ านวน 
5 หมู่บ้าน จัดตั้งเป็น "ต าบลหนองแรด" แบ่งออกเป็น 6 
หมู่บ้าน ช่ือต าบลมาจากแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ในต าบลเป็นหนอง
น้ าท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ทุกหมูบ่้าน 

มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุม่ในฤดู
ฝนจะเกดิน้ าท่วมประจ า เพราะมลีักษณะ
เป็นแอ่งกระทะเป็นท่ีรวมของน้ าท่ีไหล
จากห้วย หนอง คลอง บึงต่าง ๆ สว่นใหญ่
เป็นพื้นที่นา 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม 
(จักสานหวาย) 

ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ต าบลศรีดอนไชยแยกออกจากต าบลแมล่อย เมื่อ พ.ศ.
2527 ยกฐานะจากสภาต าบลเปน็ อบต. เมื่อ พ.ศ.2540 
ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน กลุม่ชนเป็น
พื้นเมืองเหนือ 8 หมู่บ้านเป็นชาวอีสาน 1 หมู่บ้าน 

มีลักษณะภูมปิระเทศส่วนใหญเ่ปน็ท่ีราบ อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม เลี้ยงสตัว ์

แม่ลอย เทิง เชียงราย ต าบลแมล่อยประชานส่วนใหญ่มาจากจังหวัดแพร่และน่าน
ซึ่งได้มาตั้งรกรากอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลแม่ลอยประมาณร้อย
กว่าปีท่ีแล้วโดยมาจัดตั้งเป็นชุมชนบริเวณทีเ่รียกกันว่า 
"หนองข่วง" ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีของหมู่ 1 ในปัจจุบัน ซึ่ง
ประชาชนชาวหนองข่วงจะมีพิธีบูชาเจ้าพ่อหนองข่วงใน
ทุกๆ ปี 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทางทิศ
ตะวันตกเป็นภูเขาสูงตอนกลางเปน็พ้ืนท่ี
ราบโดยมีความลาดเอียงไปในทางทิศ
เหนือพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตปา่สงวน
แห่งชาติ 

อาชีพหลัก ท าสวน 
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ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไปของพื นที่ การประกอบอาชีพ 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
หงาว เทิง เชียงราย ต าบลหงาวได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) เมื่อ พ.ศ.2540 ปัจจุบันแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน เปน็กลุ่มชนพ้ืนเมืองเหนือ
ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

มีลักษณะภูมปิระเทศเป็นภเูขาที่ราบ มี
แม่น้ าหงาวและแม่น้ าลาวไหลผ่าน 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน
รับจ้าง 
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยง
สัตว ์

ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย เนื่องจากอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้แยกตัวมาจาก
อ าเภอพาน เมื่อปี พ.ศ.2516 ต าบลป่าแดดจึงไดจ้ัดตั้งขึ้น
โดยแยกตัวออกจาก ต าบลสันมะค่า และต าบลป่าแงะ 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่นา และมีพื้นที่ตดิกับภเูขาบางส่วน 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ท าสวนล าไย 
และท าสวนแตงโม 

โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย ต าบลโรงช้างแยกออกจากต าบลปา่แดดเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2530 ความเป็นมาของช่ือต้าบล "โรงช้าง" 
เนื่องมาจากสมยัก่อนมีช้างป่าอาศยัอยู่เป็นจ้านวนมาก
พรานช้างมาท้าการคล้องช้างเพื่อน้าไปฝึกใช้งาน และน้า
ช้างป่าที่คล้องมาได้มาพักที่ใต้ต้นโพธ์ิ บริเวณหน้าวดัศรีบัง
วันในปัจจุบัน และน าช้างป่ามาฝึกใช้งานชาวบ้านเรียกการ
ฝึกช้างว่า "โยงช้าง" ต่อมาได้เพี้ยนเสียงเป็น "โรงช้าง" 
จนถึงปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบมภีูเขาและเนินสูง
เป็นบางส่วน โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก 
มีดอยหัวง้มกั้น ระหว่างต าบลโรงช้าง กับ 
อ าเภอพาน มีแหล่งน้ าส าคญั คือ อ่างเก็บ
น้ าห้วยแดดและอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ท าสวน 

ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย เป็นต าบลที่แยกออกจากต าบลสันมะค่ามีจ านวน 8 
หมู่บ้าน  

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ อาชีพหลัก ท านา ท าไร่   
ท าสวน 
อาชีพเสริม ท าไม้กวาด 

หลายง่าว เวียงแก่น เชียงราย ต าบลหล่ายงาวเดิมเป็นส่วนหน่ึงต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแยกการปกครองออกจาก
ต าบลม่วงยาย ปัจจุบันเป็นต าบลที่ข้ึนกับอ าเภอเวียงแก่น 

เป็นพื้นที่ภูเขาสลับพ้ืนราบประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท านามพีื้นที่
บางส่วนติดชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
อ่างทอง เชียงค า พะเยา ต าบลอ่างทองเป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอ

เชียงค า ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน 
 อาชีพหลัก เกษตรกรรม 

หงส์หิน จุน พะเยา ต าบลหงส์หินอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอจุน มี
จ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน  

ลักษณะทั่วไปภูมปิระเทศเป็นที่ลาดภูเขา
และที่ราบมีแม่น้ าไหลผ่าน 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ค้าขาย 

ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา เดิมต าบลทุ่งรวงทอง ในท้องที่อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
โดยมเีขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน ระยะต่อมาต าบลทุ่งรวง
ทองได้มีประชากรจากถ่ินฐานอื่นย้ายเข้ามาตั้งรากฐานอยู่
ในพื้นที่มากข้ึนและได้มีการขยายที่อยู่อาศัยของประชากร
แต่ละหมู่บ้านในพื้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการแบ่งแยกการ
ปกครองแต่ละหมู่บ้านออกไปปจัจบุันต าบลทุ่งรวงทองมี
หมู่บ้านในการปกครอง จ านวน 12 หมู่บ้าน 

สภาพพื้นที่เป็นท่ีราบลุ่มและทีร่าบเชิงเขา
มีแม่น้ าอิงไหลผ่านพ้ืนท่ีเหมาะแกก่ารท า
การเกษตรกรรม การประมงและการเลีย้ง
สัตว ์

อาชีพหลัก เกษตรกรรม 
อาชีพเสริม ท าไร่ ท าสวน 
เลี้ยงสตัว ์

ลอ จุน พะเยา ต้าบลลอเป็นต้าบลที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ประชากรอยู่กัน
หนาแน่น มีประวตัิการตั้งเมืองมากกว่า 900ปี พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบตั้งอยู่บริเวณฝั่งแมน่้ าสายหลักของจังหวัด
พระเยาทีไ่หลลงสู่แม่น้ าโขงโดยผ่านจังหวัดเชียงราย 

 อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม ปลูกผักกาด
เขียวปลี ส่งโรงงาน ท า
หน่อไม้อัดปี๊บ กล้วยอบเนย 

ห้วยลาน ดอกค าใต ้ พะเยา ต าบลห้วยลานตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอดอกค าใต ้ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนและมีภเูขาสูง
ทางด้านตะวันออกมีแม่น้ าอิงไหลผ่านตรง
กลางต าบล 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่
อาชีพเสริม หัตถกรรม และ
รับจ้างท่ัวไป 

ป่าซาง ดอกค าใต ้ พะเยา ต าบลป่าซางได้แยกออกจากห้วยลานและยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางมหีมู่บ้านจ านวน 9 
หมู่บ้าน 

สภาพพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็น
ภูเขาลาดลงมา ส่วนทางด้านทิศตะวันตก
เป็นที่ราบลุม่โดยมีแหล่งน้ าท่ีส าคญั คือล า
ห้วยป่าซางและล าแม่อิง 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่
อาชีพเสริม รับจ้างท่ัวไป 

ดงสุวรรณ ดอกค าใต ้ พะเยา ต าบลดงสุวรรณตั้งอยู่ในเขตอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด ต าบลดงสุวรรณมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเปน็ป่า อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
พะเยามเีนื้อท่ี ท้ังหมด 40,625 ไร่ หรือ 65 ตาราง
กิโลเมตร มหีมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 

สงวนและที่ราบสูงพื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นท่ี
ราบต่ าซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยั และพื้นที่ท า
การเกษตรด้านทิศตะวันออกจะเปน็พ้ืนท่ี
ลาดตดิกับเชิงเขาทางทิศตะวันตกจะเป็น
พื้นที่ราบติดกับล าน้ าอิง 

ท าไร ่

สันโค้ง ดอกค าใต ้ พะเยา ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนซึ่งเป็นป่าสงวน
เป็นภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูงอีกส่วนหนึ่ง
เป็นพื้นที่ราบต่ าซึ่งเหมาะแก่การท านา ท า
ไร่ ท าสวนและเลี้ยงสตัว ์

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่
อาชีพเสริม รับจ้างท่ัวไป 

สว่าง
อารมณ ์

ดอกค าใต ้ พะเยา ต าบลสว่างอารมณ์เป็นต าบลที่แยกออกมาจาก ต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต ้

เป็นที่ราบลุม่ในฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง หมู่บ้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลดอกค าใต้ 

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม สานหมวกจาก
ไม้ไผ่ และเชือกฟาง 

ดอกค าใต ้ ดอกค าใต ้ พะเยา ต าบลดอกค าใต้เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอดอกค าใต้ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 

เป็นที่ราบลุม่ ดินดเีหมาะแก่การท า
การเกษตร มีสภาพความเป็นอยู่
ผสมผสานระหว่างชุมชนในเมืองและ
ชุมชนชนบท เนื่องจากท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
ตัวเมืองบริเวณข้างทางเป็นทุ่งนาและที่พัก
อาศัยสลบักันไปเป็นช่วง ๆ 

อาชีพหลัก ท านา 

แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,625 ไร่ มี 4 
หมู่บ้าน  

สภาพภมูิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบมี
แม่น้ าอิงเป็นแม่น้ าที่ส าคัญของต าบล 

อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร
ท านา 

ดงเจน ภูกามยาว พะเยา เทศบาลต าบลดงเจนได้รับการเปลีย่นแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลดงเจน เป็นเทศบาลดงเจน วันท่ี 25 พฤษภาคม 
2542 

เป็นพื้นที่ลาดชันเอียงจากภูเขาเช่น ม่อนภู
เขียว ม่อนกู่ ม่อนดอยง้ิว และม่อนดอยสัน
ป่าสัก เขาด้วนบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีราบ 
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่นาส าหรับที่เนินเชิง
เขาเกษตรกรได้ปรับสภาพป่าละเมาะเป็น
สวนผลไม้และทีไ่รส่่วนท่ีสูงเป็นป่าเขา

อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม หัตถกรรมและ
รับจ้างท่ัวไป 
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ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
ล าเนาไพรคงสภาพป่าไม้ไวเ้ช่นเดมิ 

ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา ตามต้านานไม่ปรากฏแน่ชัดเดิมทพี่อขุนเงินหรือราวเงิน
เรืองในราชกุลลั๊วะจังคราชผูค้รองเมืองหิรัญเงินยางเชียง
แสน มีพระโอรส 2 พระองค์ คือขุนชินและขุนจอมธรรมได้
ตั้งให้โอรสไปครองหัวเมืองฝ่ายใตต้ั้งอยู่ที่เขาชมพูหรือ
เรียกว่า ดอยด้วน มีลักษณะภูมิประเทศเตม็ไปด้วยป่าไม้
ธรรมชาติ จึงเกดิที่ชุมชนโดยแม่อุย้ตุ้ย-พ่อเฒ่าตั น-แม่แสน
อุ้ยคา พ่อเจ้า-แม่ออน รวม 3 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่
ที่น่ี เรียกว่า "ห้วยแก้ว" หรือชาวบ้านเรียกว่า "ม่อนแก้ว" 
ทุกวันพระชาวบ้านจะเห็นแก้วลอยขึ้นลงจากด 
อยด้วน ชาวบ้านจึงไปขุดแก้วมา จึงเกิดอาเพศ น้ าป่าไหล
ผ่านล าห้วยมาบรรจบหลังหมู่บ้าน จึงเรียก "ห้วยแก้ว" 
ตลอดมา 

สภาพทั่วไปเป็นท่ีราบตดิเชิงเขา อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร ่

ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา ประมาณ ปี พ.ศ. 2470 ได้มีชาวบ้านศาลา (หลวง) 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ชาวบ้านแม่ก๋ง ทุ่งม่าน
จังหวัดล าปางได้มาตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณบา้นบุญโยชน์บ้าน
ศรีชุมได้อพยพกันมาสร้างบ้านเมอืง ได้ตั้งช่ือว่า 
"บ้านหล่ายอิง" ต่อมาประสบปญัหาน้ าท่วมบ้านเรือนที่ท า
กิน จึงอพยพไปตั้งท่ีใหม่เรียกว่า "ท่าวังทอง"  

เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ โดยลาดจาก
ทิศตะวันตกสู่แม่น้ าอิง 
ด้านทิศตะวันออก แหล่งน้ าท่ีส าคญั ได้แก่ 
แม่น้ าอิงและห้วยร่องปอ 

อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร่ รับราชการ 
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย 
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(1.2) ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

จากการศึกษาเชิงลึกโดยการการสอบถาม พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ า และมีแนวเขตพ้ืนที่ไม่ชัดเจน ปัจจุบันใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือการ
ด ารงชีวิต เพ่ือการท่องเที่ยว/นันทนาการ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือ
การศึกษา/การเรียนรู้ และด้านเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจับปลาและสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าของชุมชนและมีรายได้จากการจับปลา ประมง และเกษตรกรรม รายได้ของชุมชนจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชุ่มน้ าน ามาคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าเท่ากับ 157 ล้านบาท กิจกรรมการใช้ประโยชน์จ าแนกดังนี้ 

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
ด้านสังคม   
(1) ด้านการด ารงชีวิต   
 - การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 9.74 
 - แหล่งเก็บอาหาร/ของป่าของชุมชน เช่น เก็บบัว พืชผักน้ า และผกัหวาน เป็นต้น 7.79 
 - แหล่งจับปลาและสตัว์น้ าของชุมชน 11.04 
 - แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค 9.09 
 - แหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน 8.44 
 - เป็นเส้นทางคมนาคม 0.65 
(2) ด้านการท่องเที่ยว/นันทนาการ   
 - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2.60 
 - เป็นแหล่งพักผ่อนของคนท้องถิ่น 4.55 
 - เป็นแหล่งที่มีสัตวเ์ฉพาะถิ่น/ประจ าถิ่น/หายาก ส าหรับแวะชมและ/หรือถ่ายรูป  4.55 
 - เป็นแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ า เช่น การพายเรือ และการล่องเรือ ชมธรรมชาติ 1.30 
(3) ด้านประวตัิศาสตร/์วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น   
 - เป็นแหล่งโบราณคดีและประวัตศิาสตร์ของชุมชน 2.60 
 - เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเช่น รูปแบบการด ารงชีวิต ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน 6.49 

 - เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชุมชน 4.55 
(4) ด้านการศึกษา/เรียนรู ้   
 - เป็นสถานท่ี/แหล่งศึกษาวิจยั 3.25 
 - เป็นสถานท่ีดูงาน/ศึกษานอกสถานท่ีทัศนศึกษา (เส้นทางและ/หรือจุดส าหรับชมหรือศึกษาธรรมชาติ 4.55 
ด้านเศรษฐกิจ   
(5) เป็นแหล่งรายได้/หรือแหล่งคา้ขายของชุมชน 4.55 
(6) เป็นแหล่งวัตถุดบิธรรมชาติทีก่่อให้เกิดมูลคา่ โดยน าไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 5.19 
(7) มีรายได้จากการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มน้ า เช่น จับปลา การประมง และเกษตรกรรม 9.09 

รวม 100.00 
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จากสภาพโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบันพบว่า มีความเสื่อมโทรมจากความแห้ง
แล้งท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน และการบุกรุกครอบครองที่ดินเพ่ือท ากิน รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบความ
รุนแรงระดับต่ าต่อพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนี้ 

กิจกรรม ร้อยละ 
การเทท้ิงของเสียจากชุมชน 8.70 
การขุดลอกพื้นที ่ 7.25 
การดูดทราย 8.70 
การก่อสร้างสิ่งกีดขวางปิดกั้นทางน้ า 11.59 
การบุกรุกครอบครองที่ดิน 15.94 
การท าประมงท่ีผิดกฏหมาย 7.25 
การเก็บหาของป่ามากเกินไป 4.35 
ภาวะน้ าท่วม 14.49 
ฝนแล้งท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 21.74 

ร้อยละ 100.00 

(2) ปัญหาและการคุกคาม 

ปัญหาและการคุกคามหลักบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง คือ การคุกคามของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นรุกราน บริเวณริมฝั่งแม่น้ า โดยเฉพาะพรรณไม้หลายชนิด และยังพบว่าทางตอนเหนือและตอนกลางของ
แม่น้ ามีปริมาณน้ าในแม่น้ าน้อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (รูปที่ 3.4-13) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ าที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้นรวมทั้งระบบนิเวศโดยรวม 

  

รูปที่ 3.4-13 สภาพแม่น้ าอิงบริเวณตอนเหนือและตอนกลางมีการคุกคามของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินรุกรานและการ 
                 เกิดภัยแล้ง  
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(3) คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดระดับความส าคัญตามดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่
ชุ่มน้ า โดยในการศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การตีมูลค่าประโยชน์ด้านต่างๆ ใช้หลักการตีค่า (valuation 
technique) ในการศึกษานี้จะเน้นใช้หลักการตีมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด (market oriented approach) หรือการ
ใช้ราคาตลาดเพ่ือตีค่าประโยชน์ กล่าวคือราคาในตลาดแข่งขันจะเป็นราคาที่แท้จริงที่สะท้อนถึงความหายากของ
ทรัพยากรท าการศึกษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าผลการศึกษาพบว่า 

(3.1) รายได้เฉลี่ยจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า จากการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้จาก
การศึกษาด้วยแบบสอบถามผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับทรัพยากรต่างๆ ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 
มูลค่าการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง จากการใช้ประโยชน์ของครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 36,150 
บาท/ป ี

(3.2) จ านวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง โดยขึ้นอยู่กับจ านวน
ประชากรและการใช้ประโยชน์ของแต่ละพ้ืนที่ จากการศึกษาพบครัวเรือนร้อยละ 5.30 ที่ได้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

(3.3) มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทั้งหมดของพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง คิด
เป็น 157.0 ล้านบาท 

2.4)  ผลการประเมินสถานภาพพื นที่ชุ่มน ้า 

(1) ผลการประเมินสถานภาพตามเกณฑ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามเกณฑ์การพิจารณาล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่ชุ่มน้ าของไทยภายใต้อนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

การประเมินสถานภาพตามเกณฑ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามเกณฑ์การพิจารณาล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่ชุ่มน้ าของไทยภายใต้อนุสัญญาพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้ท าการประเมินใน 2 ระดับ เปรียบเทียบกับ
สถานภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในปัจจุบัน คือ สถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามล าดับความส าคัญพ้ืนที่ชุ่มน้ าของไทย  (มี 3 
ระดับ คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ พ้ืนที่ชุมน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับท้องถิ่น) และสถานภาพตามเกณฑ์ส าหรับก าหนดพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 
(Ramsar site) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซาร์ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
ท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

สถานภาพปัจจุบัน: ระดับท้องถิ่น 

สถานภาพตามเกณฑ์พื นที่ชุ่มน ้าตามเกณฑ์การพิจารณาล้าดับความส้าคัญพื นที่
ชุ่มน ้าของไทย: พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ 
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โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
2a) เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ของพืชและสัตว์ที่หายาก มีแนวโน้ม

ใกล้สูญพันธุ์ หรือใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรพืชและสัตว์ดังกล่าว มากกว่าหนึ่งชนิดพันธุ์ใน
จ านวนหนึ่ง   

2b) มีคุณค่าพิเศษในการด ารงความหลากหลายของพันธุกรรมและระบบนิเวศของ
ภูมิภาค เนื่องเพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่นั้น   

สถานภาพตามเกณฑ์ส้าหรับก้าหนดพื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ : 
พ้ืนที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 

โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
กลุ่ม B ของเกณฑ์พ้ืนที่ที่มีความส าคัญระหว่างประเทศส าหรับการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
เกณฑ์เกีย่วกับชนิดพันธุ์และชุมชนประชากรทางนิเวศ 
เกณฑ์ 2 : เกื้อกูล ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ หรือ 

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง  หรือชุมนุมประชากรที่ถูกคุกคาม  
เกณฑ์ 3 : เกื้อกูล ประชากรของชนิดพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ส าคัญ ส าหรับการธ ารงรักษา

ความหลากหลาย ทางชีวภาพของเขตชีวภูมิศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ 
เกณฑ์ 8 : เป็นแหล่งส าคัญของอาหารส าหรับปลา วางไข่ ฟูมฟักตัวอ่อนและ/หรือ

เส้นทางอพยพ ซึ่งปริมาณของปลาไม่ว่าภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือที่อ่ืน พ่ึงพาอาศัยอยู่ 
 

(2) ผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า
เห็นชอบ 

ผลการประเมินสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าอิง ตามเกณฑ์การพิจารณาล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่ชุ่มน้ าของไทยที่คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 3/2557 
วันที่ 29 กันยายน 2557 พบว่า มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 182 คะแนน จากคะแนนเต็ม 441 คะแนน โดยจ าแนก
คะแนนตามหมวดหมู่ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.4-19) 

(2.1) ด้านกายภาพ  59 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 177 คะแนน) 
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
(2.3) ด้านชีวภาพ 193 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 234 คะแนน) 
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รายงานฉบับสุดทา้ย (Final Report)                                                          เสนอตอ่   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                        โดย  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ตารางท่ี 3.4-19 ผลคะแนนจากการประเมินสถานภาพตามเกณฑ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามเกณฑ์การพิจารณาล าดับ 
 ความส าคัญพ้ืนที่ชุ่มน้ าของไทยที่คณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าเห็นชอบ 

องค์ประกอบ/ดัชนีชี วัด ปัจจัยชี วัด คะแนน 
(A) 

น ้าหนัก 
(B) 

คะแนนที่ได้ 
(A*B) 

1. ด้านกายภาพ         
  1) แหล่งน้ าของหนองบึง 
  

 
1.1) น้ าผิวดิน 1) ไม่ม ี 0 

1 3 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

1.2) น้ าพุ/น้ าซับท่ีเป็นระบบปิด 1) ไม่ม ี 0 
3 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
1.3) น้ าพุ/น้ าซับท่ีเป็นระบบเปดิ 1) ไม่ม ี 0 

2 6 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

1.4) น้ าหนุนจากทะเล 1) ไม่ม ี 0 
2 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
1.5) แม่น้ าลัด 1) ไม่ม ี 0 

2 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

1.6) ระบบทะเล 1) ไม่ม ี 0 
1 0 

      2) ม ี 3 
  2) ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
  

 
2.1) พื้นน้ าเปิดโล่ง 1) ไม่ม ี 0 

1 3 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

2.2) เกาะธรรมชาต ิ 1) ไม่ม ี 0 
3 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
2.3) ป่าพร ุ 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

2.4) พรุหญ้า 1) ไม่ม ี 0 
3 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
2.5) ที่ลุ่มชื้นแฉะ 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

2.6) ความสมบรูณ์พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ 
1) ไม่ม ี 0 

2 0 
2) น้อย 1 

  
 

  3) ปานกลาง 2 
  

 
  4) มาก 3 

  
 

2.7) สนุ่น 1) ไม่ม ี 0 
3 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
2.8) ความสมบรูณ์พื้นที่สนุ่น 1) ไม่ม ี 0 

2 0   
 

  2) น้อย 1 
  

 
  3) ปานกลาง 2 
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รายงานฉบับสุดทา้ย (Final Report)                                                          เสนอตอ่   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                        โดย  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

องค์ประกอบ/ดัชนีชี วัด ปัจจัยชี วัด คะแนน 
(A) 

น ้าหนัก 
(B) 

คะแนนที่ได้ 
(A*B) 

  
 

  4) มาก 3 
  

 
2.9) พื้นที่ชายน้ า 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

2.10) ความสมบูรณ์พื้นที่ชายน้ า 1) ไม่ม ี 0 

2 0 
  

 
  2) น้อย 1 

  
 

  3) ปานกลาง 2 
  

 
  4) มาก 3 

  
 

2.11) พื้นที่พืชน้ า/พืชลอยน้ า 1) ไม่ม ี 0 
3 9 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
2.12) ป่าชายเลน 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

2.13) การรุกรานของพืชน้ า/พืชลอยน้ า 1) น้อย 1 
2 2   

 
  2) ปานกลาง 2 

  
 

  3) มาก 3 
  3) ประเภทพื้นที่ชุ่มน้ า 1) มนุษย์สร้างขึ้น 1 

3 9   
 

  2) สภาพกึ่งธรรมชาต ิ 2 
      3) ธรรมชาต ิ 3 
  4) สภาพปัจจุบันของพื้นที่ชุ่มน้ า 1) สภาพธรรมชาติ

คงเหลือ < 50% 
0 

3 9 
  

 
  

2) สภาพธรรมชาติ
คงเหลือ > 50% 

1 

  
 

  
3) สภาพธรรมชาติ
คงเหลือ > 70% 

2 

      
4) สภาพธรรมชาติ
คงเหลือ > 90% 

3 

  5) ความสมัพันธ์กับลุ่มน้ า 1) ปลายน้ า 1 
3 9   

 
  2) กลางน้ า 2 

  
 

  3) ต้นน้ า 3 
  6) ที่ตั้งตามช้ันคุณภาพน้ า 1) ช้ัน 5 1 

3 3   
 

  2) ช้ัน 3 หรือ ช้ัน 4 2 
      3) ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2 3 
  7) ขนาดพื้นท่ี (ไร่) 1) < 1,000 ไร ่ 1 

3 6   
 

  2) 1,000 - 3,000 ไร ่ 2 
  

 
  3) > 3,000 ไร ่ 3 

2. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม   
 

 
   1) คุณค่าทางสังคม/โบราณคด ี 1) ไม่ม ี 0 

2 6 
  

 
  2) เรื่องเลา่ 1 
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                        โดย  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

องค์ประกอบ/ดัชนีชี วัด ปัจจัยชี วัด คะแนน 
(A) 

น ้าหนัก 
(B) 

คะแนนที่ได้ 
(A*B) 

  
 

  3) ต านาน 2 
  

 
  4) หลักฐานโบราณคด ี 3 

  2) การใช้ประโยชน์ที่ส่งเสริมต่อการอนุรักษ ์ 1) ไม่ม ี 0 

3 9 
  

 
  2) 1 กิจกรรม 1 

  
 

  3) 2 กิจกรรม 2 
      4) > 2 กิจกรรม 3 
  3) คุณค่าทางเศรษฐกิจ 

 
1) < 1 น้อยกว่า 1 ล้าน
บาท/ป ี

1 
 

2 6   2) 1-10 ล้านบาท/ป ี 2 
  3) > 10 ล้านบาท/ป ี 3 
  4) ระดับการคุกคามด้านกิจกรรมมนุษย์ 1) สูง 0 

3 9 
  

 
  2) ปานกลาง 1 

  
 

  3) ต่ า 2 
      4) ไม่ม ี 3 
3. ด้านชีวภาพ   

 
 

   1) ทรัพยากรป่าไม ้
  

 
1.1) ความหลากหลายชนิดพรรณไม ้ 1) < 150 ชนิด 1 

3 9   
 

  2) 150-200 ชนิด 2 
  

 
  3) > 200 ชนิด 3 

    1.2) ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ของชนิดพรรณไม ้
    (1) มีพรรณไม้หายาก 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
      2) ม ี 3 
    (2) มีพรรณไม้ประจ าถิ่น  1) ไม่ม ี 0 

3 0 
    (endemic species)  2) ม ี 3 

    1.3) ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ระดับชาต ิ
    (1) ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
      2) ม ี 3 
    (2) ใกล้สูญพันธ์ุ (EN) 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
      2) ม ี 3 
    (3) มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ (VU) 1) ไม่ม ี 0 

2 0 
      2) ม ี 3 

  
 

1.4) ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ระดับนานาชาต ิ
   (1) ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

(2) ใกล้สูญพันธ์ุ (EN) 1) ไม่ม ี 0 
3 9 

  
 

  2) ม ี 3 
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ าของประเทศไทย                                        โดย  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

องค์ประกอบ/ดัชนีชี วัด ปัจจัยชี วัด คะแนน 
(A) 

น ้าหนัก 
(B) 

คะแนนที่ได้ 
(A*B) 

  
 

(3) มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ (VU) 1) ไม่ม ี 0 
2 

       2) ม ี 3 
    1.5) จ านวนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 1) < 2 ชนิด 1 

3 3       2) 3-4 ชนิด 2 
      3) > 5 ชนิด 3 
    1.6) ประเภทชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 
  

 
(1) รายการ 1 รุกรานแล้ว 1) ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ไม่ม ี 3 

  
 

(2) รายการ 2 มีแนวโน้มรุกราน 1) ม ี 0 
2 0 

  
 

  2) ไม่ม ี 3 
  2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
    2.1) มีสัตว์ประจ าถิ่น (endemic  1) ไม่มสีัตว์ประจ าถิ่น 0 

3 0 
     species) 2) มีสตัว์ประจ าถิ่น 3 
    2.2) ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ระดับชาต ิ
    (1) ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
      2) ม ี 3 
    (2) ใกล้สูญพันธ์ุ (EN) 1) ไม่ม ี 0 

2 0 
      2) ม ี 3 
    (3) มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ (VU) 1) ไม่ม ี 0 

1 0 
      2) ม ี 3 

  
 

2.3) ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ระดับนานาชาต ิ
   (1) ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 1) ไม่ม ี 0 

3 0 
  

 
  2) ม ี 3 

  
 

(2) ใกล้สูญพันธ์ุ (EN) 1) ไม่ม ี 0 
2 0 

  
 

  2) ม ี 3 
  

 
(3) มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ (VU) 1) ไม่ม ี 0 

1 3 
  

 
  2) ม ี 3 

  3) ปลา 
  

 
3.1) ความหลากหลายชนิดพันธ์ุปลา 1) < 20 ชนิด 1 

3 9   
 

  2) 20-30 ชนิด 2 
      3) > 30 ชนิด 3 
    3.2) ความส าคญัต่อการอนุรักษ ์
    (1) ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 1) ไม่ม ี 0 

3 9 
      2) ม ี 3 
    (2) ใกล้สูญพันธ์ุ (EN) 1) ไม่ม ี 0 

2 6 
      2) ม ี 3 
    (3) มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ (VU) 1) ไม่ม ี 0 3 9 
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องค์ประกอบ/ดัชนีชี วัด ปัจจัยชี วัด คะแนน 
(A) 

น ้าหนัก 
(B) 

คะแนนที่ได้ 
(A*B) 

      2) ม ี 3 
    (4) ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู ่ 1) ไม่ม ี 0 

2 6 
    อาศัยตามธรรมชาติ (NT)  2) ม ี 3 
    3.3) จ านวนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 1) > 2 ชนิด 1 

3 6       2) 3-4 ชนิด 2 
      3) < 5 ชนิด 3 
    3.4) ประเภทชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 
    (1) รายการ 1 รุกรานแล้ว 1) ม ี 0 

3 0 
      2) ไม่ม ี 3 
    (2) รายการ 2 มีแนวโน้มรุกราน 1) ม ี 0 

2 6 
      2) ไม่ม ี 3 
  4) ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน 

  
 1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 1) < 150 ตัว/ตาราง

เมตร 1 

2 6 
  

 
  

2) 150-300 ตัว/
ตารางเมตร 2 

  
 

  
3) > 300 ตัว/ตาราง
เมตร 3 

  
 

2) จ านวนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 1) < 2  ชนิด 1 
3 3   

 
  2) 3-4 ชนิด 2 

  
 

  3) > 5 ชนิด 3 
  

 
3) ประเภทชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกราน 

  
 

(1) รายการ 1 รุกรานแล้ว 1) ม ี 0 
3 0 

  
 

  2) ไม่ม ี 3 
  

 
(2) รายการ 2 มีแนวโน้มรุกราน 1) ม ี 0 

2 6 
      2) ไม่ม ี 3 

  
(3) รายการ 3 รุกรานใน
ประเทศอื่น 

1) ม ี 0 
1 3 

2) ไม่ม ี 3 
      รวม 

 
 

182 
 
 


