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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
 

ผลกำรส ำรวจข้อมูลเบื องต้นนี พบว่ำมีนำกอำศัยอยู่ในแม่น  ำอิงตอนล่ำงอย่ำงน้อยกว่ำ 1 ชนิด ซึ่ง

สำมำรถยืนยันจำกกำรตรวจวิเครำะห์ทำงพันธุ์กรรม (DNA) ได้แล้วคือนำกใหญ่ธรรมดำ ทั งนี มีชำวบ้ำน 2 

หมู่บ้ำนรำยงำนตรงกันว่ำพบ 2 ชนิดคือชนิดหำงแบนและหำงกลม ซึ่งคำดว่ำอีกหนึ่งชนิดที่หำงแบนและตัว

ใหญ่กว่ำคือนำกใหญ่ขนเรียบ พบแหล่งที่อยู่อำศัยอย่ำงน้อย 11 แห่ง โดยในจ ำนวน 10 แห่งเป็นริมฝั่งแม่น  ำอิง

ซึ่งหลำยจุดจะอยู่ในเขตป่ำชุ่มน  ำและใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำของชุมชน อีก 1 แห่งเป็นล ำห้วยสำขำของ

แม่น  ำอิง ซึ่งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนต่ำงๆของชุมชนที่กระจำยตัวอยู่ตลอดล ำน  ำมีส่วนส ำคัญในกำร

ท ำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์ส ำหรับกำรอยู่อำศัยของนำก มีอำหำรอยู่พอเพียงส ำหรับนำกซึ่งเป็นผู้ล่ำอยู่ใน

ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อำหำร ลักษณะกำรพบนำกของชำวบ้ำนส่วนมำกจะไม่พบตัวเพรำะนำกจะออกหำกิน

ช่วงกลำงคืนถึงรุ่งเช้ำทั งยังฉลำดและรวดเร็ว ควำมขัดแย้งโดยทั่วไปเป็นควำมไม่พอใจของคนหำปลำที่นำก

แอบกินปลำที่ติดเบ็ดและตำข่ำยซ  ำยังท ำให้เครื่องมือหำปลำเสียหำย ซึ่งโดยมำกจะเกิดในช่วงหน้ำแล้งที่ปลำ

หำยำกกว่ำฤดูน  ำหลำก โดยที่ชำวบ้ำนก็ไม่เคยคิดที่จะท ำร้ำยนำกแต่ก็ไม่รู้ว่ำจะจัดกำรกับปัญหำอย่ำงไร ใน

ขณะเดียวกันชำวบ้ำนบำงส่วนมีควำมเชื่อและทัศนติเชิงบวกเกี่ยวกับนำก  
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1. บทน้า 
 

1.1 ที่มาและความส้าคัญ 

หลังจำกที่สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิตได้ด ำเนินงำนเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อำศัยของปลำในลุ่ม

น  ำอิงตอนล่ำง ในอ ำเภอเทิง พญำเม็งรำย ขุนตำล และเชียงของ จังหวัดเชียงรำย มำหลำยปีโดยกำรท ำงำน

สนับสนุนเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำในแม่น  ำอิงของชุมชนที่มีอยู่ 19 แห่ง ก็พบว่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งที่

อยู่อำศัยของปลำและสัตว์น  ำเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติหลำยด้ำนซึ่งเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นองค์รวม และ

ที่ส ำคัญแต่ละชุมชนตลอดล ำน  ำได้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรหลำยด้ำนอย่ำงเป็นองค์รวม สมำคมแม่น  ำเพ่ือชีวิตจึง

ขยำยมำท ำงำนเรื่องป่ำชุ่มน  ำด้วย ซึ่งพบว่ำชำวบ้ำนในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงตั งแต่อ ำเภอเทิงลงไปถึงปำกแม่น  ำอิงที่

อ ำเภอเชียงของ ยังคงรักษำไว้เป็นป่ำชุ่มน  ำชุมชน จ ำนวน 26 แปลง ซึ่งนอกจำกปลำแล้วป่ำชุ่มน  ำยังมี

ควำมส ำคัญต่อสัตว์อีกหลำยชนิดโดยเฉพำะนกอพยพและสัตว์ป่ำ จำกกำรบอกเล่ำของชำวบ้ำนพบว่ำมีนำก

อำศัยอยู่จ ำนวนมำกกระจำยตัวอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น  ำอิงตอนล่ำง ซึ่งนำกได้รับฉำยำว่ำเป็นทูตแห่งพื นที่ชุ่มน  ำ

เพรำะเป็นตัวชี วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  ำ รวมถึง เป็นตัวชี วัดเรื่องกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติของชำวบ้ำนได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั นสมำคมฯโดยกำรสนับสนุนของ Synchronicity Earth 

(SE) จึงท ำกำรส ำรวจข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับนำกในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงครั งนี ขึ น  

กำรส ำรวจครั งนี จะมีประโยชน์หลำยด้ำน คือ 1) ประโยชน์ในกำรวำงแผนจัดกำรปัญหำเกี่ยวกับนำก

และกำรอนุรักษ์นำกโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ได้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของพื นที่ชุ่มน  ำในลุ่มน  ำอิง

ตอนล่ำงมำกขึ นโดยเฉพำะเรื่องนำกและสัตว์ป่ำในพื นที่ชุ่มน  ำ เพื่อประโยชน์ในกำรทรัพยำกรธรรมชำติของ

พื นที่ชุ่มน  ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืนมำกขึ น 3) เป็นหลักฐำนถึงควำมส ำคัญและควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติของชำวบ้ำน 4) เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรศึกษำเกี่ยวกับนำกด้ำนอื่นๆต่อไปในอนำคต 

โดยเฉพำะเรื่องนำกใหญ่ธรรมดำเพรำะปัจจุบันในประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับนำกใหญ่ธรรมดำอยู่น้อย

เนื่องจำกขำดกำรส ำรวจอย่ำงจริงจัง  

 

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษำข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อำศัยของนำกในพื นที่ริมฝั่งแม่น  ำอิงตอนล่ำง 

2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับนำก ซึ่งรวมถึงควำมขัดแย้งและควำมเช่ือ 

3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนท้องถิ่นกับแหล่งที่อยู่

อำศัยของนำก  
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1.3 วิธีการส้ารวจ  

วิธีกำรศึกษำที่ใช้คือ 1) กำรลงพื นที่เพื่อสัมภำษณ์ชำวบ้ำนเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อำศัยของนำก ลักษณะ

ของนำกที่พบ ปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับนำก รวมถึงควำมเชื่อและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับนำก 2) กำร

ลงส ำรวจระบบนิเวศบริเวณที่อยู่อำศัยของนำกด้วย 3) กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนำกที่พบในประเทศไทย 4) 

กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนในลุ่มน  ำ

ตอนล่ำงดังกล่ำวเพื่อแสดงถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนำกและปัจจัยที่อำจจะเกี่ยวข้อง และ 5) กำรสัมภำษณ์

ผู้เชี่ยวชำญเรื่องนำก  นอกจำกนี ยังได้ใช้ข้อมูลประกอบบำงส่วนจำกกำรศึกษำเรื่องนำกอีกโครงกำรที่ก ำลัง

ด ำเนินอยู่แต่ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นโครงกำรศึกษำที่ท ำร่วมกันระหว่ำงสมำคมฯและห้องปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำกำร

อนุรักษ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยกำรตั งกล้องดักถ่ำยในป่ำชุ่มน  ำและเก็บตัวอย่ำง

มูลนำกเพื่อกำรตรวจวิเครำะห์ทำงพันธุ์กรรมเพื่อระบุชนิดพันธุ์ พร้อมกับศึกษำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำควำม

ขัดแย้งระหว่ำงคนและนำกโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  

 

1.4 พื นที่ในการส้ารวจ 

พื นที่ในกำรส ำรวจคือ 10 หมู่บ้ำนที่มีข่ำวว่ำพบนำก ซึ่งตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิงตอนล่ำงตั งแต่อ ำเภอเทิง

ไปจนถึงอ ำเภอเชียงของในจังหวัดเชียงรำย คือ 1) หมู่บ้ำนแม่ลอย ต.แม่ลอย อ.เทิง 2) หมู่บ้ำนเวียงใต้ ต.เวียง 

อ.เทิง 3) หมู่บ้ำนห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง 4) หมู่บ้ำนป่ำข่ำ ต.ป่ำตำล อ.ขุนตำล 5) หมู่บ้ำนห้วยสัก ต.ยำงฮอม 

อ.ขุนตำล 6) หมู่บ้ำนงำมเมือง ต.ยำงฮอม อ.ขุนตำล 7) หมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 8) 

หมู่บ้ำนบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 9) หมู่บ้ำนม่วงชุม ต.ครึ่ง อ..เชียงของ 10) หมู่บ้ำนทุ่งงิ ว ต.สถำน อ.

เชียงของ โดยจะรวมพื นที่ลุ่มน  ำอิงตอนกลำงด้วยเล็กน้อยประมำณ 5 กิโลเมตรคือจำกเหนือสะพำนข้ำมแม่น  ำ

อิงที่อ ำเภอเทิงขึ นไปถึงปำกแม่น  ำลอยหรือสบลอย รวมเป็นระยะทำงตำมล ำน  ำอิง 138 กิโลเมตร 

 

 
ภาพที่ 1 ขี นำกที่ริมฝั่งแม่น  ำอิงที่ป่ำชุ่มน  ำบ้ำนม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 
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2. ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของลุ่มน ้าอิง 

พื นที่ลุ่มน  ำอิงแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง แม่น  ำอิงยำวประมำณ 300 

กิโลเมตร1 ไหลจำกทิศใต้ขึ นเหนือผ่ำน 2 จังหวัดจำกพะเยำและลงสู่แม่น  ำโขงที่เชียงรำย ลุ่มน  ำอิงเป็นที่รำบเชิง

เขำริมฝั่งแม่น  ำ กำรไหลหลำกหรือกัดเซำะไม่รุนแรงเพรำะล ำห้วยต้นน  ำและแม่น  ำอิงไม่ชันหรือคดเคี ยวมำกนัก 

มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเชื่อมต่อกันทั งป่ำบกบนภูเขำ ล ำห้วย หนอง ป่ำชุ่มน  ำ และแม่น  ำอิง ที่รำบมี

ควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเกษตร ท ำให้มีกำรตั งถิ่นฐำนอยู่ในลุ่มน  ำอิงตลอดสองฝั่งแม่น  ำมำยำวนำน

ตั งแต่สมัยบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีชุมชนตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิงตลอดล ำน  ำ บำงพื นที่มีหลำยหมู่บ้ำนตั งเรียงติดกัน

จำกกำรแยกหมู่บ้ำนเดิมออกเป็นหลำยหมู่  

ลุ่มน  ำอิงแต่ละตอนมีลักษณะแตกต่ำงกันคือ 1) ลุ่มน ้ำอิงตอนบน มีลักษณะเป็นพื นที่ต้นน  ำโดยพื นที่

ต้นน  ำส ำคัญคือดอยหลวงหรือเทือกเขำผีปันน  ำซึ่งมีล ำห้วยส ำคัญหลำยสำยไหลลงมำรวมกันที่กว๊ำนพะเยำ มี

พื นที่ชุ่มน  ำส ำคัญขนำดใหญ่คือหนองเล็งทรำยและกว๊ำนพะเยำที่เป็นแหล่งน  ำส ำคัญของคนเมืองพะเยำ 2) ลุ่ม

น ้ำอิงตอนกลำง เริ่มจำกประตูระบำยน  ำกว๊ำนพะเยำที่อ ำเภอเมืองพะเยำไปจนถึงอ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่น  ำอิง ในช่วงต้นของลุ่มน  ำอิงตอนกลำงช่วงอ ำเภอดอกค ำใต้และ

ภูกำมยำว แม่น  ำอิงจะมีลักษณะแคบและจะแห้งขอดในช่วงหน้ำแล้ง ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่มขนำดใหญ่เหมำะ

แก่กำรเพำะปลูกท ำให้กลำยเป็นพื นที่ปลูกข้ำวส ำคัญมำตั งแต่อดีตคือทุ่งลอและทุ่งดอกค ำใต้ ตอนกลำงยังมี

พื นที่ชุ่มน  ำขนำดเล็ก เช่น ห้วย หนอง คลอง บึงกระจำยอยู่ทั่ว   3) ลุ่มน ้ำอิงตอนล่ำง เริ่มจำกอ ำเภอเทิงไป

จนถึงอ ำเภอเชียงของในจังหวัดเชียงรำย พื นที่เป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่น  ำอิงกว้ำงประมำณ 10 กิโลเมตร

ขนำบข้ำงไปด้วยแนวเขำทั งสองฝั่ง แม่น  ำอิงตอนล่ำงจำกอ ำเภอเทิงถึงปำกแม่น  ำอิงที่อ ำเภอเชียงของมีควำม

ยำว 133 กิโลเมตร2 ขนำนไปกับถนนสำยอ ำเภอเทิง-เชียงของซึ่งบำงช่วงขยำยถนนเป็น 4 ช่องทำงจรำจร

รองรับกำรขนส่งจำกสะพำนขำ้มแม่น  ำโขงที่อ ำเภอเชียงของ  

 

                                                            
1 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. 2558. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื นที่ชุ่มน ้าของ

ประเทศไทย. หน้ำ 3-189. 
2 วัดโดย Google Earth Pro เมื่อ 26 สค. 63 เริ่มจำกสะพำนที่อ ำเภอเทิงถึงปำกแม่น  ำอิง   
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ภาพที่ 2 แผนที่ขอบเขตลุ่มน  ำอิงตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง 

 

2.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

ลักษณะพิเศษของลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงที่ต่ำงไปจำกตอนบนและตอนกลำงคือมีป่ำชุ่มน  ำกระจำยตัวอยู่

ตลอดริมฝั่งแม่น  ำอิง  นอกจำกนี ยังมีระบบนิเวศที่เชื่อมกันทั งป่ำบกบนภูเขำ ป่ำชุ่มน  ำ และพื นที่ชุ่มน  ำทั งแม่น  ำ

อิงและแม่น  ำโขง ในตอนล่ำงแม่น  ำอิงจะอยู่ชิดกับแนวเขำฝั่งขวำซึ่งมีป่ำไม้ปกคลุมตลอดแนว แม้จะมีถนน

คั่นกลำงแต่ระบบนิเวศของป่ำทั งสองแบบก็ยังเชื่อมกัน โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งต้นน  ำที่ไหลจำกป่ำบนภูเขำลง

ยังป่ำชุ่มน  ำและสัตว์ป่ำจ ำพวกนกและแมลงที่บินข้ำมไปมำได้ และเนื่องจำกปำกแม่น  ำอิงซึ่งไหลลงแม่น  ำโขงอยู่

ห่ำงไปไม่ไกล ระบบนิเวศตอนล่ำงจึงสัมพันธ์อยู่ระบบนิเวศแม่น  ำโขง มีพันธุ์ปลำที่อุดมสมบูรณ์จำกกำรเป็นที่

วำงไข่และอนุบำลของสัตว์น  ำจำกแม่น  ำโขง ระบบนิเวศของป่ำชุ่มน  ำและกำรไหลเวียนของน  ำในแม่น  ำอิง

รวมทั งพื นที่ชุ่มน  ำอื่นๆที่เป็นห้วย หนอง บึง จะสัมพันธ์กับกำรไหลหรือขึ นลงของแม่น  ำโขง เมื่อแม่น  ำโขงได้รับ

ผลกระทบจำกเขื่อนก็จะกระทบต่อแม่น  ำอิงด้วย 

1) ทรัพยำกรป่ำไม้   

ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ส ำคัญในลุ่มน  ำอิงคือป่ำบกและป่ำชุ่มน  ำ พืชที่พบในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็น

ป่ำเบญจพรรณ   ป่ำชุ่มน  ำที่ปัจจุบันพบเฉพำะในแม่น  ำอิงตอนล่ำงชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ป่ำฮิม(ริม)อิง” ซึ่งมี

ลักษณะพิเศษต่ำงไปจำกป่ำชุ่มน  ำในพื นที่น  ำจืดที่อื่นๆของไทย เนื่องจำกลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงเชื่อมอยู่กับแม่น  ำโขง 

ท ำให้ป่ำริมอิงมีระบบนิเวศเชื่อมอยู่กับระบบน  ำและสัตว์น  ำจำกแม่น  ำโขง ที่นี่เป็นป่ำชุ่มน  ำประเภทท่วมขังบำง

ฤดูกำล (seasonally-flooded forest) ประมำณ 1-3 เดือนในช่วงหน้ำฝนที่น  ำในแม่น  ำโขงจะหนุนขึ นมำ ป่ำ

ชุ่มน  ำยังมีหนองน  ำกระจำยอยู่ตำมจุดต่ำง ๆ ซึ่งนอกจำกจะเป็นที่อยู่อำศัยของปลำแล้วยังเป็นที่พักของนก
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อพยพด้วย นอกจำกนี ป่ำริมอิงยังเชื่อมกับระบบนิเวศป่ำบกบนภูเขำทั งสองฝั่ง   ในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงพบป่ำชุ่ม

น  ำชุมชนกระจำยอยู่ใน 4 อ ำเภอของจังหวัดเชียงรำยคือ อ ำเภอเทิง อ ำเภอพญำเม็งรำย อ ำเภอขุนตำล และ

อ ำเภอเชียงของ อยู่ 26 แปลง ป่ำบำงแปลงมีที่ตั งคำบเกี่ยวอยู่ในหลำยหมู่บ้ำนซึ่งชำวบ้ำนใช้ประโยชน์และ

บริหำรจัดกำรร่วมกัน 

“ป่ำฮิมอิง” เป็นป่ำที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงเนื่องจำกมีระบบนิเวศที่เชื่อมอยู่กับทั งแม่น  ำ

โขงและป่ำบก ทั งยังมีระบบนิเวศแบบป่ำบกและแบบพื นที่ชุ่มน  ำ  กำรที่มีน  ำท่วมขังในช่วงหน้ำฝนท ำให้ระบบ

นิเวศของป่ำชุ่มน  ำและทรัพยำกรในป่ำแตกต่ำงไปจำกป่ำบกทั่วไป  ระบบนิเวศในป่ำชุ่มน  ำแบ่งออกเป็นระบบ

นิเวศย่อยหลำยระบบ โดยมีปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดประกำรหนึ่งคือระดับควำมสูงต่ ำของพื นที่ซึ่งมีผลให้กำร

ท่วมขังของน  ำแตกต่ำงกันไปทั งควำมลึกและระยะเวลำกำรท่วม ซึ่งกำรท่วมขังของน  ำก็เป็นตัวก ำหนดกำรพบ

ชนิดพืชเด่นในแต่ละจุดเพรำะพืชแต่ละชนิดมีควำมสำมำรถในกำรทนน  ำต่ำงกัน ซึ่งกำรท่วมของน  ำและชนิดพืช

เด่นที่พบก็เป็นตัวก ำหนดระบบนิเวศย่อย เช่น สัตว์ป่ำ นก แมลง รวมไปถึงก ำหนดควำมสัมพันธ์ของชำวบ้ำน

กับระบบนิเวศย่อยแต่ละชนิดทั งเรื่องวิธีกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์และควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ชำวบ้ำนจะเรียกระบบ

นิเวศย่อยเหล่ำนี ตำมพืชหลักที่พบ เช่น ป่ำข่อย ป่ำชุมแสง ป่ำไผ่ เป็นต้น ป่ำชุ่มน  ำมีคุณค่ำและควำมส ำคัญ

หลำยด้ำน ดังนี   

อัตลักษณ์ทำงระบบนิเวศ เป็นป่ำชุ่มน  ำประเภทท่วมขังตำมฤดูกำลมีสภำพคล้ำยป่ำโบรำณมีควำมโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยพบในที่ใดมำก่อน3 ทั งยังเป็นพื นที่เชื่อมต่อของหลำยระบบนิเวศทั งแม่น  ำโขง แม่น  ำ

อิง และป่ำบกบนภูเขำ  กำรท่วมขังในป่ำและตำมหนองน  ำที่มีอยู่ทั่วผืนป่ำในฤดูน  ำหลำก จะท ำให้เกิดกำรทับ

ถมของเศษซำกอินทรีย์อินทรีย์วัตถุหนำ เหมือนกับป่ำพรุน  ำจืดทำงภำคใต้แต่ต่ำงที่ที่นี่เป็นกำรท่วมขังตำม

ฤดูกำล สังคมพืชในป่ำจึงมีวิวัฒนำกำรปรับตัวกับสภำพกำรท่วมขังและสภำพแวดล้อม ท ำให้มีพันธุ์ไม้เด่นพวก

พืชที่ทนน  ำท่วมขังได้นำน เช่น ข่อย ชุมแสง ซึ่งปกติเป็นไม้ที่โตช้ำ แต่ป่ำฮิมอิงจะพบไม้ที่มีล ำต้นขนำดใหญ่เป็น

จ ำนวนมำกทั งยังมีเถำวัลย์ที่ทนน  ำท่วมขัง พืชชั นล่ำงพบพวกผักกูด คลุ้ม   ป่ำชุ่มน  ำในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงถือเป็น 

“ป่ำนอกนิยำม” เพรำะไม่อยู่ในนิยำมของประเภทป่ำตำมระบบควำมรู้เรื่องป่ำของไทย อีกทั งไม่มีสถำนภำพ

ป่ำตำมกฎหมำยไทยทั งป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำอุทยำนแห่งชำต ิ

 

                                                            
3 สภำประชำชนลุ่มน  ำอิง. 2563. “คุณค่ำและควำมส ำคัญของป่ำชุ่มน  ำบ้ำนบญุเรือง”, เอกสำรประกอบกำรเสวนำ วันที่ 15 กันยำยน 

2563. 
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ภาพที่ 3 ป่ำรอ่งส้มแสง ที่หมู่บ้ำนป่ำข่ำ ต.ป่ำตำล อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 

 

ในด้ำนพรรณไม้ มีพรรณไม้ที่ชำวบ้ำนใช้ประโยชน์จ ำนวนมำก เช่น ในป่ำบ้ำนงำมเมืองมีพืชอำหำร

และพืชสมุนไพรกว่ำ 46 ชนิด4 ซึ่งเป็นพืชอำหำร 33 ชนิด พืชสมุนไพร 6 ชนิด พืชที่เป็นทั งอำหำรและสมุนไพร 

7 ชนิด ในป่ำบ้ำนบุญเรืองพบพืชอำหำรและพืชสมุนไพรรวม 116 ชนิด แบ่งเป็นพืชอำหำร 49 ชนิด พืช

สมุนไพร 41 ชนิด พืชที่เป็นทั งอำหำรและสมุนไพร 13 ชนิด พืชจ ำพวกเห็ด 13 ชนิด 

ในด้ำนกำรกักเก็บคำร์บอน ป่ำชุ่มน  ำมีศักยภำพในกำรกักเก็บคำร์บอนเหนือดิน (above ground 

carbon) สูงโดยเฉพำะป่ำไผ่ จำกกำรส ำรวจป่ำชุ่มน  ำจ ำนวน 13 แปลงรวมพื นที่ 7,136 ไร่5 จำกจ ำนวน

ทั งหมด 26 แปลงพบว่ำป่ำมีศักยภำพกักเก็บคำร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) ซึ่งไม่รวมปริมำณ

คำร์บอนจำกรำก เฉลี่ย 16.25 ตันต่อไร่ สำมำรถกักเก็บคำร์บอนได้ถึง 116,016 ตันคำร์บอน คิดเป็นมูลค่ำได้ 

13,564,635.16 ล้ำนบำท  

ในด้ำนควำมส้ำคัญต่อปลำและสัตว์น ้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและวำงไข่ที่ส ำคัญของปลำและสัตว์น  ำ

ท้องถิ่นและที่อพยพมำจำกแม่น  ำโขง เพรำะลักษณะคล้ำยป่ำโบรำณที่มีเรือนยอดที่ปกคลุมในช่วงบน เถำวัลย์

ในช่วงกลำง และพืชพวกเฟิร์นในช่วงตอนล่ำงท ำให้ป่ำในช่วงน  ำท่วมจะรกไปด้วยกิ่ งก้ำนต้นไม้ในระดับต่ำงๆ

ปลอดภัยจำกสัตว์น  ำขนำดใหญ่และคนหำปลำ อีกทั งยังมีหนองน  ำกระจำยอยู่ทั่วป่ำเป็นที่อยู่ของปลำในช่วง

หน้ำแล้งของปลำท้องถิ่นรวมทั งปลำอพยพที่กลับไปไม่ทัน มีล ำห้วยและร่องน  ำช่วยเชื่อมแหล่งน  ำต่ำงๆเข้ำ

ด้วยกันระบบ ทั งแม่น  ำอิง หนองน  ำ แหล่งน  ำนอกป่ำ และล ำห้วยบนดอย    ที่ส ำคัญยังพบว่ำตลอดลุ่มน  ำอิงมี

                                                            
4 สมำคมสถำบันชุมชนลุ่มน  ำโขง. 2558. โปสเตอร์ “พืชอำหำรและพืชสมุนไพรในป่ำชุ่มน  ำบ้ำนงำมเมือง”.  
5 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2564. พื นที่ชุ่มน ้าลุ่มน ้าอิงกับการกักเก็บคาร์บอน.  
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ชำวบ้ำนท ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำในแม่น  ำอิงและแม่น  ำสำขำอย่ำงน้อย 63 แห่ง6 โดยอยู่ในตอนล่ำง 17 แห่งซึ่ง

ส่วนมำกจะอยู่ในพื นที่ป่ำชุ่มน  ำ ท ำให้ยิ่งเพ่ิมควำมส ำคัญในกำรเป็นแหล่งวำงไข่และอยู่อำศัยของปลำแม่น  ำโขง

และปลำประจ ำถิ่น 

ในด้ำนสัตว์ป่ำ ป่ำเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและหำกินของของสัตว์ป่ำหลำยชนิดโดยจะมีล ำห้วยหลำยสำย

ที่เป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงป่ำชุ่มน  ำกับป่ำบกบนภูเขำ จึงเป็นระบบนิเวศที่มีควำมส ำคัญต่อสัตว์ป่ำรวมทั งนก

และแมลง ล ำห้วยท ำหน้ำที่เป็นที่อยู่อำศัยและเส้นทำงเดินของสัตว์ป่ำหลำยชนิด เช่น สัตว์จ ำพวกอีเห็น นก

และแมลงสำมำรถบินข้ำมไปมำระหว่ำงป่ำบกและป่ำชุ่มน  ำได้ 

ในด้ำนนกอพยพ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและหำกินที่ส ำคัญของนกอพยพรวมทั งประจ ำถิ่น เนื่องจำกมี

หนองน  ำจ ำนวนมำกที่มีอำหำรและเหมำะแก่กำรหลบภัย เพรำะตั งอยู่ในป่ำและมีระบบนิเวศสมบูรณ์มีอำหำร

หลำกหลำยทั งปลำ แมลง และอำหำรประเภทอื่นๆ รวมทั งตั งอยู่ใกล้พื นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน นอกจำกนี 

ยังมีป่ำชุ่มน  ำหลำยแห่งใกล้กันและใกล้กับป่ำบกบนดอย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนกในหัวข้อถัดไป)  

ในด้ำนประโยชน์ต่อชุมชน มีประโยชน์หลำยด้ำนทั งทำงตรงและทำงอ้อม คือ 1) เป็นแหล่งอำหำรทั ง

จำกพืช ปลำ และแมลง 2) แหล่งสมุนไพรและควำมมั่นคงทำงสุขภำพ 3) แหล่งรำยได้ 4) เป็นแก้มลิงธรรมชำติ

ที่ช่วยป้องกันน  ำท่วมและน  ำแล้ง 5) เป็นแหล่งสันทนำกำรของชุมชน 6) เป็นพื นที่ทำงวัฒนธรรมและควำมเชื่อ

ของชุมชน 7) เป็นแหล่งศึกษำและเรียนรู้ ทั งคนในท้องถิ่นและกำรศึกษำทำงวิชำกำร เป็นแหล่งควำมมั่นคง

ของชุมชนทั งด้ำนอำหำร รำยได้ และสุขภำพในยำมเกิดวิกฤติอย่ำงกรณีกำรระบำดของโรคโควิด -19 

นอกจำกนี กำรรักษำป่ำไว้ยังเป็นกำรป้องกันกำรอุบัติของโรคชนิดใหม่หรือเสริมควำมรุนแรงของโรคระบำดอื่น  

จำกกำรศึกษำทำงเศรษฐศำสตร์พบว่ำป่ำชุ่มน  ำมีคุณค่ำมหำศำล เช่น กรณีป่ำชุ่มน  ำบ้ำนบุญเรืองที่ท ำกำรศึกษำ

จ ำนวน 3,021 ไร่ พบว่ำประโยชน์ของป่ำมีมูลค่ำ 125.7 ล้ำนบำทต่อปี7 โดยแบ่งเป็น 1) ประโยชน์ทำงอ้อม 

111.4 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอน 22.5 ล้ำนบำทต่อปี แหล่งกักเก็บน  ำ 0.33 ล้ำนบำทต่อปี 

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 36.64 ล้ำนบำทต่อปี แหล่งศึกษำเรียนรู้ 11.51 ล้ำนบำทต่อปี แหล่งอนุบำลสัตว์น  ำ 

21.17 และแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ 19.21 ล้ำนบำทต่อปี  และ 2) ประโยชน์ทำงตรง ในด้ำนแหล่งอำหำร

และวัตถุดิบ 14.3 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งแบ่งเป็นพืชอำหำรและสมุนไพร 5.21 ล้ำนบำทต่อปี เห็ด 0.35 ล้ำนบำท

ต่อปี แมลง 7.83 ล้ำนบำทต่อปี สัตว์น  ำ 0.91 ล้ำนบำทต่อปี   

2) ทรัพยำกรน  ำ  

ลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงเป็นพื นที่ชุ่มน  ำที่ส ำคัญ ล ำน  ำจะกว้ำงกว่ำแม่น  ำในตอนบนและตอนกลำง ได้รับน  ำ

จำกล ำห้วยที่ไหลลงมำจำกภูเขำที่ทอดขนำนไปกับแม่น  ำ พบว่ำจำกอ ำเภอเทิงถึงอ ำเภอเชียงของมีล ำห้วย 86 

                                                            
6 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2558. วังสงวนในลุ่มน ้าอิงการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน ้า

และวิถีชุมชนลุ่มน ้าอิง. 
7 วถิรำพร ด่ำนศรีบูรณ์ และภนิตำ พรหมประกำย. 2560. “คุณค่ำของพื นที่ปำ่บุญเรือง”.  
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สำยไหลลงแม่น  ำอิง8 โดย 64 สำยมำจำกแนวเขำดอยยำวฝั่งขวำมือ ซึ่งล ำห้วยเหล่ำนี ยังท ำหน้ำที่เป็นเส้นทำง

เชื่อมของสัตว์ป่ำและสัตว์น  ำระหว่ำงป่ำบกและป่ำชุ่มน  ำด้วยตำมที่มีชำวบ้ำนรำยงำนว่ำพบสัตว์อยู่บ่อยๆ ในฤดู

น  ำหลำกยังได้รับน  ำจำกแม่น  ำโขงที่หนุนขึ นมำ นอกจำกล ำน  ำอิงแล้วยังมีห้วย หนอง คลอง และบึงกระจำยตัว

ไปตลอดซึ่งท ำหน้ำที่เป็นแก้มลิงธรรมชำติ หนองน  ำเป็นพื นที่ชุ่มน  ำส ำคัญประเภทหนึ่งส่วนหนึ่งพบอยู่ในป่ำชุ่ม

น  ำซึ่งมีหน้ำที่ส ำคัญต่อระบบนิเวศ ในฤดูน  ำหลำกหนองจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยฮ่อง(ร่องน  ำ)และล ำห้วย และ

เชื่อมกับแหล่งน  ำอื่นๆ เช่น ล ำห้วยที่มำจำกป่ำบนดอยและแม่น  ำอิง ในฤดูแล้งจะท ำหน้ำที่เป็นแก้มลิงกักเก็บ

น  ำเพิ่มควำมชุ่มชื นแก่ป่ำและดิน เป็นที่อยู่ของปลำและสัตว์น  ำต่ำงๆที่ค้ำงอยู่ในหนอง เป็นแหล่งที่พักหำกิน

ส ำคัญของนกอพยพนำนำชนิด และแหล่งอำหำรของชำวบ้ำน 

3) ทรัพยำกรดิน 

สภำพพื นดินเป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่น  ำที่อุดมสมบูรณ์จำกดินตะกอนแม่น  ำและมีควำมชุ่มชื นจำกล ำ

น  ำอิงและต้นน  ำ     

4) ทรัพยำกรสัตว์ป่ำและสัตว์น  ำ 

ในด้ำนสัตว์ป่ำ พบว่ำป่ำชุ่มน  ำในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ 178 ชนิด9 โดยใน

จ ำนวนนี เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 134 ชนิด เมื่อพิจำรณำตำม IUCN Red List10 พบว่ำมีสัตว์ที่มีสถำนภำพมีควำม

เสี่ยงขั นวิกฤตต่อกำรสูญพันธุ์ (CR) เช่น ลิ่นชวำ สัตว์ที่มีสถำนภำพเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ (VU) เช่น เสือปลำ งู

จงอำง นำก สัตว์ที่มีสถำนภำพเสี่ยงต่ ำต่อกำรสูญพันธุ์ (LC) เช่น ชะมดแผงหำงปล้อง (Viverra zibetha) 

ตะกวด (Varanus bengalensis) กระรอกท้องแดง (Callosciurus erythraeus) กระต่ำยป่ำ (Lepus 

peguensis)  งู เ ห่ ำ ส ย ำมพ่ นพิ ษ  ( Naja kaouthia)  งู ส ำ ม เ หลี่ ย ม  ( Bungarus fasciatus)  งู ก ะปะ 

(Calloselasma rhodostoma) เป็นต้น   ในด้ำนนก จำกกำรส ำรวจในป่ำชุ่มน  ำ 5 แห่งในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำง

พบนก 116 ชนิด11 เป็นนกอพยพ 65 ชนิด แบ่งเป็นนกอพยพในฤดูหนำว 35 ชนิด นกประจ ำถิ่นที่ประชำกร

บำงส่วนมีกำรอพยพ 27 ชนิด และนกอพยพเพื่อสร้ำงรังและวำงไข่ 1 ชนิด นกที่มีสถำนภำพใกล้กำรสูญพันธุ์ 

(EN) คือ นกยูง (Pavo muticus) นกที่มีสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม (NT) เช่น เหยี่ยวเล็กตะโพกขำว 

(Polihierax insignis) นกที่มีสถำนภำพ LC เช่น นกกระสำแดง (Ardea purpurea) เหยี่ยวปีกแดง (Butastur 

liventer) นกนำงแอ่นทรำยสีน  ำตำล (Riparia chinensis) นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava) ซึ่ง

เป็นชนิดย่อยของ flavidiventris พบได้เฉพำะในพื นที่จังหวัดเชียงรำย 

                                                            
8 กลุ่มรักษ์เชียงของ. ม.ป.ป. “รำยงำนส ำรวจต้นน  ำของลุ่มน  ำอิงตอนล่ำง”.  
9 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2562. แผ่นพับ “คุณค่ำและควำมหลำกหลำยในพื นที่ชุ่มน  ำอิง”.  
10 สถำนภำพตำม IUCN Red List แบ่งเป็นหลำยระดับ เช่น เสี่ยงขั นวิกฤตต่อกำรสูญพันธุ ์(CR) ใกล้สูญพันธุ์ (EN) เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ ์

(VU) เสี่ยงต่ ำต่อกำรสูญพันธุ์ (LC) ใกล้ถูกคุกคำม (NT) 
11 สภำประชำชนลุ่มน  ำอิง. 2561. “กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของนกในพื นที่ลุ่มน  ำอิงตอนปลำย เมื่อ 1-2 พ.ย. 61”. ที่มำ: 

http://ingcouncil.org/images/data/data-bird_survey-lower_ing_river.pdf   

http://ingcouncil.org/images/data/data-bird_survey-lower_ing_river.pdf
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ในด้ำนปลำและสัตว์น ้ำ ในลุ่มน  ำอิงมีปลำและสัตว์น  ำ 108 ชนิด 12 เป็นปลำประจ ำถิ่น 88 ชนิด 

ประกอบด้วยปลำเกล็ด 58 ชนิด ปลำหนัง 30 ชนิด เป็นปลำและสัตว์น  ำต่ำงถิ่น 18 ชนิด ประกอบด้วยปลำ

เกล็ด 12 ชนิด ปลำหนัง 5 ชนิด กุ้ง 1 ชนิด และสัตว์น  ำอื่นๆ 2 ชนิด ปลำส ำคัญในลุ่มน  ำ อิงตอนล่ำง ได้แก่ 

ปลำที่มีสถำนภำพ CR คือ ปลำบึก ปลำที่มีสถำนภำพ VU คือ ปลำค้ำวขำว ปลำที่มีสถำนภำพ LC เช่น ปลำ

ฝักพร้ำ ซึ่งแม่น  ำอิงตอนล่ำงเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยที่เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยที่สำมำรถพบปลำชนิดได้

มำก สัตว์น  ำที่ส ำคัญคือ ตะพำบน  ำซึ่งคำดว่ำจะเป็นตะพำบสวนซึ่งมีสถำนภำพ VU  

 

2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกำร

ด ำรงอยู่ของนำกซึ่งกระจำยตัวอยู่ตลอดล ำน  ำ  

 

2.3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ 

ลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงมีทรัพยำกรธรรมชำติหลำยอย่ำงและอุดมสมบูรณ์ที่ชุมชนท้องถิ่นได้อำศัยพึ่งพิงมำ

ยำวนำนสร้ำงเป็นวัฒนธรรม ควำมเชื่อ และควำมรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ท ำให้ชุมชนในลุ่มน  ำอิง

ตอนล่ำงมีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นองค์รวมทั งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ ทั งดิน น  ำ 

ป่ำไม้บนบก ป่ำชุ่มน  ำ รวมทั งปลำและสัตว์ป่ำ โดยกำรจัดกำรดังล่ำวตั งอยู่บนควำมรู้ วัฒนธรรม และควำมเชื่อ

ท้องถิ่นที่ยึดปฏิบัติต่อกันมำ เช่น กำรเลี ยงผีต้นน  ำ ผีฝำย ผีแม่น  ำ เจ้ำที่ป่ำชุ่มน  ำ รวมทั งกำรประยุกต์พุทธ

ศำสนำเพ่ือกำรอนุรักษ์ เช่น กำรบวชป่ำ สืบชะตำแม่น  ำ  

ชุมชนเริ่มมีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นระบบมำกขึ นหลังจำกเจอวิกฤตทำงสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำทั งโดยนำยทุนและตัวชำวบ้ำนเอง ท ำให้เกิดควำมแห้งแล้งอย่ำงหนักส่งผล

กระทบอย่ำงมำกต่อกำรท ำมำหำกินและน  ำในกำรอุปโภคบริโภค อย่ำงกรณีบ้ำนงำมเมือง ต.ยำงฮอม อ.ขุน

ตำล เกิดวิกฤตขึ นเมื่อปี พ.ศ. 253813 กรณีบ้ำนม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ เกิดวิกฤตขึ นเมื่อปี พ.ศ. 254214   

หลังจำกที่ชำวบ้ำนได้ร่วมกันทบทวนหำสำเหตุประกอบกับมีองค์กรพัฒนำเอกชนเข้ำมำหนุนเสริมก็ได้ท ำให้

ชุมชนเริ่มมีกำรอนุรักษ์อย่ำงเป็นระบบมำกขึ น มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติหลำยด้ำนโดยเฉพำะป่ำชุ่มน  ำ 

ป่ำบกบนดอย เขตอนุรักษ์พันธ์ุปลำ   

                                                            
12 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2556. โปสเตอร ์“พันธุ์ปลำในลุ่มน  ำอิง”.  
13 พิศมัย วงศ์จ ำปำ และคณะ. 2561. “กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเครือข่ำยชุมชนในกำรอนุรักษ์ กำรใช้ประโยชน์ และกำรแบ่งปัน

ผลประโยชน์จำกป่ำชุมชน ในลุ่มน  ำอิงจังหวัดพะเยำ – เชียงรำย”. รำยงำนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ. 

14 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2563. การอนุรักษ์พันธุ์ปลาอย่างเป็นองค์รวมของบา้นม่วงชุม.  
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ป่าชุ่มน ้าชุมชน 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญอย่ำงแรกคือกำรจัดกำรป่ำชุ่มน  ำที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิงซึ่ง

ปัจจุบันพบว่ำมีป่ำชุมน  ำยังคงเหลืออยู่ 26 แปลงซึ่งชำวบ้ำนได้รักษำไว้เป็นป่ำชุมชนตำมหลักจำรีตประเพณี มี

กำรตั งกฎระเบียบและคณะกรรมกำรของชุมชนในกำรจัดกำรทั งกำรรักษำ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน

ผลประโยชน์  

 

 
ภาพที่ 4 แผนที่ป่ำชุ่มน  ำในลุม่น  ำอิงตอนล่ำงทั ง 26 แปลง 

 

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญอย่ำงที่สองคือกำรจัดท ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ มีเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลำในแม่น  ำอิงตอนล่ำงรวมถึงปำกแม่น  ำลำวซึ่งเป็นแม่น  ำสำขำอยู่ 19 แห่งซึ่งเป็นเขตที่ตั งขึ นและจัดกำร

ตำมหลักจำรีตประเพณีของชุมชนเช่นกัน  

จำกกำรศึกษำของสมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 255815 พบว่ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำในลุ่มน  ำอิง

ตอนบนเริ่มเกิดขึ นเมื่อปีพ.ศ. 2538 ส่วนในตอนล่ำงเริ่มเกิดขึ นเมื่อประมำณปีพ.ศ. 2543 มีเขตอนุรักษ์พันธุ์

ปลำของชุมชนในแม่น  ำอิงทั งตอนบน กลำง ล่ำง และแม่น  ำสำขำอย่ำงน้อย 62 แห่ง โดยมีรูปแบบกำรจัดกำร

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ 4 รูปแบบ คือ 1) กำรอนุรักษ์แบบถำวร ไม่ให้มีกำรจับปลำในเขตอนุรักษ์โดยเด็ดขำดแต่

หำได้ตำมปกตินอกเขตอนุรักษ์ 2) กำรอนุรักษ์กึ่งถำวรแบบมีกำรประมูล โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซอง

                                                            
15 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2558. อ้ำงแล้ว. หน้ำ 40. 
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ประกวดรำคำในกำรจับปลำในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำซึ่งจะท ำปีละครั ง  โดยเงินที่ได้จะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ

หมู่บ้ำน กำรอนุรักษ์รูปแบบนี จะพบในลุ่มน  ำอิงตอนบนและตอนกลำงซึ่งหน้ำแล้งน  ำจะแห้งไปมำกไม่เหมำะใน

กำรเป็นที่อยู่อำศัยของปลำ 3) กำรอนุรักษ์กึ่งถำวรแบบขำยบัตร โดยจะมีปีละครั งที่จะเปิดให้ชำวบ้ำนใน

หมู่บ้ำนมำหำปลำในเขตอนุรักษ์ได้แต่ต้องซื อบัตรซึ่งรำคำบัตรจะขึ นอยู่กับประเภทของเครื่องมือหำปลำที่เอำ

มำจับ และ 4) กำรอนุรักษ์กึ่งถำวรแบบให้ชุมชนจับปลำได้ เพื่อเอำปลำมำประกอบอำหำรในงำนประเพณีของ

หมู่บ้ำน เช่น งำนสงกรำนต์  

 

 
ภาพที่ 5 แผนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำของชุมชนในแม่น  ำอิงตอนล่ำง 

 

ป่าชุมชนประเภทป่าบกบนดอย 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญอย่ำงที่สำมคือกำรจัดกำรป่ำบกบนดอย จำกสภำพภูมิประเทศ

ของลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงดังได้กล่ำวไปแล้วจะเห็นว่ำมีภูเขำขนำนไปกับแม่น  ำทั งสองฝั่งโดยเฉพำะดอยยำวในฝั่งทิศ

ตะวันออก ซึ่งชุมชนได้ท ำกำรอนุรักษ์ป่ำบนดอยเหล่ำนี ไว้เป็นป่ำต้นน  ำซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเกษตร

และน  ำเพื่ออุปโภคบริโภค นอกจำกตั งกฎระเบียบของชุมชนเพื่อกำรรักษำ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จำกป่ำแล้ว

ยังมีกำรเลี ยงผีขุนน  ำทุกปีไม่ได้ขำด  

  



13 
 

ทรัพยากรน ้า 

มีกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำหลำยรูปแบบ ทั งในรูปแบบของหนองน  ำซึ่งกระจำยตัวอยู่ทั งในเขตหมู่บ้ำน 

พื นที่กำรเกษตร และป่ำชุ่มน  ำ กำรจัดกำรน  ำแบบเหมืองฝำยตำมภูมิปัญญำพื นบ้ำนภำคเหนือรวมถึงกำร

จัดกำรล ำห้วยที่ไหลลงมำจำกป่ำต้นน  ำ และกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก   

 

2.3.2 ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวมของบ้านม่วงชุม16  

กำรอนุรักษ์ของคนบ้ำนม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ เริ่มจำกกำรเห็นผลกระทบที่เกิดขึ นอย่ำงชัดเจนใน

ชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2542 จำกผลของกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  ด้วยที่หมู่บ้ำนม่วงชุมมีทรัพยำกรครบและ

อุดมสมบูรณ์ทั งดิน น  ำ และป่ำไม้ ชำวบ้ำนมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์กันและควำมส ำคัญของ

ทรัพยำกรแต่ละอย่ำง กำรอนุรักษ์จึงเป็นไปอย่ำงผสมผสำนทุกด้ำน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ

อย่ำงต่อเนื่อง จึงเกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนเป็นที่ยอมรับดังจะเห็นได้จำกรำงวัลจำกหลำยหน่วยงำนที่มอบให้

ชุมชน  

กำรจัดกำรทรัพยำกรฯของชำวบ้ำนม่วงชุมมีหลำยด้ำน    

กรณีป่ำชุ่มน ้ำ มีป่ำชุ่มน  ำหนองขอนแก่น เนื อที่ 406 ไร่ซึ่งตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิง มีกำรตั งคณะกรรมกำร

ขึ นชุดหนึ่งจ ำนวน 19 คนท ำหน้ำที่ดูแลทั งป่ำชุ่มน  ำและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ พร้อมกับตั งระเบียบกำรใช้

ประโยชน์จำกป่ำชุ่มน  ำป่ำหนองของแก่น    

กรณีป่ำบก ชำวบ้ำนร่วมกันรักษำป่ำบนดอยไว้เป็นป่ำชุมชน 2 แห่งคือ ป่ำต้นน  ำสำขำ เนื อที่ 3,720 

ไร่ และ ป่ำดอยโตน เนื อที่ 97 ไร่ โดยตั งอยู่บนดอยยำวทำงทิศตะวันออกของหมู่บ้ำนซึ่งเป็นแหล่งก ำเนิดห้วย

ม่วงชุมและห้วยซำงสำยน  ำหลักของหมู่บ้ำนมีน  ำไหลตลอดทั งปี ในกำรจัดกำรได้ตั งคณะกรรมกำรขึ นมำดูแลป่ำ

บนดอยทั งสองแห่งอีกชุดหนึ่งซึ่งมีกรรมกำร 15 คน    

กรณีกำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำ หลังจำกเริ่มมีกระแสกำรอนุรักษ์ในหมู่บ้ำนและกำรไปดูงำนเรื่องเขต

อนุรักษ์พันธุ์ปลำที่จังหวัดน่ำน เมื่อปีพ.ศ. 2544 ชำวบ้ำนตั งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำขึ นในแม่น  ำอิงบริเวณท่ำแสน

สำว มีควำมยำวประมำณ 500 เมตร ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำแบบถำวรห้ำมจับปลำและสัตว์น  ำในเขต

อนุรักษ์เด็ดขำดตลอดทั งปี  นอกจำกนี ยังมีเขตอนุรักษ์กึ่งถำวร ซึ่งอยู่ในหนองน  ำ 4 แห่งของชุมชน คือ หนอง

ขอนแก่น หนองไก่ไห้ หนองป่ำคำ และหนองต้นผึ ง โดยห้ำมจับปลำและสัตว์น  ำทุกชนิดในช่วงฤดูน  ำหลำก

เพื่อให้ปลำวำงไข่และเติบโต พอช่วงหน้ำแล้งระหว่ำงเดือนธันวำคม-เมษำยนก็จะมีกำรเปิดขำยบัตรให้ชำวบ้ำน

ลงหำปลำในเขตอนุรักษ์ได้ หลังจำกที่ท ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำมำ 19 ปี กำรส ำรวจในปีพ.ศ. 2562 พบว่ำมีปลำ

หลำยชนิดกลับมำอยู่ในเขตอนุรักษ์ฯและพื นที่โดยรอบมำกขึ นและมีขนำดตัวใหญ่ขึ น เช่น ปลำค้ำว ปลำเพี ย 

                                                            

16 สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิต. 2563. อ้ำงแล้ว.  
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ปลำตองกำย ปลำตองดำว ปลำสะปำก ปลำตะเพียน ปลำบ้ำ ปลำกด ปลำเกก (ปลำขบ) ปลำแข้ ปลำแข้ด ำ 

ปลำปำกกว้ำง ปลำมง กุ้งก้ำมกำม ปลำเทโพ ปลำจอนทรำย ปลำช่อน ปลำหวำน ปลำยอน เป็นต้น  

กรณีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน ้ำ  ชุมชนมีกำรจัดกำรน  ำอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงกันตั งแต่ต้นน  ำ 

กลำงน  ำ และปลำยน  ำ มีกำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื นในล ำห้วยบนดอย มีอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก มีกำรตั ง

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ มีระบบท่อส่งน  ำเพื่อกระจำยน  ำอุปโภคบริโภคแก่คนในหมู่บ้ำน 
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3. นากในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง 
 

3.1 นากในประเทศไทย 

นำกที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ นำกใหญ่ธรรมดำ นำกใหญ่ขนเรียบ นำกเล็กเล็บสั น และนำก

จมูกขน  ซึ่งทั ง 4 ชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองตำมพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 โดย 2 ชนิดมีควำม

พิเศษคือ นำกเล็กเล็บสั นเป็นนำกที่ตัวเล็กที่สุดในโลก และนำกจมูกขนเป็นนำกที่หำยำกที่สุดและมีข้อมูลน้อย

ที่สุดในบรรดำนำก 5 ชนิดที่พบในทวีปเอเชีย17 ในประเทศไทยมีรำยงำนกำรพบเฉพำะในภำคใต้ จำกข้อมูล

ของ IUCN Red List เว็บไซต์ Wikipedia และองค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ นำกทั ง 4 ชนิดที่พบใน

ประเทศไทยมีรำยละเอียดดังนี   

นากใหญ่ธรรมดา หรือ นำกยุโรป (Common otter หรือ European otter) ช่ือวิทยำศำสตร์ Lutra 

lutra   ขนำด ตัวโตเต็มที่หนักประมำณ 3-5 กิโลกรัม หรือขนำดประมำณแมว มีควำมยำวล ำตัวและหัว

ประมำณ 55-72 เซนติเมตร หำงยำว 37.5-48 เซนติเมตร   ลักษณะรูปร่ำง มีล ำตัวเพรียวยำว หัวแบนและ

กว้ำง หูกลม ขนสั นหยำบมีสีน  ำตำลอ่อนหรือบำงทีอำจจะเปลี่ยนเป็นสีเทำ โดยส่วนท้องคำงแก้มและคอจะมีสี

อ่อนกว่ำ นำกโดยทั่วไปจะมีหนวดไว้ท ำหน้ำที่รับรู้แรงสั่นสะเทือน หำงค่อนข้ำงกลมเรียวยำว ขำสั น นิ วเท้ำมี

พังผืดยึดติดกัน   พฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเด่นคือชอบอยู่ตำมล ำพังโดยเฉพำะนำกโตเต็มวัยกำรอยู่เป็นกลุ่ม

เล็กจะเป็นลักษณะของแม่และลูก ออกหำกินได้ทั งกลำงวันและกลำงคืน กินปลำเป็นอำหำรหลักซึ่งบำงครั ง

มำกกว่ำ 80% ของปริมำณอำหำรทั งหมด อำหำรที่กินยังรวมไปถึงแมลงน  ำ สัตว์เลื อยคลำน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน  ำ 

นก สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก กุ้งและปู รำยงำนกำรศึกษำที่ห้วยขำแข้งพบว่ำนำกใหญ่ธรรมดำอยู่อำศัย

ร่วมกันกับนำกเล็กเล็บสั น   แหล่งที่อยู่อำศัย โดยทั่วไปอำศัยและหำกินอยู่ตำมแหล่งน  ำประเภทต่ำงๆ

หลำกหลำยตั งแต่พื นที่ลุ่มจนถึงพื นที่สูง โดยส่วนมำกถิ่นที่อยู่อำศัยจะมีควำมสัมพันธ์กับพืชริมฝั่ง ในลุ่มน  ำอิง

ชำวบ้ำนบอกว่ำนำกจะขุดรูอยู่ตำมตลิ่งโดยท ำรูลึกเข้ำไปและปำกทำงเข้ำจะอยู่ใต้น  ำ    กำรกระจำยพันธุ์ เป็น

สัตว์ที่มีกำรกระจำยกว้ำงพบในทวีปยุโรป แอฟริกำ และเอเชีย ประเทศที่พบ เช่น อังกฤษ เดนมำร์ก เยอรมัน 

รัสเซีย ตุรกี ซีเรีย อิหร่ำน เลบำนอน ซำอุดิอำระเบีย คูเวต อิรัก ปำกีสถำน อินเดีย ศรีลังกำ พม่ำ ลำว กัมพูชำ 

เวียดนำม มำเลเซีย เกำะสุมำตรำและเกำชวำของประเทศอินโดนีเซีย เกำหลีใต้ จีนตอนใต้ และประเทศไทยซึ่ง

พบได้ทุกภำค   สถำนภำพ ตำม IUCN Red List คือ ถูกคุกคำม (NT) 

                                                            
17 IUCN. 2015. “Lutra sumatrana, Hairy-nosed Otter”. p 2. 
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ภาพที่ 6 นำกใหญ่ธรรมดำ ที่หมู่บ้ำนบุญเรืองจำกกล้องดักถ่ำย 

 

นากใหญ่ขนเรียบ (Smooth-coated Otter) ชื่อวิทยำศำสตร์ Lutrogale perspicillata  ขนำด ตัว

โตเต็มที่หนักประมำณ 7-11 กิโลกรัม หรือขนำดประมำณหมำตัวเล็ก มีควำมยำวล ำตัวและหัวประมำณ 65-75 

เซนติเมตร หำงยำว 40-45 เซนติเมตร ลักษณะรูปร่ำง หัวกลม มีหนวดยำวซึ่งมีประสำทรับรู้ควำมรู้สึก หูเล็ก

และมีลิ นปิดหูป้องกันไม่ให้น  ำเข้ำ ขนสั นเรียบเป็นมันตำมชื่อ ขนส่วนบนของล ำตัวสีน  ำตำลเข้มส่วนบริเวณท้อง

มีสีอ่อนกว่ำหลังอำจจะเป็นสีน  ำตำลหรือเทำ มีหำงค่อนข้ำงยำวและปลำยหำงแบนเห็นได้ชัดเพื่อช่วยในกำร

ว่ำยน  ำโดยจะยำวกว่ำครึ่งหนึ่งของส่วนตัวและหัวรวมกัน ลักษณะปลำยหำงแบนเป็นจุดสังเกตหนึ่งที่ต่ำงไป

จำกนำกใหญ่ธรรมดำและนำกเล็กเล็บสั น มีอุ้งเท้ำและนิ วเท้ำขนำดใหญ่ มีพังผืดระหว่ำงนิ วยกเว้นนิ วที่สำมที่

ไม่มี เล็บยำว พฤติกรรม มักอยู่รวมกันกลุ่มครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ประมำณ 3-6 ตัว ซึ่งขนำดของฝูงแตกต่ำงกัน

ไปโดยในฤดูฝนเป็นช่วงที่พบรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่สุด สมำชิกหลักของกลุ่มจะเป็นแม่และลูกส่วนพ่อและลูกที่โต

เต็มวัยอำจจะเข้ำมำรวมกลุ่มบ้ำงเป็นครั งครำว กินปลำเป็นอำหำรหลักเหมือนนำกชนิดอื่น โดยกินปลำ

ประมำณ 75-100 % ของปริมำณอำหำรทั งหมด แหล่งที่อยู่อำศัย นำกชนิดนี ถือเป็นนำกที่รำบ อำศัยอยู่ตำม

แหล่งน  ำต่ำงๆ กำรกระจำยพันธ์ุ พบในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อิรัก บังคลำเทศ ปำกีสถำน 

เนปำล อินเดีย ภูฏำน จีน (ตะวันตกเฉียงใต้) พม่ำ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และ

ประเทศไทยซึ่งพบได้ทั่วทุกภำค สถำนภำพ ตำม IUCN Red List คือ เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ ์(VU)  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ภาพที่ 7 นำกใหญ่ขนเรียบซึ่งมีลักษณะเด่นที่หำงแบน ตัวใหญ ่7-11 กิโลกรัม 

ที่มา: องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ18  

 

นากเล็กเล็บสั น (Asian small-clawed Otter) ชื่อวิทยำศำสตร์ Aonyx cinereus   ขนำด หนัก

ประมำณ 1-3 กิโลกรัม เป็นนำกที่มีขนำดเล็กที่สุดในโลก มีควำมยำวล ำตัวและหัวประมำณ 45-55 เซนติเมตร 

หำงยำว 25-35 เซนติเมตร ลักษณะรูปร่ำง หน้ำสั นจมูกสั นมำกกว่ำนำกชนิดอื่นๆ ล ำตัวมีขนสีน  ำตำลเข้มหรือ

เทำเข้มโดยสีส่วนล่ำงจะอ่อนกว่ำสำมำรถเปลี่ยนสีขนได้ตำมฤดูกำล ขนสั นเรียบเป็นมัน บริเวณใต้คำงและคอ

ด้ำนล่ำงจะมีสีขำวนวล ลักษณะเด่นคือเล็บสั นไม่พ้นออกปลำยนิ วตำมชื่อที่ตั ง พังผืดระหว่ำงนิ วเท้ำจะมีน้อยซึ่ง

ช่วยให้นิ วเคลื่อนไหวคล่องตัวและจับสิ่งของได้ดี  พฤติกรรม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก19 ประมำณ 4-12 ตัว มัก

ออกหำกินในเวลำกลำงคืน อำจพบได้ตั งแต่ช่วงพลบค่ ำจนถึงรุ่งเช้ำ กำรกระจำยพันธ์ุ พบในเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บังคลำเทศ เนปำล อินเดีย ภูฏำน จีน พม่ำ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย บรูไน 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ใต้หวัน และประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภำคยกเว้นภำคอีสำน20 สถำนภำพ ตำม 

IUCN Red List คือ เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ ์(VU)  

 

                                                            
18 องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ. “นำกใหญ่ขนเรียบ”. www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=193&c_id  
19 Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute. https://nationalzoo.si.edu/animals/asian-small-

clawed-otter.   
20 ส ำนักงำนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ. “นำกเล็กเล็กเล็บสั น” http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php?Act=View&ID=1730.  

http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=193&c_id
https://nationalzoo.si.edu/animals/asian-small-clawed-otter
https://nationalzoo.si.edu/animals/asian-small-clawed-otter
http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php?Act=View&ID=1730
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ภาพที่ 8 นำกเล็กเล็บสั นมลีักษณะเด่นที่หน้ำสั น ตัวเล็ก 1-3 กิโลกรมั และเล็บสั นไม่เลยปลำยนิ ว 

ที่มา: องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ21 

 

นากจมูกขน (Hairy-nosed Otter) ชื่อวิทยำศำสตร์ Lutra sumatrana ขนำด หนักประมำณ 5-7 

กิโลกรัม มีควำมยำวล ำตัวและหัวประมำณ 50-82 เซนติเมตร หำงยำว 45-50 เซนติเมตร ลักษณะรูปร่ำง 

ขนำดใกล้เคียงกับนำกใหญ่ธรรมดำแต่หัวแบนกว่ำ มีลักษณะเด่นคือมีขนปกคลุมบริเวณจมูกซึ่งต่ำงไปจำกนำก

ชนิดอื่นๆ ที่บริเวณจมูกจะเป็นแผ่นหนังเรียบ ปำกค่อนข้ำงกว้ำง ขนละเอียดเป็นมันสีน  ำตำลปนเทำ สี

เหมือนกันทั งส่วนหลังและท้องโดยเมื่อโตเต็มที่สีขนจะจำงลง เล็บยำวกว่ำนำกใหญ่ชนิดอื่นๆ พฤติกรรม ข้อมูล

ของนำกชนิดนี มีน้อยมำก ออกหำกินทั งกลำงวันและกลำงคืน จำกกำรศึกษำที่พรุโต๊ะแดงพบว่ำอำหำรหลัก 

85% ที่กินคือปลำรองลงมำเป็นงูน  ำ22 นำกจมูกขนเป็นนำกที่หำยำกที่สุดและมีข้อมูลน้อยที่สุดในบรรดำนำก 5 

ชนิดที่พบในทวีปเอเชียโดยมีรำยงำนกำรพบเห็นและข้อมูลกำรศึกษำน้อยมำก กำรกระจำยพันธุ์ พบในตอนใต้

ของกัมพูชำ สำมเหลี่ยมปำกแม่น  ำโขงของเวียดนำม มำเลเซีย ตะวันตกของเกำะสุมำตรำและบอร์เนียว และ

ประเทศไทยซึ่งมีรำยงำนกำรพบในภำคใต้ เช่น ที่พรุโต๊ะแดง สถำนภำพ ตำม IUCN Red List คือ ใกล้สูญพันธุ์ 

(EN) 

 

3.2 นากในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง  

นำกหรือที่เรียกกันในภำษำท้องถิ่นภำคเหนือว่ำ “บ้วน” เป็นสัตว์ที่กินปลำเป็นอำหำรหลัก อำศัยอยู่

ใกล้แหล่งน  ำโดยเฉพำะบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนเพรำะเป็นสัตว์ฉลำดขี อำยปรำดเปรียวและส่วนมำกจะออกหำกิน

                                                            
21 องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ. “นำกเล็กเล็บสั น” www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=193&c_id.  
22 Kanchanasakha, B.K. 2007. “Food Habitats of the Hairy-nosed otter (Lutra sumatrana) and the Small clawed 

otter (Amblonyx cinerea) in Pru Toa Daeng Peat Swamp Rorest, Southern Thailand”. Presentation at Xth International Otter 
Colloquium. Hwacheon, South Korea. 

http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=193&c_id


19 
 

ในเวลำกลำงคืนจึงพบตัวยำก กำรพบบ้วนเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่ำบริเวณนั นมีปลำและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ 

ไม่ถูกรบกวนจำกคน และชุมชนบริเวณนั นให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์    

จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีจุดที่พบนำกในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงอย่ำงน้อย 11 แห่ง ในจ ำนวนนี  10 แห่งเป็นริม

ฝั่งแม่น  ำอิง หลำยแห่งอยู่ในเขตป่ำชุ่มน  ำและใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำของหมู่บ้ำน 1 แห่งเป็นล ำห้วยสำขำ

ของแม่น  ำอิง จำกกำรตรวจวิเครำะห์ทำงพันธุ์กรรม หรือ DNA23 พบว่ำในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงมีนำกอย่ำงน้อย 1 

ชนิด คือ นำกใหญ่ธรรมดำ ทั งนี เป็นไปได้ว่ำอำจจะมีนำกครบทั ง 3 ชนิดเนื่องจำกกำรตรวจ DNA ดังกล่ำวเก็บ

ตัวอย่ำงนำกมำวิเครำะห์เพียงไม่กี่ตัวอย่ำง จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนยืนยันว่ำในป่ำชุ่มน  ำบ้ำนม่วงชุมพบนำก

ทั ง 2 ชนิดอำศัยและหำกินร่วมกัน ชำวบ้ำนบ้ำนบุญเรืองก็ยืนยันว่ำมีนำก 2 ชนิด อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันนำกได้

สร้ำงปัญหำให้คนหำปลำในแม่น  ำอิงอยู่ไม่น้อย จำกกำรกัดท ำลำยเครื่องมือหำปลำและกินปลำที่ติดในตำข่ำย

และเบ็ดชำวบ้ำน แต่ควำมขัดแย้งก็มีแนวโน้มลดลงจำกเดิมเนื่องจำกปลำในแม่น  ำอิงลดลงท ำให้ชำวบ้ำนหำ

ปลำน้อยลง  

   

 
ภาพที่ 9 แหลง่ที่อยู่อำศัยของนำก 11 แห่ง 

 

  

                                                            
23 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”.  
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1) แม่น ้าอิงบริเวณสบลอย 

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: ริมฝั่งแม่น  ำอิงตรงบริเวณปำกแม่น  ำลอยที่ไหลลงมำแม่น  ำอิง โดยริมฝั่งมี

ต้นไม้ขึ นปกคลุมเป็นหย่อมๆมีพงหญ้ำขึ นปกคลุมเยอะ พื นที่ฝั่งซ้ำยของแม่น  ำอิงมีลักษณะเป็นป่ำละเมำะและ

พื นที่กำรเกษตร ฝั่งขวำเป็นนำกุ้งจ ำนวนมำก บริเวณดังกล่ำวอยู่เหนือจำกอ ำเภอเมืองเทิงขึ นไปประมำณ 5 

กิโลเมตร  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: ส่วนมำกพบรอยเท้ำ กองมูล และร่องรอยกำรท ำลำยเครื่องมือหำ

ปลำและกำรกินปลำของชำวบ้ำน พบออกหำกินตัวเดียว จำกกำรเก็บตัวอย่ำงมูลนำก 5 กองไปตรวจทำงพันธุ์

กรรมพบว่ำเป็นนำกใหญ่ธรรมดำ   

ควำมขัดแย้ง: ชำวบ้ำนได้รับผลกระทบจำกนำกค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกมีคนหำปลำที่หำเป็นอำชีพอยู่

เยอะโดยเฉพำะคนหำปลำที่หมู่บ้ำนเวียงใต้ในเขตเทศบำลอ ำเภอเทิง ทั งนี ตลำดสดที่เทศบำลเทิงเป็นตลำด

ค้ำขำยปลำส ำคัญมำตั งแต่อดีต  

 

 
ภาพที่ 10 จุดที่พบนำกบริเวณสบลอย 
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2) ปากแม่น ้าลาวที่บรรจบกับแม่น ้าอิง บำ้นเวียงใต้ ต.เวียง อ.เทิง  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: พื นที่มีลักษณะเป็นแหลมและเกำะบริเวณปำกแม่น  ำลำวที่ไหลลงแม่น  ำอิง 

มีหำดทรำยและสันดอนปำกแม่น  ำ มีต้นไม้และพงหญ้ำขึ นอยู่ตำมริมฝั่ง พื นที่โดยรอบเป็นพื นที่กำรเกษตรของ

ชำวบ้ำนตั งอยู่ในเขตเทศบำลอ ำเภอเทิงและใกล้ถนนใหญ่ นอกจำกนี ยังอยู่ติดกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำในแม่น  ำ

ลำวของหมู่บ้ำนเวียงใต ้  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: พบหลำยตัวในเวลำกลำงคืน มีคนเกบ็หนวดของนำกที่ตำยไว้อยู่ 

ควำมขัดแย้ง: คนหำปลำในบริเวณนั นมีประมำณ 20 คนที่ยังคนหำปลำเป็นอำชีพ ส่วนใหญ่ไม่ค่อย

ชอบนำกเพรำะท ำลำยเครื่องมือปลำและกินปลำ โดยจะลำกมอง แน่ง (ตำข่ำยดักปลำ) ไปท ำให้เสียหำย  

 

 
ภาพที่ 11 จุดที่พบนำกบริเวณปำกแม่น  ำลำว 
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3) วังสบไคร้ บ้ำนห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: จุดที่พบรอยเท้ำจะอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิง ตรงกันข้ำมกับปำกห้วยไคร้ (ห้วย

สัก) ที่ไหลลงแม่น  ำอิง บริเวณโดยรอบเป็นพื นที่ท ำนำของชำวบ้ำน อยู่ไกลจำกชุมชน  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: พบรอยเท้ำค่อนข้ำงเยอะ  

ควำมขัดแย้ง: คล้ำยๆกับพื นที่อื่นๆคือชำวบ้ำนบ่นปัญหำเรื่องกำรท ำลำยเครื่องมือหำปลำและกำรกิน

ปลำ แต่ควำมขัดแย้งก็ไม่มำกนักเพรำะคนหำปลำน้อยลงเนื่องจำกปลำน้อยลง ไม่ได้หำปลำเข้มข้นเป็นอำชีพ

แต่หำตำมฤดูกำล ทั งยังปรับเปลี่ยนมำหำปลำในช่วงกลำงวันแทนเพื่อลดควำมเสียหำยที่เกิดจำกนำก  

 

 
ภาพที่ 12 จุดที่พบนำกบริเวณวังสบไคร ้
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4) ป่าชุ่มน ้าบา้นปา่ข่า ม.8 ต.ป่ำตำล อ.ขุนตำล  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: ป่ำชุ่มน  ำริมฝั่งแม่น  ำอิงมีต้นชุมแสงขึ นอยู่ค่อนข้ำงเยอะพื นล่ำงของป่ำจะ

ไม่รกทึบมีใบไม้ทบทับเป็นชั นเนื่องจำกมีน  ำท่วมขังทุกปี ในฤดูน  ำหลำกจะมีปลำอพยพขึ นมำวำงไข่จ ำนวนมำก

จนได้ยินเสียงปลำ เป็นป่ำที่มีสัตว์ป่ำหลำยชนิด เช่น กระรอกบิน (พบในวันที่ลงส ำรวจป่ำ 19 มิย. 63) ไก่ป่ำ 

อีเห็น นกยูง (สันนิษฐำนว่ำมำจำกป่ำบนดอยฝั่งพญำเม็งรำย) นอกจำกนี บริเวณติดกับป่ำยังมีหนองน  ำขนำด

ใหญ่ประมำณ 80 ไรซ่ึ่งอยู่ในเขตวัดของหมู่บ้ำนมีน  ำขังตลอดทั งปีเป็นที่กินของนำกในช่วงหน้ำแล้ง  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: พบ 1-3 ตัว ขนำดประมำณ 3-4 กิโลกรัม ลักษณะล ำตัวยำว หำง

ยำว ตัวสีด ำอกด่ำง ทั งนี ชำวบ้ำนพบบำงตัวที่มีขนำดประมำณเกือบ 9 กิโลกรัม จะขุดรูอยู่ริมฝั่งแม่น  ำอิงโดยรู

ทำงเข้ำจะอยู่ใต้น  ำ พบในเวลำกลำงคืนช่วงน  ำหลำก ในช่วงหน้ำแล้งบำงครั งจะพบมำกินปลำที่หนองน  ำที่วัด  

ควำมขัดแย้ง: ชำวบ้ำนไม่ชอบนำกเพรำะจะแอบมำขโมยกินปลำในเวลำกลำงคืนโดยเฉพำะในช่วงน  ำ

แล้งในเดือนมีนำคม-เมษำยน ซึ่งจะกินปลำไปเยอะเพรำะชวนกันมำหลำยตัว โดยนำกเป็นสัตว์ฉลำดจะเลือก

กัดกินเฉพำะส่วนตัวที่มีเนื อเหลือส่วนหัวทิ งไว้ นอกจำกปลำที่มำติดเบ็ดแล้วบำงครั งนำกยังขโมยกินปลำเหยื่อ

ในเบ็ดด้วยบำงครั งจะไล่กินปลำเหยื่อตำมหลังชำวบ้ำนขณะที่ก ำลังวำงเบ็ด เวลำมำขโมยกินปลำที่ตำข่ำยก็จะ

ลำกตำข่ำยขึ นไปบนฝั่งและกัดตำข่ำยฉีกขำดเพื่อเอำปลำมำกินเพรำะนำกไม่ถนัดที่จะกินปลำในน  ำ โดยที่

ชำวบ้ำนก็ไม่รู้จะแก้ปัญหำที่เกิดขึ นอย่ำงไร ทั งนี ไดเ้สนอให้ใช้หนองน  ำในเขตวัดเป็นเขตอภัยทำนนำก  

 

 
ภาพที่ 13 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนป่ำข่ำ 
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5) ป่าชุ่มน ้าบา้นห้วยสัก ม.9 ต.ยำงฮอม อ.ขุนตำล  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: จุดที่พบนำกจะเป็นดอนทรำยที่แม่น  ำอิง ซึ่งบริเวณดังกล่ำวเป็นป่ำชุ่มน  ำ

ริมฝั่งแม่น  ำอิงซึ่งที่ก ำลังฟื้นตัว มีพื นที่ประมำณ 273 ไร่ เดิมชำวบ้ำนรักษำไว้เป็นป่ำชุมชนของหมู่บ้ำนมีพื นที่

ขนำดใหญ่ประมำณ 2,000 ไร่ ชำวบ้ำนมีกำรเข้ำมำใช้ประโยชน์หลำยด้ำนทั งกำรหำอำหำรและเลี ยงสัตว์ แต่

หลำยปีที่ผ่ำนมำมีนำยทุนเข้ำมำยึดพื นที่ไปปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรต่อสู้เพื่อเรียกร้อง

พื นที่กลับมำเป็นของชุมชน  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ:   ชำวบ้ำนรำยงำนว่ำพบตัวก ำลังมุดน  ำหำปลำ บำงครั งพบตัว

เดียวบำงครั งพบเป็นกลุ่มเล็กขนำด 2-3 ตัว ขนำดตัวไม่ใหญ่มำกประมำณ 1-2 กิโลกรัม พฤติกรรมของบ้วน 

(นำก) จะพบทั งกลำงวันและกลำงคืน เวลำได้ปลำมำจะกัดกินบริเวณส่วนหำงของปลำก่อนจะเหลือหัวไว้ 

จำกนั นจะขุดทรำยเอำทรำยถมซำกส่วนหัวของปลำไว้วันต่อมำถ้ำหำอำหำรไม่ได้ก็จะกลับมำกินซำกเดิมที่ถมไว้ 

ควำมขัดแย้ง: ชำวบ้ำนที่หำปลำบริเวณที่พบนำกมีประมำณ 8 คน โดยมีทั งที่หำประจ ำและหำตำม

ฤดูกำล ทั งแบบหำเพื่อกินและแบบหำเพื่อขำยด้วย โดยคนที่หำปลำเป็นอำชีพก็ไม่ได้หำที่นี่ที่เดียวจะไปหำตำม

หนองน  ำและที่อื่นๆด้วย ควำมเสียหำยจำกนำกหลัก ๆ คือเรื่องท ำลำยเครื่องมือหำปลำ ส่วนอีกอย่ำงคือกำร

ขโมยกินปลำที่ติดในเครื่องมือหำปลำ “มันจะกินหมดเรำก็ไม่ได้กินไม่ได้ขำยสูญเสียอำหำรและรำยได้ไป”24 

 

 
ภาพที่ 14 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนห้วยสัก 

  

                                                            
24 นำยปั๋น (ไม่ทรำบนำมสกุล). ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนห้วยสัก. สัมภำษณ์เรื่อง “กำรพบนำกที่ป่ำห้วยสัก” เมื่อ 8 มิถุนำยน 2564.  
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6) ป่าชุ่มน ้าบา้นงามเมือง ต.ยำงฮอม อ.ขุนตำล  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: ริมฝั่งแม่น  ำอิงบริเวณป่ำชุ่มน  ำทั งสองฝั่งซึ่งเป็นป่ำชุมชนของชำวบ้ำนงำม

เมือง ป่ำฝั่งขวำเป็นป่ำอุดมสมบูรณ์ป่ำฝั่งซ้ำยมีหนองน  ำขนำดใหญ่แต่ต้นไม้ไม่มำกนัก แม่น  ำอิงบริเวณดังกล่ำว

ชำวบ้ำนอนุรกัษ์ไว้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำซึ่งมีปลำชุกชุม 

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ : พบเห็นตัวเดียวไม่เป็นกลุ่ม ส่วนมำกจะพบเป็นรอยเท้ำแถว

บริเวณเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลำซึ่งอยู่ติดป่ำชุ่มน  ำชุมชน   

ควำมขัดแย้ง: ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมำกนกัเนื่องจำกหมู่บ้ำนนี มีคนหำปลำน้อยประมำณ 4-5 คน ทั ง

ยังไม่ได้หำปลำเป็นอำชีพแต่หำตำมฤดูกำล และใช้เครื่องมือหำปลำที่ไม่แพง เช่น กำรยกยอของผู้หญิง  

 

 
ภาพที่ 15 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนงำมเมือง 
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7) ป่าชุ่มน ้าบา้นห้วยซ้อ หมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: ป่ำชุ่มน  ำริมฝั่งแม่น  ำอิง ชำวบ้ำนรำยงำนว่ำมีนำกอยู่เยอะ แต่ไม่แน่ใจว่ำ

กลุ่มเดียวกับที่พบในป่ำชุ่มน  ำบ้ำนบุญเรืองหรือไม่เนื่องจำกเป็นป่ำที่อยู่คนละฝั่งแม่น  ำ ที่นี่เป็นผืนป่ำชุ่มน  ำที่

อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ชำวบ้ำนไม่ได้เข้ำมำใช้ประโยชน์มำกนักเพรำะอยู่ไกลชุมชน อีกทั งยังมีส ำนักสงฆ์

ตั งอยู่ นอกจำกนี ยังพบบริเวณแถวทุ่งนำและห้วยซ้อ รวมทั งแหล่งน  ำอื่นๆ 

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: พบตัวเดียว เคยพบนำกที่ตำยในฮ่อง (ร่องหรือคลอง) ห้วยซ้อ

บริเวณทุ่งนำ  

ควำมขัดแย้ง: ชำวบ้ำนไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกนำกเพรำะว่ำชำวบ้ำนส่วนใหญ่จะไปหำปลำที่อ่ำง

เก็บน  ำและหนองน  ำมำกกว่ำมำหำปลำที่แม่น  ำอิง กำรหำปลำในแม่น  ำอิงจะหำประมำณ 1-2 คน และจะหำ

เล็กๆน้อยตำมฤดูกำลโดยใช้เครื่องประเภทแห ยอ ไม่มีเบ็ดหรือตำข่ำย 

 

 
ภาพที่ 16 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนห้วยซ้อ 
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8) ป่าชุ่มน ้าบา้นบญุเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: พบกระจำยทั่วไปในป่ำชุ่มน  ำบ้ำนบุญเรือง โดยเฉพำะริมฝั่งแม่น  ำอิงจุดที่

เป็นวัง เช่น วังไผ่ วังยำว และหนองน  ำในเขตพื นที่ป่ำ ป่ำชุ่มน  ำบุญเรืองเป็นป่ำชุมชนของชำวบ้ำนผืนใหญ่

ขนำด 3,706 ไร่ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีรำยงำนกำรพบสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมอื่นที่ส ำคัญ 25 ได้แก่ แมวดำว 

ชะมดแผงหำงปล้อง อีเห็น กระรอกท้องแดง และกระต่ำยป่ำ ในป่ำดังกล่ำวด้วย รวมถึงเสือปลำ (ไม่มีหลักฐำน

ยืนยันชัดเจน) ชำวบ้ำนที่นี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในกำรอนุรักษ์ป่ำชุ่มน  ำ มีคนไปเยี่ยมชมป่ำอยู่เรื่อยๆทั งจำกใน

และต่ำงประเทศ ล่ำสุดเมื่อมิถุนำยน 2563 ชำวบ้ำนได้รับรำงวัลเรื่องกำรอนุรักษ์ป่ำจำก UNDP26 

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: บำงครั งพบรอยเท้ำนำกมำเป็นฝูงหลำยตัวทั งรอยใหญ่และเล็ก 

เมื่อ 3 ปีก่อนเคยพบซำกนำกที่มำแอบกินปลำแล้วติดเบ็ดข้ำมคืนเลยจมน  ำตำยเป็นนำกหำงยำวตัวใหญ่ขนำด 

8.9 กิโลกรัม โดยทั่วไปจะไม่ค่อยพบเห็นตัวนำกหำกพบจะเห็นแค่ส่วนจมูกที่นำกโผล่ขึ นมำไว้หำยใจเวลำว่ำย

ไปตำมน  ำซึ่งหำกไม่สังเกตก็แทบจะไม่รู้ว่ำนั่นคือนำก บำงครั งจะเห็นนำกนอนเล่นอยู่ตำมหำดทรำยหลังกินอิ่ม 

นำกชอบไปขี ไว้ตำมขอนไม้หรือหำดทรำย นอกจำกริมฝั่งแม่น  ำอิงแล้วยังพบเห็นกระจำยอยู่ตำมแหล่งน  ำต่ำงๆ

ทั งหนองน  ำ ทุ่งนำ ล ำห้วย รวมทั งในหมู่บ้ำน   ในด้ำนชนิดพันธุ์สันนิษฐำนว่ำที่นี่มีนำก 2 ชนิด เพรำะชำวบ้ำน

ระบุว่ำพบนำกทั งชนิดหำงกลมและหำงแบน และน  ำหนักตัวของนำกที่พบเมื่อประมำณ 3 ปีก่อนดังกล่ำวมี

ขนำด 8.9 กิโลกรัมซึ่งมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะเป็นนำกใหญ่ขนเรียบ เพรำะนำกใหญ่ธรรมดำจะมีขนำด 3-5 

กิโลกรัม  

ควำมขัดแย้ง: คนหำปลำบริเวณนี มีประมำณ 10 รำย ไม่ชอบนำกด้วยเหตุผลคล้ำยๆที่อื่น ชำวบ้ำนที่นี่

เชื่อว่ำนำกเป็นสัตว์ที่มีคุณด้ำนโชคลำภในกำรหำปลำ เมื่อนำนมำแล้วเคยมีคนเอำลูกนำกที่ตำยไปเลี ยงเป็น

ลูกกรอก หรือเก็บหนวดนำกไว้เป็นของขลัง  

 

                                                            
25 สภำประชำชนลุ่มน  ำอิง. 2561. “ป่ำชุ่มน  ำบุณเรือง”. http://ingcouncil.org/images/problem/boonroung-wetland/report-

boonroung-wetland.pdf  
26 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ. 2563. https://www.naewna.com/local/497592.  

http://ingcouncil.org/images/problem/boonroung-wetland/report-boonroung-wetland.pdf
http://ingcouncil.org/images/problem/boonroung-wetland/report-boonroung-wetland.pdf
https://www.naewna.com/local/497592
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ภาพที่ 17 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนบุญเรือง 

 

 
ภาพที่ 18 นำกใหญ่ธรรมดำที่ริมฝั่งแม่น  ำอิงที่หมู่บ้ำนบุญเรือง จำกกล้องดักถ่ำยเมื่อ 28 พ.ย. 63 
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9) ป่าชุ่มน ้าบา้นม่วงชุม ต.ครึ่ง อ..เชียงของ  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: จุดที่พบเยอะมี 2 จุดคือท่ำแสนสำว (ตำมพิกัด GPS) และท่ำหนอง

ขอนแก่น เป็นพื นที่ริมฝั่งแม่น  ำอิงในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำซึ่งอยู่ในป่ำชุ่มน  ำที่เป็นป่ำชุมชนของหมู่บ้ำนม่วงชุม 

ชำวบ้ำนที่นี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในกำรอนุรักษ์ป่ำชุ่มน  ำและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำได้รับรำงวัลหลำยรำงวัล เช่น 

ลูกโลกสีเขียว  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: พบเป็นกลุ่ม 4-5 ตัว โดยเฉพำะในพื นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ และ

ยังพบบริเวณเหนือและใต้เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำด้วย นำกมีขนำดแมวตัวใหญ่สีเทำออกด ำ จำกกำรตรวจ DNA 

ด้วยมูลนำก 5 ตัวอย่ำงพบว่ำ 4 ตัวอย่ำงเป็นนำกใหญ่ธรรมดำ Lutra lutra และ 1 ตัวอย่ำงเป็นนำกใหญ่ขน

เรียบ Lutrogale perspicillata27 แต่ทั งนี มีควำมเป็นไปได้ว่ำผลที่ออกมำว่ำเป็นนำกใหญ่ขนเรียบอำจจะเกิด

จำกควำมผิดผลำดในห้องปฏิบัติกำร อย่ำงไรก็ตำมชำวบ้ำนยืนยันว่ำที่นี่มีนำกอยู่ 2 ชนิดที่มีลักษณะต่ำงกัน ซึ่ง

พบออกหำกินร่วมกันอยู่บ่อยครั ง “ผมเห็น 2 ชนิดครับ ชนิดหนึ่งหำงมันจะแบนตีนคล้ำยเป็ด ตัวเตี ยขนำด

ประมำณ 5 กิโล อีกชนิดจะตัวขนำดหมำแต่ขำสั นกว่ำหมำ รอยต้นคล้ำยรอยตีนหมำ ตัวขนำด 7-8 กิโล หำง

กลมคล้ำยอีเห็น”28 ชำวบ้ำนยังบอกว่ำนำกเป็นสัตว์ที่ฉลำด รู้จักเลือกกินปลำ ปลำที่มีก้ำงเยอะอย่ำงปลำ

ดำบลำวหรือปลำกระจกก็จะไม่กินแต่ชอบกินปลำกระบอก ปลำหวำน ปลำค้ำว ในขณะที่ชำวบ้ำนอีกคน29 

รำยงำนว่ำปกติพบนำกเป็นกลุ่ม 4-5 ตัว แต่ช่วงนี พบรวมกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2564 เวลำ

ประมำณ 1 ทุ่มพบนำกประมำณ 10 กว่ำตัวบริเวณสบห้วยหวำยตรงข้ำมท่ำแสนสำว ซึ่งออกหำกินเป็นฝูงไล่

ต้อนปลำและไปกินที่ดอนทรำย จำกข้อมูลชำวบ้ำนที่ว่ำมีนำกต่ำงกัน 2 ชนิด อีกชนิดที่มีตัวขนำดใหญ่ 7-8 

กิโลกรัม หำงแบน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม รวมทั งข้อมูลจำกผลตรวจ DNA จึงมีควำมเป็นไปได้สูงว่ำที่นี่จะมี

นำกใหญ่ขนเรียบด้วย  

ควำมขัดแย้ง: นำกสร้ำงควำมเสียหำยต่อเครื่องมือหำปลำชำวบ้ำน ในจุดที่ออกไปหำกินเลยนอกเขต

อนุรักษ์พันธุ์ปลำ โดยคณะกรรมกำรป่ำชุมชนและชำวบ้ำนเริ่มบ่นเรื่องควำมเสียหำยดังกล่ำว ชำวบ้ำนที่มำหำ

ปลำบริเวณนี ซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำกนำกมีประมำณ 5-6 คน แต่ละคนใช้แน่ง (ตำข่ำยดักปลำ) ปีละ 1-3 ผืน

ต่อปี แล้วแต่ควำมขยัน รำคำแน่งผืนละ 600 บำท เมื่อได้รับควำมเสียหำยจำกนำกส่วนใหญ่จะซ่อมตำข่ำยมำ

ใช้ใหม่ นอกจำกตำข่ำยแล้วนำกยังกินปลำที่ติดเบ็ดและตำข่ำยชำวบ้ำนด้วย ชำวบ้ำนบอกว่ำนำกจะกินปลำ 2 

ใน 3 ส่วนที่หำได ้

 

                                                            
27 CEG - Conservation Genetics (Worata Klinsawat and Wanlop Chutipong), Mekong Community Institute, and 

Living River Association. 2020. Cited.  
28 เมือง ศรีสม. 2563. สัมภำษณ์เรื่อง “นำกที่หมู่บ้ำนม่วงชุม” เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563. 
29 ศุภฤกษ์ แสงศรีจันทร์. 2564. สัมภำษณ์เรื่อง “นำกที่หมู่บ้ำนม่วงชุม” เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2564.  
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ภาพที่ 19 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนม่วงชุม 

 

  



31 
 

10) ป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งงิ ว ม.2 ต.สถำน อ.เชียงของ  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: เป็นป่ำชุ่มน  ำชุมชนของชำวบ้ำนทุ่งงิ ว ม.2 ซึ่งตั งอยู่ริมแม่น  ำอิงห่ำงจำก

ปำกแม่น  ำอิงที่ไหลลงแม่น  ำโขงประมำณ 5 กิโลเมตร ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์จำกกำรศึกษำของสภำประชำชน

ลุ่มน  ำอิง30 พบว่ำมีสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด สัตว์ที่พบจำกกำรส ำรวจโดยตรง 4 ชนิดคือ แมวดำว กระแต

เหนือ กระเล็นปลำยขนหูสั น และกระรอกดินข้ำงลำย สัตว์ที่พบจำกกำรส ำรวจโดยกำรสัมภำษณ์มี 4 ชนิด

ได้แก่ นำกใหญ่ธรรมดำ ชะมดแผงหำงปล้อง อ้นใหญ่ อ้นเล็ก จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ เขต

ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำที่เคยเข้ำไปในป่ำแห่งนี บ่อยๆระบุว่ำที่ป่ำนี มีสัตว์ส ำคัญอีกหลำยชนิด ได้แก่ เสือปลำ (พบรอย) 

ตัวนิ่ม (พบรอย) งูจงอำง (พบรัง) นกยูง ตะพำบ  

ลักษณะกำรพบและประชำกรที่พบ: จำกกำรส ำรวจโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ของกำรศึกษำดังกล่ำว

ข้ำงต้นพบว่ำเป็นนำกใหญ่ธรรมดำ (Common Otter)   

ควำมขัดแย้ง: เนื่องจำกป่ำอยู่ไกลจำกหมู่บ้ำนชำวบ้ำนไม่ได้เข้ำมำใช้ประโยชน์มำกนักจึงไม่มีควำม

ขัดแย้ง ชำวบ้ำนยังให้ข้อมูลวำ่คนไม่นิยมกินนำกเพรำะเอำมำท ำกินยำกเน่ืองจำกขนหนำและไม่เปียกน  ำ  

 

 
ภาพที่ 20 จุดที่พบนำกบริเวณป่ำชุ่มน  ำบ้ำนทุ่งงิ ว 

  

                                                            
30 สภาประชาชนลุ่มน ้าอิง. 2561. “โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติและปริมาณการเก็บกัก

คาร์บอนในพื นที่ป่าชุ่มน ้า ชุมชนบ้านทุ่งงิ ว หมู่ที่ 2 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”. หน้า 18. 



32 
 

11) ห้วยน ้าจา้งบ้านทุ่งงิ ว ม.2 ต.สถำน อ.เชียงของ  

สภำพพื นที่และระบบนิเวศ: เป็นล ำห้วยขนำดเล็กที่ไหลลงแม่น  ำอิง มีต้นไม้ขึ นตำมริมฝั่งห้วยเป็นช่วงๆ 

บริเวณที่พบมีฝำยกั นน  ำกั น รำยรอบด้วยทุ่งนำ 

ลักษณะประชำกรที่พบ: พบตัวเดียวล ำพัง ออกมำหำกินบริเวณฝำยกั นน  ำ  

ควำมขัดแย้ง: นำกสร้ำงปัญหำเรื่องกำรท ำลำยเครื่องมือหำปลำและกินปลำชำวบ้ำน ซึ่งเมื่อประมำณ 

มิ.ย. 63 ชำวบ้ำนมีกำรประชุมกันว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับปัญหำนี ดี  

 

 
ภาพที่ 21 จุดที่พบนำกบริเวณห้วยน  ำช้ำง 

 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนาก 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับนำกที่พบจะมีสองลักษณะคือ ควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวบ้ำนที่หำปลำกับ

นำกที่แอบกินปลำและท ำลำยเครื่องมือหำปลำ และควำมเช่ือเกี่ยวกับนำก  

ความขัดแย้งระหว่างคนกับนากในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง  

จำกกำรส ำรวจพบว่ำปัญหำควำมขัดแย้งที่พบเกิดจำกกำรที่นำกไปกินปลำที่ติดตำมเบ็ดและตำข่ำย

ของชำวบ้ำน และซึ่งมักจะท ำให้เครื่องมือหำปลำเสียหำยไปด้วย “เวลำหำปลำนี่เรำต้องเผื่อใจไว้เลย ถ้ำหำได้ 

3 ส่วนนี่บ้วนจะกินไป 2 ส่วนเหลือให้เรำแค่ 1 ส่วน” นำยเมือง ศรีสม ชำวบ้ำนม่วงชุม31 

                                                            

31 เมือง ศรีสม. 2563. อ้ำงแล้ว. 
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ทั งนี สมำคมแม่น  ำเพื่อชีวิตก็ก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับควำมขัดแย้งนี พร้อมกับกำร

หำรือกับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพำะคนหำปลำและผู้น ำชุมชนในกำรที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ซึ่งในเบื องต้นก็ได้

ข้อมูลและแนวทำงที่ดีในกำรแก้ไขปัญหำ ชำวบ้ำนรู้สึกดีใจที่มีคนเข้ำมำพูดคุยและหำทำงออกเรื่องนี เพรำะเป็น

ปัญหำที่เกิดขึ นมำนำนและชำวบ้ำนก็ต้องทนแก้ไขปัญหำกันเองต้องซื อเครื่องมือหำปลำใหม่เองอยู่เรื่อยๆใน

ขณะที่ก็ไม่เคยคิดจะท ำร้ำยนำก ท ำให้ควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อนำกสะสมเรื่อยมำ ในขณะเดียวกันบำงชุมชนก็มี

ควำมขัดแย้งลดลงเนื่องจำกปลำในแม่น  ำอิงลดลงท ำให้ชำวบ้ำนออกไปหำปลำน้อยลง แนวทำงเบื องต้นในกำร

แก้ปัญหำที่ได้จำกกำรหำรือ เช่น กำรตั งเขตอภัยทำนนำก กำรหำทำงช่วยเหลือควำมเสียหำยของชำวบ้ำนที่

เกิดจำกนำก  

 

 
ภาพที่ 22 ข้อสรุปของปัญหำและกำรหำรือถึงทำงออกกับคนหำปลำในหมู่บ้ำนบุญเรอืงและม่วงชุม 

 

ความเชื่อและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับนาก  

ชำวบ้ำนบำงคนมีควำมเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรำงของขลังหรือคุณสมบัติด้ำนกำรเป็นสมุนไพรของ

อวัยวะนำกซึ่งถือเป็นควำมสัมพันธ์หรือทัศนคติในเชิงบวกโดยที่ชำวบ้ำนก็ไม่ได้มีกำรล่ำนำกเพื่อมำเป็น

เครื่องลำงของขลังแต่อย่ำงใด จะเอำมำใช้ก็เมื่อเจอนำกตำยโดยอุบัติเหตุซึ่งสว่นมำกจะเกิดจำกกำรที่นำกจมน  ำ

ตำยเพรำะไปติดเบ็ดหรือตำข่ำยดักปลำขณะไปแอบกินปลำ รวมทั งไม่นิยมกำรบริโภคนำกเนื่องจำกเนื อคำวไม่

อร่อยทั งยังมีขนหนำและไม่เปียกน  ำช ำแหละยำก   ควำมเชื่อเกี่ยวกับชิ นส่วนหรืออวัยวะของนำกจะเกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะหรือนิสัยของนำกโดยคุณประโยชน์ที่เกิดขึ นก็จะเกี่ยวข้องกับกำรหำอยู่หำกินและชีวิตประจ ำวัน 
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เช่น ควำมเชื่อที่ว่ำหำกเอำหลอดลมนำกมำแช่น  ำหรือฝนใส่น  ำกิน 7 อึกจะช่วยให้ก้ำงปลำที่ติดคอหลุด หนวด

นำกเมื่อเอำไปติดที่สุ่มดักปลำหรือผูกติดกับส่วนหัวของแหก็จะท ำให้ “หมำน” หรือได้ปลำเยอะเพรำะนำก

ชอบกินปลำหำปลำเก่ง เมื่อพกติดตัวจะเป็นของขลังท ำให้ปลอดภัยจำกอันตรำย ส่วนตีนของนำกจะเอำไปใส่

ไว้ที่ฝำของไซกะต  ำ (ไซดักปลำชนิดหนึ่งใช้จับปลำใหญ่) จะท ำให้ได้ปลำใหญ่ง่ำยขึ น ส่วนเขี ยวของนำกจะเอำ

ไปใส่ที่หัวของแหลมแทงปลำ ทั งยังมีกำรตั งชื่อให้กับซำกนำกด้วย เวลำออกไปหำปลำก็จะบอกกล่ำวหรือชวน

ให้ออกไปหำด้วยกันเพื่อจะได้ปลำเยอะๆ เมื่อหำปลำได้ก็จะแบ่งอำหำรที่ท ำจำกปลำไปถวำยนำกและบอก

กล่ำวด้วย 

 

3.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนกับการอนุรักษ์นาก  

เป็นสิ่งที่น่ำสนใจว่ำท ำไมจึงมีนำกอยู่มำกและกระจำยตัวไปตำมแม่น  ำอิงตอนล่ำงซึ่งหำยำกที่จะพบ

ลักษณะแบบนี  กำรส ำรวจครั งนี สันนิษฐำนว่ำปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  ำแถบนี ยังคงอุดม

สมบูรณ์เหมำะต่อกำรเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของนำกมีอยู่อย่ำงน้อยสองประกำร  

ประกำรแรก กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนต่ำงๆของชำวบ้ำนตลอดแม่น  ำอิงตอนล่ำงอย่ำงเป็น

องค์รวมและตั งอยู่บนฐำนของวัฒนธรรมและควำมรู้ท้องถิ่น จำกข้อมูลข้ำงต้นในแม่น  ำอิงตอนล่ำงมีป่ำชุ่มน  ำ

อยู่ 26 แห่ง มีเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลำ 19 แห่ง จุดที่พบนำกอยู่อยู่ในเขตป่ำชุ่มน  ำ 7 แห่ง อยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลำ 4 แห่ง  นอกจำกนี ยังมีแหล่งน  ำหลำกหลำยประเภททั งหนองน  ำ ร่องน  ำ โดยเฉพำะล ำห้วย ดังได้

กล่ำวไปแล้วนั นมีล ำห้วย 86 สำยไหลลงแม่น  ำอิงตอนล่ำง โดย 64 สำยมำจำกแนวเขำดอยยำวฝั่งทิศตะวันออก

ของแม่น  ำท ำหน้ำทีเ่ป็นสะพำนเช่ือมระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  ำเข้ำกับระบบนิเวศภูเขำ ซึ่งชำวบ้ำนก็ได้มีกำรจัดกำร

แหล่งน  ำต่ำงๆเหล่ำนี  เช่น กำรจัดกำรแบบเหมืองฝำย กำรเลี ยงผีขุนน  ำ กำรท ำพิธีฟังธรรมขอฝน ฯลฯ อีก

ทั งหลำยชุมชนยังมีกำรอนุรักษ์ป่ำบนดอยไว้เป็นป่ำชุมชนทั งเป็นป่ำต้นน  ำและป่ำใช้สอย     

ประกำรที่สอง คือแม่น  ำอิงตอนล่ำงมีระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  ำที่เหมำะสมทั งกำรเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ

แม่น  ำโขงและภูเขำซึ่งก็จะขำดปัจจัยประกำรแรกข้ำงต้นไม่ได ้ 

ในเรื่องนี สอดคล้องกับควำมเห็นของ ดร.วัลลภ ชุติพงศ์32 นักวิจัยด้ำนสัตว์ป่ำจำกมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ที่ไดช้ี ว่ำกำรพบนำกเป็นตัวชี วัดว่ำพื นที่แถบนี ยังคงอุดมสมบูรณ์ เพรำะนำกเป็น

สัตว์ผู้ล่ำอยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อำหำรซึ่งแสดงว่ำอำหำรของนำกยังมีอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่ท ำให้ประชำกร

นำกอยู่มำได้ยั่งยืนเป็นเวลำนำนจนถึงปัจจุบันนี  ซึ่งสะท้อนว่ำกำรอนุรักษ์ป่ำชุ่มน  ำของชำวบ้ำนมีประสิทธิภำพ

สูง และที่ส ำคัญกำรท ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำเป็นปัจจัยส ำคัญและโดยตรงที่ท ำให้นำกอยู่ได้ หำกมีกำรหำปลำ

อย่ำงเข้มข้นในแม่น  ำนำกก็ต้องแข่งขันกับคนสูง แต่กำรท ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำกระจำยเป็นหย่อมๆท ำให้นำก

และคนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้  
                                                            

32 วัลลภ ชุติพงศ์. 2563. สัมภำษณ์เรื่อง “นำกกับระบบนิเวศของในแม่น  ำอิงตอนล่ำง” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563.  
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลกำรส ำรวจข้อมูลเบื องต้นนี พบว่ำมีนำกอำศัยอยู่ในแม่น  ำอิงตอนล่ำงมำกกว่ำ 1 ชนิด โดยสำมำรถ

ยืนยันจำกกำรตรวจวิเครำะห์ทำงพันธ์ุกรรม (DNA) ได้แล้วคือนำกใหญ่ธรรมดำ ทั งนี ชำวบ้ำนรำยงำนตรงกัน 2 

หมู่บ้ำนว่ำพบนำก 2 ชนิดคือชนิดหำงกลมและหำงแบน มีทั งชนิดตัวเล็กและตัวใหญ่ประมำณ 8-9 กิโลกรัม มี

พฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง รวมทั งผลกำรตรวจทำงพันธุกรรมก็พบว่ำ 1 ตัวอย่ำงเป็นนำกใหญ่ขนเรียบถึงแม้

จะสันนิษฐำนว่ำผลดังกล่ำวน่ำจะเป็นควำมผิดผลำดจำกห้องปฏิบัติกำร จึงมีควำมเป็นไปได้สูงว่ำอีกหนึ่งชนิดที่

มีหำงแบนและขนำดตัวใหญ่คือนำกใหญ่ขนเรียบ พบแหล่งที่อยู่อำศัยของนำกอย่ำงน้อย 11 แห่ง โดยใน

จ ำนวน 10 แห่งเป็นริมฝั่งแม่น  ำอิงซึ่งหลำยจุดจะอยู่ในเขตป่ำชุ่มน  ำและใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำของชุมชน 

อีก 1 แห่งเป็นล ำห้วยสำขำของแม่น  ำอิง ซึ่งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนต่ำงๆของชุมชนที่กระจำยตัว

อยู่ตลอดล ำน  ำมีส่วนส ำคัญในกำรท ำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์เหมำะส ำหรับกำรอยู่อำศัยของนำก มีอำหำร

อยู่พอเพียงส ำหรับนำกซึ่งเป็นผู้ล่ำอยู่ในส่วนบนสุดของห่วงโซ่อำหำร ลักษณะกำรพบนำกของชำวบ้ำน

ส่วนมำกจะไม่พบตัวเพรำะนำกจะออกหำกินช่วงกลำงคืนถึงรุ่งเช้ำทั งยังฉลำดและรวดเร็ว ควำมขัดแย้ง

โดยทั่วไปเป็นควำมไม่พอใจของคนหำปลำที่นำกแอบกินปลำจ ำนวนมำกที่ติดเบ็ดและตำข่ำยซ  ำยังกัดท ำลำย

เครื่องมือหำปลำให้เสียหำยขณะกินปลำ ซึ่งจะเกิดขึ นเยอะในช่วงหน้ำแล้งที่ปลำหำยำกกว่ำฤดูน  ำหลำก โดยที่

ทั่วไปชำวบ้ำนก็ไม่ได้คิดที่จะท ำร้ำยนำกแต่ก็ไม่รู้ว่ำจะจัดกำรกับปัญหำนี อย่ำงไร นอกจำกนี ยังพบว่ำชำวบ้ำนไม่

มีควำมนิยมในกำรบริโภคนำกเนื่องจำกเนื อมีกลิ่นสำบและขนหนำช ำแหละยำก ในขณะเดียวกันชำวบ้ำน

บำงส่วนมีควำมเชื่อและทัศนติเชิงบวกเกี่ยวกับนำก  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั งต่อไปคือ 1) กำรศึกษำในรำยละเอียดเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน  ำอิงตอนล่ำงกับแหล่งที่อยู่อำศัยของนำก 2) แนวทำงกำร

แก้ปัญหำควำมขัดแย้งของคนกับนำกเพื่อน ำไปสู่กำรอนุรักษ์นำกอย่ำงยั่งยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 3) 

กำรศึกษำเรื่องระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยของนำก 4) กำรศึกษำเรื่องชนิดพันธุ์ที่พบเนื่องจำกยังไม่แน่ชัด

ว่ำมีมำกกว่ำ 2 ชนิดจริงหรือไม่ 5) บทบำทหน้ำที่และควำมส ำคัญของนำกต่อระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  ำในลุ่มน  ำ

อิง 6) กำรขยำยพื นที่ศึกษำในพื นที่ลุ่มน  ำอิงตอนบนและตอนกลำง รวมทั งล ำห้วยสำขำของแม่น  ำอิง ซึ่งมี

รำยงำนของชำวบ้ำนว่ำยังพบอีกหลำยพื นที่ 7) กำรศึกษำในพื นที่ลุ่มน  ำกกซึ่งเป็นแม่น  ำสำขำของแม่น  ำโขง

เช่นกัน 
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