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บริบทพื้นท่ี 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 

 ชุมชนบ้านทุ่งงิ ว ตั งอยู่ในหมู่ที่ 2 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่อยู่ใน

พื นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชียงของ อยูห่่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 110 กิโลเมตร อยูห่่างจากตัว

อ้าเภอเชียงของประมาณ 7 กิโลเมตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 มีภูมิประเทศเป็นทีร่าบฝั่งแม่น ้าโขง แม่น ้าอิง โดยมีแม่น ้าช้าง ไหลผ่านและมพีื นที่ป่าอยู่ 531 ไร่ มี

พื นที่ทั งหมดประมาณ 2,500 ไร่ หรือ 4 ตารางกิโลเมตร 

 ประชากร 

 มีจ้านวนประชากรทั งสิ น 853 คน แยกเป็นผู้ชาย 408 คนผู้หญิง 445 คน มีจ้านวนครัวเรือน 367 

ครัวเรือน (ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2559) ความหนาแน่นของประชากร 213.25 คน/ตารางกิโลเมตร และมี

ประชากรเฉลี่ย 2.32 คน/ครัวเรือน 

 การปกครอง  

 บ้านทุ่งงิ วอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลสถาน หมู่ที่ 2 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย 

 การคมนาคม 

 เส้นทางการคมนาคม เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จากจังหวัดเชียงรายถึงอ้าเภอเชียงของผ่านบ้าน

ทุ่งงิ ว 

 ระบบการศึกษา 

 มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสงักัดส้านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ คือ โรงเรียนบ้านทุง่งิ ว 

(ประชาสงเคราะห์ 2)   
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 ศาสนา 

 ประชาชนทั งหมดนบัถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดบ้านทุง่งิ ว เป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน 

 ด้านสาธารณสุข  

 มีโรงพยาบาลสง่เสรมิต้าบลบ้านทุง่งิ ว 

 สภาพทางเศรษฐกิจในชุมชนบ้านทุ่งง้ิว 

 การประกอบอาชีพ 

  - เกษตรกรรม ท้านา 172 คน 

  - เกษตรกรรม ท้าสวน 1 คน 

  - รับข้าราชการ 45 คน 

  - พนักงานบริษัท 19 คน 

  - รับจ้างทั่วไป 239 คน 

  - ค้าขาย 36 คน 

 รายได้เฉลี่ยต่อคน 162,394 บาท / คน / ปี (ข้อมูล จปฐ. ป ีพ.ศ. 2559) 

 

ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านทุ่งง้ิว 

 ประวัติการตั งถ่ินฐานของชุมชนบ้านทุ่งงิ ว มีทั งการบันทกึที่เป็นงานเขียนเก่า และการบอกเล่าของ

ชุมชน ประวัติจากทางวัดในพื นที่ จึงเป็นข้อมลูเบื องต้นในการรวบรวมข้อมลู 

 ความเป็นมาของค้าว่า “ทุ่งงิ ว” บ้านทุ่งงิ วเดิมที่จะมีการเรียกช่ือหมู่บ้านอย่างเป็นทางการนั น อาณา

บริเวณพื นที่เขตของหมู่บ้านและโดยรอบเป็นทุ่งนา มีไม้ต้นงิ วขึ นเป็นจ้านวนมาก เมื่อมีคนอพยพเข้ามาตั ง

บ้านเรือนมากขึ น ชาวบ้านจึงมีการตัดต้นงิ วออกเพื่อตั งบ้านเรือนและพื นที่ไร่ นา จึงเรียกช่ือบ้าน ว่าบ้านทุ่งงิ ว 

จนถึงปัจจุบัน 

 การตั้งชุมชนบ้านทุ่งง้ิว 

 สืบค้นจากการบอกเล่าของแม่ตุ้ม สุวรรณทา อยู่ที่บ้านสถานได้บอกเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่พม่าจะเข้ามา

ในปีพ.ศ.2101 มีพ่อเฒ่าจันทร์เพง็ เป็นประชาชนบ้านเต๋น ในขณะนั นบ้านเต๋นมีบ้านเรือนเพียง14 หลังคาเรอืน 

มีผู้คนอพยพจาก 12 ปันนา มีหญิงหม้ายคนหนึ่ง ช่ือแม่เฒ่าเสม๋ยต้า ซึ่งแม่เฒ่าเสม๋ยต้าได้อพยพมาพร้อมกบัลกู

ชายซึ่งเป็นเด็กก้าพร้าพ่อด้วย 1 คน พ่อเฒ่าจันทร์เพ็งได้พบเห็นแมเ่ฒา่เสม๋ยต้าจึงเกดิความรักใคร่ จึงได้ท้าการ

ขอแต่งงานด้วย เมื่อแต่งงานด้วยแล้วพ่อเฒ่าจันทร์เพ็งจึงพาครอบครัวตัวเองพร้อมกับครอบครัวผู้อพยพอื่น

(ที่มาจาก 12 ปันนา)เข้ามาตั งบ้านเรือนโดยท้าเป็นห้องแถวอยู่อาศัยในหมู่บ้านสถาน  
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 ต่อมาพ่อเฒ่าจันทร์เพ็งเริ่มมองหาหนทางที่จะขยับขยายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวที่อพยพมา

จึงได้มองเห็นต้นงิ ว ซึ่งตันงิ วอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของชาวบ้านสถาน จึงได้พากันมาตัดโค่นต้นงิ วมา

ตั งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวแรก ต่อมาจึงตั งช่ือหมู่บ้านนี ว่า หมู่บ้านต้นงิ ว ต่อมามีครอบครัวอื่นๆย้าย

เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านต้นงิ ว จากการสอบถามจากผู้สูงอายุคนเก่าแก่ของหมู่บ้านได้บอกเล่าว่ามาจาก เมืองน่าน 

,12 ปันนา,บ้านเชียงคาน,บ้านแฟน,บ้านสถาน,เมืองเชียงค้า,บ้านน ้าม้า 

 คนเงี ยว(พม่า)ที่มามีครอบครัวขณะที่ก้าลังก่อตั งหมู่บ้านทุ่งงิ ว พม่าก็เข้ามาโจมตี เมืองเชียงของ 

ประมาณพ.ศ.2101 ประชาชนผู้รักเมืองเชียงของบางส่วนจึงได้ข่ีช้างข้าไปในเมืองหลวงเพื่อขอให้ทหารเข้ามา

ช่วยขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงของ เมื่อทหารได้เข้ามาขับไล่พม่าแล้ว ทหารพม่าบางส่วนก็ได้แต่งงานกับ

ประชาชนชาวเชียงของและทหารมาช่วยขับไล่พม่าบางส่วนก็มีครอบครัวอาศัยอยู่ที่เมืองเชียงของต่อไปจนถึง

ปัจจุบัน 

 เมื่อเมืองเชียงของอยู่ในความสงบแล้วจึงได้แต่งตั งขุนนาง.. เป็นนายอ้าเภอคนแรก ต่อมาจึงได้มี

นโยบายได้ตั งนามสกุล ทางอ้าเภอจึงได้เกณฑ์ลูกชายคนโตทุกครอบครัว ไปรวมตัวกันที่อ้าเภอเพื่อตั งนามสกุล

ขึ น  ครอบครัวพ่อเฒ่าจันทร์เพ็ง จึงได้ไปพบเจ้าหน้าที่นายอ้าเภอ นายอ้าเภอได้ถามว่าพ่อเฒ่าช่ืออะไร พ่อเฒ่า

จันทร์เพ็งจึงตอบว่า พ่อช่ือ “โฮง” เจ้าหน้าที่ก็เลยตั งนามสกุลให้พ่อเฒ่าจันทร์เพ็งว่า “โฮงสะอาด”  ต่อมาค้า

ว่า “โฮง” จึงได้เพี ยนมาเป็น “โรง” นามสกุล .”โฮงสะอาด จึงเป็นค้าว่า โรงสะอาด เพราะฉะนั น ต้นตระกูล “ 

โรงสะอาดจึงเป็นผู้ก่อตั ง “ บ้านทุ่งงิ ว” ด้วยประการฉะนี  

 ด้านการศึกษา 

 พ.ศ. 2462 รัฐบาลได้ขยายการศึกษา เข้าสู่อ้าเภอเชียงของ ได้จัดตั งโรงเรียนในตัวอ้าเภอเชียงของ 1 

แห่ง นักเรียนตื่นไปเรียนรวมกันไปหมดทั งอ้าเภอ 

 พ.ศ. 2464 ได้ขยายโรงเรียนเข้าสู่ต้าบล ต้าบลสถาน ได้จัดตั งโรงเรียนครั งแรกโดยใช้ศาลาวัดพระธาตุ

ทุ่งหมด เป็นสถานที่เรียน ใช้วิธีการเรียนให้นักเรียนเรียนบนพื นกระดาน อุปกรณ์การเรียนใช้กระดานชะนาน 

ที่ท้าด้วยไม้ ยาด้วยน ้ามันยางป่นเขม่า เพื่อให้มีสีด้า เจาะรูทั งสองข้าง ผูกเชือกกับสะพาน ดินสอท้าด้วยหินปูน

สีขาว (ขุดมาจากดอยบ้านทุ้งดุกต้าบลเวียง) น้ามาย่างไฟ แล้วเหล่าให้เป็นแท่ง 

 ครู คือ พระสงค์ และสามเณร ทีเ่รียนจบ ป.3 ที่เรียนในตัวอา้เภอ 

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2566 ได้เปิดโรงเรียนขึ นครั งแรก ที่บริเวณวัดสถาน ในปัจจุบัน เปิดเรียน ป.1-ป.3 

ทุกหมูบ่้านเรียนรวมกันและได้ย้ายมาตั งโรงเรียนในสถานทีป่ัจจุบันและได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนชุมชนสถาน 

(ราชฎร์ดรุนวิทย)์ โดยมี นาย กัน วุฒิกรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก 
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 ในปี พ.ศ. 2497  ได้ก่อตั งโรงเรียนบ้านทุ่งงิ วขึ น ขณะนั่นพ่อค้าปัน ตันกันยา เป็นก้านันต้าบทสถาน 

โดยมี นาย โกสีย์ จันทวิมล รักษาการในต้าแหน่งตรูใหญ ่พ.ศ. 2497-2499 และทางราชการได้ตั งให้ นายเพ็ชร 

กระทุ่มวัน มาด้ารงต้าแหน่ง เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ. 2499-2504 

 ด้านการสาธารณสขุ 

 พ่อค้าปัน ตันกายา ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างส้านักงานผดุงครรภ์ขึ น เปิดให้บริการเมื่อ วันที่  1 

กุมภาพันธ์ 2511 โดยมีนางสาว ทองย้อย ตันกายา (นางกานดา อรุณนภา) เป็นเจ้าหน้าที่คนแรก 

 ปี พ.ศ. 2545 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างสถานีอนามัยแห่งใหม่อีก 1 แห่ง ที่บ้านสถาน 

หมู่ที่1 ต้าบลสถาน และให้ยุบสถานีอนามัย บ้านทุ้งงิ ว(ส้านักงานอุดมครรภ์เดิม) ขณะนั่น นายวิทรูย์ จ้าปาค้า 

เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งงิ ว หมู่ที่ 2 นาย ชูชาติ ตะเภาทอง เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย พร้อมราษฎรได้เข้าไปพบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอยกเลิกค้าสั่งยุบสถานีอนามัยบ้านทุ่งงิ ว ต่อมาเปลี่ยนเป็น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งงิ ว ต้าบลสถาน ในปัจจุบัน 
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ผลการศึกษา 

 
โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณคาร์บอน  

ป่าทุ่งงิ ว หมู่ที่ 2 มีเนื อที่ประมาณ 531 ไร่ 3 งาน  ผืนป่าดังกล่าวชุมชนได้ปกป้องพื นที่ป่ามาตั งแต่

อดีตปัจจุบันป่าชุ่มน ้านี ยังมีคุณค่า ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย 

สมุนไพร  และแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น ้าในช่วงน ้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื นที่ป่าชุ่มน ้า ( seasonal 

wetland) และแก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งท้าให้พื นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั งนิเวศวิทยา

ป่าไม้และแม่น ้า  เพื่อให้ทราบข้อมูลพื นที่จึงได้ท้าการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ 

สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั งปริมาณการเก็บกักคาร์บอนของป่าชุ่มน ้าชุมชน บ้านทุ่งงิ วเพื่อเป็น

ข้อมูลพื นฐานที่ใช้ในการวางแผนจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป การศึกษาครั งนี โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง

แบบจ้าแนกชั นโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพื นที่ส้ารวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยท้าการ

วางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร 4 แปลง รวมพื นที่ส้ารวจทั งหมด 4,000 ตรม. พบว่ามีความ

หลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 23 ชนิด พบว่าชนิดไม้ที่พบมากคือ ข่อย ปอสา มะเดื่อป่อง ถ่อน ซี่งเป็น

ไม้ที่ทนน ้าท่วม ซึ่งเป็นป่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 89 ต้นต่อไร่ และมี

การกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 

เซนติเมตรครบทุกชั น ซึ่งถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั นความโต  

สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 27 ชนิด ในอัตรา 3,238 ต้นต่อไร่  พบว่า

ชนิดไม้ที่พบมากคือ ปอสา ข่อย ก้างปลา และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 13 ชนิด ในอัตรา 10,340 ต้น

ต่อไร่ พบว่าชนิดไม้ที่พบมาก คือ ข่อย ก้างปลา ปอสา ปอแต๊บ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า การกระจาย

ตามชั นความโต ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุ่มน ้า

ทุ่งงิ วมีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทั่วไปและนิยามของป่าเสื่อมโทรม 1 ทั งนี เมื่อ

เปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งงิ วกับนิยามป่าเสื่อมโทรมพบว่าป่าชุมชนบ้านทุ่งงิ วมีความ

หนาแน่นของไม้ใหญ่มากกว่านิยามถึง 4   เท่า นอกจากนี ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ในบรเิวณน ้าท่วมถึงซึง่สงัคม

พืชมีการปรับตัวอยู่ในระบบน ้าท่วมกลายเป็นพื นที่ป่าชุ่มน ้าตามฤดูกาล (seasonal wetland) เป็นแหล่งอยู่

                                                             
1มไีม้มคี่าที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยู่น้อย และป่านัน้ยากที่จะกลบัฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาตโิดยมลูีกไม้ขนาดความสูงเกนิ ๒ เมตรขึน้ไป 

ขึน้กระจายอยู่ทัว่พืน้ที่ไม่เกนิไร่ละ ๒๐ ตน้ หรือมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบล าตน้ตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร ตัง้แต่ ๕๐ -เซนติเมตร ๑๐๐ 

ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้น หรอืมีไมข้นาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนตเิมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้น หรอืพื้นที่ป่าที่มไีม้

เขา้หลกัเกณฑท์ัง้ ๓ ลกัษณะดงักล่าว เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งมจี านวนไม่เกนิไร่ละ ๑๖ ตน้ (มต ิครม. ม.ิย. 2530 แกไ้ขเพิม่เตมิ 9 พ.ค. 2532) 
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ของปลา สัตว์น ้าจากแม่น ้าอิง แม่น ้าโขงได้เข้ามาวางไข่กลายเป็นพื นที่ขยายพันธ์ุและเพาะเลี ยงสตัว์วัยอ่อนของ

ปลาและสัตว์น ้าที่ส้าคัญในพื นที่ลุ่มน ้าอิง  

นอกจากนี จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วยังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดีจาก

การศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุ่มน ้าที่น ้าท่วมถึงซึ่งเป็น

สังคมพืชที่มีข่อย และถ่อน เด่นมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 16.5 ตันต่อไร่ ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ในส่วน

พื นที่ป่าชุ่มน ้าที่มีป่าเบญจพรรณ (ป่าผสม)   

 

 
ภาพแสดง แผนที่ป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งงิ ว และจุดแปลงส้ารวจ 

พิกัดแปลงที่ 1 47 Q 0648732 /2231401 พิกัดแปลงที่ 2 47 Q 0649346 /2231037 

พิกัดแปลงที่ 3 47 Q 0648713 /2230824 พิกัดแปลงที่ 4 47 Q 0648899 /2230639 
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ภาพแสดง ภาพตัดขวางป่าชุ่มน ้าบ้านทุง่งิ ว 

 

 
ภาพแสดง แผนภูมิแสดงความหนาแน่น ตามชั นความโตต้นไม้ /ต้นต่อไร่ 
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ตารางแสดง ข้อมลูไม้ใหญ ่

ล้าดับ ชนิด จ้านวน ความหนาแน่น 
1 ไม้สา 83 33.2 
2 ไม้หัด 29 11.6 
3 ไม้ข่อย 118 47.2 
4 ไม้ปุย 1 0.4 
5 ไม้ทองกวาว 17 6.8 
6 ไม้เบาะเส้า 9 3.6 
7 ไม้มะเดื่อ 54 21.6 
8 ไม้ถ่อน 7 2.8 
9 ไม้ส้มเสี ยว 6 2.4 
10 ไม้ส้าน 3 1.2 
11 ม้แซะ 3 1.2 
12 ไม้ตองแดง 3 1.2 
13 ไม้ตึ่ง 1 0.4 
14 ไม้มะเข้า 3 1.2 
15 ไม้มะกอก 1 0.4 
16 กระท้อน 2 0.8 
17 ตาขบ 2 0.8 
18 ชุมแสง 4 1.6 
19 มะมุ้น 1 0.4 
20 ก้างปลา 2 0.8 
21 ส้มลม 1 0.4 
22 มะเค็ดเกลา้ 2 1.2 
23 ปอเรือง 3 0.4 
24 คูน 1 0.4 
25 จ ้าป่า 11 4.4 
26 งิ ว 1 0.4 
27 ขางหัวหม ู 1 0.4 
28 เก็ด 1 0.4 
29 ค ้า 2 1.2 
30 ประดู่ 1 0.4 
31 ฝาด 1 0.4 
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จากการส้ารวจข้อมลูไม้ใหญ่ในป่าบ้านทุ่งงิ ว พบอย่างน้อย 31 ชนิด 

ความหนาแน่น 89 ต้นต่อไร่ โดยพบพันธ์ุไม้ อันดับ 1. ข่อย 2. ปอสา 3. มะเดื่อป่อง  

 

ตารางแสดง ข้อมลูไม้หนุม่ 

ล้าดับท่ี ชนิดพันธุ์ไม้ จ้านวน ความหนาแน่น x 1.25 
1 เบาะเส้า 20 25 
2 เดื่อป่อง 89 111.25 
3 ข่อย 397 496.25 
4 หัด 189 236.25 
5 ปุย 1 1.25 
6 ก้างปลา 289 361 

7 ปอสา 578 722.5 

8 พุทธา 1 1.25 

9 ประดู ่ 8 10 

10 มะกอก 1 1.25 

11 ทองก๋าว 17 21.25 

12 ส้าน 3 3.75 

13 จั ม 280 350 

14 ชุมแสง 28 35 

15 บ่มั่น 1 1.25 

16 ปอเรือง 194 242.5 

17 แซะ 55 68.75 

18 ถ่อน 124 155 

19 ดีหม ี 21 26.25 

20 ปอแต๊บ 18 22.5 

21 ต้ม 34 42.5 

22 ลิ นช้าง 2 2.5 

23 มะข้าว 47 58.75 

24 เสี ยว 254 192.5 
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25 ล้าไยป่า 31 38.75 

26 ปี้ 5 6.25 

27 เปล้า 3 3.75 

 
รวม 2,590 3,237.5 

พบพันธ์ุไม้อย่างน้อย 27 ชนิด 

ความหนาแน่น 3,238 ต้นต่อไร่ โดยพบพันธ์ุไม้ อันดับ 1.ปอสา 2.ข่อย  3.ก้างปลา 

 

ตารางแสดง ข้อมลูลกูไม ้

ล้าดับ ชนิด จ้านวน ความหนาแน่น 
1 ปอสา 94 1,880 
2 ไม้หัด 14 280 
3 ไม้เบาะเส้า 5 100 
4 ข่อย 104 2,080 
5 มะเดื่อ 12 240 
6 ประดู ่ 9 180 
7 ถ่อน 45 900 
8 ปอแต๊บ 68 1,360 
9 ก้างปลา 104 2,080 
10 จ ้า 8 160 
11 สาบเสือ 50 1,000 
12 ชุมแสง 2 40 
13 สะเดา 2 40 

พบพันธ์ุไม้อย่างน้อย 13 ชนิด  

ความหนาแน่น 10,340 ต้นต่อไร่ โดยพบพันธ์ุไม้ อันดับ 1. ข่อยและก้างปลา 2. ปอสา 3. ปอแต๊บ 

 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

 รวมทั งหมด  4 แปลง    รวม 41,461 กิโลกรัม หรือ 16,584 กิโลกรมั (16.5 ตัน) ต่อไร่ ซึ่งพื นที่ป่าชุ่ม

น ้าบ้านทุ่งงิ วมี พื นที่  531 ไร่ สามารถกักเกบ็คารบ์อนเหนือผิวดินได้ 8,761.5 ตัน  
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ภาคผนวก 

 
ประมวลภาพกิจกรรมการสา้รวจ 

    
 

 
ภาพแสดง บรรยากาศการท้างานเก็บข้อมลูพันธ์ุไม ้


