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ค าน า 

 ป่าชุมชนบ้านบุญเรอืง หมู่ที ่2 เป็นหนึ่งของป่าชุ่มน ้าบุญเรอืง ซึง่เป็นพื้นทีชุ่่มน ้าในช่วงฤดูฝน (seasonal 

wetland) เนื่องจากเป็นทีพ่ ื้นทีร่าบลุม่รมิแมน่ ้าองิ ในฤดูฝนน ้าในแม่น ้าองิเอ่อลน้ตลิง่เขา้มาทว่มขงัในพืน้ทีป่่ารมิน ้า

ให้มสีภาพป่าชุ่มน ้าในฤดูฝน (seasonally flooded forest)  ซึง่จะมรีะบบนิเวศย่อยทัง้หนองน ้า บึง ร่องห้วย ฯลฯ 

กระจายในพื้นป่าชมุชนบ้านบุญเรอืง กลายเป็นพืน้ทีเ่พาะพนัธุ์ปลาแม่น ้าองิ ทีเ่ชือ่มโยงแมน่ ้าโขง ซึง่มคีวามส าคญั

ต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพนัธุ์ และอนุบาลปลา สตัวน์ ้าวยัอ่อนต่างๆ กอ่นทีจ่ะกลบัลงไปในแม่น ้าองิ และแม่น ้า

โขงต่อไป จากระบบนเิวศดงักลา่วทีม่นี ้าท่วมขงัในฤดูฝนและพืน้ทีแ่หง้ในชว่งฤดูแลง้ พบว่ามพีรรณพชื ตน้ไมห้ลาย

ชนดิปรบัต่อสภาพดงักลา่ว ดงันัน้การศกึษาโครงสรา้ง ความหลากหลายทางชนดิของต้นไม ้สภาพการทดแทนตาม

ธรรมชาตขิองลกูไม ้และไมห้นุ่ม รวมทัง้ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิ ความหลากหลายของสตัวป่์าทัง้สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ย

นม สตัว์ปีก สตัว์เลื้อยคลาน สตัว์สะเทนิสะเทนิบก ปลาและสตัว์น ้า ในพื้นทีป่่าชุมชนบุญเรอืงจงึมคีวามส าคญัใน

การเป็นขอ้มูลพื้นฐานทีจ่ะเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชุ่มน ้า ซึง่เป็นพื้นทีป่่าชุ่มน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่มน ้าองิราว 3,021 ไร ่

ดงันัน้โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิน่เพื่อการจัดการลุ่มน ้าองิอย่างยัง่ยนื   (โครงการ

อนุรกัษ์แม่น ้ าอิง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมือขององค์กรภาคไีด้แก ่

สถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่และอาเซยีน   ม.ราชภฏัเชยีงราย แผนงานประเทศไทย 

ศนูย์วนศาสตร์ชุมชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) มูลนิธแิม่น ้าเพือ่ชวีติ กลุ่มรกัษ์เชยีงของ สภาประชาชนลุ่มน ้าองิ 

และชมุชนบา้นบุญเรอืง ได้ส ารวจความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พชื สตัว ์ในวนัที ่10-13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ

น าเสนอแลกเปลีย่นขอ้มูล พรอ้มทัง้การแลกเปลีย่นแนวทางในการจดัการพื้นที ่ซึง่ได้สรุปและจดัท าเอกสารเรือ่ง 

คณุคา่ ความหลากหลายทางชวีภาพและแนวทางการจดัการพื้นที ่เพือ่ทีจ่ะน าไปใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจ และเหน็

ความส าคญัของระบบนิเวศป่าชุ่มน ้าทัง้ชุมชน สถาบันการศกึษา สงัคมสาธารณะ และสามารถน าไปใช้ในการ

วางแผนทีจ่ะจดัการพืน้ทีป่่าชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยนืในล าดบัต่อไป  

 

โครงการอนุรกัษ์แม่น ้าองิ 

พ.ศ. 2558 
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1. หวัใจแห่งลุ่มน ้าอิง...ป่าบุญเรือง 

ลุ่มน ้าองิเป็นลุ่มน ้าสาขาของน ้าโขงมเีนื้อที ่7,388 ตารางกโิลเมตร หรอื 4.6 ล้านไร่  มแีม่น ้าองิเป็น

แม่น ้าสายหลกัที่มตีน้น ้ามาจากดอยหลวงหรอืเทอืกเขาผปัีนน ้าจากป่าต้นน ้า 12 ล าห้วยไหลผา่นทีร่าบน้อย

ใหญ่ทีเ่ป็นชุมชนและพืน้ทีก่ารเกษตร ตัง้แต่อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมอืงพะเยา อ าเภอดอกค าใต ้อ าเภอภูกาม

ยาว อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา อ าเภอป่าแดด อ าเภอพาน อ าเภอพญาเมง็ราย อ าเภอเทงิ อ าเภอขนุตาล แลว้

ไหลลงสู่แม่น ้าโขงที่บ้านปากองิ ต าบลศรดีอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย รวมความยาวทัง้หมด

ประมาณ 260 กิโลเมตรที่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนจ านวนมากที่อยู่อาศยัริมน ้ า ซึ่งที่มีวฒันธรรม วิถีพึ่งพิง

ธรรมชาติและระบบการผลติที่หลากหลายทัง้ประมงพื้นบ้าน ท านา ท าสวน ท าไร่ นอกจากนี้ยงัพบระบบ

นิเวศที่ส าคญัในลุ่มน ้าทัง้ป่าบกทีเ่ป็นป่าตน้น ้า พืน้ทีชุ่่มน ้า และระบบนิเวศหนึ่งที่ส าคญั ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์คอื 

ป่าชุม่น ้าซึ่งจะพบตัง้แต่อ าเภอเทงิลงไปถงึอ าเภอเชยีงของทีบ่า้นปากองิ 

ชมุชนบุญเรอืงเป็นชมุชนเก่าแก่อายุกวา่ 200 ปี ตัง้อยู่ในตอนปลายของลุ่มน ้าองิซึ่งแม่น ้าจะคดเคีย้ว

เพราะมคีวามลาดชัน้น้อย เป็นทีร่าบแอ่งกะทะในหุบเขา จงึพบระบบนิเวศป่าชุม่น ้าบรเิวณรมิน ้าองิ ป่าชุม่น ้า

บา้นบุญเรอืงเป็นป่าชุม่น ้าผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่มน ้าองิโดยมเีนื้อที่ 3,021 ไร่ ปัจจุบนัชมุชนไดจ้ดัการในรูปแบบ

ป่าชุมชน  ผนืป่าดงักล่าวชุมชนได้ปกป้องพื้นที่ป่ามาตัง้แต่อดตีจากการเขา้มาของนายทุนโรงบ่มยาสูบ 

ปัจจุบนัป่าชุ่มน ้านี้ยงัมคีุณค่า ความส าคญัต่อวถิชีวีติของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย 

สมุนไพร  และแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์น ้ าในช่วงน ้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน ้า (seasonal 

wetland) และแก้มลิงธรรมชาต ิซึ่งท าให้พื้นที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวทิยาที่ผสมผสานระหว่าง

ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศแม่น ้า ในช่วงฤดูฝนจะมนี ้าท่วมขงัในป่าเนื่องจากเป็นที่พื้นที่ลุ่มน ้าท่วมขงั 

(flood plain ) จากน ้าล้นตลิง่ไหลเขา้ท่วมขงัในพืน้ทีป่่ารมิน ้า ส่งผลให้มรีะบบนิเวศย่อยทัง้หนองน ้า บงึ ร่อง

หว้ย กระจายในพืน้ป่าชุมชนบา้นบุญเรอืง กลายเป็นพืน้ทีเ่พาะพนัธุป์ลาแม่น ้าองิ ที่เชือ่มโยงแม่น ้าโขง ซึ่งมี

ความส าคญัต่อการเป็นแหล่งวางไข ่เพาะพนัธุ ์และอนุบาลปลา สตัวน์ ้าวยัอ่อนต่างๆ ก่อนทีจ่ะกลบัลงไปใน

แม่น ้าองิ และแม่น ้าโขงต่อไป จากระบบนิเวศดงักล่าวที่มีน ้าท่วมขงัในฤดูฝนและพื้นที่แห้งในช่วงฤดูแล้ง 

พบวา่มพีรรณพชื ต้นไม้หลายชนิดปรบัต่อสภาพดงักล่าว ดงันัน้การค้นควา้ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานทัง้ลกัษณะ

ทางนิเวศวทิยา การจ าแนกสงัคมพืช โครงสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่า ความหลากหลายของชนิดพืช 

สตัวป่์า สตัวน์ ้า รวมทัง้องค์ความรู้ ภูมปัิญญา และรูปแบบการพึ่งพงิใชป้ระโยชน์จากป่าชุ่มน ้าจงึเป็นเรื่อง

ส าคญั เร่งด่วนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน ยกระดับการจดัการป่าชุ่มน ้ าที่เป็นผืนใหญ่ที่สุดในลุ่มน ้าอิง 

เปรยีบเสมอืน “หวัใจแห่งลุ่มน ้าองิ” ร่วมกนัระหวา่งภาคตี่างๆ ต่อไป 
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2. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าบุญเรือง...ขมุทรพัยข์องท้องถ่ินทีมีคณุค่าระดบัสากล 

2.1 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ และถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสตัวฺป่า 

ผลจากส ารวจป่าชุ่มน ้าหมู่ที่ 2 ในต าบลบุญเรอืง โดยมเีนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ จากผนืป่า 3,021 

ไร่ของทัง้ต าบล  ที่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน ้า (seasonal wetland) และแก้มลงิธรรมชาติ โดยจะมนี ้ าจาก

แม่น ้าองิไหลเอ่อเขา้พืน้ทีใ่นชว่งเดอืนกรฏาคมถงึเดอืนสงิหาคมซึ่งมคีวามลกึอยูระหวา่ง 1 เมตร ถงึ 3 เมตร 

จงึมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวทิยาทีผ่สมผสานระหวา่งระบบนิเวศป่าไมแ้ละระบบนิเวศแม่น ้า  ท าให้มี

ความหลากหลายของระบบนิเวศทัง้สังคมพืช หรือป่าไม้ที่สามารถแบ่งสังคมพืชออกเป็น 3 ประเภท 

กล่าวคอื สงัคมป่าข่อยชุมแสงเด่น (สงัคมพชืทนน ้าท่วมขงั) สงัคมป่าชุ่มน ้าปนเบญจพรรณมไีผ ่และสงัคม

พชืป่าเบญจพรรณ โดยพบความหลากหลายของตน้ไมอ้ยา่งน้อย 60 ชนิด รายละเอยีดตามตารางภาคผนวก

ที ่1  

ป่าชุ่มน ้า  ป่าข่อยชุมแสง

ป่าชุ่มน ้าปนเบญจพรรณปน ผ่

ป่าเญจพรรณ 

 

ภาพท่ี 1 การกระจายของสงัคมพชื 3 สงัคม  
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ภาพท่ี 2 สงัคมพชืป่าขอ่ย-ชมุแสง 1 ใน 3 สงัคมพชืในพืน้ที ่ทีม่คีุณสมบตัทินน ้าท่วมขงั 

 

เนื่องจากพืน้ทีป่่าดงักล่าวเป็นพืน้ทีชุ่ม่น ้าเชือ่มต่อกบัแม่น ้า ชมุชนจ าแนกระบบนิเวศย่อยในพืน้ทีป่่า

ชุม่น ้าและระบบนิเวศแม่น ้าออกเป็นระบบนิเวศย่อย 8 ประเภท ได้แก่ ฮ่อง ห้วย ดอน วงั ญ่าน หาดทราย 

หนอง และบวก  ซึ่งเป็นถิน่ที่อยู่อาศยัทีส่ าคญัของสตัวโ์ดยเฉพาะปลา สตัวส์ะเทนิสะเทนินก และนกต่างๆ

โดยมรีายละเอยีดของระบบนิเวศต่างๆ 

1) ฮ่อง 

เป็นทางน ้าทีไ่หลเชือ่มระหว่างแม่น ้าองิกบัหนองน ้าต่างๆในบรเิวณพืน้ทีป่่าชุ่มน ้า ท าให้น ้าสามารถ

ไหลเขา้-ออกได้ ฮ่องมคีวามกวา้งตัง้แต่ 2-6 เมตร ความยาวเป็นไปตามทางน ้าแต่ละทีไ่ม่เท่ากนั ในชว่งฤดู

น ้าหลาก เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม น ้าจากแม่น ้าองิจะไหลเอ่อเขา้ตามฮ่องไปยงัหนองต่างๆเตม็พื้นที ่และ

ชว่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน แม่น ้าองิน ้าเริม่ลดระดบั น ้าจากหนองต่างๆ ลดลงตามล าดบั ไหลคนืสู่แม่น ้า

องิ เมื่อระดบัน ้าองิลดต ่าลงกว่าฮ่อง น ้าจากหนองและแม่น ้าองิจะไหลขาดออกจากกนั ในฮ่องน ้ากจ็ะแห้ง

ขอดไปทัง้หมด 
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 ในช่วงน ้าหลากคอืชว่งเดยีวกนักบัการอพยพของปลา ปลาจากแม่น ้าองิจะเดนิทางผ่านฮ่องเขา้ไป

วางไข่ในหนองน ้า และอพยพกลบัในช่วงน ้าลง ปลาส่วนใหญ่อพยพกลบัลงแม่น ้าและบางส่วนอาศยัอยู่ ใน

พืน้ที่หนอง ฮ่องที่มปีลาอพยพเขา้มากที่สุดคอื ฮ่องมุ้น ฮ่องไห้ ฮ่องสะเบง็ เนื่องจากฮ่องดงักล่าวมลี าห้วย

และน ้าจากทุ่งนาไหลมาสมทบ จงึมปีรมิาณน ้าจ านวนมากไหลผ่านฮ่อง ปลาที่พบไดแ้ก่ ปลาคา้ว เพี้ย กด 

หลมิ ดุก และปลาบอก ในพืน้ทีป่่าชุม่น ้าบา้นบุญเรอืงม ีฮ่องทัห้มด 11 ฮ่อง ไดแ้ก่ ฮ่องหนองหลวง ฮ่องปู่ อนิ 

ฮ่องหมด ฮ่องหนองตน้ปนู ฮ่องไห ้ฮ่องสะเบง็ ฮ่องผกัใฝ่ ฮ่องหว้ยซ้อ ฮ่องมุน้ ฮ่องหนองชา้งต่าง ฮ่องหนอง

กวาง 

2)  ห้วย 

เป็นทางน ้าทีไ่หลจากพื้นทีต่้นน ้าบนดอยสูงไหลลงแม่น ้าองิ เป็นล าห้วยสาขาที่ไหลลงมาเตมิน ้าให้

แม่น ้าองิและไหลตลอดทัง้ปี บรเิวณป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรอืงมหี้วยสาขาที่ส าคญั  คอื ห้วยแกง ห้วยซ้อ ห้วย

แก่น หว้ยเหลก็ และหว้ยแม่ต ๋า  ห้วยแกงไหลจากเทือกเขาดอยยาว ทางทิศตะวนัออกของหมู่บ้าน ส่วน

หว้ยซ้อ  ห้วยแก่น หว้ยเหลก็ และห้วยแม่ต ๋า ไหลมาจากทางทศิตะวนัตก แถบบ้านซ้อและเขตอ าเภอพญา

เมง็ราย  

 ตอนปลายของห้วยซ้อแตกแขนงเป็น 3 สายย่อย สายที ่1คอืฮ่องซ้อไหลลงน ้าองิ สายที่ 2 ไหลรวม

กบัห้วยแก่น ไหลลงแม่น ้าองิผ่านฮ่องไห้ สายที่ 3 ไหลรวมกบัห้วยเหล็ก ห้วยแม่ต ๋า ไหลลงแม่น ้าองิผ่าน

ฮ่องมุน้ รมิห้วยต่างๆ พบพชือาหาร เช่น ผกักูด ผกัหนาม ผกัแว่น ผกัหนอก เป็นต้น ส่วนปลา มีปลากัง้ 

ปลาซวิ ปลาปก และปลาขนาดเลก็ต่างๆ 

3)  ดอน 

ดอน เป็นพืน้ทีโ่ผล่พน้น ้าใหเ้หน็ในชว่งฤดูแลง้ เดอืนมนีาคม-เมษายน อยู่รมิฝัง่ดา้นใดดา้นหรอื หรอื

อยู่กลางล าน ้าองิ ในชว่งฤดูฝนน ้าท่วมพื้นทีจ่มหายไปทัง้หมด บรเิวณดอนส่วนใหญ่เป็นทราย กรวดขนาด

เลก็ ขนาดกลาง จากการพดัพามาตามกระแสน ้าในชว่งน ้าหลาก จะโล่งเตยีน มสีตัวจ์ าพวกนกอาศยัเดนิหา

กนิรมิฝัง่ และชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่หาปลา ด้วยวธิีลากแน่ง ไล่แน่ง ปักเบ็ด หว่านแห ตกจ ๋า และพกัผ่อน

หย่อนใจ เพราะพื้นที่ชายน ้าตามดอนต่างๆ เป็นกรวด ทราย เรยีบ ไม่มอีุปสรรคต่อการหาปลาและมปีลา

ขนาดเลก็หลากหลายชนิด เขา้มาอยู่อาศยัรมิดอนทีม่รีะดบัน ้าไม่ลกึมากนกั 

 พชืผกัที่พบบรเิวณดอนส่วนใหญ่เป็นพชืล้มลุก และพชืทนน ้าท่วมหลาก เช่น ผกัหม สเีสยีด ขีก้วาง 
เหง้าแห ต้นไคร้น ้ า เป็นต้น และดอนยงัเป็นพื้นที่อาศยัของแมลงต่างๆ อกีด้วย ชาวบ้านจะลงไปขุดหา
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จิง้หรดี จะมมีากในพืน้ที่ดอน นอกจากนัน้ กรวด หนิ ทราย บรเิวณดอน ชาวบา้นจะน ามาใชใ้นงานก่อสรา้ง
ของชมุชน ดอน ทีพ่บในพืน้ทีแ่ม่น ้าองิแถบบา้นบุญเรอืง มทีัง้หมด 11 ดอน คอื ดอนขอนถ่อน ดอนสวนคา 
ดอนวงัยาว ดอนค าอ้าย ดอนวงัไผ่ ดอนฮ่องไห้ ดอนสะเบง็ ดอนวงัปลากงั ดอนวงัมุ้น ดอนวงัหลวง และ
ดอนวงัถาลา้ (เป็นดอนหนิ)  

 

ภาพท่ี 3 แสดงจดุทีเ่ป็นระบบนิเวศพืน้ทีด่อน (สนี ้าเงนิ) 

4) วงั 

เป็นพื้นที่น ้ านิ่งในแม่น ้ าอิง ในช่วงฤดูน ้ าหลากมีความลึกประมาณ 10-15 เมตร ช่วงฤดูแล้ง 

ประมาณ 3-5 เมตร ความยาวประมาณ 200-300 เมตร ทอ้งน ้าเป็นดนิ กลุ่มกอ้นหนิ ขอนไม ้และตอไม้ ซึ่ง

เป็นพืน้ทีเ่หมาะทีป่ลาจ านวนมากเขา้มาอยู่อาศยั รมิฝัง่ทัง้สองดา้นเป็นตลิง่ชนั ระดบัน ้ามคีวามลกึเสมอทอ้ง

น ้า มป่ีาอ้อ ป่าแขมขึน้ปกคลุม รวมถงึต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นกุ่ม มะเดื่อ ฉ าฉา ข่อย ชุมแสง กว๋าว ถ่อน และ

ลมแลง้ 

 บรเิวณวงั ชาวบ้านใชเ้ป็นพื้นที่หาปลา โดยใชเ้ครื่องมอืเช่น แน่งลาก แหใหญ่ ตุ้มปลากด กระตัม๊

(ไซลัน่) เบ็ดปัก เนื่องจากเป็นพื้นที่น ้ าลึกจึงต้องใช้เครื่องมือหาปลาขนาดใหญ่และมีเรอืช่วยในการวาง

เครื่องมอืต่างๆ ส่วนใหญ่ คนหาปลาจะเป็นผูช้าย ผูห้ญงิมสี่วนน้อยมาก ปลาทีจ่บัไดเ้ป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น 

ปลาคา้ว เพีย้ กด ตองเบอ้ เป็นตน้ วงัทีพ่บบรเิวณแม่น ้าองิแถบบา้นบุญเรอืง มทีัง้หมด 8 วงั คอื วงัยาว วงั

ไผ ่วงัสะเบง็ วงัมุน้ วงัฮ่องไห ้วงัถาลา้ วงัปลากงั และวงัหลวง 
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ภาพท่ี 4 แสดงจดุทีเ่ป็นระบบนิเวศพืน้ทีว่งั (สเีหลอืง) 

5) ญ่าน 

เป็นพืน้ทีน่ ้านิ่ง น ้าไหลเอื่อยๆ ไม่แรงมากนกั ทอ้งน ้าเป็นดนิ ทราย เรยีบสม ่าเสมอ มบีางจุดที่เป็น

หลุมลกึ และมกีิง่ไม้ ขอนไม ้ตอไม้ โขดหนิ ญ่านเป็นพืน้ที่รอยต่อตรงกลางระหวา่งวงักบัหาด หรอืระหวา่ง

หาดกบัวงั ชว่งฤดูน ้าหลากลกึประมาณ 3-5 เมตร ฤดูแลง้ 1-1.5 เมตร ยาวประมาณ 300 - 500 เมตร  

ญ่านเป็นพื้นที่ส าคญัของคนหาปลา เนื่องจากมรีะดบัพอดทีัง้ในช่วงฤดูน ้าหลากและฤดูแล้ง เป็นที่

หากนิของปลาเกอืบทุกชนิด เพราะสามารถเคลื่อนยา้ยหากนิ และอยู่อาศยัลงไปยงัหาดและวงั ไดส้ะดวก 

ชาวบ้านใชเ้ครื่องมอืหาปลา ประเภท เบ็ดปัก กระตัม้(ไซลัน่) บัง้ปลากด แน่งใส่(ใส่ดกัปลาในช่วง

กลางคนื) จ ๋า  คนหาปลาทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิใชเ้ป็นพืน้ทีห่าปลาร่วมกนั  

ปลาและสตัวน์ ้าทีพ่บ ปลาเกอืบทุกชนิดสามารถพบไดต้ลอดทัง้ปี ส่วนสตัวน์ ้า เชน่ หอยขม หอยอี่

แงบ หอยเสยีม หอยเชอรี ่พบมากบรเิวณญ่าน เนื่องจากรมิฝัง่เป็นดนิโคลน เหมาะกบัการอยู่อาศยัของหอย

ต่างๆ ญ่าน ทีพ่บบรเิวณแม่น ้าองิแถบบา้นบุญเรอืง มทีัง้หมด  9 ญ่าน คอื ญ่านขอนถ่อน ญ่านสวนคา ญ่าน

ค าอา้ย ญ่านตา้ติบ๊ ญ่านหวัหมู ญ่านขอนอา้ย ญ่านเก๊าเสีย้ว ญ่านป่าออ้ และญ่านขอน 

6) หาดทราย หรือดอนทราย 
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เป็นบรเิวณทีน่ ้าไหลแรง และเป็นส่วนทีแ่คบสุดของล าน ้า พืน้ท้องน ้าเป็นหนิ กรวดขนาดกลาง และ

ทราย ช่วงฤดูน ้าหลาก ลกึประมาณ 1-1.5 เมตร ฤดูแล้ง ประมาณ 50 เซ็นตเิมตร ยาว ประมาณ 50-100 

เมตร ช่วงฤดูน ้าหลากไม่สามารถใชพ้ื้นที่หาปลาไดเ้นื่องจากน ้าไหลแรงมาก พชืที่พบบริเวณนี้ เป็นจ าพวก

ตน้ไครน้ ้าทีท่นต่อแรงน ้าและน ้าทว่มได ้ปลาทีพ่บบรเิวณหาด คอื ปลาบอก มนั กด สะป๊าก หนามบี ้มะแป๊บ 

แกด จอนทราย กุง้ และปลาอี่มอน เป็นตน้ ชาวบ้านใชเ้ครื่องมอืปลาในการหาปลา เชน่ แน่งเลก็ แห จ ๋า หงิ 

และแซะ หาดตามจุดต่างๆชาวบา้นสามารถเดนิขา้มฝัง่แม่น ้าบรเิวณนี้ไดช้ว่งฤดูแลง้ 

7) หนอง 

เป็นพื้นที่น ้าขงัขนาดใหญ่ มนี ้ าขงัตลอดปี รบัน ้าจากแม่น ้าองิ และห้วยสาขา ในช่วงฤดูน ้าหลาก 

และรบัน ้าจากน ้าฝน ขนาดของหนองแต่ละทีม่ขีนาดไม่เท่ากนั ใหญ่ เลก็ตามพืน้ทีเ่หมาะสม บางหนองมฮี่อง

ไหลเชือ่มต่อกนั น ้าสามารถไหลเขา้-ออกเชือ่มกนัได ้ชว่งฤดูฝน มคีวามลกึประมาณ 1.5-2 เมตร ฤดูแลง้ลกึ

ประมาณ 30-50 เซน็ตเิมตร  

หนองเป็นพืน้ทีว่างไขข่องปลานานาชนิดและเลีย้งลูกปลาวยัอ่อน ก่อนอพยพลงสู่แม่น ้าองิ บางส่วน

อยู่อาศยัหากนิในหนองน ้าตามเดมิ ปลาทีพ่บ เชน่ ปลาหลมิ จะล ิดุก สะเดด็ สะลาก บอก ชะโด ค้าว ตอง

เบ้อ กระดี่ เล้ย บู่ เอี่ยน หอย ปู และกุ้ง นกที่พบบรเิวณหนอง คือ นกกวกั ไก่น ้ า เป็ดซ่อม นกยาง นก

ปากห่าง เป็นตน้ ผกัทีพ่บบรเิวณหนอง เช่น บวัลอย สะโน ผกับุง้ ผกักระเฉด ผกัจุ่มปา ผกัแวน่ และเตา 

หนอง ที่พบบรเิวณแม่น ้าองิแถบบ้านบุญเรอืง มทีัง้หมด  31 หนอง คอื หนองปลาขาว หนองปลา

กงั หนองผกัใฝ่หนองปลาสะเดด็ หนองชา้งต่าง หนองไฟไหม ้หนองป่าแฝก หนองกวาง หนองปลาโอ่ หนอง

แซะ หนองอ า หนองกบ หนองขวาง หนองควร หนองอ้อ หนองต้นเคราะห์ หนองขาเหล่า หนองบวัหลวง 

หนองไครไ้หว หนองจลีี ้หนองปู่ งอ หนองบวัหนองกาแฝก หนองป่าออ้ หนองปู่ อนิ หนองหญ้าไซ หนองไคร้

ไหว หนองหลวง หนองออ้ หนองชมุแสง และหนองตน้ปนู 
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ภาพท่ี 5 แสดงจดุทีเ่ป็นระบบนิเวศน์พืน้ทีห่นองและบวก (สมี่วง) 

8)  บวก 

เป็นพื้นทีน่ ้าขงัขนาดเลก็ มนี ้าขงัไม่ตลอดทัง้ปี แหง้ขอดทัง้หมดในช่วงฤดูแลง้ รบัน ้าจากน ้าฝนเป็น

หลกั หรอืรบัน ้าจากการท่วมหลากท่วมป่าทัง้ผนื จากแม่น ้าองิ ขนาดของบวกแต่ละบวกมขีนาดเลก็ๆ ตาม

พืน้ทีเ่หมาะสม บวกทีม่ขีนาดใหญ่สุด พืน้ทีป่ระมาณ 1-2 ไร่ บวกไม่มฮี่องน ้าไหลเชือ่มต่อกบัจุดอื่นๆ ฤดูฝน

มคีวามลกึประมาณ 20-30 เซน็ตเิมตร ผกัทีพ่บในบวก เชน่ ผกัสเีสยีด ผกัหม ผกัเปียว และเตา นกทีพ่บหา

กนิบรเิวณ บวก คอื นกกวกั นกยาง เป็ดน ้า และนกกระปดู เป็นตน้ 

 ปลาทีพ่บในบวก เชน่ ปลาซวิ ปลาบอกสรอ้ย ปลาสะเดด็ ปลาสะลาก ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาเอีย่น 

ป ูและกุ้ง ปลาทัง้หมดทีพ่บเป็นปลาขนาดเลก็  ชาวบ้านใชว้ธิหีาปลาดว้ยการ ก๊อนบวก มอีุปกรณ์ หงิ สุ่ม 

และจ ๋า บวก ที่พบบรเิวณแม่น ้าอิงแถบบ้านบุญเรอืง มทีัง้หมด 7 บวก คอื บวกหนานก ่า บวกปู่ เฒ่าเมอืง

แกว้ บวกลกึ บวกทุ่งยาว บวกควายปู่ ต๋า บวกลุงผดั และบวกไมทุ้ง 
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ตารางท่ี  1 ความหลากหลายของสงัคมพชืและระบบนิเวศย่อย (ถิน่ทีอ่ยู่อาศยั) ในพืน้ที่ 

สงัคมพืช ลกัษณะ ถ่ินท่ีอยู่อาศยัพืช-สตัวท่ี์เฉพาะ 
(Habitat) 

การใช้ประโยชน์ของชมุชน 

สงัคมพืชป่าข่อย
ชมุแสง 
 

ริมฝัง่แม่น ้ ามีพืชที่ทนน ้ าขงัทัง้ต้นไม้
ได้แก่ ข่อย ชมุแสง มเีถาวลัยม์าก พบ
พืชพวกคล้า 7 ข้อ เฟิร์น ขึ้นตามพื้น
ป่า พื้นป่าสะสมของเศษซากไม้ ใบไม้
หนา 

สตัว:์ เสอืปลา อเีหน็ แมวดาว นกกนิ
ปลาต่างๆ  
พชื:  ตน้คลา้ กุ่มน ้า มะเดื่อ 

หาปลา เก็บผักเช่น ผักกูด ยอดเดา ต้นคล้า 7 ข้อ 
(แหย่ง) ยอดกุ่มน ้า เกบ็หาไม้ฟืน เห็ดป่า และต่อ พืช
สมุนไพร 

สงัคมพชืป่าขอ่ย-
ชมุแสงมไีผ ่
 

พบพืชที่ทนน ้ าท่วมเหมือนสังคมพืช
แบบที ่1 แต่พบไผส่สีุก ไผป่่าขึน้ปะปน
จ านวนมาก 

สตัว์: เสอืปลา อีเห็น ผึ้ง ต่อ  นกทุก
ชนิด 
พชื: ไผส่สีุก ไผป่่า  

เกบ็หาหน่อไม้ ผกัปู่ ย่า เหด็ป่า เกบ็ไมฟื้น ไมไ้ผเ่พื่อใช้
สอย เกบ็หารงัต่อ น ้าผึง้ป่า เกบ็หายาสมุนไพร 

 สังคมพืชเบญจ
พรรณมไีผ ่
 

เป็นสงัคมพืชที่มขี ึน้บรเิวณที่ดอนมนี ้า
ท่ วมหลากระยะสัน้ จะพบต้นไม้ที่
หลากหลายมากกว่าสงัคมพชืแบบที่ 1 
และ 2  

สตัว:์ อเีหน็ ตุ๋น กระรอก กระแต แมว 
นกทุกชนิด 
พชื: เกด็แดง อนิทนิล พลบัพลา  

เกบ็หา ผกัมว้นหมู ผกักระโดน บุก ดอกก้านใบ หวาย
ขม เหด็ป่าต่างๆ  ผลไมป่้ามะขามป้อม มะแกวน๋ 

ระบบนิเวศ
แหล่งน ้าย่อย 

ลกัษณะ ถ่ินท่ีอยู่อาศยัพืช-สตัวท่ี์ส าคญั การใช้ประโยชน์ของชมุชน 

1. ฮ่อง เป็นทางน ้าทีไ่หลเชือ่มระหวา่งแมน่ ้าองิ
กบัหนองน ้าต่างๆในพืน้ทีป่่าชุม่น ้า ท า
ให้น ้ าสามารถไหลเข้า-ออกได้ ฮ่องมี
ความกวา้งตัง้แต่ 2-6 เมตร ในช่วงฤดู
น ้าหลาก เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 

ปลาค้าว เพี้ย กด หลมิ ดุก และปลา
บอก 

หาปลา เกบ็ผกักูด ผกัหนาม ผกัแวน่ ผกัหนอก 
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2. หว้ย เป็นทางน ้ าที่ไหลจากพื้นที่ต้นน ้ าบน
ดอยสูงไหลลงแม่น ้าองิ ลงมาเตมิน ้าให้
แม่น ้าองิและไหลตลอดทัง้ปี 

ผกักูด ผกัหนาม ผกัแว่น ผกัหนอก 
ปลากัง้ ปลาซิว ปลาปก และปลา
ขนาดเลก็ต่างๆ 

หาปลา เกบ็ผกักูด ผกัหนาม ผกัแวน่ ผกัหนอก 

3. ดอน พื้นที่โผล่พ้นน ้ าให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง 
เดอืนมนีาคม-เมษายน อยู่รมิฝัง่ดา้นใด
ดา้นหรอื หรอือยู่กลางล าน ้าองิ ในช่วง
ฤดูฝนน ้าท่วมพื้นที่จมหายไปทัง้หมด 
บรเิวณดอนส่วนใหญ่เป็นทราย กรวด
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง จากการพดัพา
มาตามกระแสน ้าในชว่งน ้าหลาก 

สตัวจ์ าพวกนกอาศยัเดนิหากนิรมิฝัง่ 
ปลาขนาดเลก็หลากหลายชนิด เขา้มา
อยู่อาศัยริมดอนที่มีระดับน ้ าไม่ลึก
พชืผกัที่พบเป็นพชืล้มลุก และพชืทน
น ้าท่วมหลาก เช่น ผกัหม สีเสียด ขี้
กวาง เหงา้แห ตน้ไครน้ ้า 

หาปลา เก็บผกั ขุดหาจิ้งหรีด จะมีมากในพื้นที่ดอน 
นอกจากนัน้ กรวด หนิ ทราย บรเิวณดอน ชาวบ้านจะ
น ามาใชใ้นงานก่อสรา้งของชมุชน ดอน 

4. วงั พื้นที่น ้ านิ่งในแม่น ้ าอิง ในช่วงฤดูน ้ า
หลากมคีวามลกึประมาณ 10-15 เมตร 
ชว่งฤดูแล้ง ประมาณ 3-5 เมตร ความ
ยาวประมาณ 200-300 เมตร ท้องน ้ า
เป็นดิน กลุ่มก้อนหิน ขอนไม้ และตอ
ไม ้

ปลาค้าว ปลาเพี้ย ปลากด ปลาตอง
เบ้อ ป่าอ้อ ป่าแขม ต้นกุ่ม มะเดื่อ 
ฉ าฉา ขอ่ย ชมุแสง กวา๋ว ถ่อน 

หาปลา โดยใช้เครื่องมือเช่น แน่งลาก แหใหญ่ ตุ้ม
ปลากด กระตัม๊(ไซลัน่) เบด็ปัก เนื่องจากเป็นพื้นที่น ้ า
ลกึจงึตอ้งใชเ้ครื่องมอืหาปลาขนาดใหญ่และมเีรอืชว่ยใน
การวางเครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่ คนหาปลาจะเป็น
ผูช้าย ผูห้ญงิมสี่วนน้อยมาก ปลาทีจ่บัไดเ้ป็นปลาขนาด
ใหญ่ 

5. ญ่าน พื้นที่รอยต่อตรงกลางระหว่างวงักับ
หาด ช่วงฤดูน ้าหลากลกึประมาณ 3-5 
เม ต ร  ฤ ดู แ ล้ ง  1-1.5 เม ต ร  ย า ว
ประมาณ 300 - 500 เมตร น ้านิ่ง ไหล
เอื่อยๆ ท้องน ้ าเป็นดิน ทราย เรียบ
สม ่าเสมอ มบีางจุดที่เป็นหลุมลกึ และ
มกีิง่ไม ้โขดหนิ  

ปลาและสัตว์น ้ าที่พบ ปลาเกือบทุก
ชนิดสามารถพบได้ตลอดทัง้ปี ส่วน
สตัวน์ ้า เช่น หอยขม หอยอีแ่งบ หอย
เสยีม หอยเชอรี ่

พืน้ทีส่ าคญัของคนหาปลาทัง้ชายหญงิ เนื่องจากมรีะดบั
พอดทีัง้ในช่วงฤดูน ้าหลากและฤดูแลง้ เป็นทีห่ากนิของ
ปลาเกอืบทุกชนิด 
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6. หาดทราย บริเวณที่น ้ าไหลแรง และเป็นส่วนที่
แคบสุดของล าน ้ า พื้นท้องน ้ าเป็นหิน 
กรวดขนาดกลาง และทราย ช่วงฤดูน ้า
หลาก ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร ช่วง
ฤดูน ้าหลากน ้าไหลแรงมาก 

พชืที่พบตน้ไครน้ ้าที่ทนต่อแรงน ้าและ
น ้าท่วมได้ ปลาที่พบบริเวณหาด คือ 
ปลาบอก มนั กด สะป๊าก หนามบี้ มะ
แป๊บ แกด จอนทราย กุ้ง และปลาอี่
มอน 

หาปลา ดกักุง้  
 

7. หนอง พื้นที่น ้าขงัขนาดใหญ่ มีน ้าขงัตลอดปี 
รบัน ้าจากแม่น ้าองิ และหว้ยสาขา 

เป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของปลา 
เชน่ ปลาหลมิ จะล ิดุก สะเดด็ สะลาก 
บอก ชะโด ค้าว ตองเบ้อ กระดี่ เล้ย 
บู่ เอี่ยน หอย ปู และกุ้ง พบนกกวกั 
ไก่น ้ า เป็ดซ่อม นกยาง นกปากห่าง 
พืชที่พบ บัวสาย สะโน ผักบุ้ง ผัก
กระเฉด ผกัจุ่มปา ผกัแวน่ และเตา 

เกบ็หาผกับวัสาย เตา ผกัน ้าต่างๆ หาปลา ดกัปลาไหล 
(เอีย๋น)  ดกักุง้   

8.  บวก พื้นที่น ้ าขงัขนาดเลก็ มนี ้ าขงัไม่ตลอด
ทัง้ปี แห้งขอดทัง้หมดในช่วงฤดูแล้ง 
รบัน ้ าจากน ้ าฝนเป็นหลัก หรือรบัน ้ า
จากการท่วมหลากท่วมป่าทัง้ผนื จาก
แม่น ้ าอิง ขนาดของบวกแต่ละบวกมี
ขนาดเลก็ๆ ตามพื้นทีเ่หมาะสม บวกที่
มขีนาดใหญ่สุด พืน้ทีป่ระมาณ 1-2 ไร่ 

ผกัสีเสียด ผกัหม ผกัเปียว และเตา 
นกทีพ่บ นกกวกั นกยาง เป็ดน ้า และ
นกกระปูด เป็นต้น ปลาที่พบ ปลาซิว 
ปลาบอกสร้อย ปลาสะเด็ด ปลาสะ
ลาก ปลาหมอ ปลาสลดิ ปลาเอี่ยน ป ู
และกุ้ง ปลาทัง้หมดที่พบเป็นปลา
ขนาดเลก็ 

เกบ็ผกัน ้า หาปลาขนาดเลก็ กบ เขยีด อึง่อ่าง  
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จากความหลากหลายของสงัคมพืชและระบบนิเวศย่อยท าให้พื้นที่ป่าชุ่มน ้าบุญเรืองมีพบความ

หลากหลายทางสงัคมพชื ถิน่ที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า (habitat) ส่งผลให้เกดิความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์

จากการส ารวจเบื้องตน้พบชนิดพนัธุ์ทัง้พชื สตัวอ์ย่างน้อย 276 ชนิด โดยจ าแนกออกต้นไม้ 60 ชนิด สตัว ์

216 ชนิด (การศกึษาครัง้นี้ไม่รวมแมลงอื่นๆ นอกจากตวัต่อ) โดยในกลุ่มสตัวท์ี่พบมากทีสุ่ดคอืจ านวกนกก

วา่ 90 ชนิด รองลงมาคอื ปลา 87 ชนิด (ไม่รวมปลาต่างถิน่) สตัวเ์ลือ้ยคลาน 13 ชนิด สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิ

บก 13 ชนิด สตัวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิดโดยพบวา่ชนิดทีม่ี่ความส าคญัคอื เสอืปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้

สูญพันธุ์ นาก สถานภาพใกล้ถูกคุกคามตามสถานภาพของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 

นอกจากนี้ยงัพบวา่ป่าชุม่น ้าแห่งนี้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์คอื พบชนิดต่อ 5 ชนิด และมกีารกระจายของรงัต่อ

ค่อนขา้งหนาแน่น ซึ่งจะไม่ค่อยพบในป่าบกทัว่ไป ซึ่งน่าสนใจว่าเหตุปัจจยัอะไรที่ท าให้ต่อมาอยู่อาศยัใน

พืน้ทีน่ี้มาก  

 

ตารางท่ี 2 ความหลากหลายทางชนิดพนัธุพ์ชื สตัวป่์าในพืน้ทีป่่าชมุชนบา้นบุญเรอืง 

ประเภท จ านวนชนิดพนัธุท่ี์พบ ชนิดท่ีส าคญั 

ตน้ไม ้ 60 ขอ่ย ชมุแสง ทองกวาว เดื่อ (พชืเดน่ทนน ้าขงั 
เป็นอาหารสตัวป่์า และปลา) 

สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 6 เสอืปลา (ใกลสู้ญพนัธุ)์ นาก ชะมดแผงหาง
ปลอ้ง (ใกลถู้กคกุคาม) ตามสถานภาพ IUCN 

สตัวเ์ลีอ้ยคลาน 13 งูเห่าสยามพ่นพษิ (มแีนวโน้มจะสูญพนัธุ)์ ตาม
สถานภาพ IUCN 

สตัวปี์ก 90 ไก่ป่า เหยีย่วต่างๆ นกแขวก เป็ดแดง 
สตัวส์ะเทนิน ้า สะเทนิบก 13 อึง่อ่างบา้น (แหล่งอาหารของชาวบา้น) 
ปลา 87 ปลาคา้ว (ปลาจากล าน ้าโขงมขีนาดใหญ่) 
ต่อ 5 ??? 
ผึง้ ? ?? 

รวม 271  
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ภาพท่ี 6 ความหลากหลายของชนิดพนัธุต์น้ไม ้สตัวท์ีพ่บในพืน้ทป่ีาชุม่น ้า 

2.2 โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์และสภาพการทดแทนของป่า 

จากการส ารวจสงัคมพชืทัง้ 3 สงัคมพชื พบความหลากหลายของชนิดต้นไม้ 60 ชนิด และพบว่า

โครงสรา้งป่ามคีวามสมบูรณ์ มตีน้ไม้กระจายครบทุกชัน้ความโตมคีวามหนาแน่นอของตน้ไม้เฉลี่ย 122 ต้น

ต่อไร่ และมคีวามหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ภายใต้นิยามป่าเสื่อมโทรม 8 เท่า มกีารทดแทนลูกไม้ และไม้

หนุ่มในอตัราทีสู่งทีอ่ตัรา 2,204 และ 835 ตน้ต่อไร่ตามล าดบั  

 

 

ต้น ม,้ 60

สตัวเ์ลี้ยงลูกด้วย
นม, 8

สตัวปี์ก(นก), 90
สตัวเ์ลื้อยคลาน, 13

สตัวส์ะเทินน ้า
สะเทินบก, 13

ปลา, 87
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ภาพท่ี 7 การกระจายตามชัน้ความโตของตน้ไมโ้ดยรวม 

จากนิยาม “ป่าเสื่อมโทรม” ตามมต ิครม. ม.ิย. 2530  แกไ้ขเพิม่เตมิ 9 พ.ค. 2532 ระบุวา่ “ป่าเสื่อม

โทรมคือ ป่าที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก และป่านัน้ยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตาม

ธรรมชาต ิมลีูกไมข้นาดความโตสูงเกนิ 2 เมตร ขึน้ไปกระจายอยู่ทัว่พืน้ทีไ่ม่เกนิไร่ละ 20 ตน้ หรอืมไีมข้นาด

ความโตโดยวดัรอบล าต้นทีร่ะดบัความสูง 130 เซนตเิมตร ตัง้แต่ 50-100 เซนตเิมตรขึน้กระจายอยู่ทัว่พืน้ที่

ไม่เกนิไร่ละ 8 ต้น หรอืมไีม้ขนาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตรขึน้ไปกระจายอยู่ทัว่พื้นที่ไม่เกนิไร่ละ 2 ต้น 

หรอืพืน้ทีป่่าทีม่ไีมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว เมอืรวมกนัแลว้ตอ้งมจี านวนไม่เกนิไร่ละ 16 ตน้ต่อ

ไร่” ซึ่งผลจากการส ารวจสามารถน าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบตามเกณฑภ์ายใตน้ิยามไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบความหนาแน่นของตน้ไมข้องป่าชมุชนบุญเรอืงกบันิยามป่าเสื่อมโทรม 

เกณฑ ์ จ านวนต้นที่ส ารวจพบในพื้นที่
ส ารวจ  9,000 ตรม . ( 5.625 
ไร่) 

ความหนาแน่นป่าบุญ
เรอืง (ตน้ต่อไร่) 

ความหนาแ น่นของ
ต้น ไม้ต ามนิ ยาม ป่ า
เสื่อมโทรม (ตน้ต่อไร่) 

ลูกไม้ที่มีความสูงเกิน 
2 เมตร (ไมห้นุ่ม) 

354 ตน้ 63 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ ์3 เท่า 

ไม่เกนิ 20 ตน้ต่อไร่ 

ความโตวดัรอบระดบั
อก(GBH) 50-100 
เซนตเิมตร 

249 ตน้ 44 ต้นต่อไร มากกว่า
เกณฑ ์5.5 เท่า  

ไม่เกนิ 8 ตน้ต่อไร่ 

ความโตวดัรอบระดับ 95 ตน้ 17 ต้นต่อไร่ มากกว่า ไม่เกนิ 2 ตน้ต่อไร่ 
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อก (GBH) มากกว่า 
100 เซนตเิมตร 

เกณฑ ์8 เท่า  

รวมทัง้ 3 เกณฑ ์ 698 ตน้ 124 ตน้ต่อไร่ 
(มากกวา่เกณฑ ์8 
เท่า) 

ไม่เกนิ 16 ตน้ต่อไร่ 

 

จากผลของการศกึษาพบว่าป่าชมุชนบา้นบุญเรอืงมคีวามหนาแน่นสูงกวา่เกณฑ์ตามนิยามของป่า

เสื่อมโทรมทัง้ 3 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจ านวนลูกไม้ที่สูงกว่า 2 เมตรพบ 63 ต้นต่อไร่ มากกว่า

เกณฑ์ป่าเสื่อมโทรม 3 เท่า ความหน่าแน่นของตน้ไมท้ี่มคีวามโตวดัรอบที่ระดบัอก 50- 100 เซนตเิมตรพบ 

44 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 6 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ที่มคีวามโตวดัรอบที่ระดบัอก

มากกวา่ 100 เซนตเิมตร พบ 17 ต้นต่อไร่ และโดยรวมทัง้ 3 เกณฑก์พ็บวา่มคีวามหนาแน่นมากกวา่เกณฑ์

ป่าเสื่อมโทรม 8 เท่า รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 6 ดงันัน้สรุปได้วา่ป่าชุม่น ้าบ้านบุญเรอืงไม่ใชป่่าเสื่อม

โทรม  

สภาพการทดแทนตามธรรมชาตพิบว่ามีการทดแทนในอตัราที่สูงโดยพบว่ามีการทดแทนของไม้

หนุ่มกวา่ 23 ชนิด ในอตัรา 835 ตน้ต่อไร่  และการทดแทนของลูกไมอ้ย่างน้อย 11 ชนิด ในอตัรา 2,204 ตน้

ต่อไร่ โดยมกีารทดแทนในแต่ละโซนดงันี้  

ตารางท่ี 4 การทดแทนของไมห้นุ่มและลูกไมใ้นพืน้ที ่3 โซน 

โซนที ่ การทดแทนไมห้นุ่ม การทดแทนลกูไม ้
โซนที ่1 ป่าขอ่ย-
ชมุแสง (ป่าทน
น ้าขงั) 

พบการทดแทน 4 ชนิด ชนิดทดแทนมากคอื 
ขอ่ย ชมุแสง ไมเ้หมอืดและไมป้ี้ การทดแทน
ของไมห้นุ่มรวมทกุชนิด 720 ตน้ต่อไร ่

มีการทดแทน 2 ชนิดคือ ชุมแสง และ
ข่อย โดยมีอตัราการทดแทนรวม 1,920 
ตน้ต่อไร่ 

โซนที ่2 ตา้แฝก 
วงัไผ ่(ป่าเบญจ
พรรณมไีผป่น) 

พบการทดแทน 7 ชนิด ชนิดทีพ่บมากคอื
ชมุแสง ขอ่ย ขีม้ด โดยมอีตัราการทดแทนของ
ไมห้นุ่มรวมทกุชนิด 560 ตน้ต่อไร ่
 

พบทดแทนของลูกไม ้4 ชนิด ชนดิที่
ทดแทนมากทีส่ดุคอื ชมุแสง ขอ่ย ตน้
ผเีสือ้ โดยมอีตัราการทดแทนรวมทุก
ชนิด 2,426 ตน้ต่อไร ่

โซนที ่3 ป่าวงัออ้ 
(ป่าเบญจพรรณ) 

การทดแทนทัง้หมด 23 ชนิด ชนิดที่พบมาก
คือ ข่อย มะเย้ย จ้อล่อ มะกอม โดยมีอัตรา
ทดแทนรวมของไมห้นุ่ม 1,266 ตน้ต่อไร่ 
 

การทดแทนลกูไม ้11 ชนิด ชนิดทีพ่บ
มากคอื ตน้ขอ่ย ชมุแสง ตน้หดั โดย
มอีตัรการทดแทนโดยรวมทัง้หมดทกุ
ชนิด 2, 266 ตน้ต่อไร ่
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ภาพท่ี 8 กราฟแสดงความหนาแน่นของลูกไม ้

 

ภาพท่ี 9 กราฟแสดงความหนาแน่นของไมห้นุ่ม 

 

2.3 ความหลากหลายของชนิดสตัว ์

1) สตัวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม 

จากการส ารวจสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมตามเสน้ทางส ารวจ (line transect) ทัง้เวลากลางวนั และเวลา

กลางคนื พบ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทัง้หมด 8 ชนิด ใน 3 อนัดบั 5 วงศ ์ดงันี้ 
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 ตารางท่ี 5 ชนิดสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีพ่บ 

อนัดบั/วงศ ์ ชนิดสตัว ์ ลกัษณะทีพ่บ สถานะภาพ สถานะภาพ IUCN 

Lagomorpha 
   - 
Leporidae กระต่ายป่า พบกองมูล 

สตัวป่์า
คุม้ครอง 

กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อย
ทีสุ่ด 

Rodentia 
  - Sciuridae กระเลน็ขนปลายหูสัน้ เหน็ตวั 

 กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อย
ทีสุ่ด 

  - Sciuridae กระรอกทอ้งแดง เหน็ตวั 
สตัวป่์า
คุม้ครอง 

กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อย
ทีสุ่ด 

Carnivora 
  - 
Mustelidae 

 
กลุ่มนาก 
 

 
เหน็ตวั 

 
สตัวป่์า
คุม้ครอง 

 
กลุ่มทีใ่กลถ้กูคกุคาม
หรอืมแีนวโน้มใกลสู้ญ
พนัธุ ์

  - Viverridae ชะมดแผงหางปลอ้ง เหน็ตวั 
สตัวป่์า
คุม้ครอง กลุ่มทีใ่กลถ้กูคกุคาม 

- Viverridae กลุ่มอเีหน็ 
พบรอยเทา้ กอง
มูล  

กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อย
ทีสุ่ด 

  - Felidae เสอืปลา พบรอยเทา้ 
สตัวป่์า
คุม้ครอง ใกลสู้ญพนัธุ ์

  - Felidae แมวดาว พบรอยเทา้ 
สตัวป่์า
คุม้ครอง 

กลุ่มทีเ่ป็นกงัวลน้อย
ทีสุ่ด 

 

จากตารางจะเหน็ว่า สตัวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในป่าบุญเรอืง พบสตัวป่์าคุ้มครอง 6 ชนิด และจาก

การก าหนดสถานภาพของความเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ของสตัว์ป่า โดยสหภาพนานาชาตเิพื่อการอนุรกัษ์

ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN) พบว่า ในป่าบุญเรอืงมสีตัวป่์าที่มีสถานภาพใกล้สูญพนัธุ์ (คือ 

เสอืปลา) มสีตัวท์ี่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที่ใกลถู้กคุกคาม (คอื ชะมดแผงหางปล้อง) ส าหรบั นาก ที่พบในป่าบุญ

เรอืงยงัไม่สามารถจ าแนกชนิดได ้เนื่องจากระยะที่พบไกลเกนิจ าแนกชนิดได้ ซึ่งถ้านากที่พบนี้ถูกจ าแนก

เป็นนากใหญ่ธรรมดา จะถูกจดัในกลุ่มใกลถู้กคุกคาม แต่ถา้ถูกจดัจ าแนกเป็นนากเลบ็หางสัน้ จะเป็นสตัวป่์า

ทีม่สีถานภาพมแีนวโน้มใกล้สูญพนัธุ ์
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 จะเห็นว่าป่าบุญเรืองเป็นพื้นที่อาศยัของสตัวป่์าที่เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย และเป็น

แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าที่มีสถานภาพระดบันานาชาติทัง้ใกล้สูญพันธุ์ และสตัว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูก

คุกคาม ถ้าหากป่าผนืนี้หมดไป แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวเ์หล่านี้กจ็ะหมดไป สตัวเ์หล่านี้กจ็ะสูญหายไปจาก

ธรรมชาตไิปดว้ย 

 

ภาพท่ี 10 รอยเทา้เสอืปลาทีพ่บในพืน้ที ่(ขนาดรอยเทา้ 3.4 เซนตเิมตร) 

 

ภาพท่ี 11 รอยเทา้แมวดาวทีพ่บในพืน้ที ่(ขนาดรอยเทา้ 2.3 เซนตเิมตร) 
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ภาพท่ี 12 มูลของสตัวก์ลุ่มอเีหน็ 

 

2) ความหลากหลายชนิดของสตัวปี์ก 

สตัวปี์กมกีารศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็กลา่วคอื การศกึษาความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์และ

ประเมนิความหนาแน่น ซึ่งการศกึษาความหลากหลายทางชนิดส ารวจความหลากหลายดา้นชนิด1 พบนก

ทัง้สิน้ 90 ชนดิใน 14 อนัดบั 43 วงศ ์ จดัเป็นนกประจ าถิน่ 54 ชนดิ นกอพยพ 16 ชนดิ และนกประจ าถิน่ที่

ประชากรบางส่วนมกีารอพยพ  20 ชนิด โดยพบชนิดทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศในพืน้ทีค่อื เหยีย่วซึง่พบ

ทัง้หมด 5 ชนิดในพืน้ทีไ่ดแ้ก่เหยีย่วรุง้ เหยีย่วขาว เหยีย่วผึง้ เหยีย่วด่างด าขาว และเหยีย่วหดู า เนื่องจาก

เป็นสตัวผ์ูล้่า ผูบ้รโิภคสูงสดุในระบบนิเวศทีบ่่งชีถ้งึความอดุมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ นอกจากนี้ยงัพบนกที่

อพยพมาใชพ้ืน้ทีค่อื นกเป็ดแดง นกประจ าถิน่ทีส่ าคญั เชน่ นกแขวก รายละเอยีดดงัตารางภาคผนวกที ่4 

ส่วนการศกึษาความหนาแน่นของนก2 พบวา่มคีวามหนาแน่นของนกเฉลีย่ในพืน้ทีศ่กึษามคี่าเทา่กบั 11ตวั 

ต่อไร่ รายละเอยีดดงัตารางภาคผนวกที ่3 

 

(แทรกรูปนกทีส่ าคญัๆในพืน้ที ่) 

 

  

                                                             

1 โดยชีวิธี transact line  
2 โดยใช้วิธีการ point count ในจดุส ารวจ 9 จดุ กระจายครบอคลุมทกุระบบนเิวศใช้เวลาจดุละ 10 นาที (รวม 90 นาที) 
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3) ความหลากหลายของสตัวเ์ลื้อยคลาน 

จากการส ารวจประชากรของสตัวเ์ลือ้ยคลานในพืน้ทีศ่กึษาโดยใชว้ธิกีารเดนิส ารวจตามพืน้ทีต่่างๆที่

คาดวา่น่าจะมสีตัวเ์ลื้อยคลานอาศยัอยู่ พบสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้สิ้น 13 ชนิดใน 2 อนัดบั 8 วงศ ์ จดัเป็นกลุ่ม

กิง้ก่า (Suborder: Sauria) 5 ชนิด  ไดแ้ก่ ตุ๊กแกบา้น จิง้จกบา้นหางหนาม จิง่จกบา้นหางแบน กิง่ก่าคอแดง 

จิง้เหลนบา้น   รายละเอยีดดงัตารางภาคผนวกตารางที ่4 กลุ่มงู  (Serpentes) 8 ชนิด ไดแ้ก่ งูสายม่านพระ

อนิทร์ งูลายสอใหญ่ งูลายสาบคอแดง งูสามเหลี่ยม งูเห่าสยามพ่นพิษ งูปลงิ งูเขยีวหางไหม้ โดยชนิดที่

ส าคัญคือ งูเห่าสยามพ่นพิษ เนื่ องจากอยู่ในสถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ รายละเอียดดังตาราง

ภาคผนวกที ่4 

(แทรกรูปชนิดสตัวเ์ลือ้ยคลานทีส่ าคญั) 

 

4) ความหลากหลายของสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 

จากการส ารวจประชากรของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทินบกในพื้นที่ศกึษาโดยใชว้ธิกีารเดนิส ารวจตาม

พื้นที่ต่างๆที่คาดว่าน่าจะมสีตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบกอาศยัอยู่ วางเส้นทางส ารวจ (Line Transect) พบสตัว์

สะเทนิน ้าสะเทนิบกทัง้สิน้ 13 ชนิดใน 2 อนัดบั 6 วงศ ์ไดแ้ก่คางคก กบหนอง กบนา เขยีดจะนา เขยีดทราย 

อึง่อ่างบา้น อึง่น ้าเตา้ อึง่ขาด า อึง่จิว่ลายจุด ปาดบา้น เขยีดบวั และเขยีดงูเกาะเต่า โดยมชีนิดทีส่ าคญัไดแ้ก่

...................................................รายละเอยีดดงัตารางภาคผนวกที่ 5  

(แทรกรูปชนิดสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก) 

 

5) ความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาท้องถ่ิน 

จากการส ารวจพบวา่ ในแม่น ้าองิและพืน้ทีห่นอง ในพืน้ทีป่่าชุม่น ้าบา้นบุญเรอืง พบพนัธุป์ลาทอ้งถิน่ 

87 ชนิด คดิเป็นร้อยละ 94 ของชนิดพนัธุป์ลาทอ้งถิน่ที่พบในน ้าองิ3  และกุ้ง 1 ชนิด คอื 1 ปลาเกก 2 ปลา

เกด็ถี ่3 ปลากด 4 ปลากดเหลอืง 5 ปลาขา้งลาย 6 ปลาสลดิ 7 ปลากะบาล 8 ปลาปก 9 ปลาแกงมุน้10 ปลา

กัง้ 11 ปลากดั 12 ปลาเกดกูก 13 ปลาแข ้14 ปลาแขข้ีห้มู 15 ปลาเขม็16 ปลาฮากกล้วย 17 ปลาหนามบี ้

18 ปลาหวา่ 19 ปลาคา้ว 20 ปลาสะลงั 21 ปลาหวาน 22 ปลาปัน้ 23 ปลาจาด 24 ปลาซวิ 25 ปลาซวิหนวด 

                                                             

3 ชนิดพนัธ์ุปลาท้องถ่ินในน า้อิงพบ 92 ชนิด (สมาคมแมน่ า้เพือ่ชีวิต, 2558)  
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26 ปลาซิวอ้าว 27 ปลาซิวข้าว 28 ปลาขี้ไฮ้ 29 ปลาอ้าว 30 ปลาดุกด้าง 31ปลาดุกกโิล 32 ปลาดาบ 33 

ปลาสะโม ้34 ปลาต๋องแตบ็ 35 ปลาต๋องเบ้อ 36 ปลาสะป๊าก 37 ปลาบอกหม่น 38 ปลาบู่ 39 ปลาปีกแดง40 

ปลาปกป้อม  41 ปลาเป้า 42 ปลาสะลากขาว 43 ปลาเพี้ย 44 ปลามง 45 ปลามงออด 46 ปลามะแปบ 47 

ปลามนั 48 ปลาแว่น 49 ปลาสะลากด า 50 ปลาสะเดด็ 51 ปลาสะตู๊บ 52 ปลากะ 53ปลาหมู 54 ปลาซิวไก ้

55 ปลาเหล้ย 56 ปลาขอ 57 ปลาหลิม 58 ปลาสะลงั 59 ปลาหวาน 60 ปลาอ้าว 61 ปลาอี่มอน 62 ปลา

เอีย่น 63 ปลาจอนทราย 64 ปลาบอกตอง 65 ปลาแกด 66 ปลาอมีอน 67 ปลาแข ้68 ปลาแกม้แดง 69 ปลา

สร้อยบอกหางแฮ้ม 70 ปลาบอกสร้อย 71 ปลากงั 72 ปลาฝา 73 กุ้ง 74 ปลาแปบ 75 ปลาสิก76 ปลา

ขา้งลาย 77 ปลาเสา 78 ปลากระดี ่79 ปลาสลดิ 80 ปลาเลอืดจาง 81 ปลาบาง 82 ปลาปก  83 ปลาแกด 84 

ปลาสะลงั 85 ปลาแข ้86 ปลาหลดิ 87 ปลาหลาด 88 ปลาแกง 

พบพนัธุป์ลาต่างถิน่ 16 ชนิด คอื 1 ปลาจาระเมด็ 2 ปลาจนี 3 ปลาชะโด 4 ปลาดูด 5 ปลาทบัทมิ 6

ปลาบอก 7ปลาสะป๊าก 8 ปลาปีกแดง 9 ปลาไนค า 10 ปลานวลจนัทร ์11 ปลานิล 12 ปลากะโห ้13 ปลาเฉา 

14 ปลาดุกอยุ 15 ปลาสวาย 16 ปลาสวาย ซึ่งพนัธุป์ลาต่างถิน่ทีพ่บเนื่องจากการปล่อยและหลุดจากบ่อเลีย้ง

ของชาวบา้นในชว่งน ้าหลาก  

 

ภาพท่ี 10 ปลาคา้วทีพ่บในพืน้ที ่
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ภาพท่ี 11 ตวัอย่างปลาทีพ่บในพืน้ที ่ 

1. ปลาเพีย้ 2. ปลากะบาล 3. ปลาแกงมุน้ 4. ปลาหวาน 5. ปลาตองเบอ้ 6. ปลาสะเดด็  

 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์และต่อส่ิงแวดล้อม...จากท้องถ่ินสู่สากล 

 .....ป่าบุญเรอืงนี้เปรยีบเสมอืน “หมอ้แกงตอง” หรอื หมอ้แกงทอง ซึง่ในอดตีนัน้ตัง้หมอแกงไวท้ีบ่า้น 
เขา้ป่าเกบ็หาผกั พชือาหารกลบัไปใส่หมอ้แกงไดเ้ลย....(ค ากล่าวชาวบา้นบุญเรอืงสะทอ้นถงึความอุดม

สมบรณ์และความส าคญัของป่าบุญเรื่อง) 

3,1 คณุค่าทางประวติัศาสตรท้์องถ่ิน... ”พืน้ท่ีแห่งความสขุของวิถีคน วิถีควาย”   

ป่าชุม่น ้าบุญเรื่องมคีวามส าคญัในแง่ของการเป็นแหล่งประวตัศิาสตร ์วถิทีอ้งถิน่ ซึ่งในอดตีตัง้แต่ตัง้

ถิน่ฐานชมุชนเมื่อกวา่ 200 ปี มวีถิเีกษตรเพื่อการยงัชพีและพึง่พงิอาหารจากธรรมชาต ิทัง้จากป่า จากน ้าองิ 

มีอาชีพท านาเป็นหลกั ซึ่งยังมีการใช้ควายในการท านา ป่าชุ่มน ้ าบุญเรืองจึงเป็นพื้นที่เลี้ยงควายของ

6 5 

4 3 

2 1 
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ชาวบ้านเกือบทุกหลงัคาเรอืน โดยในแต่ละวนัจะผลดักนัมาดูควาย นอกจากนี้ยงัได้หาปลา เก็บผกั เพื่อ

น าไปบรโิภคก่อนทีจ่ะกลบับ้าน วถิทีีส่งบเรยีบง่ายไดส้ร้างความผกูพนัแก่ชาวบ้านมาหลากหลายชัว่อายุคน

เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความสุขร่วมกนัของคนทัง้ชุมชน จนทางราชการต้องขึ้นทะเบียนพื้นที่เป็นพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ในระยะต่อมา แมว้า่ปัจจุบนัจะไม่ไดใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้เลีย้งควายแต่ในชาวบา้นยงัผกูพนัทางดา้น

จติใจโดยเฉพาะผูเ้ฒา่ ผูแ้ก่ ผูอ้าวโุสทีเ่คยใชพ้ืน้ทีแ่ห่งนี้เลีย้งควาย 

3.2 ความมัน่คงทางด้านอาหาร สมุน พร.... “หม้อแกงตองของชาวบุญเรือง”  

ชมุชนไดพ้ึง่พงิเกบ็หาพรรณพชือย่างน้อย 102 ชนิด เป็นพชือาหาร 49 ชนิดทีส่ าคญัๆ คอื ยอดเดา  

ยอดผกักูด และหน่อไม้ พชืสมุนไพร 38 ชนิดทีส่ าคญัได้แก่ ฮ้อสะปายควาย มา้กระทบืโลง และปอบดิ และ

พชืที่เป็นทัง้อาหารสมุนไพร 15 ชนิด ที่ส าคญัได้แก่ ส้มป่อย ม้วนหมู และขี้เหลก็ รายละเอียดดงัตาราง

ภาคผนวกที ่8-10   

 

 

ภาพที.่..จ านวนชนิดพรรณพชืทีช่มุชนใชป้ระโยชน์จากป่าชุม่น ้าบุญเรอืง 

 

 

 

49

38

15

พืชอาหาร

พืชสมนุไพร

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร
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(แทรกรูปพชือาหาร สมุนไพรทีส่ าคญัๆในพืน้ที)่ 

 

สตัวท์ี่ชมุชนพึง่พงิเป็นหลกัคอืปลาทีพ่บกว่า 80 ชนิดทีส่ าคญัๆ คอื ปลาคา้ว ซึ่งมมีูลค่าสูงเคยมคีน

จบัหาได้น ้าหนักกว่า 15 กโิลกรมั นอกจากนี้ยงัมปีลาเพีย้ ปลาตองเบ้อ ปลาหวานที่นิยมในการจบัหาเพื่อ

บรโิภคและขายเป็นรายได้เสรมิ โดยใชม้เีครื่องมอืหาประมงพื้นที่บ้านที่เรยีบง่าย 27 ชนิด โดยมทีี่นิยมใช้

มากม ี9 ชนิด ไดแ้ก่ แห แน่ง เบด็ ตุม้ ไซ สุ่ม แหลม จิว๋ และหงิ  

 

 

ภาพท่ี...  ตวัอย่างเครื่องมอืหาปลา 

 

สตัวจ์ าพวกแมลงทีช่าวบา้นเกบ็หาทีส่ าคญัคอื ต่อ ซึ่งพบมากในพืน้ทีม่ที ัง้หมด 5 ชนิด โดยมูลค่าใน

การเกบ็หาราว......ต่อปี (ขาดขอ้มูลทัง้จ านวนผูเ้กบ็หา ผูรู้ ้ ปรมิาณการเกบ็หาและมูลค่าทางเศรษฐกจิ) 
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          3.3 คณุค่าระดบัสากล...บ้านเสือปลาและแหล่งเกบ็กกัคารบ์อน 

 นอกจากป่าชุ่มน ้าบ้านบุญเรืองจะพบสตัว์ที่ส าคัญคือ เสือปลาที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ตาม

สถานภาพของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกัษ์ (IUCN)  แล้วป่าผืนนี้ ยงัเป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอนซึ่ง

ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ให้ความส าคัญกบัการรกัษา

ปรมิาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า รวมทัง้การเพิ่มปริมาณการเกบ็กกัคาร์บอน ซึ่งจากเวทีประชุมประเทศภาคี

อนุสญัญาดงักล่าวครัง้ที่ 21 (COP 21) รฐับาลไทยได้ประกาศต่อเวทโีลกว่าจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2030 ดงันัน้มาตรการการรกัษาพืน้ทีป่่า และฟ้ืนฟูป่าจงึเป็นวาระส าคญั 

ทัง้นี้จากการศกึษาพบวา่ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิของตน้ไมใ้นป่าชุมชนบุญเรอืงยงัไม่รวมคารบ์อนของกอ

ไผซ่ึ่งมกีารกระจายในพืน้ทีอ่ย่างหนาแน่นโดยเฉพาะไผส่สีุก ไผป่่า ใน ปี. พ.ศ. 2558 พบวา่บรเิวณป่าชุม่น ้า

ที่น ้าท่วมถึงซึ่งเป็นสงัคมพชืที่มขี่อย และชุมแสงเด่นมศีกัยภาพเก็บกกัคาร์บอนกว่า 26 ตนัต่อไร่ซึ่งถอืมี

ศกัยภาพสูงมาก ในส่วนพืน้ทีป่่าชุม่น ้าทีม่ป่ีาเบญจพรรณ (ป่าผสม) และไผป่นจะมศีกัยภาพเกบ็กกัคารบ์อน 

12 – 13 ตนัต่อไร่  ทัง้นี้มีปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพื้นที่ 1,000 ไร่ รวม 17,247 ตนัคาร์บอน 

และหากรวมปริมาณคาร์บอนในรากซึ่งจะมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 26 ของปริมาณคาร์บอนเหนือดิน 

(Cairns et al. 1997) คดิเป็น 4,484 ตนัคารบ์อน ดงันัน้ป่าชุมชนบ้านบุญเรอืงหมู่ที่ 2 มเีนื้อที่ 1,000 ไร่ มี

ปรมิาณคาร์บอนของต้นไม้ในปัจจุบนั 21, 731 ตนัคาร์บอน และถ้าหากพื้นที่ป่าชุมชนนี้ถูกเปลี่ยนแปลง

สภาพเป็นพืน้ทีอ่ย่างอื่นๆ นอกจากการท าลายความหลากหลายทางชวีภาพแลว้ยงัจะปล่อยก๊าซคารบ์อนได

ออกไซต์ราว 79,536 ตนัคาร์บอนไดออกไซต์เทยีบเท่า ซึ่งยงัไม่รวมคาร์บอนที่อยู่ในเศษซากใบไม้ กิง่ไม ้

(litter) ตามพืน้ป่าซึ่งจากการสงัเกตพบว่ามกีารสะสมอนิทรยีว์ตัถุหนาเหมอืนป่าพรุเพราะมกีารท่วมขงัของ

น ้าในชว่งฤดูฝน  

4. ทิศทางการจดัการป่าชุ่มน ้าบุญเรือง4 

ผลจากการจดัเวทเีรยีนรู้ระบบนิเวศลุ่มน ้าองิ ซึ่งได้น าเสนอขอ้มูลคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพ

ของป่าบุญเรื่อง มมีตเิกีย่วกบัแนวทางในการจดัการป่าชุม่น ้าบุญเรอืง 2 แนวทางดงันี้ 

 

แนวทางท่ีหน่ึง: ยกระดบัและสร้างรปูธรรมการจดัการพืน้ท่ีป่าชุ่มน ้าอย่างมีส่วนร่วม 

                                                             

4 สรุปจากเวทีเรียนรู้ระบบนเิวศลุ่มน า้องิ : คณุคา่ ความส าคญัของป่าบญุเรือง...ป่าชุม่น า้ผืนใหญ่ทีสุ่ดในลุ่มน า้อิง วนัที่ 3 ธันวาคม 2558  
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 -จดัท าแผนการจดัการ แบ่งพื้นที่จดัการ (zoning ) โดยมีโซนฟ้ืนฟูรอบหนองบวัให้หลากหลายใน

รูปแบบวนเฏษตร โซนอนุรกัษ์เสอืปลา (บา้นเสอืปลา) โซนวงัอนุรกัษ์ (วงัสงวน) ซึ่งตอ้งจดัท าแผนทีป่่าโดย

ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมมาประกอบทัง้นี้สภาประชาชน และภาคจีะประสานความร่วมมอืกบั สถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน (พอช.) ในการจดัท าฐานขอ้มูลเชงิแผนทีเ่พื่อใชใ้นการประกอบการวางแผนการจดัการต่อไป 

โดยมกีารเสนอกจิกรรมในการจดัการป่าเบือ้งตน้ทัง้จดัการใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์นิเวศวฒันธรรม 

(วถิคีน วถิคีวายในป่าชุม่น ้า) ระบบนิเวศป่าชุม่น ้า/การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การสร้างมูลค่าจากผลผลติจากป่า

โดยการสร้างโฮงยาที่ใชส้มุนไพรจากป่าชุม่น ้า รวมทัง้การเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หแ้ก่องคก์รในการ

จดัการทรพัยากร นอกจากนี้ยงัมกีารเสนอใหม้กีารท าวจิยัในหลายประเดน็ทัง้องคค์วามรู ้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่

ในการจดัการทรพัยากร เชน่ การเกบ็หาต่ออย่างยัง่ยนื พชืสมุนไพรทีม่ศีกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ(เชือ่มโยงกบั

โฮงยา) มูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานทรพัยากร (ป่าชุ่มน ้า ปลาน ้าองิ ฯลฯ) นิเวศวทิยาและแนวทางการ

อนุรกัษ์เสอืปลา 

แนวทางท่ีสอง : ขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ท่ีชุ่มน ้า 

 เพื่อให้มมีาตรการในการคุ้มครองพื้นที่อย่างเป็นทางการนัน้ การขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นที่ชุ่มน ้าทัง้ใน

ระดบัท้องถิน่ และระดบัชาต ิเป็นเรื่องที่ส าคญั ทัง้นี้กลุ่มอนุรกัษ์ป่าบุญเรอืงร่วมกบัองค์กรภาคตี้องศกึษา

กรอบกระบวนการการขึน้ทะเบยีน รวมทัง้การเกบ็ขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณาการขึน้ทะเบยีน

กบั คณะกรรมการพืน้ทีชุ่ม่น ้าระดบัชาตติ่อไป  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 รายชือ่ตน้ไม ้คณุค่าและประโยชน์ในพืน้ทีป่่าชุม่น ้าบุญเรอืง 

ล าดบั ชื่อทอ้งถิน่/ชื่อ
สามญั 

ชื่อวทิยาศาสตร ์ วงศ ์ คุณค่าและประโยชน์                                                   
(ต่อชุมชน นิเวศวทิยา และสิง่แวดลอ้ม) 

1 กรวยป่า    Casearia grewifolia var. 
grewifolia      

Flacourtiaceae  

2 กระทอ้นป่า   .     
                        

Sandoricum koetjape Merr Meliaceae ผลเป็นอาหารคน สตัวป่์า  

3 กระทุ่มโคก  Mitragyna hirsuta Hamil.                                        Rubiaceae  
 

 

4 กระทุ่มนา )แซะ (  Mitragyna diversifolia Hamil.                                   Rubiacea  
5 กาง/กางขีม้อด  Albizia odoratissima (L.f.) 

Benthl.                                    
Fabaceae  

6 กุ่ม                                                   Crateva  religiosa Ham Capperaceae ยอดอ่อนดองไวร้บัประทาน  ชว่ยยดึตลิง่ 
7 กุ่มน ้า   วงศ ์  Crateva  religiosa G. Forst.                                            Capperaceae ยอดอ่อนดองไวร้บัประทาน  ชว่ยยดึตลิง่ 
8 เกด็เขาควาย  Dalbergia  cultrate Graham ex 

Benth.                 
Fabaceae  

10 แกทราย )=แค
ทราย ( 

Sterrospermum  neuranthum 
Kurz           

Bignoniaceae  

11 ข่อย    Streblus asper Lour.                                                          Moraceae ผลเป็นอาหารของนก รากช่วยยดึตลิง่ 
12 ขาม (=มะขาม)   Tamarindus  nidica L.                                         Fabaceae ผล ยอดออ่อนอาหารของคน และสตัวป่์า 
13 ขีห้นอนคาย  Celtis  tetrandra Roxb.                                            Ulmaceae  
14 คณู.                                                                   Cassia  fistula L Fabaceae  
15 งิว้ Bombax  ceiba L.                                  Malvaceae ดอกใชท้ าน ้าเงีย้ว อาหารของนกพวกกนิน ้าหวาน และผึง้  

16 ฉ าฉา (=จามจุร)ี  Sammanea  saman (Jacg.)Merr                         Leguminosae ใชเ้ลีย้งครัง่ ใบท าปุ๋ ย รากช่วยยดึตลิง่ 
17 ชุมแสง  Xanthophyllum  ellipticum  Polygalaceae             ทนน ้าขงั ช่วยยดึตลิง่ 
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Korth. ex Miq.                       
  

18 เดื่อ )=เดื่อปลอ้ง (  Ficus  hispida L.f. var. hispida                           Moraceae อาหารของคน สตัวป่์า ปลา ยดึตลิง่ 
19 เดื่ออุทุมพร  Ficus  racemosa L.                                                         Moraceae อาหารสตัวป่์า ปลา ยดึตลิง่ 
20 แดงน ้า Pometia  pinnata Forst.                                                          Meliaceae  
21 ถ่อน   .                                                 Albizia procera (Roxb.) Benth Fabaceae ยอดอ่อนเป็นอาหารคน แมลงทบั 
22 ทองกวาว  Butea  monosperna (Lam.) 

Taub.                                       
Fabaceae น ้าหวานในดอกเป็นอาหารของนกจ าพวกกนิน ้าหวาน ผึง่ 

23 นุ่น  Ceiba  pentanadra (L.) Gaertn.                                                    Malvaceae . 
24 บุหลง                                   Dasymaschlog  glaucum Merrill 

& Chun 
Annonaceae 
 

 

25 ประดู่ป่า        Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae  
26 ปอแตบ Macaranga denticulata (Blume) 

Muell.Arg.                       
Euphorbiaceae  

27 ป้ี  Dalbergia  cana Graham ex 
Kurz                                              

Fabaceae  

28 ป้ีขีม้อด                                                Dalbergia  lanceolata L.f Fabaceae  
29 เปาเตยี 

 
   

30 พลบัพลา    Microcos  tomentosa sm.                                                   Malvaceae ลกูเป็นอาหารนกกนิผลไม้ 
31 พุทรา    Ziziphus  jujube Mill.                                                            Rhamnaceae  
32 โพธิ ์  Ficus  religiosa L.                                                                 Moraceae  
33  มะกอก (=

มะกอกป่า)    
Spondias  pinnata (L.f.) Kurz                           Anacardiaceae ยอดอ่อนกนิเป็นผกั ผลเป็นอาหารคน และสตัวป่์า 

34 มะเกว๋น   วงศ ์ Flacourtia  indica (Burm.f.) 
Merr.                                         

Salicaceae ผลเป็นอาหารคน และสตัวป่์า 
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35 มะเคราะห ์(=
ตะครอ้)   

Schleichera  oleosa (Lour.) 
Merr                    

Sapindaceae ผลเป็นอาหารคนและสตัวป่์า 

36 มะนะ มะมา (=สมอ
ไทย)  

Terminalia  chebula Retz.                                     Combretaceae ผลเป็นอาหารของคน และสตัวป่์า เปลอืกเป็นสมุนไพรแก้
ทอ้งร่วง 

37 มะฟ่อ (=มะฝ่อ)  Trewia  nudiflora L.                                                     Euhphorbiaceae  
38 มะมุ่น Elaeocarpus  grandiflorus Sm.                                                   Elaeocarpaceae  
39 มะหา้ ,หวา้    Syzygium  albiflorum (Duthie & 

Kurz) Bahadur & R.C.Guar      
 Myrtaceae 
 

ผลเป็นอาหารของนก ปลา รากช่วยยดึตลิง่ 

40 เมยีด              Aporasa  octandra (Buch.-Ham 
ex D.Don) Vicker          

Phyllanthaceae 
 

 

41 เมยีดล่อง Aporasa  octandra (Buch.-Ham 
ex D.Don) Vicker 

Phyllanthaceae 
 

 

42 โมกหลวง    Holarrhena  pubescens Wall. 
ex G.Don                              

Apocynaceae 
 

 

43 ยุบเหยา  ,มะเยย้  
(=หมเีหมน็) 

Litsea  glutinosa 
(Lour.)C.B.Rob                     
   

Lauraceae  

44 ฮกั  รกัขีห้ม ู(=รกั
น้อย)   

Gluta  obovata Craib                                       Anacardiaceae  

45 แว่    Syzygium  ripicola (Craib) Merr. 
& L. M. Perry                               

 Myrtaceae 
 

 

46 สม้เสีย้ว   Bauhinia  malabarica Roxb.                                                   Fabaceae ดอกเป็นอาหารคน และจ าพวกแมลง 
47 หนงัค า (=หนงัด า

ตวัผู)้    
Goniothalamus calvicarpus 
Craib                    

 Annonaceae  

48 หนามหัน่ (=หนาม
หนั)    

Caesalpinia  godefroyana 
O.Kze.C.                  

Fabaceae 
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49 หมหูมนั           Premna  rabakensis Moldenke Lamiaceae  
50 หางนกยงู Delonix  regia (bojer) Raf. Fabaceae  
51 กุ๊ก  ,อ้อยชา้ง                             

 
Lannea  coromandelica (Houtt) 
Merr. 

Anacardiaceae ผลเป็นอาหารสตัวป่์า 

52 อนิทนิลบก    Lagerstroemia  macrocarpa 
Wall. Share                           

Lythraceae 
 

 

53 กว๋าว ทองกวาว Butea monosperma Fabaceae  
54 ปุย กระโดน   Careya Sphaerica Roxb. Lecythidaceae  ยอดเป็นผกั ดอกเป็นอาหารของแมลง เปลอืกเป็นสมุนไพร

และใชย้อ้มสผีา้ 
55 กระท่อมหม ู  Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Rubiaceae  
56 ขางหวัหม ู  

   
Miliusa velutina (Dual) Hook. F 
& Thomas 

Annonaceae  
 

 

57 มะตึง๋ แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. Loganiaceae  
58 มะเม่าไข่ปลา Antidisma ghaesembilla 

Gaerth. 
Phyllanthaceae ยอดอ่อนใส่แกง ผลเป็นอาหารคน และนก  

59 สา้น Dillena ovata Wall. Ex Hook.f.& 
Thomas. 

Dilleniaceae  

60 เปย, ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae  
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 สรุปโครงสรา้งป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิและปรมิาณคารบ์อนในพืน้ที ่3 โซน 

โซนที ่ ความ
หลากหลายทาง
ชนิดพนัธุข์อง
ตน้ไม ้

ความ
หนาแน่น
ของตน้ไม ้ 

ชนิดและความ
หนาแน่นของการ
ทดแทนของไม้
หนุ่ม 

ชนิดและความ
หนาแน่นของการ
ทดแทนของไม้
ลูกไม ้

ปรมิาณ
คารบ์อนใน
ตน้ไมต้อ่ไร่ 
(กโิลกรมั) 

ปรมิาณ
คารบ์อน
ทัง้หมดใน
โซน (ตนั) 

ปรมิาณดูด
ซบัคารบ์อน
ไดออกไซต ์
(ตนั) 

ปรมิาณการ
ปลดปล่อย
ออกซเิจน 
(ตนั)  

1.ป่าขอ่ย 
วงัปลาโอ่ 
(300 ไร่) 

พบตน้ไม ้15 
ชนิด ทีพ่บมาก
ทีสุ่ด 3 อนัดบั
คอื ขอ่ย ชมุแสง 
และหดั 

121 ตน้
ต่อไร่  

พบไมห้นุ่ม 4 ชนิด
ทีท่ดแทนมาก
ไดแ้ก่ ขอ่ย ชมุแสง 
เหมอืด โดยมอีตัรา
การทดแทน 720 
ตน้ต่อไร ่

พบลูกไม ้2 ชนิด 
คอื ชมุแสง และ
ขอ่ย มอีตัรา
ทดแทนรวม 1,920 
ตน้ต่อไร ่

26, 561 
กโิลกรมั 

7,968 ตนั
คารบ์อน 

29,164 ตนั 
 

21,196  
ตนั 

2.ป่า....วงั
ไผ ่(400 
ไร่) 

พบตน้ไม ้11 
ชนิด พบมากคอื 
ขอ่ย ชมุแสง 
และหดั 

127 ตน้
ต่อไร ่

พบไมห้นุ่มทดแทน 
7 ชนิด ทีท่ดแทน
มากคอื ชมุแสง 
ขอ่ย และขีม้ด โดย
มอีตัราทดแทนรวม 
560 ตน้ต่อไร่  

พบลูกไมท้ดแทน 4 
ชนิด พบมากทีส่ดุ
คอื ชมุแสง ขอ่ย 
และผเีสือ้ มกีาร
ทดแทนรวม 2,426 
ตน้ต่อไร ่

13,845 
กโิลกรมั  

5,538 ตนั
คารบ์อน 

20,269 ตนั 14,731 ตนั 

3. ป่าขอ่ย 
วงัออ้ ( 
300 ไร่)  

พบตน้ม ้27 
ชนิด พบมาก
ทีสุ่ด คอื ขอ่ย 
เหมอืด และ
ทองกวาว  

120 ตน้
ต่อไร่  

พบไมห้นุ่มทดแทน 
23 ชนิด ทีท่ดแทน
มากคอื ขอ่ย สม
อภเิภก อนิทนิลน ้า 
และพลบัพลาโดยมี

พบลูกไมท้ดแทน 
11 ชนิด ทีท่ดแทน
มากคอื ขอ่ย 
ชมุแสง และหดั โดย
มอีตีราการทดแทน 

12,471 
กโิลกรมั 

3,741 ตนั
คารบ์อน 

13,693 ตนั 9,951 ตนั 
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อตัราการทดแทน
รวม 1,226 ตน้ต่อ
ไร่ 

2,266 ตน้ต่อไร่  

สรุป
ภาพรวม 

พบชนิดตน้ไม้
ในแปลงส ารวจ
อย่างน้อย 27 
ชนิด ทีพ่บมาก
คอื ขอ่ย ชมุแสง 
แต่จากการเดนิ
ส ารวจพบชนิด
ไมเ้พิม่ขึน้เป็น 
60 ชนิด  

ตน้ไมม้ี
ความ
หนาแน่น
เฉลีย่ 122 
ตน้ต่อไร ่

มกีารทดแทนของ
ไมห้นุ่ม 23 ชนดิ ที่
ทดแทนมากคอื 
ขอ่ย  ชมุแสง มี
อตัราทดแทนรวม
ทุกชนิดเฉลีย่ 835 
ตน้ต่อไร่  

มกีารทดแทนลูกไม้
อย่างน้อย 11 ชนิด 
ทีท่ดแทนมากทีสุ่ด 
คอื ขอ่ย ชมุแสง 
และหดั โดยมกีาร
ทดแทนทุกชนิด
เฉลีย่ 2,204 ตน้ต่อ
ไร ่

มกีารเกบ็กกั
คารบ์อนในโซน
ทีเ่ป็นป่าชุม่น ้า
26 ตนัต่อไร่ 
และ 12-13 ตนั 
ในโซนทีม่ป่ีา
เบญจพรรณ 

มปีรมิาณ
คารบ์อนใน
ตน้ไมเ้หนือ
ดนิรวม
ทัง้สิน้ 
17,247 ตนั 

63,127 ตนั 45,879 ตนั 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 ชนิดนกทีพ่บจากการส ารวจดว้ยวธิ ีpoint count และความหนาแน่นเฉลีย่ของนก 

(ตวั/ไร่) 

No Common name Scientific Name Thai name Category 
Seasonal 
status ตวั/ไร่ 

1 Lesser Whistling-duck   Dendrocygna javanica เป็ดแดง A R, N * 
2 Chinese Pond Heron   Ardeola bacchus นกยางกรอกพนัธุจ์นี A N 3.39 
3 Little Egret   Egretta garzetta  นกยางเปีย A R, N * 
4 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela เหยีย่วรุง้ A R, N * 

5 Spotted Dove    Spilopelia chinensis  
นกเขาใหญ่, นกเขา
หลวง A R 11.20 

6 Greater Coucal   Centropus sinensis นกกระปดูใหญ่  A R * 
7 House Swift   Apus nipalensis นกแอ่นบา้น  A R * 
8 Common Kingfisher   Alcedo atthis นกกะเตน็น้อยธรรมดา A N * 
9 Lineated Barbet   Megalaima lineate นกโพระดกธรรมดา  A R * 

10 White-browed Piculet   Sasia ochracea  นกหวัขวานจิว๋คิว้ขาว A R * 
11 Brown Shrike  Lanius cristatus นกอเีสอืสนี ้าตาล A N * 
12 Black-naped Oriole  Oriolus chinensis นกขมิน้ทา้ยทอยด า A R, N * 
13 Black Drongo   Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา A R, N 2.55 
14 Black-naped Monarch   Hypothymis azurea นกจบัแมลงจกุด า A R, N * 
15 Black-headed Bulbul   Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง A R 1.88 
16 Sooty-headed Bulbul   Pycnonotus aurigaster นกปรอดหวัสเีขมา่ A R * 
17 Stripe-throated Bulbul   Pycnonotus finlaysoni นกปรอดคอลาย A R 0.99 
18 Streak-eared Bulbul  Pycnonotus blanfordi นกปรอดสวน A R 3.73 

19 
Grey-throated Sand 
Martin  Riparia chinensis 

นกนางแอ่นทรายสี
น ้าตาล A R * 

20 Barn Swallow   Hirundo rustica นกนางแอ่นบา้น A R, N * 

21 
Yellow-browed Leaf 
Warbler   

Phylloscopus 
inornatus นกกระจิด๊ธรรมดา A N * 

22 Greenish Warbler   
Phylloscopus 
trochiloides นกกระจิด๊เขยีวคล ้า A N 0.89 

23 Plain Prinia   Prinia inornata นกกระจบิหญา้สเีรยีบ A R * 
24 Common Tailorbird   Orthotomus sutorius นกกระจบิธรรมดา A R 0.99 
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25 Dark-necked Tailorbird   
Orthotomus 
atrogularis นกกระจบิคอด า  A R * 

26 Chestnut-capped Babbler  Timalia pileata 
นกกนิแมลงกระหม่อม
แดง A R * 

27 White-vented Myna  Acridotheres grandis นกเอีย้งหงอน A R * 
28 Common Myna   Acridotheres tristis นกเอีย้งสารกิา A R 115.83 

29 White-rumped Shama  
Copsychus 
malabaricus นกกางเขนดง A R * 

30 Hill Blue Flycatcher   Cyornis banyumas 
นกจบัแมลงคอน ้าตาล
แดง A R, N 1.13 

31 Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla นกจบัแมลงคอแดง A N 0.99 

32 
Scarlet-backed 
Flowerpecker   Dicaeum cruentatum นกสชีมพูสวน A R * 

33 Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis นกกนิปลอีกเหลอืง A R * 
34 White Wagtail   Motacilla alba นกอุม้บาตร A N, R 4.83 

* เนื่องจากเป็นการส ารวจระยะสัน้ท าใหข้อ้มูลนกบางชนิดไม่เพยีงพอต่อการประเมนิความหนาแน่น 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 4  ชนิดนกทีพ่บจากการส ารวจ 

No Common name  Scientific Name Thai name Category 
Seasonal 

status 
1 Red Junglefowl   Gallus gallus ไก่ป่า  A R 
2 Lesser Whistling-duck   Dendrocygna javanica เป็ดแดง A R, N 
3 Little Grebe   Tachybaptus ruficollis นกเป็ดผเีลก็  A R 
4 Asian Openbill    Anastomus oscitans นกปากหา่ง A R 
5 Black-crowned Night Heron   Nycticorax nycticorax นกแขวก A R, N 
6 Chinese Pond Heron   Ardeola bacchus นกยางกรอกพนัธุจ์นี A N 
7 Eastern Cattle Egret   Bubulcus coromandus นกยางควาย A R 
8 Intermediate Egret   Egretta intermedia นกยางโทนน้อย  A R, N 
9 Little Egret   Egretta garzetta  นกยางเปีย A R, N 

10 Oriental Honey-buzzard   Pernis ptilorhynchus เหยีย่วผึง้ A R, N 
11 Black-winged Kite   Elanus caeruleus เหยีย่วขาว  A R 
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12 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela เหยีย่วรุง้ A R, N 
13 Pied Harrier   Circus melanoleucos เหยีย่วดา่งด าขาว A N 
14 Black-eared Kite Milvus lineatus เหยีย่วหดู า A N 
15 White-breasted Waterhen   Amaurornis phoenicurus นกกวกั  A R, N 
16 Black-winged Stilt   Himantopus himantopus นกตนีเทยีน  A R, N 
17 Grey-headed Lapwing   Vanellus cinereus นกกระแตหวัเทา A N 
18 Red-wattled Lapwing   Vanellus indicus นกกระแตแตแ้วด้ A R 
19 Little Ringed Plover   Charadrius dubius นกหวัโตเลก็ขาเหลอืง A R, N 

20 Common Greenshank   Tringa nebularia 
นกทะเลขาเขยีว
ธรรมดา  A N 

21 Wood Sandpiper  Tringa glareola นกชายเลนน ้าจดื A N 
22 Rock Pigeon   Columba livia  นกพริาบป่า A R 

23 Spotted Dove    Spilopelia chinensis  
นกเขาใหญ่, นกเขา
หลวง A R 

24 Greater Coucal   Centropus sinensis นกกระปดูใหญ่  A R 
25 Asian Koel   Eudynamys scolopaceus นกกาเหวา่ A R 
26 Plaintive Cuckoo   Cacomantis merulinus นกอวีาบตัก๊แตน A R 
27 Eurasian Barn Owl   Tyto alba นกแสก A R 
28 Collared Scops Owl  Otus lettia นกฮกู, นกเคา้กู ่ A R 
29 Asian Barred Owlet   Glaucidium cuculoides นกเคา้โมง, นกเคา้แมว A R 
30 Large-tailed Nightjar    Caprimulgus macrurus นกตบยุงหางยาว A R 
31 Crested Treeswift   Hemiprocne coronata  นกแอ่นฟ้าหงอน A R 

32 Cook's Swift Apus cooki 
นกแอ่นตะโพกขาว
แถบแคบ A R 

33 Asian Palm Swift   Cypsiurus balasiensis นกแอ่นตาล A R 
34 House Swift   Apus nipalensis นกแอ่นบา้น  A R 
35 Indian Roller   Coracias benghalensis  นกตะขาบทุง่ A R 
36 White-throated Kingfisher   Halcyon smyrnensis นกกะเตน็อกขาว A R 
37 Common Kingfisher   Alcedo atthis นกกะเตน็น้อยธรรมดา A N 
38 Green Bee-eater   Merops orientalis นกจาบคาเลก็ A R 
39 Lineated Barbet   Megalaima lineate นกโพระดกธรรมดา  A R 
40 Coppersmith Barbet   Megalaima haemacephala นกตทีอง A R 
41 White-browed Piculet   Sasia ochracea  นกหวัขวานจิว๋คิว้ขาว A R 
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42 Ashy Woodswallow   Artamus fuscus  นกแอ่นพง A R 
43 Common Iora  Aegithina tiphia นกขมิน้น้อยธรรมดา A R 
44 Brown Shrike  Lanius cristatus นกอเีสอืสนี ้าตาล A N 
45 Long-tailed Shrike   Lanius schach นกอเีสอืหวัด า A R, N 
46 Black-naped Oriole  Oriolus chinensis นกขมิน้ทา้ยทอยด า A R, N 
47 Black Drongo   Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา A R, N 
48 Ashy Drongo   Dicrurus leucophaeus นกแซงแซวสเีทา A R, N 
49 Black-naped Monarch   Hypothymis azurea นกจบัแมลงจกุด า A R, N 

50 
Grey-headed Canary-
flycatcher   Culicicapa ceylonensis นกจบัแมลงหวัเทา A R, N 

51 Black-headed Bulbul   Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง A R 
52 Black-crested Bulbul   Pycnonotus flaviventris นกปรอดเหลอืงหวัจกุ A R 
53 Red-whiskered Bulbul  Pycnonotus jocosus นกปรอดหวัโขน A R 
54 Sooty-headed Bulbul   Pycnonotus aurigaster นกปรอดหวัสเีขมา่ A R 
55 Stripe-throated Bulbul   Pycnonotus finlaysoni นกปรอดคอลาย A R 
56 Streak-eared Bulbul  Pycnonotus blanfordi นกปรอดสวน A R 

57 Grey-throated Sand Martin  Riparia chinensis 
นกนางแอ่นทรายสี
น ้าตาล A R 

58 Barn Swallow   Hirundo rustica นกนางแอ่นบา้น A R, N 
59 Striated Swallow   Cecropis striolata นกนางแอ่นลาย A R 
60 Dusky Warbler  Phylloscopus fuscatus นกกระจิด๊สคีล ้า A N 

61 
Yellow-browed Leaf 
Warbler   Phylloscopus inornatus นกกระจิด๊ธรรมดา A N 

62 Greenish Warbler   Phylloscopus trochiloides นกกระจิด๊เขยีวคล ้า A N 

63 Zitting Cisticola Cisticola juncidis 
นกยอดขา้วหางแพน
ลาย A R 

64 Plain Prinia   Prinia inornata นกกระจบิหญา้สเีรยีบ A R 
65 Common Tailorbird   Orthotomus sutorius นกกระจบิธรรมดา A R 
66 Dark-necked Tailorbird   Orthotomus atrogularis นกกระจบิคอด า  A R 
67 Pin-striped Tit Babbler   Macronus gularis นกกนิแมลงอกเหลอืง A R 

68 Chestnut-capped Babbler  Timalia pileata 
นกกนิแมลงกระหม่อม
แดง A R 

69 Yellow-eyed Babbler  Chrysomma sinense นกกนิแมลงตาเหลอืง A R 
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70 Japanese White-eye   Zosterops japonicus 
นกแวน่ตาขาว
หลงัเขยีว A N 

71 White-vented Myna  Acridotheres grandis นกเอีย้งหงอน A R 
72 Common Myna   Acridotheres tristis นกเอีย้งสารกิา A R 
73 Black-collared Myna  Gracupica nigricollis นกกิง้โครงคอด า A R 

74 Chestnut-tailed Starling  Sturnia malabarica 
นกกิง้โครงแกลบหวั
เทา A R, N 

75 Oriental Magpie Robin   Copsychus saularis นกกางเขนบา้น  A R 
76 White-rumped Shama  Copsychus malabaricus นกกางเขนดง A R 

77 Hill Blue Flycatcher   Cyornis banyumas 
นกจบัแมลงคอน ้าตาล
แดง A R, N 

78 Siberian Rubythroat   Calliope calliope นกคอทบัทมิ A N 
79 Asian Brown Flycatcher   Muscicapa dauurica นกจบัแมลงสนี ้าตาล A N 
80 Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla นกจบัแมลงคอแดง A N 

81 Pied Bushchat   Saxicola caprata 
นกยอดหญ้าสดี า, นกขี้
หมา A R 

82 Eastern Stonechat  Saxicola stejnegeri นกยอดหญ้าหวัด า A N, R 

83 
Scarlet-backed 
Flowerpecker   Dicaeum cruentatum นกสชีมพูสวน A R 

84 Ruby-cheeked Sunbird   Chalcoparia singalensis นกกนิปลแีกม้สทีบัทมิ A R 
85 Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis นกกนิปลอีกเหลอืง A R 
86 Eurasian Tree Sparrow    Passer montanus นกกระจอกบา้น A R 
87 White-rumped Munia   Lonchura striata นกกระติด๊ตะโพกขาว A R 
88 Scaly-breasted Munia   Lonchura punctulata  นกกระติด๊ขีห้มู  A R 
89 Grey Wagtail   Motacilla cinerea นกเดา้ลมหลงัเทา  A N 
90 White Wagtail   Motacilla alba นกอุม้บาตร A N, R 

 

Category ประเภทของสถานภาพ 
A - ชนิดทีม่รีายงานการพบในสภาพธรรมชาตใินประเทศไทยในรอบ 50 ปีทีผ่า่นมา 
B - ชนิดทีม่รีายงานการพบในสภาพธรรมชาตใินประเทศไทย แต่ไม่ไดอ้ยู่ในชว่ง 50 ปีทีผ่า่นมา 
C - ชนิดทีม่นุษยน์ าเขา้มา สามารถด ารงชวีติและขยายพนัธุไ์ดด้ว้ยตนเองในธรรมชาต ิ
D - ชนิดทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิแต่มคีวามเป็นไปไดว้า่ หลุดหรอืไดร้บัการปล่อยออกจากกรงเลีย้ง 
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E - ชนิดทีร่ายงานการพบในอดตียงัไม่แน่ชดั เนื่องจากอาจเกดิความผดิพลาดในการจ าแนกชนิด 
Seasonal status สถานภาพตามฤดกูาล  

R - นกประจ าถิน่ 
N - นกยา้ยถิน่ชว่งนอกฤดูผสมพนัธุห์รอืฤดูหนาว 
P - นกยา้ยถิน่ผา่น  
B - นกยา้ยถิน่ชว่งฤดูผสมพนัธุ ์
V - นกพลดัหลง (นกยา้ยถิน่ชว่งนอกฤดูผสมพนัธุท์ีม่รีายงานการพบไม่เกนิ 3 ครัง้) 

IUCN status สถานภาพทางการอนุรกัษ์ในบญัชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนุรกัษ์ธรรมชาติ (IUCN 

Red List)  

CR - ใกลสู้ญพนัธุอ์ย่างยิง่ ชนดิทีม่คีวามเสีย่งสูงมากทีจ่ะสูญพนัธุไ์ปจากธรรมชาตใินอนาคต

อนัใกลน้ี้ 

EN - ใกลสู้ญพนัธุ ์ไมอ่ยู่ในภาวะใกลสู้ญพนัธุอ์ย่างยิง่ แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะสูญพนัธุไ์ปจากธรรมชาติ

ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

VU - มแีนวโน้มจะสูญพนัธุ ์ไม่อยูใ่นภาวะใกลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่หรอืใกลสู้ญพนัธุแ์ต่มคีวามเสีย่งทีจ่ะ

สูญพนัธุไ์ปจากธรรมชาตใินอนาคต 

NT - ใกลถู้กคุกคาม คอืชนิดทีใ่กล้จะอยูใ่นภาวะมแีนวโน้มจะสูญพนัธุ ์นกทีอ่ยู่ในภาวะใกลถ้กู

คุกคามหลายชนิดยงัคงพบไดค้่อนขา้งง่าย แต่มปีรมิาณลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน หรอืหายไปจาก

บางถิน่ทีเ่คยกระจายพนัธุ ์

 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 รายชือ่สตัวเ์ลือ้ยคลานในอนัดบั Sauria (กิง้ก่า) ทีพ่บ 
Family  Genus Scientific Name Common name Thai name 
Gekkonidae Gekko    
  Gekko gecko  Common House Gecko ตุ๊กแกบา้น 
 Hemidactylus    
  Hemidactylus frenatus  Spiny-tailed House 

Gecko 
จิง้จกบา้นหางหนาม 

  Hemidactylus platyurus  Common Frilled Gecko จิง้จกบา้นหางแบน 
Agamidae         
  Calotes     
  Calotes versicolor  Garden Lizard กิง้ก่าคอแดง , กิง้กา่หวัแดง 
Scincidae         



Working paper No.2 of Ing Project 2015 
 

 Eutropis     
  Eutropis multifasciatus  Common Sun Skink จิง้เหลนบา้น 

ตารางภาคผนวกท่ี 6 รายชือ่สตัวเ์ลือ้ยคลานในอนัดบั Serpentes (งู) ทีพ่บ 
 

Family Genus Scientific Name Common name Thai name 
Colubridae  Dendrelaphis      

  Dendrelaphis pictus  Common Bronzeback งูสายมา่นพระอนิทร ์
 Xenochrophis      
  Xenochrophis 

piscator  
Checkered Keelback งูลายสอใหญ่ 

 Rhabdophis      
  Rhabdophis 

subminiatus  
Red-neckeded 
Keelback 

งูลายสาบคอแดง 

Elapidae         
 Bungarus    
  Bungarus fasciatus Banded Krait งูสามเหลีย่ม 
 Naja      

  Naja siamensis  Indo-Chinese Spitting 
Cobra 

งูเห่าสยามพ่นพษิ, งูเห่าดา่งพ่นพษิ 

Homalopsidae         
 Hypsiscopus     

  Hypsiscopus 
plumbea  

Plumbeus Water 
Snake 

งูปลงิ 

Viperidae         
 Trimeresurus      

  Trimeresurus sp. Green Pitviper งูเขยีวหางไหม ้
Pythonidae         
 Malayopython     

    Malayopython 
reticulatus  

Reticulated Python งูเหลอืม 

ตารางภาคผนวกท่ี 7 รายชือ่สตัวส์ตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกทีพ่บ 
 

Family  Genus Scientific Name Common name Thai name 
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Bufonidae  Duttaphrynus     
  Duttaphrynus 

melanostictus  
Black-spined Toad คางคกบา้น, คางขาก 

Dicroglossidae         
  Fejervarya     
  Fejervarya limnocharis  Rice Field Frog กบหนอง 
  Occidozyga     
  Occidozyga lima  Common Puddle 

Frog 
เขยีดจะนา 

  Occidozyga martensii  Marten's Puddle Frog เขยีดทราย, เขยีดน ้านอง 
Microhylidae         
  Kaloula     
  Kaloula pulchra   Painted Bullfrog  อึง่อ่างบา้น 
  Microhyla     
  Microhyla fissipes  Ornate Chorus Frog  อึง่น ้าเตา้ 
  Microhyla heymonsi  Dark-sided Chorus 

Frog 
อึง่ขา้งด า 

  Microhyla pulchra  Painted Chorus Frog  อึง่ขาค า 
  Micryletta     
  Micryletta inornata  Inornate Froglet อึง่จิว๋ลายจดุ 
Rhacophoridae         
  Polypedates     
  Polypedates 

leucomystax  
Common Treefrog ปาดบา้น 

Ranidae         
  Hoplobatrachus     
  Hoplobatrachus 

rugulosus  
East Asian Bullfrog กบนา 

  Hylarana     
  Hylarana erythraea  Green-backed Frog เขยีดบวั, เขยีดจกิ 
Ichthyophidae         
  Ichthyophis     
    Ichthyophis kohtaoensis Koh Tao Caecilian เขยีดงูเกาะเต่า 
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ตารางภาคผนวกท่ี 8 ชนิดพชือาหารในป่าชุม่น ้าบา้นบุญเรอืง 49 ชนิด (รอขอ้มูลจากน้องเกท๋มีพีเ่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือพืน้บ้าน การใช้ประโยชน์ 

1 หน่อไม ้ กนิหน่อ น ามาแกง ซึ่งไผแ่บ่งออกเป็นหลายประเภท เชน่ ไผห่นาม 
ไผป่่า ไผเ่ขยีว 

2 มะเขวน กนิผล 
3 ผกักูดงอ ผกักนิยอด ใส่แกง เชน่ 
4 ผกัปู่ ย่า ใส่แกงหน่อหรอืเป็นเครื่องเคยีง กนิกบัลาบปลา 
5 บุก น ามาลวกกนิกบัน ้าพรกิหรอืใส่แกงทีม่รีสชาตอิอกเปรีย้ว เชน่ แกง

สม้ 
6 เม่าสาย ผลไมป่้า  
7 มะค๊อ ผลไมป่้า 
8 ผกัขีม้ด เป็นเครื่องเคยีง กนิสด นยิมน ามากนิกบัสม้ต า ต าถัว่ รถชาตอิอก

มนัๆ 
9 ยอดเดา เป็นเครื่องเคยีงกนิกบัน ้าพรกิ หรอืน าไปแกงใสป่ลา 
10 มะฮอ้ย(มะระขีน้ก) เป็นไดท้ัง้เครื่องเคยีงและน ามาประกอบอาหารเชน่ ใส่แกงแค แกง

ปลา มรีสขม 
11 ผกักูด ลวกกนิกบัน ้าพรกิ แกงใส่ปลา แกงสม้  
12 ผกัปยุ (ผกักระโดน) เป็นเครื่องเคยีงกนิกบัน ้าพรกิ ลาบปลา 
13 ผกัแซ่ว แกงใส่ปลาแหง้ กนิกบัน ้าพรกิ 
14 ตน้เขยีง กนิยอดออ่นน ายอดอ่อนมาแกงคลา้ยแกงยอดมะพรา้ว ตน้หนึ่งกนิ

ไดค้รัง้เดยีว พอกนิยอกแลว้ตน้เขยีงกจ็ะตาย 
15 มะมา ผลไมป่้า 
16 ดอกกา้นใบ น าไปใส่แกง 
17 ปอเอีย่น ผลไมป่้า กนิผล และในดา้นประเพณวีฒันธรรมชาวบา้นน ามาท าไม้

ค ้า 
18 เม่าตาควาย ผลไมป่้า 
19 มะตนั ผลไมป่้า 
20 กระถนิ เป็นเครื่องเคยีงกนิยอดและฝักออ่น 
21 ผกัแค เป็นเครื่องเคยีงและน าไปใส่แกง 
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22 ยอดถ่อน เป็นเครื่องเคยีงกนิกบัน ้าพรกิป่าย่าง หรอืน ามาใส่แกง 
23 เดื่อเกลีย้ง ใส่แกงไขม่ดแดง และน ามาเป็นเครือ่งเคยีง 
24 แคขีน้ก ใส่แกง และเป็นเครือ่งเคยีงกนิกบัต ามะม่วง 
25 ผกักุ่มน ้า น ามาดอง ชาวบา้นรยีก “สม้ผกักุม่” 
26 มะกอม ผลไมป่้า ออกชว่งหน้าฝน 
27 ชมุแสง ยอกน ามาแกงใสไ่ขม่ดแดง 
28 มะเขา้ เป็นเครื่องเคยีง กนิกบัน ้าพรกิปลาป่น กนิกบัลาบ 
29 โสน ดอกน ามาท าอาหาร 
30 ถัว่ฟ้า กนิแลว้เมา 
31 ผกัไหม น ามาใส่แกง นึ่งกนิกบัน ้าพรกิ 
32 ผกัตนีฮุง้ ใส่แกงหน่อ หรอืน ามาลวกกนิกบัน ้าพรกิ ลกัษณะคลา้ยบอลแต่จะล า

ตน้เลก็กวา่ 
33 หญ้าดอกปุ๊ (ผกัหมู) เป็นเครื่องเคยีงกนิกบัลาบ 
34 มะนอย ใส่แกงแค และน ามาเป็นเครื่องเคยีงกนิกบัน ้าพรกิ 
35 ผกัแคบป่า ลวกกนิกบัน ้าพรกิ 
36 สม้เสีย้ว น ายอกมาแกงใส่ปลาแหง้ 
37 มะก๊อ ผลน ามาดองเกลอืประมาณ 1 วนักนิได ้
38 ผกัจจีอ้ ยงัขาดขอ้มูล 
39 ผกัหนงั ยงัขาดขอ้มูล 
40 ผกัหนอก ยงัขาดขอ้มูล 
41 ผกักาบปี ยงัขาดขอ้มูล 
42 ผกักาดนา ยงัขาดขอ้มูล 
43 ผกัหม น ามาลวกกนิกบัน ้าพรกิ 
44 ผกัขีเ้สยีด ยงัขาดขอ้มูล 
45 หวายขม ยงัขาดขอ้มูล 
46 มะรดิไม ้ ยงัขาดขอ้มูล 
47 ผกัสลดิ ยงัขาดขอ้มูล 
48 หนามสอน ยงัขาดขอ้มูล 
49 ผกัจ ้า ยงัขาดขอ้มูล 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 9 ชนิดพชืสมุนไพรพืน้บา้นในป่าชุม่น ้าบา้นบุญเรอืง 38 ชนิด 
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ล าดบัท่ี ช่ือพืน้บ้าน สรรพคณุ 

1 ตน้เมอืงวาย 
(สาบเสอื) 

น ารากมาตม้กบัขา้วสาร รกัษาโรคหนิปนูเกาะตบัได ้นอกจากนัน้ใบ
สดสามารถน ามาสมานแผลได ้

2 ขงิป/ูขงิหอย น ารากมาตม้ แกไ้ข ้ตวัรอ้น 
3 ขามขวะ เปลอืกน ามาเคีย้วกบัหมาก 
4 ปอบดิ ผลน ามาตากแหง้เป็นสมุนไพรหลายอยา่งแกป้วดหลงั ปวดเอว น ามา

ขายกโิลกรมัละ100บาท 
5 ดอกจนัป่า น าล าตน้มาตม้กนิแกท้อ้งร่วง 
6 กาสามปีก ตม้กนิใหม้ดลกูเขา้อู่เรว็ขึน้ 
7 หญ้าคอตุง น าไปใส่ในปลารา้กนัหนอนเขา้ 
8 หญ้าปกตอ ตม้กนิน ้าลดความดนั 
9 ตน้เป้า ขบัน ้าคาวปลา กระชบัมดลกู 
10 ใบขีข้าก เป็นยาระบาย แกโ้รคฉี่กระปิดกระปอย 
11 ตุม้ตอก ตม้กนิแกป้วดหลงัปวดเอว 
12 หงิเมน้ น าทัง้ตน้มาตม้กนิแกป้วดหลงัปวดเอว 
13 ก๋องแกบ ดองกบัเหลา้กนิแกป้วดหลงัปวดเอว 
14 หญ้ากอนหมา      

(หญ้าตดหมา) 
ตม้ใส่ตน้กอ๋งแกบกนิแกป้วดหลงั 

15 หางเสอื น ารากมาตม้กนิแกป้วดหลงัปวดเอว 
16 ปุ่ มเป้ง เป็นยาบ ารุงก าลงั น าแต่จะน ามาเป็นยาบ ารุงก าลงั 
17 มะเยย้ เป็นสมุนไพรฆา่เหา 
18 ขางหวัหม ู ตม้กนิเป็นยาแกไ้อและยาแกต้วัเหลอืง 
19 หวักวา๊ว ยงัขาดขอ้มูล 
20 สะเปาลมเครอื ยงัขาดขอ้มูล 
21 ลางเยน็ ยงัขาดขอ้มูล 
22 มา้กระทบืโลง ยงัขาดขอ้มูล 
23 มะเขอืแกเ้ครอื ยงัขาดขอ้มูล 
24 มะแขง้ขา่ ยงัขาดขอ้มูล 
25 ยายอ้มตนีหมา ยงัขาดขอ้มูล 
26 หญ้าหนวดแมว ยงัขาดขอ้มูล 
27 หญ้าหนวดฤาษ ี ยงัขาดขอ้มูล 
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28 โมกนัง่ ยงัขาดขอ้มูล 
29 โมกหลวง ยงัขาดขอ้มูล 
30 ไมผ้เีสือ้น้อย ยงัขาดขอ้มูล 
31 ไมห้่าเนื้อ ยงัขาดขอ้มูล 
32 ไมเ้น่าใน ยงัขาดขอ้มูล 
33 ปอแต๊ป ยงัขาดขอ้มูล 
34 เปลอืกค ้า ยงัขาดขอ้มูล 
35 ฮอ้สะปายควาย ยงัขาดขอ้มูล 
36 ตน้สม้เหด็ ยงัขาดขอ้มูล 
37 ตน้ลมแลง้(ตน้คูณ) ยงัขาดขอ้มูล 
38 ตน้หาด ยงัขาดขอ้มูล 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 10 ชนิดพชืทีเ่ป็นทัง้พชือาหารและพชืสมนุไพร 15 ชนิด 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือพืน้บ้าน การใช้ประโยชน์และสรรพคณุ 

1 มะแก๋ว (ฝรัง่) ผลไมป่้า เป็นยาแกท้อ้งร่วง 
2 สม้ป่อย น ามาใส่แกงสม้ แกงปลา และเป็นยาระบายอ่อนๆ 
3 มว้นหม ู กนิกบัต ามะม่วง สม้ต า ขดูเปลอืกบรเิวณล าตน้ผสมกบัขา้วสาร น าไป

ตม้แลว้น ามาประคบกระหมอ่มเดก็ แกโ้รคลมพษิได้ 
4 ตึง่ ตม้กนิแกป้วดหลงัปวดเอว 
5 มะขามป้อม ผลกนิได ้เป็นยาแกไ้อท าใหชุ้ม่คอ 
6 เดื่อป่อง กนิผล น ายางเดือ่ป่องน ามาใส่แผลแกโ้รคงูสวดั 
7 ขีเ้หลก็ ยอดน ามาแกง เป็นยาระบายออ่นๆ 
8 มะแก๋ว ยงัขาดขอ้มูล 
9 หวายขม ยงัขาดขอ้มูล 
10 มะแฮะเลอืด กนิผล 
11 หญ้าตดหมา แกงใส่หน่อไม ้เป็นยาสมนุไพรแกจุ้กเสยีด ทอ้งอดื เลอเปรีย้ว 
12 สะเดา เป็นเครื่องเคยีงกนิกบัน ้าพรกิ ตม้ดืม่ลา้งสารพษิในร่างกายได้ 
13 งิว้ป่า ดอกงิว้ป่าน ามาท าน ้าเงีย้ว เปลอืกน ามาเป็นสมนุไพรแกโ้รคไต 
14 ตน้ขอ่ย กนิผล ใบน ามาขดัฟัน 
15 เคลด็เกา๊ ยงัขาดขอ้มูล 
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เครื่องมือหาปลาพืน้บ้านท้องถ่ิน 

พบเครื่องมอืหาปลาทอ้งถิน่ 27 ชนิด คอื 1.สะลอ้ 2.ไซหวัหมู (ไซลอย ) 3.ไซบัง้ 4.ไซมะหลอด (ไซ 

2 งา )  5.ไซจาง 6.ไซลัน่ ( กะตัม้ ) 7.หงิ 8.จ ๋า  9.แหลม   10.แหตนี  2-4 เซน็ เลก็   6 – 12 เซน็  ใหญ่   

แหเรอื  11.สุ่ม 12.สอด 13.แซะ 14.เบด็     เบด็ก่อง  เบด็จอ่ม  เบด็นอด ( ตะเพยีน   เฉา ) เบด็ปลาคา้ว 

(เบด็แขวน ) เบด็ค่าว (เบด็จม๋) เบด็ลอ้ (เบด็ฝรัง่ ) เบด็เขยีด 15.ตุม้ปลาเอีย่น 16.ไอโ้ง่ (คอนโด) 17.ตุม้ปลา

หนาม 18.บัง้ปลากด 19.บัง้ปลาหลาด  20.แน่งลาก (น ้าแหง้ ) 21.แน่งใส่  (น ้าขึน้ ) 22.แน่งไหล 23.ต่วงเตน้ 

24.โพงพาง 25.แอ๊บกบ 26.ไซกุง้ 27.ตุม้กุง้  

เรอื เป็นเครือ่งเสรมิ ทีส่ าคญัในการหาปลา เครือ่งมอืทีช่าวบา้นใชบ้่อย คอื แห แน่ง เบด็ ตุม้ ไซ สุ่ม 

แหลม จ ๋า และหงิ ตามล าดบั 

 

รายชือ่คณะวจิยั 
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