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คาํนํา 

 ชุมชนบ้านบุญเรือง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เป็นชุมชนที่อนุรกัษ์และ

ปกป้องป่าชุม่น้ํามาตัง้แต่อดตีมายาวนานหลายชัว่อายุคนกว่า 260 ปี ซึ่งถอืว่าเป็นป่าชุมชนโดยพฤตนิัย ที่

ชมุชนไดป้กป้องป่าจากภยัคุกคามต่างๆ ทัง้จากในอดตีจนถงึปัจจุบนัหลายครัง้ ป่าเป็นพืน้ทีชุ่ม่น้ําในชว่งฤดู

ฝน (seasonal wetland) เนื่องจากตัง้อยู่บนที่ราบลุ่มน้ําองิตอนปลาย ในช่วงฤดูฝนน้ําในแม่น้ําองิเอ่อล้าน

ตลิง่เขา้ท่วมขงัในพืน้ทีป่่ารมิน้ําจงึมสีภาพเป็นป่าชุม่น้ําในฤดูฝน ทําหน้าที่เป็นแก้มลงิธรรมชาต ิเป็นระบบ

นิเวศที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทําให้ป่าบุญเรืองมรีะบบนิเวศย่อยที่หลากหลาย กระจายแทรกในพื้นที่ป่า

ชมุชน มคีวามสําคญัในการเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาของแม่น้ําองิ ทีเ่ชือ่มกบัแม่น้ําโขง จากระบบบนิเวศย่อย

ทีห่ลากหลายส่งผลใหเ้กดิความหลากหลากหลายทางชนิดพนัธุท์ ัง้พชืบก พชืทนน้ําท่วมขงั พชืน้ํา สตัวเ์ลีย้ง

ลูกด้วยนม สตัวปี์ก สตัวเ์ลื้อยคลาน นก  ทําให้ป่าชุ่มน้ํามคีวามสําคญัต่อวถิีชุมชนทัง้ในแง่การเป็นแหล่ง

อาหารทัง้พชืผกั สตัวน้ํ์า ของป่า ไมใ้ชส้อย ไมฟื้น สมุนไพร เป็นแหล่งผกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมมีูลค่าทางด้าน

เศรษฐกจิทัง้จากการใช้ประโยชน์ทางตรงจากการเก็บหา และบริการทางนิเวศ ทัง้การเป็นแหล่งเกบ็กกั

คารบ์อน เป็นแกม้ลงิธรรมชาต ิแหล่งเพาะพนัธุป์ลา แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า และแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาต ิ

ซึ่งทําให้ชุมชนปกป้องผนืป่าจากนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษเนื่องจากมีความพยายามของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทีจ่ะนําพืน้ทีป่่าบุญเรอืงเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายในการพฒันา โดยชมุชนมคีวามกงัวลวา่ป่าผนืนี้ทีบ่รรพ

บุรุษดูแลมาจะถูกทําลาย และส่งผลกระทบต่อชมุชน จงึไดม้กีระบวนการในการปกป้องรกัษาป่า ซึ่งปัจจุบนั

ชมุชนไดร้กัษาป่าผนืนี้ไวไ้ด ้ดงันัน้การศกึษารวบรวมและจดัทําหนงัสอืเพื่อเผยแพร่ทีค่ลอบคลุมหลากหลาย

มติทิัง้ประวตัศิาสตรช์มุชน ความสําคญัของพืน้ทีป่่าชุม่น้ําบุญเรอืง ความหลากหลายทางชวีภาพ การพึ่งพงิ

ทรพัยากรของชมุชน มูลค่าทางดา้นเศรษฐกจิของระบบนิเวศทัง้ทางตรงและทางอ้อม กระบวนการอนุรกัษ์

ป่าของชุมชน รวมทัง้แนวทางในการยกระดับการจดัการป่าบุญเรืองจึงเป็นเรื่องสําคญั ดัง้นัน้แผนงาน

ประเทศไทย ศนูยว์นศาสตรช์มุชนเพื่อคนกบัป่า ภายใตโ้ครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายท้องถิน่และหน่วยงาน

ทอ้งถิน่เพื่อการจดัการลุ่มน้ําองิอย่างยัง่ยนื ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และความร่วมมอืของ

องคก์รภาคไีดแ้ก่ สถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่และอาเซยีน มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเชยีงราย มูลนิธิแม่น้ําเพื่อชวีติ  สถาบนัชุมชนลุ่มน้ําโขง กลุ่มรกัษ์เชยีงของ โฮงเฮยีนแม่น้ําของ สภา

ประชาชนลุ่มน้ําองิ จงึไดจ้ดัทําหนงัสอืเล่มนี้ข ึน้มาเพื่อใหเ้ป้นประโยชน์แก่ผูส้นใจต่อไป 

      แผนงานประเทศไทย ศนูยว์นศาสตรช์มุชนเพื่อคนกบัป่า  

         พ.ศ. 2561  
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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 

 บา้นบุญเรอืงตัง้อยู่ตอนปลายของลุ่มน้ําองิบรเิวณรอยต่อระหว่างอําเภอเชยีงของ – อําเภอขุนตาล 

อยู่ห่างจากตวัเมอืงเชยีงรายประมาณ 95 กโิลเมตร อยู่ห่างจากตวัอําเภอเชยีงของประมาณ 33 กโิลเมตร 

ชมุชนตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบระหวา่งดอยยาวและแม่น้ําองิ ชุมชนมอีายุราว 300 ปี เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์คนเมอืง 

หรอื ไทยวน มรีะบบการผลติหลกัคอื ทํานา พึง่พาน้ําฝน น้ําจากลําหว้ย และแม่น้ําองิ ในช่วงการตัง้ถิน่ฐาน 

และบุกเบกิทีน่า พฒันาระบบเหมอืงฝายในช่วงปี พ.ศ. 2300 ได้มกีารกัน้พื้นที่ป่ารมิน้ําไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัในการเลี้ยงควาย หรอื ปางควาย เป็นแหล่งเก็บหาพืชอาหาร ไม้ฟืน สมุนไพร โดยมกีารบริหาร

จดัการพื้นที่ป่าร่วมกนัสบืเนื่องเรื่อยมา และต่อว่ามาในช่วงปี พ.ศ. 2504 ได้ร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงร่วมกบั

หมู่บา้นใกลเ้คยีงทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนัคอื บ้านต้นปล้อง และบ้านบุญเรอืงเหนือ ป่าผนืนี้ได้รบัการปกป้อง

จากชมุชนจากภยัคุกคามกว่า 3 ครัง้ ครัง้แรกจากนายทุนที่ต้องการพื้นที่สร้างโรงสไีฟและโรงบ่มใบยาสูบ

ในชว่ง พ.ศ. 2511-2512  ครัง้ที่สองจากนโยบายแปลงสนิทรพัย์เป็นทุน ที่รฐัต้องการนําพื้นที่ป่าไปจดัสรร

เป็นที่ทํากนิให้ประชาชนในปี พ.ศ. 2551-2554  และครัง้ล่าสุดจากนโยบาพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในปี 

พ.ศ. 2558-2560 ถงึแม้ว่าพื้นที่ป่าดงักล่าวเนื้อที่ 3,021 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวาจะได้รบัการออกหนังสอื

สําคญัทีห่ลวง (นสล.) ฉบบัที ่2540/2510 ในปี พ.ศ. 2510 ใหเ้ป็นทําเลเลีย้งสตัวส์าธารณะประโยชน์เป็นต้น

มา แต่มคีวามพยายามที่จะนําผนืป่าไปใชป้ระโยชน์ในวตัถุประสงค์อื่น โดยการเปลี่ยนสถานภาพพื้นที่ให้

เป็นพืน้ทีร่าชพสัดุทีส่ามารถนําไปใหเ้ชา่ได ้หากไม่มชีุมชนยนืหยดัในการปกป้องป่าผนืนี้อาจจะถูกทําลาย

จากภยัคุกคามดงักล่าว  

 ป่าบุญเรอืง หมู่ที ่2 เป็นส่วนหนึ่งผนืป่าชุม่น้ําในตําบลบุญเรอืง โดยมเีนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ จาก

ผนืป่า 3,021 ไร่ของทัง้ตําบล  ผนืป่าดงักล่าวชุมชนได้ปกป้องพื้นที่ป่ามาตัง้แต่อดตีกว่า 260 ปีที่แล้วถงึ

ปัจจุบนั ปัจจุบนัป่าชุม่น้ํานี้ยงัมคีุณค่า ความสําคญัต่อวถิชีวีติของชมุชนเนื่องจากเป็นแหล่งพชือาหาร ไม้ใช้

สอย สมุนไพร  และแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าในชว่งน้ําท่วมหลาก ซึ่งจะมสีภาพเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ํา (seasonal 

wetland) และแก้มลงิธรรมชาต ิซึ่งทําให้พื้นที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวทิยาที่ผสมผสานระหว่าง

ระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศแม่น้ํา ผลจากการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบุญเรืองมีระบบนิเวศย่อยที่

หลากหลาย ทัง้สงัคมพชื หรอืป่าไม้ที่สามารถแบ่งสงัคมพชืออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ สงัคมป่าข่อย

ชุมแสงเด่น (ป่าชุ่มน้ําทนน้ําท่วม) สงัคมป่าชุ่มน้ําปนเบญจพรรณมไีผ่ และสงัคมพืชป่าเบญจพรรณ โดย

พบว่าโครงสร้างป่ามีความสมบูรณ์ มตี้นไม้กระจายครบทุกชัน้ความโตมีความหนาแน่นอของต้นไม้เฉลี่ย 

122 ต้นต่อไร่ และมีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ภายใต้นิยามป่าเสื่อมโทรม 8 เท่า เป็นแหล่งเก็บกกั
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คาร์บอนที่สําคญัปัจจุบนัเกบ็กกัคาร์บอนเหนือดิน 17,247 ตนั หากป่าผนืนี้ถูกทําลายจะปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 79,536 ตนั สําหรบัสภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามกีารทดแทน

ลูกไม ้และไม้หนุ่มในอตัราที่สูงที่อตัรา 2,204 และ 835 ต้นต่อไร่ตามลําดบั เนื่องจากพื้นที่ป่าดงักล่าวเป็น

พืน้ทีชุ่่มน้ําเชื่อมต่อกบัแม่น้ําจงึพบระบบนิเวศย่อย 8 ประเภท ได้แก่ ฮ่อง ห้วย ดอน วงั ญ่าน หาดทราย 

หนอง และบวก จากความหลากหลายของสงัคมพืชและระบบนิเวศย่อยทําให้พื้นที่ป่าชุ่มน้ําบุญเรืองพบ

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุท์ ัง้พชื สตัวป่์า และปลารวมอย่างน้อย 271 ชนิด โดยจําแนกออกต้นไม้ 60 

ชนิด สตัว ์211 ชนิด (การศกึษาครัง้นี้ไม่รวมแมลง) โดยในกลุ่มสตัวท์ี่พบมากที่สุดคอืจํานวกนกกว่า 90 

ชนิด รองลงมาคอื ปลา 87 ชนิด (ไม่รวมปลาต่างถิน่) สตัวเ์ลือ้ยคลาน 13 ชนิด สตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก 13 

ชนิด และเป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 6 ชนิดโดยพบว่าชนิดที่มี่ความสําคญัคอื เสอืปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้

สูญพันธุ์ นาก สถานภาพใกล้ถูกคุกคามตามสถานภาพของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ(IUCN) 

ชมุชนไดพ้ึง่พงิเกบ็หาพรรณพชือย่างน้อย 102 ชนิด เป็นพชือาหาร 49 ชนิด พชืสมุนไพร 38 ชนิด  

และพชืทีเ่ป็นทัง้อาหารสมุนไพร 15 ชนิด และพบว่าป่าชุ่มน้ํามมีูลค่าทางเศรษฐกจิกว่า 125 ล้านบาทต่อปี 

โดยเป็นมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางตรงปีละ 14 ลา้นบาท และมูลค่าบรกิารทางนิเวศปีละ 111 ลา้นบาท (ถริา

พร, 2560)  

จากบทเรยีนการปกป้องผนืป่าครัง้ล่าสุดจากนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ ชุมชนยนืหยดัรกัษาป่า

โดยใชห้ลกัการอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรกหลกัสทิธชิุมชน ซึ่งเป็นสทิธชิุมชนตามจารตีประเพณีที่

ชุมชนได้ร่วมกนัรกัษาป่าผนืนี้ตัง้แต่ในอดตี มีความรกั ความหวงแหนจึงร่วมกนัแสดงออกแห่งสทิธขิอง

ตนเอง หรือ “ปฏิบตัิการแห่งสทิธ”ิ โดยมีการแสดงออกผ่านกจิกรรมต่างๆ ในการให้รฐัและสงัคมเหน็ว่า

ชุมชนต้องการรกัษาผนืป่าผนืนี้ไว้ และหลกัการที่สองคือ การต่อสู้แบบ “อหงิสา สนัตวิธิี” ที่ เน้นการให้

ขอ้มูล การเจรจา สรา้งความเขา้ใจกบัทุกฝ่าย โดยมยีุทธวธิใีนการปกป้องป่าอย่างน้อย 5 ประการ ประการ

แรกสรา้งความเขม้แขง็เป็นหนึ่งเดยีวรกัใคร่สามคัคขีองคนในชมุชน มกีารแบ่งภารกจิในการทํางานทีช่ดัเจน

ทัง้ทมียุทธศาสตร์ ทมีปฏบิตักิาร ทีมสนับสนุนของคนที่ไปทํางานที่อยู่ที่อื่นๆ ทัง้ต่างจงัหวดั ต่างประเทศ 

ประการที่สองการจดัทําชุดขอ้มูลครอบคลุมทุกมติทิ ัง้ประวตัศิาสตร์การปกป้องป่าของชุมชน ความสําคญั

และคุณค่าของพืน้ทีใ่นปัจจุบนั ความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศป่าชุม่น้ํา   มูลค่าทางเศรษฐกจิ

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหใ้นการเจรจาและสื่อสารสงัคม ประการทีส่ามคอื การใชก้ารสื่อสารสมยัใหม่ที่

รวดเรว็ โดยใชส้ื่อออนไลน์ทัง้ facebook, messenger, line และมกีารตัง้เพจชื่อ “กลุ่มอนุรกัษ์ป่าบุญเรอืง” 
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เพื่อใชใ้นการสื่อสารภายในกลุ่ม และเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน คน

ภายนอกลงพื้นที่เพื่อรบัทราบข้อมูลและช่วยในการสื่อสารในสื่อกระแสหลกัต่างๆ ประการที่สี่คือ การ

ประสานภาคี องค์กรหน่วยงานภายนอกเข้ามาใชห้นุนเสรมิทัง้การศกึษา รวบข้อมูลต่างๆ การสนับสนุน

ขอ้มูลกฎหมาย นโยบายต่างๆ รวมทัง้เป็นองคก์รกลางในการจดัเวทใีนการสรา้งความเขา้ใจ และการเจรจา 

นอกจากนี้ยงัมเีครอืขา่ยชมุชนในลุ่มน้ําองิหนุนเสรมิโดยเฉพาะสภาประชาชนลุ่มน้ําองิ ที่มบีทบาทร่วมกบั

ชุมชนในการนเสนอข้อเสนอต่างๆ แก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประการทีห่า้ สรา้งกจิกรรมในการจดัการดูแลรกัษาป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนาว่าชุมชนที่รกัและหวง

แหนป่า โดยมกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่องทัง้กจิกรรมเกี่ยวกบัประเพณี วฒันธรรม เช่น บวชป่า สบืชะตา

แม่น้ํา มีกิจกรรมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า บํารุงดูแลพื้นที่ การสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เวที

แลกเปลีย่นในพืน้ทีป่่าชุม่น้ําในวนัสําคญั รวมทัง้กจิกรรมศลิปะโดยกลุ่มศลิปินทัง้ในจงัหวดัเชยีงราย และที่

อื่นๆ  

แรงจูงใจในการอนุรกัษ์ป่าของชมุชนพบวา่มแีรงจูงใจอย่างน้อย 5 ประการ ประการแรกคอื ความรกั 

ความผกูพนั และหวงแหนป่าทีบ่รรพบุรุษไดป้กป้อง ดูแลรกัษามาตัง้แต่อดตี จงึต้องการสานต่อเจตนารมณ์

ของบรรพบุรุษ ประการทีส่อง พืน้ทีป่่าชุม่น้ํามคีวามสําคญัต่อวถิชีวีติ และระบบการผลติของชุมชน ทัง้เป็น

พืน้ทีแ่กม้ลงิตามธรรมชาตทิีร่องรบัน้ํา แหล่งเพาะพนัธุ์และอนุบาลพนัธุ์สตัวน้ํ์า ประการที่สาม แหล่งหาพชื

อาหาร หาปลา สมุนไพร  ของป่าต่างๆ ที่ใชบ้รโิภคในครวัเรอืน ชาวบ้านเปรยีบเสมอืนป่าเป็น “หม้อแกง

ทอง” ของชมุชน ประการทีส่ี ่ป่าเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่เกบ็หาของป่า ปลา ตวัต่อ หน่อไม้ ไป

ขายเป็นรายไดเ้สรมิ ประการทีห่า้ ชมุชนมองวา่ป่าเป็นตน้ทุนทีส่ําคญัในการพฒันาชุมชนที่สามารถต่อยอด

ในอนาคตโดยคนใหม่ คนรุ่นต่อๆ ไป ทัง้นี้ป่าชุ่มน้ําบุญเรอืงสามารถยกระดบัในการจดัการได้ทัง้การสร้าง

เศรษฐกิจจากป่า ทัง้การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสมุนไพร พืชอาหารต่างๆ  การพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงินิเวศโดยเน้นการเรยีนรู้ระบบนิเวศป่าชุ่มน้ํา และวฒันธรรมท้องถิน่ การเชื่อมโยงการจดัการ

กบัชุมชนอื่นๆในตําบลบุญเรือง รวมทัง้เชื่อมโยงกบัป่าชุ่มน้ําผนือื่นๆ ในลุ่มน้ําองิซึ่งมีป่าชุ่มน้ํา  17 ผนื 

เพื่อให้เกดิการจดัการเชงิพื้นที่ หรอื เชงิภูมทิศัน์ หนุนเสรมิซึ่งกนัและกนั และประการสุดท้าย การสร้าง

มาตรการคุ้มครองพื้นที่ในเชงินโยบาย หรือ กฎหมายต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา โดย

ร่วมกบัสภาประชาชนลุ่มน้ําองิ และประสานกบัคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ําจงัหวดัเชยีงราย นอกจากนี้อาจ

ต้องแสวงหามาตรการ ช่องทางอื่นๆในการปกป้องผนืป่า และให้สทิธชิุมชนในการร่วมบริหารจดัการกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ป่าชุ่มนํา้บุญเรือง 

:เอกลักษณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลาย และบทบาทการปกป้องของชุมชนท้องถ่ิน 

 

1. บ้านบุญเรือง...วิถีทาํนา และดูแลป่าชุ่มนํา้ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มนํา้อิง 

บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ตัง้อยูต่อนปลายของลุม่นํา้อิงบริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอเชียงของ – อําเภอขุน

ตาล อยูห่า่งจากตวัเมืองเชียงรายประมาณ 95 กิโลเมตร อยูห่า่งจากตวัอําเภอเชียงของประมาณ 33 กิโลเมตร 

ชุมชนตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบระหว่างดอยยาวและแม่นํา้อิง ปัจจุบนัมีจํานวนครัวเรือน 288 ครัวเรือน มีประชากร 

695 คน ชาวบุญเรือง เป็นกลุม่คนเมือง หรือชาติพนัธ์ุไทยวน ใช้ภาษาคําเมืองในการสือ่สาร นบัถือศาสนาพุทธ 

โดยมีวดับุญเรืองใต้เป็นศูนย์จิตใจของคนในชุมชน วฒันธรรมของคนบุญเรืองมีการสอดคล้องกับการดําเนิน

ชีวิตและสมัพนัธ์ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือท่ีสบืทอดกันมา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสะสมบ่มเพาะ ใน

ประเพณี 12 เดือน 

 

ภาพที่ 1 ท่ีตัง้ชุมชนบ้านบญุเรือง และป่าชุ่มนํา้ 
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  ระบบการผลติของชุมชนเป็นการทํานาเป็นหลกั โดยมี 254 ครัวเรือนมีอาชีพทํานา คิดเป็นร้อยละ 74 

มีวิถีการทํานา ดงันัน้ทรัพยากรนํา้จึงมีความสาํคญัมากในระบบการผลิตของชุมชน  ชุมชนอาศยันํา้ทัง้จากลํา

ห้วยปแูกงท่ีไหลจากดอยยาวผา่นหมู่บ้านลงสูแ่ม่นํา้อิง นํา้จากแม่นํา้อิง ซึง่ถือวา่เป็นฐานทรัพยากรท่ีสําคญั ซึ่ง

ริมแม่นํา้อิงมีป่าชุ่มนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในลุม่นํา้อิงเนือ้ท่ี 3,000 ไร่ ในอดีตมีความสําคญัเป็นแหลง่เลีย้งควาย หาอยู่

หากินของชาวบ้าน ปัจจุบนัยงัมีความสาํคญัทัง้การเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุสตัว์นํา้โดยเฉพาะปลานํา้อิงท่ีเช่ือมโยง

กับระบบนิเวศนํา้โขง แหล่งพักพิงของนกอพยพ นอกจากนีย้ังป็นแหล่งอาหารของชุมชนทัง้พืชอาหาร ยา

สมนุไพรนานาชนิด  

 

 

ภาพที่ 2 สดัสว่นการประกอบอาชีพของชาวบ้านบุญเรือง 

2. พลวตัชุมชน: ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเปล่ียนแปลงของวิถีชุมชน ฐานทรัพยากร และนโยบายที่

เก่ียว 

 ชุมชนบ้านบุญเรืองเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านวิถีการผลิต 

สงัคม วัฒนธรรม ฐานทรัพยากร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับนโยบายในแต่ละยุค โดยสามารถแบ่งช่วงความ

เปลีย่นแปลงออกได้เป็น 5 ยคุ โดยมีรายละเอียดแตล่ะช่วงดงันี ้

74% 
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3% 

1% 
17% 

จํานวนครัวเรือน 

ทาํนา 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

งานบริการ 

อาชีพอ่ืนๆ 
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 ยุคที่ 1: วิถีบ้านป่า ผลิตเพื่อการยังชีพ (พ.ศ. 2200-2300) 

 อพยพมาจากเมืองน่านตัง้บ้านเรือนในฝ่ังตะวนัออกหลงัเขาดอยยาว ท่ีบ้านม่วงยาย หรือเวียงยาย

ตอ่มาพรานอุ่นได้ออกหาของป่า  ลา่สตัว์ แล้วขึน้ไปจุดสงูสดุของดอยยาวเห็นท่ีราบลุม่ทิศตะวนัตกจึงได้ลงไป

สาํรวจพบวา่พืน้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ชกัชวนเพ่ือนบ้าน 6 ครอบครัวย้ายจากบ้านเวียงยายมาตัง้ถ่ินฐาน

ท่ีราบทัง้บ้านบุญเรือง มาตัง้ถ่ินฐานริมห้วยท่ีพบต้นยมใหญ่ท่ีมีเถาว์ปูแกงเลือ้ยคลุมก่ิงก้านสาขา จึงตัง้ช่ือ

หมู่บ้านว่า “บ้านปูแกง” และเรียกห้วยท่ีติดหมู่บ้านว่าห้วยปูแกง โดยยึดถือต้นยมใหญ่เป็นศูนย์กลางท่ีเรียก 

“เสือ้บ้านหรือ ดงชาวบ้าน”  ได้สร้างกระทอ่มหลงัคามุงหญ้าคา ซึ่งต่อมาพรานอุ่นได้ชักชวนกลุม่นายแสนราช

จากอําเภอเวียงสา นาน้อย เมืองนา่น 12 ครอบครัว พร้อมช้าง 4 เชือก โดยได้ตัง้บ้านเรือนฝ่ังตรงข้ามของห้วย

ปแูกง ทําการบุกเบิกป่าพืน้ท่ีโดยแรงงานคนและช้างเพ่ือทําไร่ข้าว หาของป่า ลา่สตัว์  และ  พร้อมสร้างปุริมะ

ศาลาตัง้สาํนกัสงฆ์เพ่ือประกอบศาสนาพิธี  ต่อมาชาวบ้านพบวดัร้างท่ีมีต้นโพธ์ิ (สลี) และพระพุทธรูป ได้ทํา

การเสีย่งทายโดยจุดบัง้ไฟบนบา่พระพทุธรูปแล้วบัง้ไฟขึน้ จึงได้บูรณะวดั และได้ตัง้ช่ือวดั “สลีบุญเรือง” ซึ่งคือ 

วดับุญเรืองใต้ในปัจจุบนั  

 การเดินทาง คมนาคมใช้ววัเทียมเกวียน การเดินเท้า สภาพถนนเป็นทางดิน ชาวบ้านมีความเช่ือเร่ืองผี 

เคารพธรรมชาติ ผู้ นํา ผุ้ อาวุโส หมอยา มีการเอือ้อาทรแบ่งปันทรัพยากร และช่วยเหลือแรงงานกัน ยังไม่มี

ระบบการค้าขายมากนกั ทัง้นีชุ้มชนอยู่ในเขตการปกครองเมือง “ขรราช” (ช่ือเดิมของเมืองชียงของ) ขึน้กับ

นครนนัทบุรี ปกครองโดยเจ้าเมืองนา่น  

 พืน้ท่ีป่าดอยยาวมีความอุดมสมบูรณ์มากเช่ือมโยงจากภเูขาถึงแม่นํา้อิง ท่ีมีป่าชุม่นํา้ตลอดทัง้ลาํนํา้อิง 

มีสตัว์ป่าชุกชุมทัง้เสอื  ช้าง คา่ง เก้ง กวาง เสอื ในแม่นํา้อิงมีปลา สตัว์นํา้อุดมสมบูรณ์มาก 

ยุคที่ 2 : ยุคตัง้ถ่ินฐาน บุกเบิกที่นา และวิถีปางควาย (พ.ศ. 2300-2503) 

 ในช่วงนีมี้ผู้คนอพยพมาสมทบจากเมืองน่าน พะเยา และเมืองแพร่ เกิดการผสมผสานของความเช่ือ 

จารีต ประเพณี ปี  พ.ศ. 2425 เกิดชุมชนขึน้ข้างเคียงทัง้บ้านหก บ้านซาววา บ้านป่าเคาะ  ชาวบ้านได้บุกเบิก

พืน้ท่ีเป็นนา แตก็่ได้กนัพืน้ท่ีในสว่นท่ีมีหนองนํา้ หรือป่าติดแม่นํา้ไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากป่าในการหาอยู่หากิน

ป่าในเวลานัน้ยงัสมบูรญ์โดยเฉพาะพืชพนัธ์ุไม้นํา้ตา่งๆ ชาวบ้านได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในเร่ืองสมนุไพรเน่ืองจาก
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ยงัไม่มีโรงหมอจะมีก็ก็หมอเมืองหมอยาสมุนไพรต่าง ใช้ทําเคร่ืองมือหากิน ทําเคร่ืองใช้สอย ฝากจากไผ่ แฝก

จากหญ้าคา เสือ่  ไม้พืน หาหนอ่ หาปลา หาผกั ตามฤดกูาล หาสตัว์ ยงัมีเสอื ค่าง บ่าง ลิง ชนี  เก้ง กวาง เต่า 

ชะมด เสอืปลานก ฯ สตัว์ยงัขึน้ลงระหวา่งเทือกเขาดอยยาว และ ป่า เม่ือชุมชนหนาขึน้ชาวบ้านได้เร่ิมมีปศสุตัว์ 

การเลีย้งววั ควาย ชาวบ้านได้ตกลงกนัในการกําหนดพืน้ท่ีหนองนํา้ ป่าชุ่มนํา้ติดแม่นํา้ไว้เป็นพืน้ท่ีใช้ประโยชน์

ร่วมกนั เป็นพืน้ท่ีเลีย้งควายในฤดฝูน หรือ “ปางควาย” โดยทํารัว้รอบป่า หรือ “ตัง้บ่อง” เพ่ือไม่ให้ควายออกมา

กินพืชผลท่ีปลกูในช่วงฤดฝูน โดยแตล่ะครัวเรือนจะมีควาย 10-15 ตวั ในการทํารัว้จะนําความยาวของแนวรอบ

ป่าหารด้วยจํานวนควายเพ่ือแบง่ความรับผิดชอบในการทํารัว้ เฉลีย่ตวัหนึง่ราว 3 วา  

 ชาวบ้านได้ร่วมกนัพฒันาระบบเหมืองฝายและยดึอาชีพทํานาปลกูข้าวนาปีเป็นหลกั โดย ใช้ควายทํา

นา มีการปลกูพืชหลงันาทัง้ ฝา้ย สวนผกั หอม กระเทียม สาํหรับริโภคและแบง่ปันในชุมชน ปลกูยาสบูไว้สบูเอง 

เก็บหาใช้สอยพืชสมนุไพร พืชอาหารจากป่า  ในบริเวณบ้านเรือนปลกูพืชผกั พืชอาหาร ไม้ผลไว้กินตา่งๆ มีการ

ขดุบอ่นํา้ตืน้ไว้ใช้ในครัวเรือน  โดยมีการผู้ นําชุมชนหรือ “จ่าบ้าน”ปกครองดูแลชุมชนและประสานงานกับทาง

ราชการชาวบ้านยงัมีความเช่ือเร่ืองผี ศรัทธาในพระพทุธศาสนา เคารพ นบัถือผู้ นํา ผู้อาวโุส หมอเมือง  

 ปี พ.ศ. 2453 สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการปกครองเป็นมณฑลพายพั ศูนย์กลางคือ เมืองเชียงใหม่ โดยมี

เมืองเชียงรายเป็นเมืองจตัวา และให้เชียงของ เป็นอําเภอหนึง่ของเมืองเชียงราย  โดยมีพญาอริยวงษ์ (น้อย จิต

ตางกูร) เป็นนายอําเภอคนแรก ทรัพยากรธรรมชาติยงัมีความอุดมสมบูรณ์ทัง้ป่าบนดอยยาว ป่าริมอิง และ

แม่นํา้อิง แม้จะมีการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีราบบางสว่นในการทํานา สตัว์ป่ายงัคงมีชุกชุมนานาชนิด ยงัพบเสอืโคร่ง

ในพืน้ท่ี 

ยุคที่ 3 ยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาโครงการพืน้ฐาน ใช้เครืองจักรกลทาง

การเกษตร ( พ.ศ. 2504-40) 

 ปี พ.ศ. 2504 ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ท่ี 1 ชุมชนมีความหนาแน่นขึน้จึงมีการสร้างข้อตกลงใน

การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีปางควายร่วมกันของ 3 หมู่บ้าน บ้านต้นปล้อง บ้านบุญเรืองเหนือ บ้านบุญเรืองใต้ ทัง้

การเก็บหาไม้ฟืน การใช้ไม้ไผ่ ห้ามเผาป่า ห้ามระเบิดปลา นอกจากนีย้งัมีการปลกูไม้ไผ่สีสกุ ไผ่รวก ไผ่ซาง

เพ่ิมเติมในพืน้ท่ีป่าปางควายเพือ้ท่ีจะใช้สอยในการทําตอก จกัสาน ทําเคร่ืองมือดกัปลา จบัปลา กลายเป็น “วิถี

ไผ ่วิถีนํา้” ของชุมชน โดยคนท่ีปลกูจะเป็นเจ้าของไผ ่แตค่นอ่ืนจะใช้ก็สามารถไปขอนํามาใช้ได้ 
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 ปี พ.ศ. 2509 เกิดนํา้ทว่มใหญ่ในบริเวณชุมชนโดยทว่มถึงทางขึน้พระธาตดุอยโตน ทําให้นํา้ทว่มบ้าน

ซาววา พืชผลทางการเกษตร นาข้าวเสยีหายจึงได้อพยพหนีนํา้ไปอยูท่ี่บ้านหกซึง่เป็นท่ีดอน นําสตัว์เลีย้งไป

เลีย้งท่ีดอยยาว เน่ืองจากนํา้ทว่มเป็นเดือน 

 ปี พ.ศ. 2510 ทางราชการได้มาสาํรวจความเสยีหายจากนํา้ทว่มและได้ออกหนงัสอืสาํคญัท่ีหลวง 

(นสล.) ฉบบัท่ี 2540/2510  เป็นทําเลเลีย้งสตัว์สาธารณะประโยชน์ เนือ้ท่ี 3,021 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา โดย

ความเห็นชอบของผู้ นําทัง้ 3 หมู่บ้าน ในปีเดียวกนัได้มีการตดัถนนผา่นป่าบุญเรืองและสร้างสะพานข้ามแม่นํา้

อิงเพ่ือเช่ือมตอ่การคมนาคมกบัตําบลห้วยซ้อ  

 ปี พ.ศ. 2511-2512 มีการเข้ามาตัง้ฐานการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในเขตเวียงแก่นใน

เทือกเขาดอยยาว มีการตดัถนนสายเทิง-เชียงของ ในชุมชนมีเรือยนต์ไฟมารับซือ้ข้าว ข้าวโพด สตัว์เลีย้ง เพ่ือ

นําไปขายท่ีหลวงพระบาง ในขณะเดียวกนัในช่วงดงักลา่วมีนายทุนเข้ามาขอพืน้ท่ีในการสร้างโรงสีไฟ และโรง

บม่ใบยาสบู (เตาบม่) ในพืน้ท่ีป่าบุญเรืองแตช่าวบ้านไม่เห็นด้วยรวมตวักนัเดินทางไปแจ้งต่อนายอําเภอ ทําให้

นายทุนไม่สามารถตัง้โรงสีไฟและโรงบ่มใบยาได้ ในช่วงเวลาไลเ่ลี่ยกันก็มีชาวบ้านบางสว่นมีความพยายาม

บุกเบิกพืน้ท่ีป่าเป็นทุ่งนา แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจึงยุติ แต่ยังมีร่องรอยคันนาท่ีบริเวณทุ่งยาวใน

ปัจจุบนั ช่วงนีส้ภาพป่าเร่ิมมีแบง่แยกป่าบนดอยกบัพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้จากการบุกเบิก การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ถนน โดยพบเสอืตวัสดุท้ายในปี พ.ศ. 2512 

 ปี พ.ศ. 2530 ชุมชนบุญเรืองประสบภยัแล้ง ทําให้ชาวบ้านบางสว่นออกไปทํางานก่อสร้าง ขายนํา้แข็ง

ใส ซาลาเปา บางคนไปทํางานต่างประเทศท่ีซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ปี พ.ศ. 2531-32 มีโครงการ

พฒันาแหลง่นํา้โดยการขุดลอกหนองนํา้ สร้างระบบสง่นํา้ด้วยไฟฟ้า สร้างฝาย หรือประตูกันนํา้ในลํานํา้อิง 

รวมทัง้ในพืน้ท่ีบ้านบุญเรืองด้วย การทํานาในช่วงนัน้ยงัมีการใช้สารเคมีน้อย แต่เร่ิมมีการใช้รถนาเดินตาม 

แทนควาย ทําให้จํานวนควายลดลงเร่ือยๆ ปี พ.ศ. 2535 เปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้ายุคนายกชาติชาย มี

การค้า การลงทุนในพืน้ท่ีชายแดนท่ีอําเภอเชียงของมากขึน้ พ.ศ. 2540 วิกฤติต้มยํากุ้ ง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อ

ชุมชนมากนกัเพราะยงัมีอาชีพหลกัในการทํานา ในช่วงดงักลา่วคนในชุมชนยงัมีความเอือ้เฟือ้ รักใคร่สามัคคี 

ยงัยดึถือสบืทอดประเพณีวฒันธรรมตามแบบล้านนา ผู้คนเดินทางสญัจรสะดวกสบายมากขึน้ ติดต่อสื่อสาร

กนัได้งา่ยขึน้ คนในชุมชนออกไปทํางานขางนอกมากขึน้ แตก่ลบัมาช่วงมีงานประเพณี เทศกาลตา่งๆของชุมชน  
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 พืน้ท่ีป่าดอยยาวถกูกัน้ด้วยถนนลาดยาง ทําให้ป่าดอยยาวถกูกัน้ด้วยถนน 2 เลน แตส่ภาพป่าบนดอย

ยาวก็ยงัมีความสมบูรณ์เพราะชมุชนได้รักษาเป็นป่าเน่ืองจากยงัเป็นต้นนํา้ท่ีใช้ทําเป็นนํา้ประปา ในสว่นแม่นํา้

อิงยงัมีปริมาณไหลหลอ่เลีย้ง เป็นแหลง่หาปลา จบัสตัว์นํา้ ป่าชุ่มนํา้ของบญุเรืองยงัได้รับการปกปอ้งจากภยั

คกุคามแม้วา่ชุมชนไม่ได้ใช้พืน้ท่ีเป็นปางควายแล้วก็ตาม แตย่งัพึง่พิงใช้ประโยชน์ด้านแหลง่อาหาร เพาะพนัธ์ุ

ป่า สมนุไพร และทําหน้าท่ีเป็นแก้มลงิธรรมชาติในช่วงนํา้หลาก สตัว์ป่าในช่วงนีส้ตัว์ขนาดใหญ่ท่ีสาํคญัลดลง

เน่ืองจากป่าถตูดัขาดจากโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน   

ยุคที่ 4 : ยุคดูแลฟ้ืนฟูป่าสาธารณะประโยชน์ (ปี พ.ศ 2541 ถึง 2557 ) 

 ในยุคนีก้ารทํานาใช้เคร่ืองจักรทัง้รถไถนา เก่ียวข้าว มากขึน้ การใช้แรงงานสตัว์ลดลงและหายไป 

ในช่วงปี พ.ศ. 2545-46 การใช้ประโยชน์จากป่าชุ่มนํา้ท่ีเคยเป็นปางควายก็หายไปแต่ชาวบ้านยงัใช้ในการเก็บ

หาพืชอาหาร ปลา  ไม้ฟืน ปี พ.ศ. 2551 – 2554 มีนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน รัฐต้องการจัดสรรพืน้ท่ี

สาธารณะประโยชน์จดัสรรเป็นท่ีทํากินให้ประชาชน ซึง่ป่าบุญเรืองก็เป็นพืน้ท่ีเปา้หมายในการจัดสรร แต่ชุมชน

ไม่เห็นด้วย ในขณะท่ีชุมชนข้างเคียงมีการดําเนินการทําให้พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ของหมู่บ้านข้างเคียงถูกทําลายไป

หลายร้อยไร่ ในช่วงดงักลา่วในปี พ.ศ. 2551 มีถนน R3A เป็นถนน 4 เลนทําให้แยกชุมชนออกห่างกัน มีรถ

ขนสง่สนิค้าวิ่งผา่นชุมชนมากขึน้ โดยเฉพาะตัง้แตเ่ปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในปี พ.ศ. 2556 ทําให้มีรถ

ขนสนิค้า รถนกัทอ่งเท่ียวจากจีนทีมีมากขึน้ ป่าดอยยาวท่ีเคยกนัด้วยถนน 4 เลน จากเดิม 2 เลน ทําให้สตัว์ป่า

บนดอยยาวโดยเฉพาะสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมลงมาใช้พืน้ท่ีป่าริมนํา้ และนํา้อิงยากขึน้ ป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรืองท่ี

เหลอืเป็นผืนใหญ่ท่ีสดุในลุม่นํา้อิงได้รับการปกปอ้งจากนโยบายจัดสรรท่ีทํากิน เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า นก

อพยพ รวมทัง้แหลง่เพาะพนัธ์ุปลา การสร้างเข่ือนกัน้นํา้โขงของจีนทําให้มีผลนํา้ไม่เอ้อเข้าป่าชุ่มนํา้มา 5 ปี 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ในปีเดียวกันมีแหลง่ทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย มีการสร้างถนนอาร์สามเอ (R3A) ปี พ.ศ.

2551 จากถนน 2 เลน เป็น 4 เลน และเปิดใช้สะพานมิตรภาพปี พ.ศ. 2556 

ยุคปัจจุบัน: ยุคการปกป้องป่าชุ่มนํา้จากนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ ( ปี. พ.ศ. 2557-2560) 

 ในปี พ.ศ. 2557 มีนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีอําเภอเชียงของ ซึ่งต้องมี

การดําเนินการหาพืน้ท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ป่าบุญเรืองถูกกําหนดเป็นพืน้ท่ี

เปา้หมายในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจดัการประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน ชาวบ้านไม่เห็นด้วยแต่
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ยงัมีความพยายามในการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วจึงเกิดกระบวนการปกป้องพืน้ท่ีของชุมชนโดยมีมติชุมชนท่ีจะร่วม

ปกป้องป่าเมือวนัท่ี 5 ส.ค.  พ.ศ. 2558 และเข้ารับฟังข้อมูลจากบรัษัทท่ีปรึกษา ปลดัอําเภอเชียงของในวนัท่ี  

15 ส.ค. พ.ศ. 2558  หลงัจากรับฟังแล้วจึงได้ประสานงานกับลกูหลานท่ีทํางานท่ีกรุงเทพ และต่างจังหวดัให้

รับทราบรวมตวักนัตัง้กลุม่เฟสบุ๊ค “กลุม่อนุรักษ์ป่าบุญเรือง” เพ่ือการสื่อสาร ประสานงานในการทํางาน แบ่ง

บทบาทภารกิจหน้าท่ี มีการติดป้ายรณรงค์ในช่วงเดือนสิงหาคมเน่ืองในวนัแม่ จัดพร้อมกับวางแผนกิจกรรม

รณรงค์สือ่สารสงัคมในรูปแบบตา่งๆ บวชป่า สบืชะตาแม่นํา้  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน โดยมีครูนิวฒ์ั ร้อยแก้วให้

คําแนะนํา 

 ชุมชนโดยคนสามวัยทัง้ผู้ อาวุโส วยักลางคน นักเรียนจากโรงเรียนเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการต่อสู้ทัง้

ประวติัศาสตร์ชุมชน ความสมัพนัธ์และการพึง่พิงใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้โดยการสนบัสนุนโดยกลุม่รักษ์

เชียงของ จัดทําระบบฐานข้อมูลความสําคญั ความหลากหลายของป่าชุ่มนํา้บุญเรืองร่วมกับภาคีทัง้ศูนย์วน

ศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์ลุม่นํา้อิง สถาบนัความหลากหลายทางชีวภาพฯ โฮงเฮียน

นํา้ของ สมาคมแม่นํา้เพ่ือชีวิต สถาบนัชุมชนลุม่นํา้โขง จดัเวทีสร้างความเข้าใจรณรงค์สื่อสารทัง้ภายในชุมชน

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกับองค์กรภาคี รวมทัง้จัดกิจกรรมรณรงค์ทัง้บวชป่า สืบชะตาแม่นํา้ งานศิลปะ

ตา่งๆ ขยายเครือขา่ยความร่วมมือกบัเครือขา่ยชุมชนลุม่นํา้อิงผ่านกลไกสภาประชาชนลุม่นํา้อิง และร่วมออก

แถลงการณ์ร่วมกนัตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้อําเภอเชียงของ สือ่มวลชน สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย 

 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 58  จดัเวทีโดยเชิญผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย และผู้แทนหนว่ยราชการท่ี

เก่ียวข้องในจงัหวดั ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ  ได้นําเสนอข้อมลูคณุคา่ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าบญุเรือง ให้ทกุฝ่ายได้ทราบ แตย่งัไม่มีการตดัสนิใจยกเลกิในการใช้พืน้ท่ีนี ้

 ปี พ.ศ. 2559 ชุมชนและภาคีก็ยงัรณรงค์ สือ่สารผา่นสือ่สาธารณะ และการนําเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผ่านเวทีต่างๆทัง้ระดับ ท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มีกลุ่มคน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ลงมา

แลกเปลี่ยนและให้กําลงัใจทัง้สถาบันพระปกเกล้า นกัวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทัง้ตัวแทน

หน่วยงานระหว่างประเทศ ทําให้เกิดกระแสความเข้าใจป่าชุ่มนํา้อย่างเป็นวงกว้าง ต่อมาปี พ.ศ. 2560 มี

กา รศึกษ ามูล ค่า ทั ง้ ทา งต ร งแ ละ ทา ง อ้ อ มข อ ง ป่ า บุญ เ รือ ง โ ดย คณ ะ เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ท รัพ ยา ก ร 
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์พบว่ามีมูลค่าทางตรง หรือมูลค่าการใช้ประโยชน์ปีละ 14 ล้านบาท และมูลค่า

ทางอ้อม หรือมลูคา่บริการทางนิเวศปีละ 111 ล้านบาท ทําให้มีการเข้าใจคณุคา่ของป่าชุ่มนํา้มากขึน้  

 วนัท่ี 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดเวทีโดยมีตวัแทนกรมธนา

รักษ์ ซึง่เป็นฝ่ายจดัหาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ โดยท่ีประชุมมีมติว่าจะไม่นําพืน้ท่ีป่าบุญเรือง และทุ่งงิว้ไปทําเป็น

พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ทําให้ป่าชุ่มนํา้บุญเรืองได้รับการปกป้องเป็นรอบท่ี 4 โดยยงัมีความสําคญัทัง้ในแง่

เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า พบสตัว์ป่าหายาก แหลง่เพาะขยายพนัธ์ุปลา  แก้มลิงธรรมชาติ ท่ีสําคญัเป็น

แหลง่อาหารและไม้ใช้สอย ไม้ฟืนของชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2560  มีนํา้อิงไหลเข้าหนอง และป่าชุ่มนํา้จากท่ีไม่ไหล

เข้ามาหลายปี ชาวบ้านสงัเกตพบเตา่ฮบั และงูพบมากขึน้ในพืน้ท่ี ระบบนิเวศกําลงัสมบูรณ์มากขึน้เร่ือย แต่ก็

ยงัต้องยกระดบัการจดัการพืน้ท่ีและเช่ือมโยงกบัป่าผืนอ่ืนๆอีก 17 ป่าชุ่มนํา้เพ่ือให้ระบบนิเวศป่าชุ่มนํา้ลุม่นํา้อิง

ยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหลง่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นบ้านของสตัว์ป่า นกนานาชนิด

แหล่งเพาะพนัธ์ุสตัว์นํา้ท่ีเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แม่นํา้อิงเปรียบเสมือนมดลูกของแม่นํา้ เอือ้ประโยชน์ให้

ชาวบ้านได้หาอยูห่ากินเปรียบเสมือน “หม้อแกงทอง” ของคนตําบลบุญเรือง ตอ่ไป 

 

3. ป่าชุ่มนํา้บุญเรือง...ระบบนิเวศเฉพาะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในภมิูทศัน์ลุ่มนํา้อิง 

 ผืนป่าชุ่มนํา้ในตําบลบุญเรือง เป็นผืนป่าชุ่มนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในลุม่นํา้อิง ผืนป่านีชุ้มชนได้ร่วมกันปกป้อง

มาตัง้แตอ่ดีตจากการเข้ามาของนายทนุโรงบม่ยาสบู ปัจจุบนัป่าชุ่มนํา้นีย้งัมีคณุคา่ ความสาํคญัตอ่วิถีชีวิตของ

ชุมชนเน่ืองจากเป็นแหลง่พืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมนุไพร  และแหลง่เพาะพนัธ์ุสตัว์นํา้ในช่วงนํา้ทว่มหลากเข้าป่า

ในช่วงฤดปูระมาณ 1- 2 อาทิตย์ และพบวา่บางแหง่มีสภาพนํา้ขงัเป็นเวลาแรมเดือน มีสภาพเป็นพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้

ตามฤดกูาล (seasonal wetland) และแก้มลงิธรรมชาติ ซึ่งทําให้พืน้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวิทยาท่ี

ผสมผสานทัง้นิเวศวิทยาป่าไม้และแม่นํา้  ต้นไม้พรรณพืชหลายชนิดมีการปรับตวัสามารถอยู่ได้ในสภาพนํา้ขงั

หลายเดือน ซึ่งในช่วงเวลานํา้ท่วมขังพืน้ท่ีป่าก็ทําหน้าท่ีเป็นแหลง่เพาะพันธ์ุท่ีสําคัญในพืน้ท่ีลุ่มนํา้อิง ซึ่งมี

ความสาํคญัและเช่ือมโยงความหลากหลายของพนัธ์ุป่าทัง้แม่นํา้อิง และแม่นํา้โขง นอกจากนีแ้ล้วยงัพบจาก

ท่ีตัง้ของป่าชุ่มนํา้ผืนนีท่ี้ติดลํานํา้อิงท่ีอยู่ห่างจากดอยยาวเพียง 2 กิโลเมตร พบว่ามีความสําคญัเป็นพืน้ท่ีใช้

ของสตัว์ป่าหลายชนิดจากดอยยาวท่ีจะอพยพเคลือ่นย้ายลงมาใช้พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ท่ีดินนํา้อิงโดยเฉพาะในช่วงท่ีมี
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การปลกูข้าว ทําการเกษตรพืน้ท่ีนีจ้ะกลายเป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อ (corridor ) ท่ีสตัว์จะเคลื่อนย้ายทัง้สตัว์เลีย้งลกู

ด้วยนมขนาดเลก็ สตัว์เลือ้ยคลาน โดยเฉพาะสตัว์ท่ีหายาก เช่น เสือปลา นอกจากนีร้ะบบนิเวศป่าชุ่มนํา้นีย้งั

เป็นแหล่งสําคัญในแง่ของการเป็นรองรับนกอพยพต่างถ่ินท่ีจะอพยพมาในช่วงฤดูหนาว โดยสรุปคุณค่า

ความสาํคญัของพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บุญเรืองมีความสาํคญัในแงร่ะบบนิเวศเฉพาะอยา่งน้อย 5 ประการ 

1) เป็นพืน้ท่ีเพาะพนัธ์ุปลา สตัว์นํา้ท่ีสาํคญัของแม่นํา้อิง แม่นํา้โขง 

2) เป็นพืน้ท่ีแก้มลงิตามธรรมชาติท่ีรองรับปริมาณนํา้ท่ีในพืน้ท่ีลุม่นํา้อิงท่ีสาํคญั 

3) เป็นพืน้ท่ีท่ีสตัว์ป่าจากดอยยาวลงมาใช้ประโยชน์ 

4) เป็นแหลง่รวบรวมความหลากหลายของพนัธ์ุพืช สตัว์ ท่ีมีคณุคา่ประโยชน์แงก่ารอนรัุกษ์พนัธุกรรม

พืชอาหาร ยาสมนุไพรท่ีสาํคญัของลุม่นํา้อิง 

5) เป็นแหลง่รองรับการอพยพของนกท่ีอพยพช่วงฤดหูนาว เช่น นกเป็นนํา้ 

หากมีการศกึษาคณุคา่และความสาํคญัของพืน้ท่ีป่าชุมชนอยา่งรอบด้าน ก็จะสามารถเสริมสร้างความ

เข้าใจร่วมกันทัง้ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เห็นความสําคญัในการจัดการพืน้ท่ีร่วมกันในอนาคต ดังนัน้

การศกึษาความหลากหลายของระบบนิเวศย่อยซึ่งสมัพนัธ์กับการเป็นถ่ินท่ีอาศยัทัง้ของพรรณพืชและสตัว์จึง

เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั จากการศกึษาผืนป่าชุ่มนํา้บุญเรืองพบวา่มีผลการศกึษาดงันี ้ 

 3.1 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ และถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

ผลจากสาํรวจป่าชุ่มนํา้หมู่ท่ี 2 ในตําบลบุญเรือง โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,000 ไร่ จากผืนป่า 3,021 ไร่

ของทัง้ตําบล  ท่ีมีสภาพเป็นพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ (seasonal wetland) และแก้มลงิธรรมชาติ โดยจะมีนํา้จากแม่นํา้อิง

ไหลเอ่อเข้าพืน้ท่ีในช่วงเดือนกรฏาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งมีความลกึอยู่ระหว่าง 1 เมตร ถึง 3 เมตร จึงมีความ

เป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานระหว่างระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศแม่นํา้  ทําให้มีความ

หลากหลายของระบบนิเวศทัง้สงัคมพืช หรือป่าไม้ท่ีสามารถแบ่งสงัคมพืชออกเป็น 3 ประเภท กลา่วคือ สงัคม

ป่าขอ่ยชุมแสงเดน่ (สงัคมพืชทนนํา้ทว่มขงั) สงัคมป่าชุ่มนํา้ปนเบญจพรรณมีไผ่ และสงัคมพืชป่าเบญจพรรณ 

โดยพบความหลากหลายของต้นไม้อยา่งน้อย 60 ชนิด รายละเอียดตามตารางภาคผนวกท่ี 1  
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ภาพที่ 3  พืน้ท่ีป่าบุญเรือง 3,021 ไร่ โดยแบง่การดแูล 5 ชุมชน 

ป่าชุ่มนํ�า..ป่าข่อยชุมแสง

ป่าชุ่มนํ�าปนเบญจพรรณปนไผ่

ป่าเญจพรรณ 

 

ภาพที่ 4  การกระจายของสงัคมพืช 3 สงัคม 
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ภาพที่ 5 สงัคมพืชป่าขอ่ย-ชุมแสง 1 ใน 3 สงัคมพืชในพืน้ท่ี ท่ีมีคณุสมบติัทนนํา้ทว่มขงั 

 

เน่ืองจากพืน้ท่ีป่าดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้เช่ือมตอ่กบัแม่นํา้ ชุมชนจําแนกระบบนิเวศยอ่ยในพืน้ท่ีป่าชุ่ม

นํา้และระบบนิเวศแม่นํา้ออกเป็นระบบนิเวศย่อย 8 ประเภท ได้แก่ ฮ่อง ห้วย ดอน วงั ญ่าน หาดทราย หนอง 

และบวก  ซึ่งเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีสําคัญของสตัว์โดยเฉพาะปลา สตัว์สะเทินสะเทินนก และนกต่างๆโดยมี

รายละเอียดของระบบนิเวศตา่งๆ 

1) ฮ่อง 

เป็นทางนํา้ท่ีไหลเช่ือมระหวา่งแม่นํา้อิงกบัหนองนํา้ตา่งๆในบริเวณพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ ทําให้นํา้สามารถไหล

เข้า-ออกได้ ฮ่องมีความกว้างตัง้แต ่2-6 เมตร ความยาวเป็นไปตามทางนํา้แตล่ะท่ีไม่เทา่กนั ในช่วงฤดูนํา้หลาก 

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นํา้จากแม่นํา้อิงจะไหลเอ่อเข้าตามฮ่องไปยงัหนองต่างๆเต็มพืน้ท่ี และช่วงเดือน

ตลุาคม-พฤศจิกายน แม่นํา้อิงนํา้เร่ิมลดระดบั นํา้จากหนองตา่งๆ ลดลงตามลาํดบั ไหลคืนสูแ่ม่นํา้อิง เม่ือระดบั

นํา้อิงลดต่ําลงกวา่ฮ่อง นํา้จากหนองและแม่นํา้อิงจะไหลขาดออกจากกนั ในฮ่องนํา้ก็จะแห้งขอดไปทัง้หมด 
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 ในช่วงนํา้หลากคือช่วงเดียวกันกับการอพยพของปลา ปลาจากแม่นํา้อิงจะเดินทางผ่านฮ่องเข้าไป

วางไขใ่นหนองนํา้ และอพยพกลบัในช่วงนํา้ลง ปลาสว่นใหญ่อพยพกลบัลงแม่นํา้และบางสว่นอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี

หนอง ฮ่องท่ีมีปลาอพยพเข้ามากท่ีสดุคือ ฮ่องมุ้น ฮ่องไห้ ฮ่องสะเบ็ง เน่ืองจากฮ่องดงักลา่วมีลาํห้วยและนํา้จาก

ทุง่นาไหลมาสมทบ จึงมีปริมาณนํา้จํานวนมากไหลผ่านฮ่อง ปลาท่ีพบได้แก่ ปลาค้าว เพีย้ กด หลิม ดุก และ

ปลาบอก ในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรืองมี ฮ่องทัห้มด 11 ฮ่อง ได้แก่ ฮ่องหนองหลวง ฮ่องปู่ อิน ฮ่องหมด ฮ่อง

หนองต้นปนู ฮ่องไห้ ฮ่องสะเบ็ง ฮ่องผกัใฝ่ ฮ่องห้วยซ้อ ฮ่องมุ้น ฮ่องหนองช้างตา่ง ฮ่องหนองกวาง 

2)  ห้วย 

เป็นทางนํา้ท่ีไหลจากพืน้ท่ีต้นนํา้บนดอยสูงไหลลงแม่นํา้อิง เป็นลําห้วยสาขาท่ีไหลลงมาเติมนํา้ให้

แม่นํา้อิงและไหลตลอดทัง้ปี บริเวณป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรืองมีห้วยสาขาท่ีสําคญั คือ ห้วยแกง ห้วยซ้อ ห้วยแก่น 

ห้วยเหลก็ และห้วยแม่ต๋ํา  ห้วยแกงไหลจากเทือกเขาดอยยาว ทางทิศตะวนัออกของหมู่บ้าน สว่นห้วย

ซ้อ  ห้วยแก่น ห้วยเหลก็ และห้วยแม่ต๋ํา ไหลมาจากทางทิศตะวนัตก แถบบ้านซ้อและเขตอําเภอพญาเม็งราย  

 ตอนปลายของห้วยซ้อแตกแขนงเป็น 3 สายยอ่ย สายท่ี 1คือฮ่องซ้อไหลลงนํา้อิง สายท่ี 2 ไหลรวมกับ

ห้วยแก่น ไหลลงแม่นํา้อิงผ่านฮ่องไห้ สายท่ี 3 ไหลรวมกับห้วยเหล็ก ห้วยแม่ต๋ํา ไหลลงแม่นํา้อิงผ่านฮ่องมุ้ น 

 ริมห้วยตา่งๆ พบพืชอาหาร เช่น ผกักดู ผกัหนาม ผกัแวน่ ผกัหนอก เป็นต้น สว่นปลา มีปลากัง้ ปลาซิว 

ปลาปก และปลาขนาดเลก็ตา่งๆ 

3)  ดอน 

ดอน เป็นพืน้ท่ีโผลพ้่นนํา้ให้เห็นในช่วงฤดแูล้ง เดือนมีนาคม-เมษายน อยูริ่มฝ่ังด้านใดด้านหรือ หรืออยู่

กลางลํานํา้อิง ในช่วงฤดูฝนนํา้ท่วมพืน้ท่ีจมหายไปทัง้หมด บริเวณดอนสว่นใหญ่เป็นทราย กรวดขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง จากการพดัพามาตามกระแสนํา้ในช่วงนํา้หลาก จะโลง่เตียน มีสตัว์จําพวกนกอาศยัเดินหากินริม

ฝ่ัง และชาวบ้านใช้เป็นพืน้ท่ีหาปลา ด้วยวิธีลากแน่ง ไล่แน่ง ปักเบ็ด หว่านแห ตกจ๋ํา และพกัผ่อนหย่อนใจ 

เพราะพืน้ท่ีชายนํา้ตามดอนต่างๆ เป็นกรวด ทราย เรียบ ไม่มีอุปสรรคต่อการหาปลาและมีปลาขนาดเล็ก

หลากหลายชนิด เข้ามาอยูอ่าศยัริมดอนท่ีมีระดบันํา้ไม่ลกึมากนกั 
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 พืชผักท่ีพบบริเวณดอนสว่นใหญ่เป็นพืชล้มลกุ และพืชทนนํา้ท่วมหลาก เช่น ผกัหม สีเสียด ขีก้วาง 

เหง้าแห ต้นไคร้นํา้ เป็นต้น และดอนยงัเป็นพืน้ท่ีอาศยัของแมลงต่างๆ อีกด้วย ชาวบ้านจะลงไปขุดหาจิง้หรีด 

จะมีมากในพืน้ท่ีดอน นอกจากนัน้ กรวด หิน ทราย บริเวณดอน ชาวบ้านจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างของชุมชน 

ดอน ท่ีพบในพืน้ท่ีแม่นํา้อิงแถบบ้านบุญเรือง มีทัง้หมด 11 ดอน คือ ดอนขอนถ่อน ดอนสวนคา ดอนวงัยาว 

ดอนคําอ้าย ดอนวงัไผ ่ดอนฮ่องไห้ ดอนสะเบ็ง ดอนวงัปลากงั ดอนวงัมุ้น ดอนวงัหลวง และดอนวงัถาล้า (เป็น

ดอนหิน)  

 

ภาพที่ 6 แสดงจุดท่ีเป็นระบบนิเวศพืน้ท่ีดอน (สีนํา้เงิน) 

4) วัง 

เป็นพืน้ท่ีนํา้น่ิงในแม่นํา้อิง ในช่วงฤดนํูา้หลากมีความลกึประมาณ 10-15 เมตร ช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 

3-5 เมตร ความยาวประมาณ 200-300 เมตร ท้องนํา้เป็นดิน กลุ่มก้อนหิน ขอนไม้ และตอไม้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ี

เหมาะท่ีปลาจํานวนมากเข้ามาอยูอ่าศยั ริมฝ่ังทัง้สองด้านเป็นตลิง่ชนั ระดบันํา้มีความลกึเสมอท้องนํา้ มีป่าอ้อ 

ป่าแขมขึน้ปกคลมุ รวมถึงต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นกุ่ม มะเด่ือ ฉําฉา ขอ่ย ชุมแสง กวา๋ว ถ่อน และลมแล้ง 

 บริเวณวงั ชาวบ้านใช้เป็นพืน้ท่ีหาปลา โดยใช้เคร่ืองมือเช่น แน่งลาก แหใหญ่ ตุ้มปลากด กระตัม๊(ไซ

ลัน่) เบ็ดปัก เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีนํา้ลกึจึงต้องใช้เคร่ืองมือหาปลาขนาดใหญ่และมีเรือช่วยในการวางเคร่ืองมือ
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ตา่งๆ สว่นใหญ่ คนหาปลาจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงมีสว่นน้อยมาก ปลาท่ีจับได้เป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาค้าว 

เพีย้ กด ตองเบ้อ เป็นต้น วงัท่ีพบบริเวณแม่นํา้อิงแถบบ้านบุญเรือง มีทัง้หมด 8 วงั คือ วงัยาว วงัไผ่ วงัสะเบ็ง 

วงัมุ้น วงัฮ่องไห้ วงัถาล้า วงัปลากงั และวงัหลวง 

 

ภาพที่ 7 แสดงจุดท่ีเป็นระบบนิเวศพืน้ท่ีวงั (สเีหลอืง) 

5) ญ่าน 

เป็นพืน้ท่ีนํา้น่ิง นํา้ไหลเอ่ือยๆ ไม่แรงมากนกั ท้องนํา้เป็นดิน ทราย เรียบสม่ําเสมอ มีบางจุดท่ีเป็นหลมุ

ลกึ และมีก่ิงไม้ ขอนไม้ ตอไม้ โขดหิน ญ่านเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่ตรงกลางระหวา่งวงักบัหาด หรือระหว่างหาดกับวงั 

ช่วงฤดนํูา้หลากลกึประมาณ 3-5 เมตร ฤดแูล้ง 1-1.5 เมตร ยาวประมาณ 300 - 500 เมตร  

ญ่านเป็นพืน้ท่ีสาํคญัของคนหาปลา เน่ืองจากมีระดบัพอดีทัง้ในช่วงฤดูนํา้หลากและฤดูแล้ง เป็นท่ีหา

กินของปลาเกือบทกุชนิด เพราะสามารถเคลือ่นย้ายหากิน และอยูอ่าศยัลงไปยงัหาดและวงั ได้สะดวก 

ชาวบ้านใช้เคร่ืองมือหาปลา ประเภท เบ็ดปัก กระตัม้(ไซลัน่) บัง้ปลากด แน่งใส่(ใส่ดักปลาในช่วง

กลางคืน) จ๋ํา  คนหาปลาทัง้ผู้ชายและผู้หญิงใช้เป็นพืน้ท่ีหาปลาร่วมกนั  
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ปลาและสตัว์นํา้ท่ีพบ ปลาเกือบทกุชนิดสามารถพบได้ตลอดทัง้ปี สว่นสตัว์นํา้ เช่น หอยขม หอยอ่ีแงบ 

หอยเสยีม หอยเชอร่ี พบมากบริเวณญ่าน เน่ืองจากริมฝ่ังเป็นดินโคลน เหมาะกับการอยู่อาศยัของหอยต่างๆ 

ญ่าน ท่ีพบบริเวณแม่นํา้อิงแถบบ้านบุญเรือง มีทัง้หมด  9 ญ่าน คือ ญ่านขอนถ่อน ญ่านสวนคา ญ่านคําอ้าย 

ญ่านต้าต๊ิบ ญ่านหวัหม ูญ่านขอนอ้าย ญ่านเก๊าเสีย้ว ญ่านป่าอ้อ และญ่านขอน 

6) หาดทราย หรือดอนทราย 

เป็นบริเวณท่ีนํา้ไหลแรง และเป็นสว่นท่ีแคบสุดของลํานํา้ พืน้ท้องนํา้เป็นหิน กรวดขนาดกลาง และ

ทราย ช่วงฤดนํูา้หลาก ลกึประมาณ 1-1.5 เมตร ฤดแูล้ง ประมาณ 50 เซ็นติเมตร ยาว ประมาณ 50-100 เมตร 

ช่วงฤดนํูา้หลากไม่สามารถใช้พืน้ท่ีหาปลาได้เน่ืองจากนํา้ไหลแรงมาก พืชท่ีพบบริเวณนี ้เป็นจําพวกต้นไคร้นํา้ท่ี

ทนต่อแรงนํา้และนํา้ท่วมได้ ปลาท่ีพบบริเวณหาด คือ ปลาบอก มัน กด สะป๊าก หนามบี ้มะแป๊บ แกด จอน

ทราย กุ้ ง และปลาอ่ีมอน เป็นต้น ชาวบ้านใช้เคร่ืองมือปลาในการหาปลา เช่น แน่งเล็ก แห จ๋ํา หิง และแซะ 

หาดตามจุดตา่งๆชาวบ้านสามารถเดินข้ามฝ่ังแม่นํา้บริเวณนีไ้ด้ช่วงฤดแูล้ง 

7) หนอง 

เป็นพืน้ท่ีนํา้ขงัขนาดใหญ่ มีนํา้ขงัตลอดปี รับนํา้จากแม่นํา้อิง และห้วยสาขา ในช่วงฤดูนํา้หลาก และ

รับนํา้จากนํา้ฝน ขนาดของหนองแต่ละท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน ใหญ่ เล็กตามพืน้ท่ีเหมาะสม บางหนองมีฮ่องไหล

เช่ือมต่อกัน นํา้สามารถไหลเข้า-ออกเช่ือมกันได้ ช่วงฤดูฝน มีความลึกประมาณ 1.5-2 เมตร ฤดูแล้งลึก

ประมาณ 30-50 เซ็นติเมตร  

หนองเป็นพืน้ท่ีวางไขข่องปลานานาชนิดและเลีย้งลกูปลาวยัอ่อน ก่อนอพยพลงสูแ่ม่นํา้อิง บางสว่นอยู่

อาศยัหากินในหนองนํา้ตามเดิม ปลาท่ีพบ เช่น ปลาหลิม จะลิ ดุก สะเด็ด สะลาก บอก ชะโด ค้าว ตองเบ้อ 

กระด่ี เล้ย บู ่เอ่ียน หอย ป ูและกุ้ ง นกท่ีพบบริเวณหนอง คือ นกกวกั ไก่นํา้ เป็ดซ่อม นกยาง นกปากห่าง เป็น

ต้น ผกัท่ีพบบริเวณหนอง เช่น บวัลอย สะโน ผกับุ้ง ผกักระเฉด ผกัจุ่มปา ผกัแวน่ และเตา 

หนอง ท่ีพบบริเวณแม่นํา้อิงแถบบ้านบุญเรือง มีทัง้หมด  31 หนอง คือ หนองปลาขาว หนองปลากัง 

หนองผกัใฝ่หนองปลาสะเด็ด หนองช้างต่าง หนองไฟไหม้ หนองป่าแฝก หนองกวาง หนองปลาโอ่ หนองแซะ 

หนองอํา หนองกบ หนองขวาง หนองควร หนองอ้อ หนองต้นเคราะห์ หนองขาเหลา่ หนองบวัหลวง หนองไคร้
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ไหว หนองจีลี ้หนองปู่ งอ หนองบวัหนองกาแฝก หนองป่าอ้อ หนองปู่ อิน หนองหญ้าไซ หนองไคร้ไหว หนอง

หลวง หนองอ้อ หนองชุมแสง และหนองต้นปนู 

 

ภาพที่ 8 แสดงจุดท่ีเป็นระบบนิเวศน์พืน้ท่ีหนองและบวก (สมี่วง) 

8)  บวก 

เป็นพืน้ท่ีนํา้ขงัขนาดเลก็ มีนํา้ขงัไม่ตลอดทัง้ปี แห้งขอดทัง้หมดในช่วงฤดแูล้ง รับนํา้จากนํา้ฝนเป็นหลกั 

หรือรับนํา้จากการท่วมหลากท่วมป่าทัง้ผืน จากแม่นํา้อิง ขนาดของบวกแต่ละบวกมีขนาดเล็กๆ ตามพืน้ท่ี

เหมาะสม บวกท่ีมีขนาดใหญ่สดุ พืน้ท่ีประมาณ 1-2 ไร่ บวกไม่มีฮ่องนํา้ไหลเช่ือมต่อกับจุดอ่ืนๆ ฤดูฝนมีความ

ลกึประมาณ 20-30 เซ็นติเมตร ผกัท่ีพบในบวก เช่น ผกัสีเสียด ผกัหม ผกัเปียว และเตา นกท่ีพบหากินบริเวณ 

บวก คือ นกกวกั นกยาง เป็ดนํา้ และนกกระปดู เป็นต้น 

 ปลาท่ีพบในบวก เช่น ปลาซิว ปลาบอกสร้อย ปลาสะเด็ด ปลาสะลาก ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาเอ่ียน 

ปู และกุ้ ง ปลาทัง้หมดท่ีพบเป็นปลาขนาดเล็ก  ชาวบ้านใช้วิธีหาปลาด้วยการ ก๊อนบวก มีอุปกรณ์ หิง สุ่ม 

และจ๋ํา บวก ท่ีพบบริเวณแม่นํา้อิงแถบบ้านบุญเรือง มีทัง้หมด 7 บวก คือ บวกหนานก่ํา บวกปู่ เฒ่าเมืองแก้ว 

บวกลกึ บวกทุง่ยาว บวกควายปู่ ตา๋ บวกลงุผดั และบวกไม้ทงุ 
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ตารางที่  1 ความหลากหลายของสงัคมพืชและระบบนิเวศยอ่ย (ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั) ในพืน้ท่ี 

สังคมพชื ลักษณะ ถิ่นที่อยู่อาศัยพชื-สัตว์ที่เฉพาะ 

(Habitat) 

การใช้ประโยชน์ของชุมชน 

สังคมพืชป่าข่อย

ชมุแสง 

 

ริมฝ่ังแม่นํา้มีพืชท่ีทนนํา้ขังทัง้ต้นไม้ได้แก่ 

ข่อย ชุมแสง มีเถาวัลย์มาก พบพืชพวก

คล้า 7 ข้อ เฟิร์น ขึน้ตามพืน้ป่า พืน้ป่า

สะสมของเศษซากไม้ ใบไม้หนา 

สตัว์: เสอืปลา อีเห็น แมวดาว นกกินปลา

ต่างๆ  

พืช:  ต้นคล้า กุ่มนํา้ มะเด่ือ 

หาปลา เก็บผักเช่น ผักกูด ยอดเดา ต้นคล้า 7 ข้อ (แหย่ง) 

ยอดกุ่มนํา้ เก็บหาไม้ฟืน เห็ดป่า และต่อ พืชสมนุไพร 

สังคมพืชป่าข่อย-

ชมุแสงมีไผ่ 

พบพืชท่ีทนนํา้ท่วมเหมือนสังคมพืชแบบท่ี 1 

แต่พบไผ่สสีกุ ไผ่ป่าขึน้ปะปนจํานวนมาก 

สตัว์: เสอืปลา อีเห็น ผึง้ ต่อ  นกทกุชนิด 

พืช: ไผ่สสีกุ ไผ่ป่า  

เก็บหาหน่อไม้ ผักปู่ ย่า เห็ดป่า เก็บไม้ฟืน ไม้ไผ่เพื่อใช้สอย 

เก็บหารังต่อ นํา้ผึง้ป่า เก็บหายาสมนุไพร 

 สังคมพื ช เบญ จ

พรรณมีไผ่ 

 

เป็นสงัคมพืชท่ีมีขึน้บริเวณท่ีดอนมีนํา้ท่วม

หลากระยะสัน้จะพบต้นไม้ท่ีหลากหลาย

มากกว่าสงัคมพืชแบบท่ี 1 และ 2  

สตัว์: อีเห็น ตุ๋น กระรอก กระแต แมว นก

ทกุชนิด 

พืช: เก็ดแดง อินทนิล พลบัพลา  

เก็บหา ผกัม้วนหม ูผกักระโดน บกุ ดอกก้านใบ หวายขม เห็ด

ป่าต่างๆ  ผลไม้ป่ามะขามปอ้ม มะแกว๋น 

ระบบนิเวศแหล่ง

นํา้ย่อย 

ลักษณะ ถิ่นที่อยู่อาศัยพชื-สัตว์ที่สําคัญ การใช้ประโยชน์ของชุมชน 

1. ฮ่อง เป็นทางนํา้ท่ีไหลเชื่อมระหว่างแม่นํา้อิงกับ

หนองนํา้ต่างๆในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ ทําให้นํา้

สามารถไหลเข้า-ออกได้ ฮ่องมีความกว้าง

ตัง้แต่ 2-6 เมตร ในช่วงฤดูนํา้หลาก เดือน

กรกฎาคม-สงิหาคม 

ปลาค้าว เพีย้ กด หลมิ ดกุ และปลาบอก หาปลา เก็บผกักดู ผกัหนาม ผกัแว่น ผกัหนอก 

2. ห้วย เป็นทางนํา้ท่ีไหลจากพืน้ท่ีต้นนํา้บนดอย

สงูไหลลงแม่นํา้อิง ลงมาเติมนํา้ให้แม่นํา้

อิงและไหลตลอดทัง้ปี 

ผักกูด ผักหนาม ผักแว่น ผักหนอก ปลา

กัง้ ปลาซิว ปลาปก และปลาขนาดเล็ก

ต่างๆ 

หาปลา เก็บผกักดู ผกัหนาม ผกัแว่น ผกัหนอก 
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3. ดอน พืน้ท่ีโผลพ้่นนํา้ให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง เดือน

มีนาคม-เมษายน อยู่ริมฝ่ังด้านใดด้านหรือ 

หรืออยู่กลางลาํนํา้อิง ในช่วงฤดูฝนนํา้ท่วม

พืน้ท่ีจมหายไปทัง้หมด บริเวณดอนส่วน

ใหญ่เป็นทราย กรวดขนาดเล็ก ขนาด

กลาง จากการพัดพามาตามกระแสนํา้

ในช่วงนํา้หลาก 

สัตว์จําพวกนกอาศัยเดินหากินริมฝ่ัง 

ปลาขนาดเลก็หลากหลายชนิด เข้ามาอยู่

อาศัยริมดอนท่ีมีระดับนํา้ไม่ลึกพืชผักท่ี

พบเป็นพืชล้มลุก และพืชทนนํา้ท่วม

หลาก เช่น ผกัหม สเีสยีด ขีก้วาง เหง้าแห 

ต้นไคร้นํา้ 

หาปลา เก็บผัก  ขุดหาจิ ง้ห รีด  จะมีมากในพื น้ ท่ีดอน 

นอกจากนัน้ กรวด หิน ทราย บริเวณดอน ชาวบ้านจะ

นํามาใช้ในงานก่อสร้างของชมุชน ดอน 

4. วงั พืน้ท่ีนํา้น่ิงในแม่นํา้อิง ในช่วงฤดูนํา้หลาก

มีความลกึประมาณ 10-15 เมตร ช่วงฤดู

แล้ง ประมาณ 3-5 เมตร ความยาว

ประมาณ 200-300 เมตร ท้องนํา้เป็นดิน 

กลุม่ก้อนหิน ขอนไม้ และตอไม้ 

ปลาค้าว ปลาเพีย้ ปลากด ปลาตองเบ้อ 

ป่าอ้อ ป่าแขม ต้นกุ่ม มะเด่ือ ฉําฉา ข่อย 

ชมุแสง กว๋าว ถ่อน 

หาปลา โดยใช้เคร่ืองมือเช่น แน่งลาก แหใหญ่ ตุ้ มปลากด 

กระตั๊ม(ไซลั่น) เบ็ดปัก เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีนํา้ลึกจึงต้องใช้

เคร่ืองมือหาปลาขนาดใหญ่และมี เ รือช่วยในการวาง

เคร่ืองมือต่างๆ ส่วนใหญ่ คนหาปลาจะเป็นผู้ ชาย ผู้หญิงมี

สว่นน้อยมาก ปลาท่ีจบัได้เป็นปลาขนาดใหญ่ 

5. ญ่าน พืน้ท่ีรอยต่อตรงกลางระหว่างวังกับหาด 

ช่วงฤดนํูา้หลากลกึประมาณ 3-5 เมตร ฤดู

แล้ง 1-1.5 เมตร ยาวประมาณ 300 - 500 

เมตร นํา้ น่ิง ไหลเอื่อยๆ ท้องนํา้เป็นดิน 

ทราย เรียบสมํ่าเสมอ มีบางจุดท่ีเป็นหลมุ

ลกึ และมีกิ่งไม้ โขดหิน  

ปลาและสตัว์นํา้ท่ีพบ ปลาเกือบทุกชนิด

สามารถพบได้ตลอดทัง้ปี ส่วนสัตว์นํา้ 

เช่น หอยขม หอยอี่แงบ หอยเสียม หอย

เชอร่ี 

พืน้ท่ีสําคัญของคนหาปลาทัง้ชายหญิง เน่ืองจากมีระดับ

พอดีทัง้ในช่วงฤดูนํา้หลากและฤดูแล้ง เป็นท่ีหากินของปลา

เกือบทกุชนิด 

6. หาดทราย บริเวณท่ีนํา้ไหลแรง และเป็นสว่นท่ีแคบสดุ

ของลํานํา้ พืน้ท้องนํา้เป็นหิน กรวดขนาด

กลาง และทราย ช่วงฤดูนํา้หลาก ลกึประมาณ 

1-1.5 เมตร ช่วงฤดนํูา้หลากนํา้ไหลแรงมาก 

พืชท่ีพบต้นไคร้นํา้ท่ีทนต่อแรงนํา้และนํา้

ท่วมได้ ปลาท่ีพบบริเวณหาด คือ ปลา

บอก มัน กด สะป๊าก หนามบี ้มะแป๊บ 

แกด จอนทราย กุ้ง และปลาอี่มอน 

หาปลา ดกักุ้ง  
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7. หนอง พืน้ท่ีนํา้ขังขนาดใหญ่ มีนํา้ขังตลอดปี รับ

นํา้จากแม่นํา้อิง และห้วยสาขา 

เป็นท่ีอยู่อาศัยและวางไข่ของปลา เช่น 

ปลาหลิม จะลิ ดุก สะเด็ด สะลาก บอก 

ชะโด ค้าว ตองเบ้อ กระด่ี เล้ย บู่ เอี่ยน 

หอย ปู และกุ้ ง พบนกกวัก ไก่นํา้ เป็ด

ซ่อม นกยาง นกปากห่าง พืชท่ีพบ บัว

สาย สะโน ผักบุ้ ง ผักกระเฉด ผักจุ่มปา 

ผกัแว่น และเตา 

เก็บหาผักบัวสาย เตา ผักนํา้ต่างๆ หาปลา ดักปลาไหล 

(เอี๋ยน)  ดกักุ้ง   

8.  บวก พืน้ท่ีนํา้ขังขนาดเล็ก มีนํา้ขังไม่ตลอดทัง้ปี 

แห้งขอดทัง้หมดในช่วงฤดูแล้ง รับนํา้จาก

นํา้ฝนเป็นหลัก หรือรับนํา้จากการท่วม

หลากท่วมป่าทัง้ผืน จากแม่นํา้อิง ขนาด

ของบวกแต่ละบวกมีขนาดเล็กๆ ตามพืน้ท่ี

เหมาะสม บวกท่ีมีขนาดใหญ่สุด พืน้ ท่ี

ประมาณ 1-2 ไร่ 

ผักสีเสียด ผักหม ผักเปียว และเตา นกท่ี

พบ นกกวัก นกยาง เป็ดนํา้ และนกกระ

ปดู เป็นต้น ปลาท่ีพบ ปลาซิว ปลาบอก

สร้อย ปลาสะเด็ด ปลาสะลาก ปลาหมอ 

ปลาสลิด ปลาเอี่ยน ปู และกุ้ ง  ปลา

ทัง้หมดท่ีพบเป็นปลาขนาดเลก็ 

เก็บผกันํา้ หาปลาขนาดเลก็ กบ เขียด อึง่อ่าง  
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3.2 โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ  และสภาพการทดแทนของป่า 

จากการศกึษาโดยใช้วิธีการวางแปลงสุม่ตวัอยา่งแบบจําแนกชัน้โดยท่ีชุมชนมีสว่นร่วม โดยได้แบง่

พืน้ท่ีสาํรวจตามโซนตามความเดน่ของสงัคมพืช โดยทําการวางแปลงสุม่ตวัอยา่งถาวรขนาด 20 X 50  เมตร 

โซนละ 3 แปลง รวมพืน้ท่ีสาํรวจทัง้หมด 9,000 ตรม. โดยมีผลการศกึษาดงันี ้

 

ภาพที่ 8 แบง่โซนพืน้ท่ีตามสงัคมพืช เพ่ือการวางแปลงสุม่ตวัอยา่ง 

 

ผลการสาํรวจโซนท่ี 1 ป่าขอ่ย-วงัปลาโอ พบต้นไม้อยา่งน้อย 15 ชนิดท่ีพบมากท่ีสดุคือขอ่ย 86 ต้นตอ่

ไร่ รองลงมาคือ ชุมแสง 9 ต้นตอ่ไร่ และหดั 6 ต้นตอ่ไร่ มีความหนาแนน่รวมทกุชนิด 121 ต้นตอ่ไร่  ในโซนท่ี 2 

บริเวณต้าคาแฝก วงัไผ ่พบต้นไม้อยา่งน้อย 11 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสดุคือ ขอ่ย มีความหนา่แนน่ 63 ต้นตอ่ไร่ 

รองลงมา คือ ต้นชุมแสง 47 ต้นตอ่ไร่ และต้นหดั 8 ต้นตอ่ไร่ โดยมีความหนาแนน่รวมทกุชนิด 127 ต้นตอ่ไร่ 

และในโซนท่ี 3  
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ป่าหนองอ้อ พบต้นไม้ 27 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสดุคือ ข่อย ในอัตราความหนานแน่น 48 ต้นต่อไร่ 

รองลงมาคือ ต้นเหมือด 11 ต้นต่อไร และอันดบัสาม คือ ต้นทองกวาว 9 ต้นต่อไร่ ทัง้นีมี้ความหนาแน่นของ

ต้นไม้รวมทกุชนิด 120 ต้นตอ่ไร่ โดยสรุปพบต้นไม้ในแปลงท่ีวางสาํรวจ 27 ชนิด และจากการสํารวจนอกแปลง

พบชนิดต้นไม้อยา่งน้อย 60 ชนิด มีความหนาแนน่ของต้นไม้อยูร่ะหวา่ง 120 – 127 ต้นตอ่ไร่ คิดความหนาแนน่

เฉลีย่ของต้นไม้ในภาพรวม 120 ต้นตอ่ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2 ความหลากหลายทางชนิดต้นไม้ ความหนาแนน่ของต้นไม้ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

โซนท่ี ชนิดต้นไม้ ความหนาแนน่

ของต้นไม้ 

ชนิดไม้

หนุม่ 

ความหนาแนน่

ไม้หนุม่ 

ชนิด

ลกูไม้ 

ความหนาแนน่

ลกูไม้ 

1 15 121 ต้นตอ่ไร่ 4 720 ต้นตอ่ไร่ 2 1,920 ต้นตอ่ไร่ 

2 11 127 ต้นตอ่ไร่ 7 560 ต้นตอ่ไร่ 4 2,426 ต้นตอ่ไร่ 

3 27 120 ต้นตอ่ไร่ 23 1,226 ต้นตอ่ไร่ 11 2,266 ต้นตอ่ไร่ 

เฉลีย่ - 122 ต้นตอ่ไร่ - 835 ต้นตอ่ไร่ - 2,204 ต้นตอ่ไร่ 

 

 

ภาพที่ 9 โครงสร้างป่าบริเวณโซนท่ี 1 ป่าขอ่ย-วงัปลาโอ 
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ภาพที่  10 โครงสร้างป่าบริเวณโซนท่ี 2 บริเวณต้าคาแฝก วงัไผ ่

 

ภาพที่ 11 โครงสร้างป่าบริเวณโซนท่ี 3  ป่าหนองอ้อ 
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4.2 การกระจายตามชัน้ความโตของต้นไม้ 

 ในพืน้ท่ีสาํรวจพบวา่มีการกระจายความโตของต้นไม้วดัรอบท่ีระดบัอก ครบทกุชัน้ความโต โดยมีความ

หนาแนน่ของต้นไม้ตามชัน้ความโตในแตล่ะโซนดงันี ้

ตารางที่ 3 ความหนาแนน่ของต้นไม้ในแต่ละชัน้ความโต (size class) 

โซนท่ี ความหนาแนน่ของต้นไม้ตามชัน้ความโตวดัรอบระดบัอก (GBH) ต้นตอ่ไร่ 

< 30 ซ .ม.  31- 60 ซ .ม.  61 – 90 ซ .ม.  91- 120 ซ .ม.  >120 

1 28 43 24 15 10 

2 39 37 26 11 13 

3 28 50 26 9 5 

เฉลีย่ 31 43 25 11 9 

 

 

 

ภาพท่ี 12 การกระจายของตน้ไมต้ามชัน้ความโตวดัระดบัอก (size class) แต่ละโซน 
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ภาพที่ 13 การกระจายตามชัน้ความโตของต้นไม้โดยรวม 

4.3 สภาพการทดแทนของไม้หนุ่มและลูกไม้ 

 โซนท่ี 1 พบการทดแทนไม้หนุม่ 4 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสดุคือ ขอ่ยในอตัรา 410 ต้นตอ่ไร่ รองลงมาคือ 

ชุมชนแสงในอตัรา 303 ต้นตอ่ไร่ ลาํดบัท่ีสามคือ ไม้เหมือดและไม้ปีใ้นอตัรา 3 ต้นต่อไร่ ทัง้นีมี้การทดแทนของ

ไม้หนุม่รวมทกุชนิด 720 ต้นตอ่ไร่ ในสว่นการทดแทนของลกูไม้พบวา่มีการทดแทน 2 ชนิดคือ ชุมแสง และข่อย

ในอตัรา 1,520 และ 400 ต้นตอ่ไร่ และมีการทําแทนของลกูไม้รวม 1,920 ต้นตอ่ไร่ 

โซนท่ี 2 พบการทดแทนของลกูไม้ 4 ชนิด ชนิดท่ีทดแทนมากท่ีสดุคือ ชุมแสง ในอตัรา 2,000 ต้นตอ่ไร่ 

อนัดบัสอง คือ ต้นขอ่ย 240 ต้นตอ่ไร่ อนัดบัสาม คือ ต้นผีเสือ้ 106 ต้นตอ่ไร โดยมีอตัราการทดแทนรวมทกุชนิด 

2,426 ต้นตอ่ไร่ สว่นไม้หนุม่พบการทดแทน 7 ชนิด พบมากท่ีสดุคือ ต้นชุมแสง ในอตัรา 440 ต้นตอ่ไร่ อนัดบั

สอง คือ ต้นขอ่ย จํานวน 90 ต้นตอ่ไร่ อนัดบัสาม คือ ต้นขีม้ด 10 ต้นตอ่ไร่ และมีอตัราการทดแทนของไม้หนุม่

รวมทกุชนิด 560 ต้นตอ่ไร่ 
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โซนท่ี 3 พบการทดแทนลกูไม้ 11 ชนิด ชนิดท่ีพบการทดแทนมากท่ีสดุคือ ต้นข่อย ในอัตรา 1,037 ต้น

ต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นชุมแสง 665 ต้นต่อไร อันดับท่ีสามคือ ต้นหัด 292 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตรการทดแทน

โดยรวมทัง้หมดทกุชนิด 2, 266 ต้นตอ่ไร่ สว่นการทดแทนของไม้หนุม่มีทัง้หมด 23 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสดุคือ 

ขอ่ย ในอตัรา 547 ต้นตอ่ไร่ อันดบัสอง คือ มะเย้ย และจ้อลอ่ 99 ต้นต่อไร่ และอันดบัสามคือ มะกอม 85 ต้น

ตอ่ไร่ โดยมีอตัราทดแทนรวมของไม้หนุม่ 1,266 ต้นตอ่ไร่ 

 

ภาพที่ 14 กราฟแสดงความหนาแนน่ของลกูไม้ 

 

ภาพที่ 15 กราฟแสดงความหนาแนน่ของไม้หนุ่ม 

โดยสรุปภาพรวมพบความหลากหลายของชนิดต้นไม้ 60 ชนิด และพบวา่โครงสร้างป่ามีความสมบูรณ์ 

มีต้นไม้กระจายครบทุกชัน้ความโตมีความหนาแน่นอของต้นไม้เฉลี่ย 122 ต้นต่อไร่ และมีความหนาแน่น
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มากกวา่เกณฑ์ภายใต้นิยามป่าเสื่อมโทรม 8 เท่า มีการทดแทนลกูไม้ และไม้หนุ่มในอัตราท่ีสงูท่ีอัตรา 2,204 

และ 835 ต้นตอ่ไร่ ตามลาํดบั  

 

ภาพที่ 16  การกระจายตามชัน้ความโตของต้นไม้โดยรวม 

จากนิยาม “ป่าเสื่อมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530  แก้ไขเพ่ิมเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุว่า “ป่าเสื่อม

โทรมคือ ป่าท่ีมีไม้มีคา่ท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์เหลอือยูน้่อยมาก และป่านัน้ยากท่ีจะกลบัฟืน้คืนดีได้ตามธรรมชาติ 

มีลกูไม้ขนาดความโตสงูเกิน 2 เมตร ขึน้ไปกระจายอยู่ทัว่พืน้ท่ีไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตโดย

วดัรอบลําต้นท่ีระดบัความสงู 130 เซนติเมตร ตัง้แต่ 50-100 เซนติเมตรขึน้กระจายอยู่ทัว่พืน้ท่ีไม่เกินไร่ละ 8 

ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึน้ไปกระจายอยู่ทัว่พืน้ท่ีไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพืน้ท่ีป่าท่ีมีไม้

เข้าหลกัเกณฑ์ทัง้ 3 ลกัษณะดงักลา่ว เมือรวมกันแล้วต้องมีจํานวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้นต่อไร่” ซึ่งผลจากการ

สาํรวจสามารถนําข้อมลูมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ภายใต้นิยามได้ดงันี ้
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความหนาแนน่ของต้นไม้ของป่าชุมชนบุญเรืองกบันิยามป่าเสือ่มโทรม 

เกณฑ์ จาํนวนต้นที่สํารวจพบใน

พืน้ที่สํารวจ 9,000 ตรม. 

(5.625 ไร่) 

ความหนาแน่น 

(ต้นต่อไร่) 

ความหนาแน่นของ

ต้นไม้ตามนิยามป่า

เส่ือมโทรม (ต้นต่อไร่) 

ลูกไม้ท่ีมีความสูงเกิน 

2 เมตร (ไม้หนุม่) 

354 ต้น 63 ต้นต่อไร่ มากกว่า

เกณฑ์ 3 เทา่ 

ไม่เกิน 20 ต้นตอ่ไร่ 

ความโตวดัรอบระดบั

อก(GBH) 50-100 

เซนติเมตร 

249 ต้น 44 ต้นต่อไร มากกว่า

เกณฑ์ 5.5 เทา่  

ไม่เกิน 8 ต้นตอ่ไร่ 

ความโตวัดรอบระดับ

อก (GBH) มากกว่า 

100 เซนติเมตร 

95 ต้น 17 ต้นต่อไร่ มากกว่า

เกณฑ์ 8 เทา่  

ไม่เกิน 2 ต้นตอ่ไร่ 

รวมทัง้ 3 เกณฑ์ 698 ต้น 124 ต้ น ต่ อ ไ ร่ 

( ม า ก ก ว่ า เ ก ณ ฑ์  8 

เทา่) 

ไม่เกิน 16 ต้นตอ่ไร่ 
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ตารางท่ี 5 เปรยีบเทียบโครงสรา้งป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิปรมิาณคาร์บอนในพืน้ที่ 3 โซน และสรุปภาพรวมของป่าบุญเรอืง 

โซนที ่ ความหลากหลายทาง

ชนิดพนัธุข์องตน้ไม ้

ความ

หนาแน่นของ

ตน้ไม ้ 

ชนิดและความหนาแน่น

ของการทดแทนของไม้

หนุ่ม 

ชนิดและความหนาแน่น

ของการทดแทนของไม้

ลกูไม ้

ปรมิาณคาร์บอนใน

ตน้ไมต้่อไร่ )ตนั( 

ปรมิาณคาร์บอน

ทัง้หมดในโซน 

)ตนั(  

ปรมิาณดดูซบั

คาร์บอนไดออก

ไซต์ )ตนั(  

ปรมิาณการ

ปลดปลอ่ย

ออกซเิจน )ตนั (  

1.ป่าขอ่ย วงั

ปลาโอ่ (300 

ไร่) 

พบตน้ไม ้15 ชนิด ที่

พบมากที่สดุ 3 อนัดบั

คอื ขอ่ย ชุมแสง และ

หดั 

121 ตน้ตอ่ไร่  พบไมห้นุ่ม 4 ชนิดที่

ทดแทนมากไดแ้ก่ ขอ่ย 

ชุมแสง เหมอืด โดยมี

อตัราการทดแทน 720 

ตน้ต่อไร ่

พบลกูไม ้2 ชนิด คอื 

ชุมแสง และขอ่ย มอีตัรา

ทดแทนรวม 1,920 ตน้ตอ่

ไร่ 

26.56 ตนัคาร์บอน 7,968 ตนั

คาร์บอน 

29,163 ตนั 

 

21,195  ตนั 

2.ป่าตา้คา

แฝกและวงัไผ่

(400 ไร่) 

พบตน้ไม ้11 ชนิด 

พบมากคอื ขอ่ย 

ชุมแสง และหดั 

127 ตน้ต่อไร ่ พบไมห้นุ่มทดแทน 7 

ชนิด ที่ทดแทนมากคอื 

ชุมแสง ขอ่ย และขีม้ด 

โดยมอีตัราทดแทนรวม 

560 ตน้ตอ่ไร่  

พบลกูไมท้ดแทน 4 ชนิด 

พบมากที่สดุคอื ชุมแสง 

ขอ่ย และผเีสือ้ มกีาร

ทดแทนรวม 2,426 ตน้ตอ่

ไร่ 

13.84 ตนัคาร์บอน  5,538 ตนั

คาร์บอน 

20,269 ตนั 14,731 ตนั 

3. ป่าหนอง

ออ้ (300 ไร่) 

พบตน้ม ้27 ชนิด พบ

มากที่สดุ คอื ขอ่ย 

เหมอืด และทองกวาว  

120 ตน้ต่อไร่  พบไมห้นุ่มทดแทน 23 

ชนิด ที่ทดแทนมากคอื 

ขอ่ย สมอภเิภก 

อนิทนิลน้ํา และพลบั

พลาโดยมอีตัราการ

ทดแทนรวม 1,226 ตน้

ต่อไร ่

พบลกูไมท้ดแทน 11 ชนิด 

ที่ทดแทนมากคอื ขอ่ย 

ชุมแสง และหดั โดยมอีี

ตราการทดแทน 2,266 ตน้

ต่อไร่  

12.47 ตนัคาร์บอน 3,741 ตนั

คาร์บอน 

13,693 ตนั 9,951 ตนั 

สรุปภาพรวม ในแปลงสาํรวจพบ

ชนิดตน้ไมอ้ยา่งน้อย 

27 ชนิด ที่พบมากคอื 

ขอ่ย ชุมแสง แต่มกีาร

สาํรวจเพิม่เตมิพบ

ตน้ไมอ้ยา่งน้อย 59 

ชนิด 

 

ตน้ไมม้คีวาม

หนาแน่น

เฉลีย่ 122 ตน้

ต่อไร ่

มกีารทดแทนของไมห้นุ่ม 

23 ชนิด ที่ทดแทนมาก

คอื ขอ่ย  ชุมแสง มอีตัรา

ทดแทนรวมทุกชนิดเฉลีย่ 

835 ตน้ต่อไร่  

มกีารทดแทนลกูไมอ้ยา่ง

น้อย 11 ชนิด ที่ทดแทน

มากที่สดุ คอื ขอ่ย ชุมแสง 

และหดั โดยมกีารทดแทน

ทุกชนิดเฉลีย่ 2,204 ตน้

ต่อไร ่

มกีารเกบ็กกัคาร์บอน

ในโซนที่เป็นป่าชุ่ม

น้ํา 26 ตนัต่อไร่ และ 

12-13 ตนั ในโซนที่มี

ป่าเบญจพรรณ 

มปีรมิาณ

คาร์บอนในตน้ไม้

เหนือดนิรวม

ทัง้สิน้ 17,247 

ตนั 

63, 124 ตนั 45,877 ตนั 
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จากผลของการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านบุญเรืองมีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่า

เสือ่มโทรมทัง้ 3 เกณฑ์ กลา่วคือ ความหนาแนน่จํานวนลกูไม้ท่ีสงูกว่า 2 เมตรพบ 63 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์

ป่าเสือ่มโทรม 3 เทา่ ความหนา่แนน่ของต้นไม้ท่ีมีความโตวดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 44 ต้นต่อ

ไร่ มากกวา่เกณฑ์ตามนิยาม 6 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ท่ีมีความโตวดัรอบท่ีระดบัอกมากกว่า 100 

เซนติเมตร พบ 17 ต้นต่อไร่ และโดยรวมทัง้ 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่อมโทรม 8 

เทา่ รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 ดงันัน้สรุปได้วา่ป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรืองไม่ใช่ป่าเสือ่มโทรม  

ป่าผืนนี ้ยงัเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนซึ่งภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ได้ให้ความสําคญักับการรักษาปริมาณคาร์บอนในพืน้ท่ีป่า รวมทัง้การเพ่ิมปริมาณการเก็บกัก

คาร์บอน ซึง่จากเวทีประชุมประเทศภาคีอนสุญัญาดงักลา่วครัง้ท่ี 21 (COP 21) รัฐบาลไทยได้ประกาศต่อเวที

โลกวา่จะลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2030 ดงันัน้มาตรการการรักษาพืน้ท่ี

ป่า และฟืน้ฟูป่าจึงเป็นวาระสําคญั ทัง้นีจ้ากการศึกษาพบว่าปริมาณคาร์บอนเหนือดินของต้นไม้ในป่าชุมชน

บุญเรืองยังไม่รวมคาร์บอนของกอไผ่ซึ่งมีการกระจายในพืน้ท่ีอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะไผ่สีสกุ ไผ่ป่า ใน ปี. 

พ.ศ. 2558 พบว่าบริเวณป่าชุ่มนํา้ท่ีนํา้ท่วมถึงซึ่งเป็นสงัคมพืชท่ีมีข่อย และชุมแสงเด่นมีศักยภาพเก็บกัก

คาร์บอนกวา่ 26 ตนัต่อไร่ซึ่งถือมีศกัยภาพสงูมาก ในสว่นพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ท่ีมีป่าเบญจพรรณ (ป่าผสม) และไผ่

ปนจะมีศกัยภาพเก็บกกัคาร์บอน 12 – 13 ตนัตอ่ไร่  ทัง้นีมี้ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพืน้ท่ี 1,000 ไร่ 

รวม 17,247 ตนัคาร์บอน และหากรวมปริมาณคาร์บอนในรากซึง่จะมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 26 ของปริมาณ

คาร์บอนเหนือดิน (Cairns et al. 1997) คิดเป็น 4,484 ตนัคาร์บอน ดงันัน้ป่าชุมชนบ้านบุญเรืองหมู่ท่ี 2 มีเนือ้

ท่ี 1,000 ไร่ มีปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในปัจจุบนั 21, 731 ตันคาร์บอน และถ้าหากพืน้ท่ีป่าชุมชนนีถู้ก

เปลีย่นแปลงสภาพเป็นพืน้ท่ีอยา่งอ่ืนๆ นอกจากการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพแล้วยงัจะปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซต์ราว 79,536 ตนัคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งยงัไม่รวมคาร์บอนท่ีอยู่ในเศษซากใบไม้ 

ก่ิงไม้ (litter) ตามพืน้ป่าซึ่งจากการสงัเกตพบว่ามีการสะสมอินทรีย์วตัถุหนาเหมือนป่าพรุเพราะมีการท่วมขงั

ของนํา้ในช่วงฤดฝูน 
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ตารางท่ี 6 ปรมิาณการเกบ็กกัคารบ์อนในแต่ละโซนและทัง้ผนืป่า 

โซนที ่ จาํนวน

ต้นไม ้

ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิใน

แปลงสาํรวจ 3,000 ตรม .  

ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิ 

ต่อไร่ )1,600 ตรม.) 

ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิ

ทัง้หมด 

โซนที ่1 ป่าข่อย วงัปลา

โอ เน้ือที ่300 ไร่ 

229 49.80 ตนัคารบ์อน 26.56 ตนัคารบ์อน  7,968 ตนัคารบ์อน 

โซนที ่2 ต้าคาแฝก และ

วงัไผ่ เน้ือที ่400 ไร่  

240 25.96 ตนัคารบ์อน 13.84 ตนัคารบ์อน 5,538 ตนัคารบ์อน 

โซนที ่3 ป่าหนองอ้อ

เน้ือที3่00 ไร่  

229 23.38 ตนัคารบ์อน 12.47 ตนัคารบ์อน 3,741 ตนัคารบ์อน  

ปรมิาณคารบ์อนเหนือดนิในต้นไมป่้าชุมชนบุญเรอืงทัง้หมดในพืน้ที ่1,000 ไร่  17,247 ตนัคารบ์อน 

 

3.3 ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุของพืชและสัตว์ 

จากความหลากหลายระบบนิเวศยอ่ยทําให้พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บุญเรืองมีพบความหลากหลายทางสงัคมพืช 

ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า (habitat) สง่ผลให้เกิดความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ การสํารวจชนิดพรรณพืชจะ

ทําการศึกษาทัง้ในแปลงสุม่ตวัอย่าง และการเดินสํารวจนอกแปลง สําหรับการศึกษาความหลากหลายของ

ชนิดสตัว์ป่ามีการใช้วิธีการดงันี ้การสาํรวจสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมจะใช้การวางแนวสาํรวจ (line transact) สํารวจ

ทัง้กลางวนัและสาํรวจแบบสอ่งไฟกลางคืน (spotlighting)  สาํรวจทัง้แบบพบโดยตรง และจําแนกรอยทางเดิน 

และร่อยรอย (tracks and sign idetification) การสํารวจสตัว์ปีกใช้วิธีการ point count โดยการกําหนดจุดให้

ครอบคลมุ ร่วมกบัการวางแนวสาํรวจ (line transact) 
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ภาพที่ 17 จุดสาํรวจนก โดยวิธีการ point count  

สว่นสตัว์เลือ้ยคลานและสะเทินนํา้ สะเทินบก ใช้วิธีการเดินสํารวจตามพืน้ท่ีต่างๆท่ีคาดว่าสตัว์อาศยั

อยู่ทัง้ใต้ขอนไม้ แอ่งนํา้ ใต้ก้อนหิน แม่นํา้ ฯลฯ โดยการวางแนวสํารวจ (line transact) ประกอบกับวิธี visal 

encounter สาํรวจในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. โดยการสอ่งไฟ 

 

ภาพที่ 18 แนวสาํรวจสตัว์เลือ้ยคลาน และสะเทินบก สะเทินนํา้ 
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จากการสํารวจเบือ้งต้นพบชนิดพนัธ์ุทัง้พืช สตัว์อย่างน้อย 280 ชนิด โดยจําแนกออกต้นไม้ 60 ชนิด 

สตัว์ 216 ชนิด (การศึกษาครัง้นีไ้ม่รวมแมลงอ่ืนๆ นอกจากตวัต่อและผึง้) โดยในกลุม่สตัว์ท่ีพบมากท่ีสดุคือ

จํานวกนกกวา่ 90 ชนิด รองลงมาคือ ปลา 87 ชนิด (ไม่รวมปลาต่างถ่ิน) สตัว์เลือ้ยคลาน 13 ชนิด สตัว์สะเทิน

นํา้สะเทินบก 13 ชนิด สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 6 ชนิดโดยพบว่าชนิดท่ีมีความสําคัญคือ เสือปลาท่ีอยู่ใน

สถานภาพใกล้สญูพันธ์ุ นาก สถานภาพใกล้ถูกคุกคามตามสถานภาพของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 

(IUCN) และพบผึง้ 3 ชนิด นอกจากนีย้งัพบว่าป่าชุ่มนํา้แห่งนีมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ คือ พบชนิดต่อ 8 ชนิด 

และมีการกระจายของรังตอ่คอ่นข้างหนาแน่น ซึ่งจะไม่ค่อยพบในป่าบกทัว่ไป ซึ่งน่าสนใจว่าเหตุปัจจัยอะไรท่ี

ทําให้ตอ่มาอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีนีม้าก  

ตารางที่ 7 ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุพืช สตัว์ป่าในพืน้ท่ีป่าชุมชนบ้านบุญเรือง 

ประเภท จํานวนชนิดพนัธ์ุท่ีพบ ชนิดท่ีสาํคญั 

ต้นไม้  60 ขอ่ย ชมุแสง ทองกวาว เด่ือ (พืชเดน่ทนนํา้ขงั 

เป็นอาหารสตัว์ป่า และปลา) 

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 6 เสอืปลา (ใกล้สญูพนัธ์ุ) นาก ชะมดแผงหาง

ปล้อง (ใกล้ถกูคกุคาม) ตามสถานภาพ IUCN 

สตัว์เลีอ้ยคลาน 13 งเูหา่สยามพน่พิษ (มีแนวโน้มจะสญูพนัธ์ุ) ตาม

สถานภาพ IUCN 

สตัว์ปีก 90 ไก่ป่า เหยี่ยวตา่งๆ นกแขวก เป็ดแดง 

สตัว์สะเทินนํา้ สะเทินบก 13 อึ่งอ่างบ้าน (แหลง่อาหารของชาวบ้าน) 

ปลา 87 ปลาค้าว (ปลาจากลาํนํา้โขงมีขนาดใหญ่) 

ตอ่ 8 ตอ่หม่อน เป็นชนิดท่ีสร้างรายได้ให้ชุมชน 

ผึง้ 3 ผึง้หลวงและผึง้โก๋น สร้างรายได้ให้ชุมชน 

รวม 280 ชนิด 
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ภาพที่ 19 ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุต้นไม้ สตัว์ท่ีพบในพืน้ทีป่าชุ่มนํา้ 

1) สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

จากการสาํรวจสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมตามเส้นทางสาํรวจ (line transect) ทัง้เวลากลางวนั และเวลา

กลางคืน พบ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทัง้หมด 8 ชนิด ใน 3 อนัดบั 5 วงศ์ ดงันี ้

 

 ตารางที่ 8 ชนิดสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีพบ 

อันดับ/วงศ์ ชนิดสัตว์ ลักษณะที่พบ สถานะภาพ สถานะภาพ IUCN 

Lagomorpha 

   - Leporidae กระตา่ยป่า พบกองมลู 

สตัว์ป่า

คุ้มครอง 

กลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อย

ท่ีสดุ 

Rodentia 

  - Sciuridae 

กระเลน็ขนปลายหู

สัน้ เห็นตวั 

 กลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อย

ท่ีสดุ 

  - Sciuridae กระรอกท้องแดง เห็นตวั 

สตัว์ป่า

คุ้มครอง 

กลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อย

ท่ีสดุ 

Carnivora     

ต้นไม้, 60 

สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม, 6 

สัตว์เลีอ้ยคลาน, 13 

สัตว์ปีก (นก), 90 

สัตว์สะเทนินํา้  

สะเทนิบก, 13 

ปลา, 87 

ต่อ, 8 ผึง้, 3 
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  - Mustelidae กลุม่นาก 

 

เห็นตวั สตัว์ป่า

คุ้มครอง 

กลุม่ท่ีใกล้ถกูคกุคาม

หรือมีแนวโน้มใกล้สญู

พนัธ์ุ 

  - Viverridae ชะมดแผงหางปล้อง เห็นตวั 

สตัว์ป่า

คุ้มครอง กลุม่ท่ีใกล้ถกูคกุคาม 

- Viverridae กลุม่อีเห็น 

พบรอยเท้า กอง

มลู  

กลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อย

ท่ีสดุ 

  - Felidae เสอืปลา พบรอยเท้า 

สตัว์ป่า

คุ้มครอง ใกล้สญูพนัธ์ุ 

  - Felidae แมวดาว พบรอยเท้า 

สตัว์ป่า

คุ้มครอง 

กลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อย

ท่ีสดุ 

 

จากตารางจะเห็นวา่ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีพบในป่าบุญเรือง พบสตัว์ป่าคุ้มครอง 6 ชนิด และจากการ

กําหนดสถานภาพของความเสีย่งตอ่การสญูพนัธ์ุของสตัว์ป่า โดยสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พบว่า ในป่าบุญเรืองมีสตัว์ป่าท่ีมีสถานภาพใกล้สญูพนัธ์ุ (คือ เสือปลา) มี

สตัว์ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีใกล้ถูกคุกคาม (คือ ชะมดแผงหางปล้อง) สําหรับ นาก ท่ีพบในป่าบุญเรืองยังไม่

สามารถจําแนกชนิดได้ เน่ืองจากระยะท่ีพบไกลเกินจําแนกชนิดได้ ซึ่งถ้านากท่ีพบนีถู้กจําแนกเป็นนากใหญ่

ธรรมดา จะถกูจดัในกลุม่ใกล้ถกูคกุคาม แตถ้่าถกูจดัจําแนกเป็นนากเลบ็หางสัน้ จะเป็นสตัว์ป่าท่ีมีสถานภาพมี

แนวโน้มใกล้สญูพนัธ์ุ 

 จะเห็นวา่ป่าบุญเรืองเป็นพืน้ท่ีอาศยัของสตัว์ป่าท่ีเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย และเป็นแหลง่ท่ี

อยูอ่าศยัของสตัว์ป่าท่ีมีสถานภาพระดบันานาชาติทัง้ใกล้สญูพนัธ์ุ และสตัว์ท่ีอยูใ่นกลุม่ใกล้ถูกคุกคาม ถ้าหาก

ป่าผืนนีห้มดไป แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์เหลา่นีก็้จะหมดไป สตัว์เหลา่นีก็้จะสญูหายไปจากธรรมชาติไปด้วย 
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ภาพที่ 20  รอยเท้าเสอืปลาท่ีพบในพืน้ท่ี (ขนาดรอยเท้า 3.4 เซนติเมตร) 

 

ภาพที่ 21  รอยเท้าแมวดาวท่ีพบในพืน้ท่ี (ขนาดรอยเท้า 2.3 เซนติเมตร) 

 



36 
 

 

ภาพที่ 22  มลูของสตัว์กลุม่อีเห็น 

 2) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ปีก 

สตัว์ปีกมีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นกลา่วคือ การศึกษาความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ และ

ประเมินความหนาแน่น ซึ่งการศึกษาความหลากหลายทางชนิดสํารวจความหลากหลายด้านชนิด 0

1 พบนก

ทัง้สิน้ 90 ชนิดใน 14 อันดบั 43 วงศ์  จัดเป็นนกประจําถ่ิน 54 ชนิด นกอพยพ 16 ชนิด และนกประจําถ่ินท่ี

ประชากรบางสว่นมีการอพยพ  20 ชนิด โดยพบชนิดท่ีมีความสําคญัต่อระบบนิเวศในพืน้ท่ีคือ เหยี่ยวซึ่งพบ

ทัง้หมด 5 ชนิดในพืน้ท่ีได้แก่เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวขาว เหยี่ยวผึง้ เหยี่ยวด่างดําขาว และเหยี่ยวหูดํา เน่ืองจากเป็น

สตัว์ผู้ลา่ ผู้บริโภคสงูสดุในระบบนิเวศท่ีบง่ชีถ้ึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ นอกจากนีย้งัพบนกท่ีอพยพ

เข้ามาใช้พืน้ท่ีคือ กลุม่นกนํา้ เช่น กลุม่นกยาง กลุม่นกกระแต กลุม่นกชายเลน เป็นต้น ประจําถ่ินท่ีสําคญั เช่น 

นกแขวก รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 4 สว่นการศึกษาความหนาแน่นของนก 1

2 พบว่ามีความหนาแน่น

ของนกเฉลีย่ในพืน้ท่ีศกึษามีคา่เทา่กบั 11ตวั ตอ่ไร่ รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 3 

                                                             
1 โดยชีวิธี transact line  
2 โดยใช้วิธีการ point count ในจดุสํารวจ 9 จดุ กระจายครบอคลุมทกุระบบนเิวศใช้เวลาจดุละ 10 นาที (รวม 90 นาที) 
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ภาพที่ 23-26 ชนิดนกท่ีพบในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรือง 

 

 3) ความหลากหลายของสัตว์เลือ้ยคลาน 

จากการสํารวจประชากรของสตัว์เลือ้ยคลานในพืน้ท่ีศึกษาโดยใช้วิธีการเดินสํารวจตามพืน้ท่ีต่างๆท่ี

คาดว่าน่าจะมีสตัว์เลือ้ยคลานอาศยัอยู่ พบสตัว์เลือ้ยคลานทัง้สิน้ 13 ชนิดใน 2 อันดบั 8 วงศ์  จัดเป็นกลุม่

กิง้ก่า (Suborder: Sauria) 5 ชนิด  ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน จิง้จกบ้านหางหนาม จ่ิงจกบ้านหางแบน ก่ิงก่าคอแดง 

จิง้เหลนบ้าน   รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกตารางท่ี 4 กลุม่งู  (Serpentes) 8 ชนิด ได้แก่ งูสายม่านพระ

อินทร์ งลูายสอใหญ่ งลูายสาบคอแดง งสูามเหลีย่ม งเูหา่สยามพน่พิษ งูปลิง งูเขียวหางไหม้ โดยชนิดท่ีสําคญั

คือ งเูหา่สยามพน่พิษ เน่ืองจากอยูใ่นสถานภาพแนวโน้มใกล้สญูพนัธ์ุ รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 4 
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ภาพที่ 27-30 ชนิดสตัว์เลือ้ยคลานท่ีพบในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรือง 

 4) ความหลากหลายของสัตว์สะเทินนํา้สะเทนิบก 

จากการสาํรวจประชากรของสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกในพืน้ท่ีศึกษาโดยใช้วิธีการเดินสํารวจตามพืน้ท่ี

ตา่งๆท่ีคาดวา่นา่จะมีสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกอาศยัอยู ่วางเส้นทางสาํรวจ (Line Transect) พบสตัว์สะเทินนํา้

สะเทินบกทัง้สิน้ 13 ชนิดใน 2 อนัดบั 6 วงศ์ ได้แก่คางคก กบหนอง กบนา เขียดจะนา เขียดทราย อึ่งอ่างบ้าน 

อึ่งนํา้เต้า อึ่งขาดํา อึ่งจ่ิวลายจุด ปาดบ้าน เขียดบวั และเขียดงเูกาะเตา่ โดยมีหลายชนิดท่ีเป็นอาหารของชุมชน 

เช่น อึ่งอ่างบ้าน รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 5  
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ภาพที่ 31-32  ชนิดสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกท่ีพบในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรือง 

 5) ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาท้องถ่ิน 

จากการสาํรวจพบวา่ ในแม่นํา้อิงและพืน้ท่ีหนอง ในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรือง พบพนัธ์ุปลาท้องถ่ิน 

87 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 94 ของชนิดพนัธ์ุปลาท้องถ่ินท่ีพบในนํา้อิง2

3  และกุ้ ง 1 ชนิด คือ 1 ปลาเกก 2 ปลาเก็ดถ่ี 

3 ปลากด 4 ปลากดเหลอืง 5 ปลาข้างลาย 6 ปลาสลิด 7 ปลากะบาล 8 ปลาปก 9 ปลาแกงมุ้น10 ปลากัง้ 11 

ปลากัด 12 ปลาเกดกูก 13 ปลาแข้ 14 ปลาแข้ขีห้มู 15 ปลาเข็ม16 ปลาฮากกล้วย 17 ปลาหนามบี ้18 ปลา

หวา่ 19 ปลาค้าว 20 ปลาสะลงั 21 ปลาหวาน 22 ปลาปัน้ 23 ปลาจาด 24 ปลาซิว 25 ปลาซิวหนวด 26 ปลา

ซิวอ้าว 27 ปลาซิวข้าว 28 ปลาขีไ้ฮ้ 29 ปลาอ้าว 30 ปลาดกุด้าง 31ปลาดกุกิโล 32 ปลาดาบ 33 ปลาสะโม้ 34 

ปลาต๋องแต็บ 35 ปลาต๋องเบ้อ 36 ปลาสะป๊าก 37 ปลาบอกหม่น 38 ปลาบู่ 39 ปลาปีกแดง40 ปลาปกป้อม  

41 ปลาเปา้ 42 ปลาสะลากขาว 43 ปลาเพีย้ 44 ปลามง 45 ปลามงออด 46 ปลามะแปบ 47 ปลามัน 48 ปลา

แวน่ 49 ปลาสะลากดํา 50 ปลาสะเด็ด 51 ปลาสะตู๊บ 52 ปลากะ 53ปลาหมู 54 ปลาซิวไก้ 55 ปลาเหล้ย 56 

ปลาขอ 57 ปลาหลมิ 58 ปลาสะลงั 59 ปลาหวาน 60 ปลาอ้าว 61 ปลาอ่ีมอน 62 ปลาเอ่ียน 63 ปลาจอนทราย 

64 ปลาบอกตอง 65 ปลาแกด 66 ปลาอีมอน 67 ปลาแข้ 68 ปลาแก้มแดง 69 ปลาสร้อยบอกหางแฮ้ม 70 ปลา

บอกสร้อย 71 ปลากงั 72 ปลาฝา 73 กุ้ ง 74 ปลาแปบ 75 ปลาสิก76 ปลาข้างลาย 77 ปลาเสา 78 ปลากระด่ี 

79 ปลาสลดิ 80 ปลาเลอืดจาง 81 ปลาบาง 82 ปลาปก  83 ปลาแกด 84 ปลาสะลงั 85 ปลาแข้ 86 ปลาหลิด 

87 ปลาหลาด 88 ปลาแกง 

                                                             
3 ชนิดพนัธ์ุปลาท้องถ่ินในนํา้อิงพบ 92 ชนิด (สมาคมแมน่ํา้เพ่ือชีวิต, 2558)  



40 
 

พบพนัธ์ุปลาตา่งถ่ิน 16 ชนิด คือ 1 ปลาจาระเม็ด 2 ปลาจีน 3 ปลาชะโด 4 ปลาดดู 5 ปลาทบัทิม 6

ปลาบอก 7ปลาสะป๊าก 8 ปลาปีกแดง 9 ปลาไนคํา 10 ปลานวลจนัทร์ 11 ปลานิล 12 ปลากะโห้ 13 ปลาเฉา 

14 ปลาดกุอุย 15 ปลาสวาย 16 ปลาสวาย ซึง่พนัธ์ุปลาตา่งถ่ินท่ีพบเน่ืองจากการปลอ่ยและหลดุจากบอ่เลีย้ง

ของชาวบ้านในช่วงนํา้หลาก  

 

ภาพที่ 33 ปลาค้าวท่ีพบในพืน้ท่ี 
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ภาพที่ 34-39 ตวัอยา่งปลาท่ีพบในพืน้ท่ี  

1. ปลาเพีย้ 2. ปลากะบาล 3. ปลาแกงมุ้น 4. ปลาหวาน 5. ปลาตองเบ้อ 6. ปลาสะเด็ด  

สตัว์ท่ีชุมชนพึง่พิงเป็นหลกัคือปลาท่ีพบกวา่ 80 ชนิดท่ีสาํคญัๆ คือ ปลาค้าว ซึ่งมีมูลค่าสงูเคยมีคนจับ

หาได้นํา้หนกักวา่ 15 กิโลกรัม นอกจากนีย้งัมีปลาเพีย้ ปลาตองเบ้อ ปลาหวานท่ีนิยมในการจับหาเพ่ือบริโภค

และขายเป็นรายได้เสริม โดยใช้มีเคร่ืองมือหาประมงพืน้ท่ีบ้านท่ีเรียบงา่ย 27 ชนิด โดยมีท่ีนิยมใช้มากมี 9 ชนิด 

ได้แก่ แห แนง่ เบ็ด ตุ้ม ไซ สุม่ แหลม จ๋ิว และหิง  

 

6 5 

4 3 

2 1 
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ภาพที่ 40-43 ตวัอยา่งเคร่ืองมือหาปลา 

 

4. คุณค่าการใช้ประโยชน์และต่อส่ิงแวดล้อม 

 .....ป่าบุญเรืองนีเ้ปรียบเสมือน “หม้อแกงตอง” หรือ หม้อแกงทอง ซ่ึงในอดีตนัน้ตัง้หมอแกงไว ้เขา้ป่า

เก็บหาผกั พืชอาหารกลบัไปใสห่ม้อแกงไดเ้ลย....(คํากลา่วชาวบ้านบญุเรืองสะท้อนถึงความอุดมสมบรณ์และ

ความสาํคญัของป่าบญุเรือง) 

4,1 คุณค่าทางประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน... “พืน้ที่แห่งความสุขของวิถีคน วิถีควาย”   

ป่าชุ่มนํา้บุญเร่ืองมีความสําคญัในแง่ของการเป็นแหลง่ประวติัศาสตร์ วิถีท้องถ่ิน ซึ่งในอดีตตัง้แต่ตัง้

ถ่ินฐานชุมชนเม่ือกวา่ 300 ปี มีวิถีเกษตรเพ่ือการยงัชีพและพึง่พิงอาหารจากธรรมชาติ ทัง้จากป่า จากนํา้อิง มี

อาชีพทํานาเป็นหลกั ซึ่งยงัมีการใช้ควายในการทํานา ป่าชุ่มนํา้บุญเรืองจึงเป็นพืน้ท่ีเลีย้งควายของชาวบ้าน

เกือบทุกหลงัคาเรือน โดยในแต่ละวนัจะผลดักันมาดูควาย นอกจากนีย้งัได้หาปลา เก็บผกั เพ่ือนําไปบริโภค
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ก่อนท่ีจะกลบับ้าน วิถีท่ีสงบเรียบง่ายได้สร้างความผูกพนัแก่ชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนเปรียบเสมือนพืน้ท่ี

แหง่ความสขุร่วมกนัของคนทัง้ชุมชน จนทางราชการต้องขึน้ทะเบียนพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ในระยะ

ตอ่มา แม้วา่ปัจจุบนัจะไม่ได้ใช้พืน้ท่ีนีเ้ลีย้งควายแตใ่นชาวบ้านยงัผกูพนัทางด้านจิตใจโดยเฉพาะผู้ เฒ่า ผู้แก่ ผู้

อาวโุสท่ีเคยใช้พืน้ท่ีแหง่นีเ้ลีย้งควาย 

4.2 ความมั่นคงทางด้านอาหาร สมนุไพร.... “หม้อแกทองของชาวบุญเรือง”  

ชุมชนได้พึ่งพิงเก็บหาพรรณพืชอย่างน้อย 102 ชนิด เป็นพืชอาหาร 49 ชนิดท่ีสําคญัๆ คือ ยอดเดา  

ยอดผกักดู และหนอ่ไม้ พืชสมนุไพร 38 ชนิดท่ีสาํคญัได้แก่ ฮ้อสะปายควาย ม้ากระทืบโลง และปอบิด และพืช

ท่ีเป็นทัง้อาหารสมนุไพร 15 ชนิด ท่ีสาํคญัได้แก่ ส้มป่อย ม้วนหม ูและขีเ้หลก็ รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 

8-10   

 

 

ภาพที่ 44 จํานวนชนิดพรรณพืชท่ีชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าชุ่มนํา้บญุเรือง 

49 

38 

15 

พืชอาหาร 

พืชสมนุไพร 

พืชท่ีเป็นทัง้อาหารและสมนุไพร 
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ภาพที่ 45-46 ผกัท่ีเก็บได้จากป่าชุ่มนํา้ 

 

4.3 มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและบริการทางนิเวศ 

จากการศกึษาวิจยัการประเมินคณุคา่ของป่าบุญเรือง 3

4 เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสาํคญัของป่าท่ีมีตอ่

ชุมชน รวมทัง้มีการประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของพืน้ท่ีป่าบุญเรืองตามการ

ให้บริการทางระบบนิเวศออกมาในรูปของตวัเงิน โดยใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีมูลค่าตลาด (Market Value 

Approach) และวิธีการโอนย้ายมลูคา่ (Benefit Transfer) พบวา่ ป่าบุญเรืองให้บริการทางระบบนิเวศด้วยกัน 

7 ด้านหลกั คือ (1) เป็นแหลง่อาหารและวตัถุดิบ (2) เป็นแหลง่กักเก็บคาร์บอน (3) เป็นแหลง่กักเก็บนํา้ (4) 

เป็นแหลง่นนัทนาการ (5) เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย (6) เป็นแหลง่อนุบาลสตัว์นํา้ และ (7) เป็น

แหลง่ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า ซึ่งป่าบุญเรืองมีมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงในด้านการเป็นแหลง่อาหาร

และวตัถดิุบ เทา่กบั 14,301,055.12 บาทตอ่ชุมชนตอ่ปี  และมีมลูคา่จากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมในด้านการ

เป็นแหลง่กกัเก็บคาร์บอน เทา่กบั 22,508,945.04 บาทตอ่ปี ด้านการเป็นแหลง่กักเก็บนํา้ เท่ากับ 329,073.90 

บาทตอ่ปี ด้านการเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ เทา่กบั 36,641,682.08 บาทตอ่ปี ด้านการเป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้

และค้นคว้าวิจัย เท่ากับ 11,514,798.75 บาทต่อปี ด้านการเป็นแหลง่อนุบาลสตัว์นํา้ เท่ากับ 21,170,758.98 

บาทต่อปี และด้านการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า เท่ากับ 19,213,180.17 บาทต่อปี ป่าบุญเรืองจึงมี

                                                             
4 ถิราพร ดา่นศรีบรูณ์ 2560: การประเมินคณุคา่ของพืน้ที่ป่าบญุเรือง อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบญัฑิต 

(การจดัการทรัพยากร) สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั: 

อาจารย์เดชรัต สขุกําเนิด, Ph.D. 
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มลูคา่จากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมรวมทัง้หมด เทา่กบั 111,378,438.92 บาทตอ่ปี ดงันัน้ จากการใช้ประโยชน์

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ป่าบุญเรืองจึงมีมูลค่าการให้บริการทางระบบนิเวศรวมทัง้หมด เท่ากับ 

125,679,494.04 บาทตอ่ปี 
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5. บทเรียนการปกป้องป่าชุ่มนํา้ของชุมชน 

 จากท่ีภาครัฐมีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน โดยประกาศให้เชียงรายมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3 อําเภอ คือ อําเภอแม่สาย 

อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ ทางจังหวัดเชียงรายจึงได้ทําการคัดสรรเลือกพืน้ท่ีนําร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเลือกพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ี

สาธารณประโยชน์พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในลุม่นํา้อิงท่ีมีความสําคญัทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ บริการทางนิเวศ ประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรมท้องถ่ิน และท่ีสาํคญัเป็นแหลง่ท่ีชุมชนพึง่พิงทรัพยากร ชุมชนจึงให้ความสาํคญัในการปกปอ้ง อนรัุกษ์ป่าผืนนี ้ซึง่สามารถสรุปเหตกุารณ์สําคญั

และปฏิบติัการทางสงัคมในการขบัเคลือ่นเพ่ือปกปอ้งพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ได้ดงันี ้ 

 

ช่วงเวลา ลาํดบัเหตกุารณ์สาํคญั ปฏิบติัการของชุมชนและผลท่ีเกิดขึน้ 

ปี 2556 

 

 

28 ก.ย.56 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มีแผนการขยายวิทยาเขตในพืน้ท่ีเชียงของ โดยขอใช้พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ใน

ตําบลบุญเรือง ซึง่ขณะนัน้ขอพืน้ท่ี 300 ไร่ อยูใ่นเขตของหมู่ 1 และหมู่ 10 โดยตวัแทนแม่

โจ้ได้เข้ามาประชมุหารือในพืน้ท่ีหลายครัง้ 

ตวัแทนมหาวิทยาลยัแม่โจ้เข้ามาประชาคมร่วมกบัชุมชนในตําบลบุญเรือง เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นของชุมชนในการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแม่โจ้-เชียงของ ในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ 

ชาวบ้านสว่นใหญ่เห็นด้วยให้มีการจดัตัง้

มหาวิทยาลยัในพืน้ท่ี จึงได้มีการสนบัสนุนในการให้

ข้อมลูด้านตา่งๆ กบัเจ้าหน้าท่ี 

เสยีงชาวบ้านสว่นใหม่มีมิติเห็นชอบและให้ความ

ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ชาวบ้านบุญเรืองหมู่ 2 

ไม่คดัค้านหากมหาวิทยาลยัจดัตัง้ในพืน้ท่ี 300 ไร่ ใน

เขตของ หมู่ 1 และหมู่ 10 

ก.ค. 58 ตวัแทนบริษัทเมืองเงินและมหาวิทยาลยัแม่โจ้ร่วมประชมุกบัผู้ นําชุมชนท่ีเทศบาลตําบล

บุญเรือง เพ่ือให้ผู้ นํารับทราบข้อมลูการขอใช้พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ตําบลบุญเรือง โดยแบง่เป็น

พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพืน้ท่ีของ หมู่ 5, 8 และมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ขอใช้พืน้ท่ี 1,117 ไร่ 

ในพืน้ท่ีของ หมู่ 1, 2 และขอให้มีการนดัจดัทําประชาคมขอใช้พืน้ท่ีกบัชมุชนในวนัท่ี 15 

ชาวบ้านเร่ิมรับรู้วา่ จะมีคนและหนว่ยงานภายนอก

เข้ามาใช้พืน้ท่ีป่า และข้อมลูการใช้พืน้ท่ีของ

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ไม่ชดัเจน ขนาดพืน้ท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงจาก 300 ไร่ เป็น 1,117 ไร่ 
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ส.ค.58 

5 ส.ค.58 ประชุมประจําเดือนบ้านบุญเรือง หมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านและตวัแทนจากเทศบาลให้ข้อมลูเขต

เศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมจะมาจดัตัง้ในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ตําบลบุญเรือง และมี

การนดัหมายให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชาคมและรับฟังข้อมลูจากตวัแทนบริษัทเมืองเงิน

ในวนัท่ี 15 ส.ค.58 

ในมติท่ีประชุมชาวบ้านไม่เห็นด้วยกบัการสร้างนิคม

อุตสาหกรรมในพืน้ท่ีป่าบุญเรือง จึงได้มีการ

ขบัเคลือ่น ดงันี ้

1. มีการสือ่สารระหวา่งคนในชุมชน และคนท่ีออกไป

ทํางานตา่งจงัหวดั 

2. มีการระดมทนุจากคนในชุมชน รวมไปถึงชาวบ้าน

ท่ีออกไปทํางานตา่งจงัหวดัและตา่งประเทศ โดยพอ่

อุ้ยจํารัส ตัง้ต้นสมทบทนุคนแรก จํานวนเงิน 500 

บาท 

3. จดัทําปา้ยไม่เห็นด้วยกบัการสร้างนิคม

อุตสาหกรรม 

4. มีการจดัตัง้ตวัแทนกลุม่ในการขบัเคลือ่นเร่ืองป่า

บุญเรือง  

5. มีการจดัทําเสือ้สเีขียวและสกรีนข้อความไม่เอา

นิคมฯ 

6. มีการแสดงเจตนารมณ์ของคนในชุมชนในการไม่

เอานิคมฯ ในวนัสาํคญั ซึง่ลงมติทําในวนัท่ี 11 ส.ค. 

ก่อนวนัเฉลมิพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า โดย

ชุมชนได้ร่วมกนัการพฒันาหมู่บ้าน มีการขึน้ปา้ยไม่

เอานิคมอุตสหกรรม และแจกเสือ้สเีขียว 
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7. มีการให้นกัขา่วมาทําขา่วในพืน้ท่ี เพ่ือสือ่สาร

เจตนารมณ์ของคนในชุมชนสูส่าธารณะชน (12 ส.ค. 

58) 

8. มีการเชิญผู้ทรงคณุวฒิุ นายนิวฒัน์ ร้อยแก้ว (ครูต๋ี) 

กลุม่รักษ์เชียงของมาให้คําปรึกษากบัชมุชนในการ

ขบัเคลือ่นในการรักษาป่าบุญเรือง (13 ส.ค. 58) 

13 ส.ค.58 การเตรียมการของคนในชุมชนบุญเรืองก่อนการประชาคมวนัท่ี 15 ส.ค. ซึง่ได้มีการประชมุ

หารือร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชนและครูต๋ี หลงัจากร่วมงานศพของอุ้ยรุณ ธรรมวงค์ ซึง่ได้

จดัการประชุมขึน้ท่ีป่าช้าบญุเรือง โดยใช้ช่ือวา่ “ยทุธการป่าช้า”  

จากการประชุม ได้มีการเตรียมการ ดงันี ้

1. เตรียมกระบวนการเวที โดยการลาํดบักําหนดการ

และเตรียมคนเข้าร่วม  

2. มีการรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือใช้ประกอบ 

3. ประสานกบับุคคลภายนอก  

15 ส.ค.58 บริษัทจดัหาท่ีดินและมหาวิทยาลยัแม่โจ้ นําโดยปลดัอาวโุส อําเภอเชียงของ เข้ามาให้

ข้อมลูเร่ืองรัฐบาลต้องการพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ไปทํานิคมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลยั โดย

เจตนารมณ์ในการประชุมในครัง้นีเ้พ่ือทําการประชาคมขอใช้พืน้ท่ีป่าบุญเรือง โดย

ประชาคมให้ยกเลกิกรรมสทิธ์ิท่ีดินจากหนงัสอืสําคญัสาํหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) เพ่ือให้เป็น

พืน้ท่ีราชพสัดใุห้เอกชนเช่าทํานิคมอุตสาหกรรมได้  

ซึง่จดัขึน้ท่ีโรงเรียนบุญเรือง 

เกิดปรากฎการณ์ “เสือ้เขียว” โดยคนบุญเรืองร่วมใจ

กนัใสเ่สือ้สเีขียวท่ีสกรีนข้อความไม่เอานิคม

อุตสาหกรรมเข้าร่วมเวทีประชาคม ซึง่ในครัง้นีไ้ด้มี

การยกเลกิการประชาคมและมีการนดัหมายการทํา

ประชาคมอีกครัง้ หลงัจากการประชุม คนในชุมชนได้

ใช้ช่องทางการสือ่สารออนไลน์ในการสือ่สาร ดงันี ้

1. มีการจดัทําเพจ Facebook ใช้ช่ือวา่ “กลุม่อนรัุกษ์

ป่าบุญเรือง” เพ่ือให้เกิดการสือ่สารภายใน (ปัจจุบนัมี

สมาชิก 1,700 คน โดยเป็นคนในชุมชน 80% และ

บุคคลนอกชุมชน 20% เช่น สือ่ หนว่ยงาน 
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นกัวิชาการ เป็นต้น) 

2. จดัตัง้กลุม่ใน messages เพ่ือปรึกษาในประเด็น

สาํคญั  

3. มีการสือ่สารผา่นทาง line app. 

24 ส.ค.58 “ยทุธการใต้ต้นโพธ์ิ” เป็นการประชุมปรึกษาหารือของชมุชนร่วมกบัครูต๋ี กลุม่รักษ์เชียงของ 

เพ่ือวางแผนการก้าวไปข้างหน้าอยา่งไร (การประชุมนีจ้ดัขึน้ใต้ต้นโพธ์ิ ชุมชนจึงเรียก 

“ยทุธการใต้ต้นโพธ์ิ”) 

เป็นการประชุมวางแผนการขบัเคลือ่นภายใต้

สถานการณ์ ดงันี ้

1. จดักิจกรรมบวชป่า ปลอ่ยปลา สบืชะตาแม่นํา้ ใน

วนัท่ี 30 ส.ค.58 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของชุมชนใน

การอนรัุกษ์ดิน นํา้ ป่า ของคนในชุมชน 

2.วางแผนการจดัทําข้อมลูชุมชนและป่า 

3.วางแผนการสือ่สาร 

30 ส.ค.58 กิจกรรมการบวชป่า ปลอ่ยปลา สบืชะตาแม่นํา้อิง และมีเวทีเสวนาแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น

ระหวา่งชุมชน นกัวิชาการ ในด้านการดแูลรักษาป่า โดยมีการดงึภาคีเครือขา่ย นกัขา่ว และ

ชุมชนท่ีมีป่าชุ่มนํา้บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมด้วย 

ชุมชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการอนรัุกษ์ดิน นํา้ ป่า มี

การเผยแพร่สูส่าธารณชนโดยนกัขา่ว และได้มีการสง่

หนงัสอืถึงกรรมการสทิธิ 

ส.ค.-ต.ค.58 การทําข้อมลูของชุมชน ทัง้ข้อมลูสถาการณ์ ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ด้านประวติัศาสตร์ นิเวศ 

วฒันธรรม และข้อมลูด้านทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมลูตัง้รับตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเข้ามา 

ซึง่ได้จดัทําข้อมลูหลายครัง้ 

1. 25 ส.ค. มีการถอดบทเรียน ประวติัความเป็นมาของชุมชน นิเวศวฒันธรรม 

ความสมัพนัธ์กบัป่าบญุเรือง พืช ผกั สมนุไพร โดยชาวบ้านบญุเรืองร่วมกบักลุม่รักษ์

เชียงของ ภาคีเครือขา่ย และนกัเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรือง 

1. ได้ฐานข้อมลูให้ชุมชน ด้านข้อมลูประวติัศาสตร์ 

นิเวศวฒันธรรม วิถีชีวิตกบัป่า และความหลากหลาย

ด้านพืชและสตัว์ 

2. ได้สือ่ไวนิล เพ่ือใช้ในการจดัแสดง สือ่สาร ให้

บุคคลภายนอก 

3. ชุมชนมีความรู้และเข้าใจข้อมลูในท้องถ่ินมากขึน้ 
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2. 5 ก.ย. ชุมชนร่วมกบันกัวชิาการจากคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เก็บข้อมลูชนิด

พนัธ์ุพืช โดยการตีแปลงเบือ้งต้น และเก็บชนิดพนัธ์ุเห็ด 

3. 10-12 ต.ค. ชมุชนร่วมกบัภาคีเครือขา่ยในลุม่นํา้อิงลงมาสนบัสนนุชุมชนเก็บข้อมลู

อยา่งเป็นระบบของชนิดพนัธ์ุพืช โครงสร้างป่า โดยการวางแปลงถาวร เก็บความ

หลากหลายชนิดพนัธ์ุสตัว์ นิเวศป่าได้ แหลง่นํา้ และวิถีชีวิตป่ากบัชุมชน 

และสามารถนําข้อมลูไปสือ่สารได้อยา่งถกูต้องและ

แม่นยํา  

4. คนในชุมชนมีความมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ สบื

เน่ืองมาจากการมีฐานข้อมลูท่ีถกูต้อง 

9 ก.ย.58 ชาวบ้านเข้าร่วมเวทีท่ีจดัขึน้ท่ีเทศบาล โดยมีตวัแทนจงัหวดัเชียงรายมาให้ข้อมลูเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (คล้ายมาทําประชาคมรอบท่ีสอง) ในครัง้นีมี้ตวัแทนชุมชนทัง้ตําบลบุญ

เรือง ตวัแทนสภาประชาชนลุม่นํา้อิงเข้าร่วมด้วย ชาวบุญเรือง หมู่ 2 ได้มีการแสดง

เจตนารมณ์อยา่งชดัเจนในการคดัค้านนิคมอุตสาหกรรมและได้มีการจดันิทรรศน์

ความสาํคญัของป่าชุ่มนํา้ มีการแสดงพืชอาหารจากป่า  

เกิดปรากฎการณ์ “เสือ้เขียว” ยกสอง แสดง

เจตนารมณ์ของชุมชนในการคดัค้านนิคม

อุตสาหกรรม ซึง่ในท่ีประชุมมีมติวา่ ชมุชนไม่ยกพืน้ท่ี

ป่าในการทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้มีการยื่น

แถลงการณ์ของกลุม่อนรัุกษ์ป่าบญุเรืองและสภา

ประชาชนลุม่นํา้อิงตอ่นายอําเภอเชียงของ สือ่มวลชน 

ตวัแทนจงัหวดัเชียงราย โยธาธิการ และผงัเมือง

จงัหวดัเชียงราย ซึง่จากการประชุมในครัง้นีช้าวบ้านมี

ความมัน่ใจวา่สามารถปกปอ้งผืนป่าประสบ

ความสาํเร็จมากขึน้ 

14 ก.ย.58 ตวัแทนชุมชนเข้าพบคณะกรรมการสทิธ์ิมนษุยชนแหง่ชาติ ชาวบ้านมีความสบายใจเพ่ิมขึน้ 

1 ต.ค. 58 มีการเปลีย่นผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย เป็น นายบุญสง่ เตชะมณีสถิตย์ ทําให้มีการ

พิจารณาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศรษฐอีกครัง้ 

คนในชุมชนหวัน่กบัทา่ทีของผู้วา่คนใหม่ เกรงวา่จะ

เจาะจงเอาพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บุญเรืองเป็นพืน้ท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษอีกครัง้ 

15 ต.ค. 58 เวทีแลกเปลีย่นสถาการณ์ในลุม่นํา้อิงร่วมกบัสภาประชาชนลุม่นํา้อิง  1.ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลีย่นสถาการณ์ป่าชุ่มนํา้
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ร่วมกบัสภาประชาชนลุม่นํา้อิงทัง้ตอนบน กลาง ลา่ง 

2. ชุมชนบ้านบุญเรืองได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภา

ประชาชนลุม่นํา้อิง 

3. ชุมชนมีเครือขา่ยในการอนรัุกษ์ป่าเพ่ิมขึน้ 

19 พ.ย. 58 ชุมชนบญุเรืองร่วมกบันกัวชิาการศนูย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่าและสถาบนัความ

หลากหลายทางชีวภาพ ม.ราชภฎัเชียงราย ให้ข้อมลูโครงสร้างป่าและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของป่าชุ่มนํา้แก่ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย นายอําเภอเชียงของ รวมทัง้

ผู้ ติดตามทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมไปถึงคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ (กสม.) 

คณะอาจารย์มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง และนกัขา่ว ในการประชมุในครัง้นีชุ้มชนได้วาง

กําหนดการเองและเชิญผู้วา่ราชการจงัหวดัมารับทราบข้อมลู 

1.ได้มีการนําเสนอข้อมลูความอุดมสมบูรณ์ด้านพืช

และสตัว์ของป่าชุ่มนํา้บญุเรืองให้กบัผู้วา่ราชการ

จงัหวดัเชียงราย นกัวิชาการ และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

2. ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงรายเห็นด้วยวา่ป่าบญุเรือง

มีความอุดมสมบูรณ์ 

3. คนในชุมชนมีมติไม่ยกผืนป่าให้ทําเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 

3 ธ.ค.58 เวทีพืน้ท่ีชุ่มนํา้ เป็นเวทีเพ่ือยกระดบัพืน้ท่ี โดยการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ย ซึง่มีการ

เชิญชุมชนท่ีมีป่าชุม่นํา้เข้าร่วมด้วย มีเปา้หมายเพ่ือให้ยกระดบัพืน้ท่ีจาก นสล. เป็น “พืน้ท่ี

ชุ่มนํา้” มีการเชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ และมีกิจกรรมปลกูป่า 

จากเวทีทําให้ได้แนวทางในการยกระดบัพืน้ท่ีป่าบุญ

เรือง 

ธ.ค.58 – 

ก.พ. 59 

ในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีชุมชนมีการสือ่สารแลกเปลีย่นกบับุคคลภายนอก ดงันี ้

1. การแลกเปลีย่นสถานการณ์ในเวทีเสวนา ตา่งๆ 

2. การเชิญนกัขา่วเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัป่าในชุมชน 

3. การร่วมจัดกิจกรรม จดันิทรรศการ เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้รู้จกัป่าชุ่มนํา้บุญเรืองมากขึน้ 

4.การเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศกึษาดงูานในป่าชุ่มนํา้บญุเรือง 

มีการสือ่สารทําให้บุคคลภายนอกได้รับรู้สถานการณ์

ป่าชุ่มนํา้ และเห็นความสาํคญัในการอนรัุกษ์ป่า 



52 
 

25 ต.ค. 59 นายยกรัฐมนตรีมีกําหนดการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงราย ทําให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั

เชียงรายมีแรงกดดนัในการรายงานพืน้ท่ีจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษตอ่นายกรัฐมนตรี ทําให้

ผู้วา่มีหนงัสอืลงมายงัเทศบาลตําบลบุญเรืองให้ทําการลงประชามติยกพืน้ท่ีป่าบุญเรือง

เพ่ือทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ หมู่ 1, 5, 8,10 ทําการลงประชามติ ซึง่ยกเว้น หมู่ 2 ซึง่

เป็นยทุธวิธีในการตีชุมชนข้างเคียงก่อน เน่ืองจากชุมชนหมู่ 2 มีความเข้มแข็ง ซึง่ก่อนการ

ประชุมลงประชามติมีชาวบ้านจากหมู่อ่ืนเข้ามาขอความช่วยเหลอืจากหมู่ 2 โดยเข้ามา

เรียนรู้และแลกเปลีย่นสถานการณ์ 

ชาวบ้านบญุเรือง หมู ่2 มีเครือขา่ยในการปกปอ้งป่า

เพ่ิมขึน้ 

27 ต.ค. 58 เวทีประชาคม เพ่ือลงมติยกพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้เพ่ือทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยชุมชน หมู่ 1, 5, 

8,10 

ในการประชาคมในครัง้นีเ้สยีงชาวบ้านสว่นไหญ่มีมติ

ไม่ยกพืน้ท่ีให้ภาครัฐ ทําให้มีการเลือ่นการลง

ประชามติใหม่ โดยใช้วิธการหยอ่นบตัรในแตล่ะ

ชุมชนเกิดความขดัแย้งระหวา่งผู้ เห็นด้วยและผู้ไม่เห็น

ด้วยกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

31 ต.ค. 58 เวทีประชาคม โดยการหยอ่นบตัร ซึง่ทําในแตล่ะหมู่บ้าน (หมู่ 1, 5, 8,10) จากผลคะแนน ปรากฎวา่ ทัง้ 4 หมู่ มีมติไม่ยกพืน้ที

ในการทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 หลักคิดและยุทธวิธีในการปกป้องป่าของชุมชน 

 ชาวบ้านบุญเรืองมีความรัก ความผูกพันกับผืนป่านีผ้่านวิถีชีวิตท่ีได้อยู่ได้พึ่งพิงป่าตัง้แต่อดีตถึง

ปัจจุบนัเป็นรากฐานสาํคญัในการตอ่สู้ปกปอ้งป่า แม้วา่รูปแบบการพึง่พิงและใช้ประโยชน์จะเปลีย่นไปบ้างตาม

ยคุสมยั โดยเฉพาะผู้อาวโุส ผู้ เฒา่ ผู้แก่ หลายคนบอกวา่ “ป่าคือชีวิต” ได้อาศยัป่าผืนนีต้ัง้แต่เกิด ทําให้มีความ

หวงแหนอยากให้ป่าอยู่คู่ชุมชนคู่ลูกคู่หลานตลอดไป แม้แต่คนรุ่นใหม่ท่ีไปทํางานต่างถ่ิน ต่างจังหวัด 

ตา่งประเทศก็ยงัมีความผกูพนักบัผืนป่าจากชีวิตวยัเด็กท่ีได้ตามพอ่แม่เข้าป่า อาศยัทํามาหากิน  เม่ือป่าจะถูก

เปลี่ยนแปลงไปทุกคนจึงพร้อมท่ีจะร่วมกันในการปกป้องผืนป่าผืนนีต้ามกําลงัของแต่ละคนมี ทุกเพศ ทุกวัย 

โดยชุมชนมีหลกัการสาํคญัท่ียดึเป็นหวัใจอยา่งน้อย 2 ประการคือ หลกัสทิธิชุมชน เป็นสิทธิตามจารีตประเพณี 

ท่ีได้ร่วมกบัดแูลรักษาป่ามาตัง้แตบ่รรพบุรุษมาหลายชัว่อายคุนดงัปรากฎในประวติัศาสตร์ชุมชน การลกุขึน้มา

ปกปอ้งคือ การแสดงออกแหง่สทิธิของตนเอง หรือเรียกว่า “ปฏิบติัการแห่งสิทธิ”  หลกัการท่ีสอง คือ การต่อสู้

เคลือ่นไหวแบบ “อหิงสา สนัติวิธี” ใช้การเจรจา สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยมียุทธวิธีหลกัๆ อย่างน้อย 5 

ประการ 

 1) แข็งใน: สร้างความเข้มแข็งภายในเป็นหลกัให้มั่นให้เป็นหนึ่งเดียวมีจุดยืนเดียวกัน โดยมีกลไกการ

ประสานงานภายในของแกนนํา การหลอมพลงัความมุ่งมั่นตัง้ใจ แบ่งบทบาทในการทํางานกันชัดเจน มีทีม

หลกัในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนยุทธศาสตร์อย่างมีแบบแผน มีทีมปฏิบติัการทุกเพศ ทุก

วยั โดยใช้เวทีชุมชน งานประเพณี หรือวาระตา่งๆ ในชุมชนเป็นเวทีหารืออยา่งสม่ําเสมอ ดัง่เช่น ยุทธการป่าช้า 

ยทุธการต้นโพธ์ิ เป็นต้น 

 2) ข้อมลูแนน่: จดัทําชุดข้อมลูเพ่ือใช้ในการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ และใช้เจรจา ตอ่รอง พร้อมเสนอ

ทางเลอืกทางออกท่ีเหมาะสม โดยมีชุดข้อมูลท่ีครอบคลมุหลายมิติทัง้ ประวติัศาสตร์ชุมชน ความสําคญัของ

พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ วิถีชุมชนกบัฐานทรัพยากร ข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้

ประโยชน์ทางตรง และบริการทางนิเวศ โดยเช่ือมโยงกบัประเด็นสากล เช่น ป่าช่วยลดโลกร้อน เป็นแหลง่กับกัก

คาร์บอนสอดคล้องกับอนุสญัญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าชุ่มนํา้มี

ความสําคญัเป็นแหลง่ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสอดคล้องกับอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ ซึ่งทัง้ 2 อนุสญัญา รัฐบาลไทยเป็นภาคีสมาชิก ข้อมูลถูกนําไปใช่ในการประกอบการยื่นข้อเสนอ

สาํคญัๆตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกบัสภาประชาชนลุม่นํา้อิง  

 3) “สือ่สารทัง้ในและนอกด้วยเทคโลยีสมยัใหม่รวดเร็ว เทา่ทนัการณ์” ในการประสานงาน และสื่อสาร 

โดยมีการแบง่ระดบัการสือ่สารทัง้สื่อสารในกลุม่ยุทธศาสตร์ สื่อสารมวลชนระดบัชุมชน สื่อสารกับลกูหลานท่ี

อยูน่อกชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็น สง่ตอ่ข้อมลู ประสานงานเพ่ือสนบัสนนุการทํากิจกรรมตา่งๆ โดยใช้สื่ออน

ไลน์ทัง้ facebook, line application โดยมีการตัง้ผู้บริหารจัดการสื่อทําหน้าท่ีโดยเฉพาะ รวมทัง้ให้สื่อสารกับ

ภายนอกในรูปแบบท่ีหลากหลายวิธีการทัง้สือออนไลน์ การนําสื่อมวลชนกระแสหลกั เข้ามาช่วยสื่อสารในวง

กว้าง การเปิดโอกาสให้บุคคล หนว่ยงานภายนอกตา่งๆ ลงมาสมัผสัพืน้ท่ี และทําหน้าท่ีช่วยชุมชนสือ่สาร 

 4) “ประสานงานกบัภาคี พนัธมิตร เครือขา่ยมาหนนุเสริมเป็นองคาพยพ” ชุมชนมีการประสานงานทัง้

หนว่ยงานท่ีเป็นสถาบนัวิชาการ ผู้ เชียวชาญด้านตา่งๆ ท่ีสามารถช่วยด้านการศกึษาข้อมลูทรัพยากร เศรษฐกิจ 

สงัคม ประวติัศาสตร์ นิเวศวฒันธรรม ทัง้กลุม่รักษ์เชียงของ โฮงเฮียนนํา้ของ สมาคมแม่นํา้ สถาบนัชุมชนลุม่นํา้

โขง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ินและอาเซียน  หนว่ยงานท่ีสามารถเป็นตวักลางในให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเจรจา และเช่ือมต่อ

กบันโยบายได้ เช่น คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ คณะกรรมการพืน้ท่ีชุ่มนํา้จงัหวดัเชียงราย  การขยาย

เครือข่ายกับชุมชนใกล้เคียงท่ีมีป่าชุ่มนํา้ติดกันให้มีพลงั มีมติ ความคิดเห็นไปทางเดียวกัน ร่วมทัง้การหนุน

เสริมจากสภาประชาชนลุม่นํา้อิงในการเช่ือมประสานต่อกับนโยบายระดบัจังหวัด เช่น การทําหนังสือออก

ข้อเสนอในนามสภาประชาชนลุม่นํา้อิงซึง่ทําให้มีพลงั 

 5) “สร้างกิจกรรมในการจัดการดูแลป่าอย่างต่อเน่ือง” นอกจากจะเคลื่อนไหว สื่อสารกับสงัคม 

สาธารณชน แล้วชุมชนยงัมียทุธการให้เกิดความเคลือ่นไหวในการพืน้ท่ีป่าอยา่งตอ่เน่ือง เป็นการแสดงออกเชิง

สญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัๆ ทัง้กิจกรรมด้านวฒันธรรม ประเพณี เช่น บวชป่า สืบชะตาแม่นํา้ กิจกรรมการฟืน้ฟู การ

ปลกูป่า รวมทัง้กิจกรรมด้านการเรียนรู้ เช่น เวทีเสวนากลางป่าในวนัสําคญั เช่น วนัชุ่มนํา้โลก เวทีประชุมสภา

ประชาชนลุ่มนํา้อิง เป็นต้น รวมทัง้กิจกรรมงานด้านศิลปะโดยกลุ่มศฺลปินในจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรม

ทัง้หมดจะเชิญชวนหนว่ยงาน องค์กร เครือขา่ย และสือ่มวลชนเข้าร่วมเพ่ือการเผยแพร่รณรงค์ 
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แรงจูงใจในการปกป้องผืนป่า 

 จากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือถอดบทเรียนร่วมกบัชุมชน โดยมีประเด็นท่ีต้องการค้นหาร่วมกนั

คือ ทําไมคนบุญเรืองถึงลกุขึน้มาปกปอ้งป่าบุญเรือง?  หรือ มีแรงจูงใจอะไรในการปกปอ้งป่า? ซึง่มีมมุมองทัง้

จากผู้หญิง ผู้ชาย โดยพบวา่แรงจูงใจทัง้ผู้หญิงและผู้ให้เหตผุลท่ีตรงกนัอยา่งน้อย 4 เหตผุลหลกั ได้แก่ 

 1) ความผูกพันของคนกับป่าชุ่มนํา้ตัง้แต่สมัยบรรพบุรุษได้ตกลงให้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีสว่นรวม 

สาธารณะของชุมชน คนรุ่นเก่าไม่ยอมให้แบ่งถือครองสว่นบุคคล มีเจตนารมณ์ให้ใช้ร่วมกัน เป็นท่ีเลีย้งควาย 

หรือ “ปางควาย”  แหลง่อาหาร ไม้ใช้สอย ไม้ฝืน ซึ่งได้สง่ต่อกันมาหลายรุ่น จนมาถึงรุ่นปัจจุบนั ดงันัน้คนรุ่น

ปัจจุบนัต้องสานตอ่เจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่ีจะอนรัุกษ์ให้คงอยูต่อ่ไป 

 2) พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้ แม้ปัจจุบนัจะไม่ได้ใช้เลีย้งควายแล้ว แตย่งัมีคณุคา่ ความสาํคญั และความหมายตอ่

วิถีชีวิตชุมชน ระบบการผลติคือ การทํานา เป็นแก้มลิงตามธรรมชาติท่ีช่วยบรรเทาช่วงฤดูนํา้หลาก เป็นแหลง่

หลบภยัและขยายเพาะพนัธ์ุของสตัว์นํา้  

 3) ป่าเป็นแหลง่อาหารท่ีสาํคญัของชุมชนปัจจุบนัชาวบ้านยงัเก็บหาพืช ผกั อาหาร ยาสมนุไพร สตัว์นํา้ 

ของป่า หนอ่ไม้ ทัง้ในการบริโภคในครัวเรือน  

 4) ป่าเป็นแหลง่รายได้ให้กบัชุมชน หลายครัวเรือนมีรายได้จากการเก็บหาทรัพยากรในพืน้ท่ี เสริมสร้าง

รายได้แก่คนในชุมชน 

 นอกจากนีผู้้ชายยงัมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ป่าเป็นฐานในการพฒันาตอ่ยอดซึง่ถ้าคนรุ่นใหม่รักและ

หวงแหนทรัพยากรในชุมชน และมองถึงการตอ่ยอดในอนาคต เป็นฐานในการพฒันาชุมชน เพราะลกูหลานท่ี

ไปทํางานตา่งถ่ิน สกัวนัก็ต้องกลบัมาพึง่พาอาศยั อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่เรียนรู้ของคนภายในและภายนอกชุมชน

ในเร่ืองระบบนิเวศป่าชุ่มนํา้ ในสว่นกลุม่ผู้หญิงมีความกงัวลเร่ืองความมัน่คงด้านอาหาร โดยให้เหตผุลวา่ถ้าป่า

ถกูทําลายกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลุม่ผู้หญิงเข้าไปหาอาหารในป่า ทัง้ ตกปลา เก็บผกั หาหนอ่ ปลกูพืช หาตอ่ ผึง้ ก็

จะได้รับผลกระทบ และมีความกงัวลหากการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบ

นิเวศ ดิน นํา้ ป่า และมีมลพิษท่ีจะเกิดผลกระทบตอ่ชุมชน ซึง่กลุม่ได้รับข้อมลูตา่งๆ จากลกูหลานท่ีไปทํางาน

ตา่งถ่ิน  
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ปัจจัย เงื่อนไข...สู่ความสําเร็จในการปกป้องป่าชุ่มนํา้ 

 จากเวทีสรุปบทเรียนนอกจากการสรุปการทํางานของชุมชนแล้วยงัได้มีการแลกเปลีย่น ปัจจยั เง่ือนไข

ท่ีทําให้การตอ่สู้ปกปอ้งป่าชุ่มนํา้ประสบความสาํเร็จ โดยพบปัจจยั เง่ือนไขดงันี ้

1. ความรัก ความผกูพนักบัผืนป่าของคนในชุมชนมาตัง้แตส่มยัอดีต ซึง่บรรพบุรุษได้ตอ่สู้ปกปอ้งป่าผืนนี ้

มาตัง้แตอ่ดีต สง่ตอ่มายงัลกูหลานในปัจจุบนั ชาวบ้านมีความเช่ือเร่ืองป่ามีสิง่ศกัดิ์สทิธ์ปกปักษ์รักษา 

ทําให้คนในชุมชนมีศรัทธาและปกปอ้งป่าไว้ และเป็นกลไกให้คนมารวมตวักนั 

2. ความสามคัคีของคนในชุมชนท่ีเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั มีการปรึกษาหารือ วางแผนงานกนั แบง่บทบาท 

ภารกิจของแตก่ลุม่งานชดัเจน ของคนทกุเพศ ทกุวยั คนรุ่นใหม่มีบทบาทในการสร้างการสือ่สาร 

3. ทนุของชุมชน ทัง้ทนุด้านกําลงัคน กําลงัทรัพย์ โดยคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกนัปกปอ้งป่า มีการ

ระดมทนุทัง้จากคนภายในชุมชน คนภายในชุมชนท่ีไปทํางานตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศ และระดม

ทนุจากคนภายนอกชุมชน 

4. มีการทํางานท่ีโปร่งใส และประกาศแจ้งให้คนในชุมชนทราบ 

5. การทําข้อมลูเชิงรับและเชิงรุก ข้อมลูเชิงสถานการณ์ มีการติดตามข้อมลูขา่วสารทําให้รู้เทา่ทนั

สถานการณ์ ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี เป็นการทําข้อมลูให้ชุมชนรู้จกัข้อมลูข้อเท็จจริงของชุมชนตวัเองวา่มี

อะไรบ้าง อะไรท่ีสาํคญั ทําให้สามารถสือ่สารได้อยา่งถกูต้องและแม่นยํา ทําให้คนในชุมชนมีความ

มัน่ใจในการตอบคําถาม 

6. การสือ่สารโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ทัง้ facebook, messager, line ทําให้มีการสือ่สารท่ีรวดเร็วทนัตอ่

เหตกุารณ์ โดยมีการทัง้การสือ่สารภายใน โดยมีการตัง้เพจกลุม่ facebook “กลุม่อนรัุกษ์ป่าบุญเรือง” 

เพ่ือให้เกิดการสือ่สารภายในกลุม่ เกิดการแลกเปลีย่นขา่วสาร มีการดงึนกัวิชาการมาให้ความรู้ความ

คิดเห็น นอกจากนีย้งัมีการจดัตัง้กลุม่ใน messages เพ่ือปรึกษาในประเด็นสาํคญั และมีการสง่ตอ่

ขา่วสารใน line ท่ีเป็นช่องทางสือ่สารท่ีรวดเร็วและไม่เสยีคา่ใช้จ่าย โดยมีการสือ่สารให้กบัลกูหลานท่ี

ไปทํางานท่ีตา่งจงัหวดัและตา่งประเทศ ทําให้เกิดการช่วยเหลอืสนบัสนนุได้ทนัเหตกุารณ์ นอกจากนี ้

ยงัเน้นการการสือ่สารสูส่าธารณะ มีการเชิญนกัขา่วเข้าร่วมกิจกรรมขบัเคลือ่นในชุมชน เชิญให้เข้ามา
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เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทําให้มีการสือ่สารข้อเท็จจริงให้กบัสาธารณะชนตอ่เหตกุารณ์และ

ผลกระทบของชุมชน 

7. การสร้างเครือขา่ยในการสนบัสนนุข้อมลูองค์ความรู้ และแหลง่ทนุ มีการเชิญนกัวิชาการช่วยเหลอื

สนบัสนนุด้านการจดัทําข้อมลู เครือขา่ยองค์กรสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร แผนการณ์และแหลง่ทนุ

สนบัสนนุ เป็นต้น  

 

6. แนวทางการยกระดับการจัดการป่าชุ่มนํา้บุญเรือง 

 แม้วา่ป่าชุ่มนํา้บุญเรือง จะได้รับการปกปอ้งจากการเป็นพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แตอ่ยา่งไรก็ตามเพ่ือ

เป็นการยกระดบัทัง้การจัดการให้ป่ามีความยัง่ยืน เอือ้การพฒันาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งก็

เป็นทางเลือกหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ จึงต้องมีการพัฒนาต่อยอดการจัดการพืน้ท่ีรวมทัง้การแสวงหา

มาตรการทางกฎหมาย นโยบายต่างๆ ท่ีสามารถคุ้มครองพืน้ท่ีได้ระยะยาวจึงเป็นเร่ืองสําคญัของชุมชน และ

ภาคีสนบัสนนุ ทัง้นีมี้แนวทางในการยกระดบัการจดัการป่าชุ่มนํา้บุญเรืองอยา่งน้อย 3 แนวทางหลกัดงันี ้

 

6.1 ยกระดับและสร้างรูปธรรมการจัดการพืน้ที่ป่าชุ่มนํา้อย่างมีส่วนร่วม 

 จัดทําแผนการจัดการ แบ่งพืน้ท่ีจัดการ (zoning ) โดยมีโซนฟื้นฟูรอบหนองบัวให้หลากหลายใน

รูปแบบวนเกษตร โซนอนุรักษ์เสือปลา (บ้านเสือปลา) โซนวงัอนุรักษ์ (วงัสงวน) ซึ่งต้องจัดทําแผนท่ีป่าโดยใช้

ภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบทัง้นีส้ภาประชาชน และภาคีจะประสานความร่วมมือกับ สถาบนัพฒันาองค์กร

ชุมชน (พอช.) ในการจดัทําฐานข้อมลูเชิงแผนท่ีเพ่ือใช้ในการประกอบการวางแผนการจดัการตอ่ไป การพฒันา

ศูนย์ข้อมูลป่าบุญเรือง โดยมีการเสนอกิจกรรมในการจัดการป่าเบือ้งต้นทัง้จัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ นิเวศวฒันธรรม (วิถีคน วิถีควายในป่าชุ่มนํา้) ระบบนิเวศป่าชุ่มนํา้/การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ

สร้างมลูคา่จากผลผลติจากป่าโดยการสร้างโฮงยาท่ีใช้สมนุไพรจากป่าชุ่มนํา้ รวมทัง้การเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้แก่องค์กรในการจัดการทรัพยากร นอกจากนีย้งัมีการเสนอให้มีการทําวิจัยในหลายประเด็นทัง้องค์

ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ินในการจดัการทรัพยากร เช่น การเก็บหาตอ่อยา่งยัง่ยืน พืชสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพด้าน

เศรษฐกิจ(เช่ือมโยงกบัโฮงยา) มลูคา่ทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร (ป่าชุ่มนํา้ ปลานํา้อิง ฯลฯ) นิเวศวิทยา

และแนวทางการอนรัุกษ์เสอืปลา 
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 6.2 การพัฒนาเช่ือมโยงเครือข่ายป่าชุ่มนํา้ และเครือข่ายชุมชนในลุ่มนํา้อิง 

 ป่าชุ่มนํา้บุญเรืองยังติดกับชุมชนออ่ืนๆในตําบลบุญเรืองอีก 4 ชุมชน ซึ่งต้องสร้างความร่วมมือ 

เครือข่ายในการจัดการป่าในระดับตําบล โดยเช่ือมโยงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการทําแผนการ

อนุรักษ์ หรือพัฒนาข้อบญัญัติในการจัดการป่าชุ่มนํา้ นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีลุม่นํา้ลุม่ยังมีพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้อีก 12 

แหง่ รวมทัง้ลุม่นํา้อิงมี 17 แหง่ ซึง่หากมีการสร้างเครือขา่ย สาํรวจ จดัทําข้อมูลป่าชุ่มนํา้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ

จัดการเช่ือมโยงเป็นภูมิทัศน์จะยิ่งเกิดประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนการ

จดัการป่าชุ่มนํา้ขึน้ในอนาคต ตลอดจนยกระดบัความสําคญัของป่าชุ่มนํา้ในลุม่นํา้อิงเพ่ือให้เครือข่ายชุมชน 

หน่วยงานท่ีทํางานในลุ่มนํา้อิงเห็นความสําคัญของป่าชุ่มนํา้ โดยใช้กลไกสภาประชาชนลุ่มนํา้อิงในการ

ขบัเคลอืนงานในระดบัลุม่นํา้ภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัการลุม่นํา้อิง 

6.3 การขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ที่ ชุ่มนํา้ 

 แม้วา่พืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บุญเรืองได้รับการออกเป็นหนงัสือสําคญัท่ีหลวง (นสล.) ฉบบัท่ี 2540/2510 เป็น

ทําเลเลีย้งสตัว์สาธารณะประโยชน์แล้วก็ตาม พืน้ท่ีก็ยงัมีความเสี่ยงต่อการนําไปใช้เอกชนเช่าไปใช้ประโยชน์

เพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งอ่ืน เน่ืองจากสามารถเปลีย่นสถานภาพเป็นพืน้ท่ีราชพสัดุ แล้วสามารถให้เอกชนเช่าได้ 

ดงันัน้การมีมาตรการ กฎหมาย นโยบาย ท่ีสามารถคุ้มครองพืน้ท่ีให้ยงัคงทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีป่าและรับรองสิทธิ

ชุมชนในการจดัการดแูลป่าจึงเป็นเร่ืองสาํคญั เพ่ือให้มีมาตรการในการคุ้มครองพืน้ท่ีอย่างเป็นทางการนัน้ การ

ขึน้ทะเบียนเป็นป่าชุมชน หรือการขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้ทัง้ในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ เป็นเร่ืองท่ี

สําคัญ ทัง้นีก้ลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองร่วมกับสภาประชาชนลุ่มนํา้อิง องค์กรภาคีต่างๆ ต้องศึกษากรอบ

กระบวนการการขึน้ทะเบียน รวมทัง้การเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาการขึน้ทะเบียนกับ 

คณะกรรมการพืน้ท่ีชุ่มนํา้ระดบัชาติตอ่ไป  
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ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่ 1 รายชื่อต้นไม้ คณุค่าและประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าชุ่มนํา้บญุเรือง 

ลําดบั ช่ือท้องถิ่น/ช่ือ

สามญั 

ช่ือวทิยาศาสตร์ วงศ์ คณุคา่และประโยชน์                                                    

(ตอ่ชมุชน นิเวศวทิยา และสิง่แวดล้อม) 

1 กรวยป่า    Casearia grewifolia var. 

grewifolia      

Flacourtiaceae  

2 กระท้อนป่า   .       

                      

Sandoricum koetjape Merr Meliaceae ผลเป็นอาหารคน สตัว์ป่า  

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 ยอดอ่อนดองไว้รับประทาน  ช่วยยึดตลิง่ 

7 กุ่มนํา้   วงศ์   Crateva  religiosa G. Forst.                                            Capperaceae ยอดอ่อนดองไว้รับประทาน  ช่วยยึดตลิง่ 

8 เก็ดเขาควาย  Dalbergia  cultrate Graham ex 

Benth.                 

Fabaceae  

10 แกทราย )=แค

ทราย ( 

Sterrospermum  neuranthum 

Kurz           

Bignoniaceae  

11 ขอ่ย    Streblus asper Lour.                                                          Moraceae ผลเป็นอาหารของนก รากช่วยยึดตลิง่ 

12 ขาม (=มะขาม)   Tamarindus  nidica L.                                         Fabaceae ผล ยอดออ่อนอาหารของคน และสตัว์ป่า 

13 ขีห้นอนคาย  Celtis  tetrandra Roxb.                                            Ulmaceae  
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14 คณู.                                                                   Cassia  fistula L Fabaceae  

15 งิว้ Bombax  ceiba L.                                  Malvaceae ดอกใช้ทํานํา้เงีย้ว อาหารของนกพวกกินนํา้หวาน และผึง้  

16 ฉําฉา (=จามจรีุ)  Sammanea  saman 

(Jacg.)Merr                         

Leguminosae ใช้เลีย้งคร่ัง ใบทําปุ๋ ย รากช่วยยึดตลิง่ 

17 ชมุแสง  Xanthophyllum  ellipticum 

Korth. ex Miq.                         

 Polygalaceae             ทนนํา้ขงั ช่วยยึดตลิง่ 

18 เด่ือ )=เด่ือปล้อง (  Ficus  hispida L.f. var. hispida                           Moraceae อาหารของคน สตัว์ป่า ปลา ยึดตลิง่ 

19 เด่ืออทุมุพร  Ficus  racemosa L.                                                         Moraceae อาหารสตัว์ป่า ปลา ยึดตลิง่ 

20 แดงนํา้ Pometia  pinnata Forst.                                                          Meliaceae  

21 ถ่อน   .                                                 Albizia procera (Roxb.) Benth Fabaceae ยอดอ่อนเป็นอาหารคน แมลงทบั 

22 ทองกวาว  Butea  monosperna (Lam.) 

Taub.                                       

Fabaceae นํา้หวานในดอกเป็นอาหารของนกจําพวกกินนํา้หวาน ผึง่ 

23 นุ่น  Ceiba  pentanadra (L.) Gaertn.                                                    Malvaceae . 

24 บหุลง                                   Dasymaschlog  glaucum 

Merrill & Chun 

Annonaceae 

 

 

25 ประดูป่่า        Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae  

26 ปอแตบ Macaranga denticulata 

(Blume) Muell.Arg.                       

Euphorbiaceae  

27 ปี ้ Dalbergia  cana Graham ex 

Kurz                                              

Fabaceae  

28 ปีขี้ม้อด                                                Dalbergia  lanceolata L.f Fabaceae  

29 เปาเตีย 
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30 พลบัพลา    Microcos  tomentosa sm.                                                   Malvaceae ลกูเป็นอาหารนกกินผลไม้ 

31 พทุรา    Ziziphus  jujube Mill.                                                            Rhamnaceae  

32 โพธ์ิ   Ficus  religiosa L.                                                                 Moraceae  

33  มะกอก (=

มะกอกป่า)    

Spondias  pinnata (L.f.) Kurz                           Anacardiaceae ยอดอ่อนกินเป็นผกั ผลเป็นอาหารคน และสตัว์ป่า 

34 มะเกวน๋   วงศ์  Flacourtia  indica (Burm.f.) 

Merr.                                         

Salicaceae ผลเป็นอาหารคน และสตัว์ป่า 

35 มะเคราะห์ (=

ตะคร้อ)   

Schleichera  oleosa (Lour.) 

Merr                    

Sapindaceae ผลเป็นอาหารคนและสตัว์ป่า 

36 มะนะ มะมา (=

สมอไทย)  

Terminalia  chebula Retz.                                     Combretaceae ผลเป็นอาหารของคน และสตัว์ป่า เปลือกเป็นสมนุไพรแก้

ท้องร่วง 

37 มะฟ่อ (=มะฝ่อ)  Trewia  nudiflora L.                                                     Euhphorbiaceae  

38 มะมุน่ Elaeocarpus  grandiflorus Sm.                                                   Elaeocarpaceae  

39 มะห้า ,หว้า    Syzygium  albiflorum (Duthie & 

Kurz) Bahadur & R.C.Guar      

 Myrtaceae 

 

ผลเป็นอาหารของนก ปลา รากช่วยยึดตลิง่ 

40 เมียด              Aporasa  octandra (Buch.-

Ham ex D.Don) Vicker          

Phyllanthaceae 

 

 

41 เมียดลอ่ง Aporasa  octandra (Buch.-

Ham ex D.Don) Vicker 

Phyllanthaceae 

 

 

42 โมกหลวง    Holarrhena  pubescens Wall. 

ex G.Don                              

Apocynaceae 

 

 

43 ยบุเหยา  ,มะเย้ย  

(=หมีเหมน็) 

Litsea  glutinosa 

(Lour.)C.B.Rob                        

Lauraceae  
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44 ฮกั  รักขีห้ม ู(=รัก

น้อย)   

Gluta  obovata Craib                                       Anacardiaceae  

45 แว่    Syzygium  ripicola (Craib) 

Merr. & L. M. Perry                               

 Myrtaceae 

 

 

46 ส้มเสีย้ว   Bauhinia  malabarica Roxb.                                                   Fabaceae ดอกเป็นอาหารคน และจําพวกแมลง 

47 หนงัคํา (=หนงัดํา

ตวัผู้ )    

Goniothalamus calvicarpus 

Craib                    

 Annonaceae  

48 หนามหัน่ (=หนาม

หนั)    

Caesalpinia  godefroyana 

O.Kze.C.                  

Fabaceae 

 

 

49 หมหูมนั           Premna  rabakensis Moldenke Lamiaceae  

50 หางนกยงู Delonix  regia (bojer) Raf. Fabaceae  

51 กุ๊ก  ,อ้อยช้าง                             

 

Lannea  coromandelica (Houtt) 

Merr. 

Anacardiaceae ผลเป็นอาหารสตัว์ป่า 

52 อินทนิลบก    Lagerstroemia  macrocarpa 

Wall. Share                           

Lythraceae 

 

 

53 กวา๋ว ทองกวาว Butea monosperma Fabaceae  

54 ปยุ กระโดน   Careya Sphaerica Roxb. Lecythidaceae  ยอดเป็นผกั ดอกเป็นอาหารของแมลง เปลือกเป็นสมนุไพรและ

ใช้ย้อมสีผ้า 

55 กระท่อมหม ู  Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Rubiaceae  

56 ขางหวัหม ู  

   

Miliusa velutina (Dual) Hook. F 

& Thomas 

Annonaceae  

 

 

57 มะตึง๋ แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. Loganiaceae  

58 มะเมา่ไขป่ลา Antidisma ghaesembilla Phyllanthaceae ยอดอ่อนใสแ่กง ผลเป็นอาหารคน และนก  
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Gaerth. 

59 ส้าน Dillena ovata Wall. Ex Hook.f.& 

Thomas. 

Dilleniaceae  

60 เปย, ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae  

 

ตารางภาคผนวกที่ 2 สรุปโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณคาร์บอนในพืน้ท่ี 3 โซน 

โซนท่ี ความ

หลากหลายทาง

ชนิดพนัธ์ุของ

ต้นไม้ 

ความ

หนาแนน่

ของต้นไม้  

ชนิดและความ

หนาแนน่ของการ

ทดแทนของไม้หนุม่ 

ชนิดและความ

หนาแนน่ของการ

ทดแทนของไม้ลกูไม้ 

ปริมาณ

คาร์บอนใน

ต้นไม้ตอ่ไร่ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ

คาร์บอน

ทัง้หมดใน

โซน (ตนั) 

ปริมาณดดู

ซบัคาร์บอน

ไดออกไซต์ 

(ตนั) 

ปริมาณการ

ปลดปลอ่ย

ออกซิเจน 

(ตนั)  

1.ป่าขอ่ย 

วงัปลาโอ่ 

(300 ไร่) 

พบต้นไม้ 15 

ชนิด ท่ีพบมาก

ท่ีสดุ 3 อนัดบั

คือ ขอ่ย ชุมแสง 

และหดั 

121 ต้นตอ่

ไร่  

พบไม้หนุม่ 4 ชนิด

ท่ีทดแทนมากได้แก่ 

ขอ่ย ชมุแสง 

เหมือด โดยมีอตัรา

การทดแทน 720 

ต้นตอ่ไร่ 

พบลกูไม้ 2 ชนิด คือ 

ชุมแสง และขอ่ย มี

อตัราทดแทนรวม 

1,920 ต้นตอ่ไร่ 

26, 561 

กิโลกรัม 

7,968 ตนั

คาร์บอน 

29,164 ตนั 

 

21,196  ตนั 

2.ป่า....วงั

ไผ ่(400 

ไร่) 

พบต้นไม้ 11 

ชนิด พบมากคือ 

ขอ่ย ชมุแสง 

และหดั 

127 ต้นตอ่

ไร่ 

พบไม้หนุม่ทดแทน 

7 ชนิด ท่ีทดแทน

มากคือ ชุมแสง 

ขอ่ย และขีม้ด โดย

พบลกูไม้ทดแทน 4 

ชนิด พบมากท่ีสดุ

คือ ชุมแสง ขอ่ย 

และผีเสือ้ มีการ

13,845 กิโลกรัม  5,538 ตนั

คาร์บอน 

20,269 ตนั 14,731 ตนั 
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มีอตัราทดแทนรวม 

560 ต้นตอ่ไร่  

ทดแทนรวม 2,426 

ต้นตอ่ไร่ 

3. ป่าขอ่ย 

วงัอ้อ ( 

300 ไร่)  

พบต้นม้ 27 

ชนิด พบมาก

ท่ีสดุ คือ ขอ่ย 

เหมือด และ

ทองกวาว  

120 ต้นตอ่

ไร่  

พบไม้หนุม่ทดแทน 

23 ชนิด ท่ีทดแทน

มากคือ ขอ่ย สมอภิ

เภก อินทนิลนํา้ 

และพลบัพลาโดยมี

อตัราการทดแทน

รวม 1,226 ต้นตอ่

ไร่ 

พบลกูไม้ทดแทน 11 

ชนิด ท่ีทดแทนมาก

คือ ขอ่ย ชุมแสง 

และหดั โดยมีอีตรา

การทดแทน 2,266 

ต้นตอ่ไร่  

12,471 กิโลกรัม 3,741 ตนั

คาร์บอน 

13,693 ตนั 9,951 ตนั 

สรุป

ภาพรวม 

พบชนิดต้นไม้ใน

แปลงสาํรวจ

อยา่งน้อย 27 

ชนิด ท่ีพบมาก

คือ ขอ่ย ชุมแสง 

แตจ่ากการเดิน

สาํรวจพบชนิด

ไม้เพ่ิมขึน้เป็น 

60 ชนิด  

ต้นไม้มี

ความ

หนาแนน่

เฉลีย่ 122 

ต้นตอ่ไร่ 

มีการทดแทนของ

ไม้หนุม่ 23 ชนิด ท่ี

ทดแทนมากคือ 

ขอ่ย  ชุมแสง มี

อตัราทดแทนรวม

ทกุชนิดเฉลีย่ 835 

ต้นตอ่ไร่  

มีการทดแทนลกูไม้

อยา่งน้อย 11 ชนิด 

ท่ีทดแทนมากท่ีสดุ 

คือ ขอ่ย ชุมแสง 

และหดั โดยมีการ

ทดแทนทกุชนิด

เฉลีย่ 2,204 ต้นตอ่

ไร่ 

มีการเก็บกกั

คาร์บอนในโซน

ท่ีเป็นป่าชุ่มนํา้

26 ตนัตอ่ไร่ 

และ 12-13 ตนั 

ในโซนท่ีมีป่า

เบญจพรรณ 

มีปริมาณ

คาร์บอนใน

ต้นไม้เหนือ

ดินรวมทัง้สิน้ 

17,247 ตนั 

63,127 ตนั 45,879 ตนั 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ชนิดนกท่ีพบจากการสาํรวจด้วยวิธี point count และความหนาแนน่เฉลีย่ของนก (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 นกยางกรอกพนัธ์ุจีน A N 3.39 

3 Little Egret   Egretta garzetta  นกยางเปีย A R, N * 

4 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela เหยี่ยวรุ้ง A R, N * 

5 Spotted Dove    Spilopelia chinensis  นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง A R 11.20 

6 Greater Coucal   Centropus sinensis นกกระปดูใหญ่  A R * 

7 House Swift   Apus nipalensis นกแอ่นบ้าน  A R * 

8 Common Kingfisher   Alcedo atthis นกกะเต็นน้อยธรรมดา A N * 

9 Lineated Barbet   Megalaima lineate นกโพระดกธรรมดา  A R * 

10 White-browed Piculet   Sasia ochracea  นกหวัขวานจ๋ิวคิว้ขาว A R * 

11 Brown Shrike  Lanius cristatus นกอีเสอืสนํีา้ตาล A N * 

12 Black-naped Oriole  Oriolus chinensis นกขมิน้ท้ายทอยดํา A R, N * 

13 Black Drongo   Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา A R, N 2.55 

14 Black-naped Monarch   Hypothymis azurea นกจบัแมลงจุกดํา A R, N * 

15 Black-headed Bulbul   Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง A R 1.88 

16 Sooty-headed Bulbul   Pycnonotus aurigaster นกปรอดหวัสเีขม่า 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

นํา้ตาล A R * 

20 Barn Swallow   Hirundo rustica นกนางแอ่นบ้าน A R, N * 

21 

Yellow-browed Leaf 

Warbler   

Phylloscopus 

inornatus นกกระจ๊ิดธรรมดา A N * 

22 Greenish Warbler   Phylloscopus นกกระจ๊ิดเขียวคลํา้ A N 0.89 
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trochiloides 

23 Plain Prinia   Prinia inornata นกกระจิบหญ้าสเีรียบ A R * 

24 Common Tailorbird   Orthotomus sutorius นกกระจิบธรรมดา A R 0.99 

25 Dark-necked Tailorbird   

Orthotomus 

atrogularis นกกระจิบคอดํา  A R * 

26 Chestnut-capped Babbler  Timalia pileata 

นกกินแมลงกระหม่อม

แดง A R * 

27 White-vented Myna  Acridotheres grandis นกเอีย้งหงอน A R * 

28 Common Myna   Acridotheres tristis นกเอีย้งสาริกา A R 115.83 

29 White-rumped Shama  

Copsychus 

malabaricus นกกางเขนดง A R * 

30 Hill Blue Flycatcher   Cyornis banyumas 

นกจบัแมลงคอนํา้ตาล

แดง A R, N 1.13 

31 Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla นกจบัแมลงคอแดง A N 0.99 

32 

Scarlet-backed 

Flowerpecker   Dicaeum cruentatum นกสชีมพสูวน A R * 

33 Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis นกกินปลอีกเหลอืง A R * 

34 White Wagtail   Motacilla alba นกอุ้มบาตร A N, R 4.83 

* เน่ืองจากเป็นการสาํรวจระยะสัน้ทําให้ข้อมลูนกบางชนิดไม่เพียงพอตอ่การประเมินความหนาแนน่ 
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ตารางภาคผนวกที่ 4  ชนิดนกท่ีพบจากการสาํรวจ 

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 นกเป็ดผีเลก็  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 นกยางกรอกพนัธ์ุจีน 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 เหยี่ยวผึง้ A R, N 

11 Black-winged Kite   Elanus caeruleus เหยี่ยวขาว  A R 

12 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela เหยี่ยวรุ้ง A R, N 

13 Pied Harrier   Circus melanoleucos เหยี่ยวดา่งดําขาว A N 

14 Black-eared Kite Milvus lineatus เหยี่ยวหดํูา A N 

15 White-breasted Waterhen   Amaurornis phoenicurus นกกวกั  A R, N 

16 Black-winged Stilt   Himantopus himantopus นกตีนเทียน  A R, N 

17 Grey-headed Lapwing   Vanellus cinereus นกกระแตหวัเทา A N 

18 Red-wattled Lapwing   Vanellus indicus นกกระแตแต้แว้ด A R 

19 Little Ringed Plover   Charadrius dubius นกหวัโตเลก็ขาเหลอืง A R, N 

20 Common Greenshank   Tringa nebularia 

นกทะเลขาเขียว

ธรรมดา  A N 

21 Wood Sandpiper  Tringa glareola นกชายเลนนํา้จืด A N 

22 Rock Pigeon   Columba livia  นกพิราบป่า A R 

23 Spotted Dove    Spilopelia chinensis  นกเขาใหญ่, นกเขา A R 
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หลวง 

24 Greater Coucal   Centropus sinensis นกกระปดูใหญ่  A R 

25 Asian Koel   Eudynamys scolopaceus นกกาเหวา่ A R 

26 Plaintive Cuckoo   Cacomantis merulinus นกอีวาบตัก๊แตน A R 

27 Eurasian Barn Owl   Tyto alba นกแสก A R 

28 Collared Scops Owl  Otus lettia นกฮูก, นกเค้ากู่ A R 

29 Asian Barred Owlet   Glaucidium cuculoides นกเค้าโมง, นกเค้าแมว A R 

30 Large-tailed Nightjar    Caprimulgus macrurus นกตบยงุหางยาว A R 

31 Crested Treeswift   Hemiprocne coronata  นกแอ่นฟา้หงอน A R 

32 Cook's Swift Apus cooki 

นกแอ่นตะโพกขาวแถบ

แคบ A R 

33 Asian Palm Swift   Cypsiurus balasiensis นกแอ่นตาล A R 

34 House Swift   Apus nipalensis นกแอ่นบ้าน  A R 

35 Indian Roller   Coracias benghalensis  นกตะขาบทุง่ A R 

36 White-throated Kingfisher   Halcyon smyrnensis นกกะเต็นอกขาว A R 

37 Common Kingfisher   Alcedo atthis นกกะเต็นน้อยธรรมดา A N 

38 Green Bee-eater   Merops orientalis นกจาบคาเลก็ A R 

39 Lineated Barbet   Megalaima lineate นกโพระดกธรรมดา  A R 

40 Coppersmith Barbet   

Megalaima 

haemacephala นกตีทอง A R 

41 White-browed Piculet   Sasia ochracea  นกหวัขวานจ๋ิวคิว้ขาว A R 

42 Ashy Woodswallow   Artamus fuscus  นกแอ่นพง A R 

43 Common Iora  Aegithina tiphia นกขมิน้น้อยธรรมดา A R 

44 Brown Shrike  Lanius cristatus นกอีเสอืสนํีา้ตาล A N 

45 Long-tailed Shrike   Lanius schach นกอีเสอืหวัดํา A R, N 

46 Black-naped Oriole  Oriolus chinensis นกขมิน้ท้ายทอยดํา 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 นกจบัแมลงจุกดํา A R, N 
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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 นกปรอดเหลอืงหวัจุก A R 

53 Red-whiskered Bulbul  Pycnonotus jocosus นกปรอดหวัโขน A R 

54 Sooty-headed Bulbul   Pycnonotus aurigaster นกปรอดหวัสเีขม่า 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

นํา้ตาล A R 

58 Barn Swallow   Hirundo rustica นกนางแอ่นบ้าน A R, N 

59 Striated Swallow   Cecropis striolata นกนางแอ่นลาย A R 

60 Dusky Warbler  Phylloscopus fuscatus นกกระจ๊ิดสคีลํา้ A N 

61 

Yellow-browed Leaf 

Warbler   Phylloscopus inornatus นกกระจ๊ิดธรรมดา A N 

62 Greenish Warbler   Phylloscopus trochiloides นกกระจ๊ิดเขียวคลํา้ A N 

63 Zitting Cisticola Cisticola juncidis 

นกยอดข้าวหางแพน

ลาย A R 

64 Plain Prinia   Prinia inornata นกกระจิบหญ้าสเีรียบ A R 

65 Common Tailorbird   Orthotomus sutorius นกกระจิบธรรมดา A R 

66 Dark-necked Tailorbird   Orthotomus atrogularis นกกระจิบคอดํา  A R 

67 Pin-striped Tit Babbler   Macronus gularis นกกินแมลงอกเหลอืง A R 

68 Chestnut-capped Babbler  Timalia pileata 

นกกินแมลงกระหม่อม

แดง A R 

69 Yellow-eyed Babbler  Chrysomma sinense นกกินแมลงตาเหลอืง A R 

70 Japanese White-eye   Zosterops japonicus นกแวน่ตาขาวหลงัเขียว A N 

71 White-vented Myna  Acridotheres grandis นกเอีย้งหงอน A R 

72 Common Myna   Acridotheres tristis นกเอีย้งสาริกา A R 

73 Black-collared Myna  Gracupica nigricollis นกกิง้โครงคอดํา A R 
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74 Chestnut-tailed Starling  Sturnia malabarica นกกิง้โครงแกลบหวัเทา A R, N 

75 Oriental Magpie Robin   Copsychus saularis นกกางเขนบ้าน  A R 

76 White-rumped Shama  Copsychus malabaricus นกกางเขนดง A R 

77 Hill Blue Flycatcher   Cyornis banyumas 

นกจบัแมลงคอนํา้ตาล

แดง A R, N 

78 Siberian Rubythroat   Calliope calliope นกคอทบัทิม A N 

79 Asian Brown Flycatcher   Muscicapa dauurica นกจบัแมลงสนํีา้ตาล A N 

80 Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla นกจบัแมลงคอแดง A N 

81 Pied Bushchat   Saxicola caprata 

นกยอดหญ้าสดํีา, นกขี ้

หมา A R 

82 Eastern Stonechat  Saxicola stejnegeri นกยอดหญ้าหวัดํา A N, R 

83 

Scarlet-backed 

Flowerpecker   Dicaeum cruentatum นกสชีมพสูวน A R 

84 Ruby-cheeked Sunbird   Chalcoparia singalensis นกกินปลแีก้มสทีบัทิม A R 

85 Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis นกกินปลอีกเหลอืง A R 

86 Eurasian Tree Sparrow    Passer montanus นกกระจอกบ้าน A R 

87 White-rumped Munia   Lonchura striata นกกระต๊ิดตะโพกขาว A R 

88 Scaly-breasted Munia   Lonchura punctulata  นกกระต๊ิดขีห้มู  A R 

89 Grey Wagtail   Motacilla cinerea นกเด้าลมหลงัเทา  A N 

90 White Wagtail   Motacilla alba นกอุ้มบาตร A N, R 

 

Category ประเภทของสถานภาพ 

A - ชนิดท่ีมีรายงานการพบในสภาพธรรมชาติในประเทศไทยในรอบ 50 ปีท่ีผา่นมา 

B - ชนิดท่ีมีรายงานการพบในสภาพธรรมชาติในประเทศไทย แตไ่ม่ได้อยูใ่นช่วง 50 ปีท่ีผา่นมา 

C - ชนิดท่ีมนษุย์นําเข้ามา สามารถดํารงชีวิตและขยายพนัธ์ุได้ด้วยตนเองในธรรมชาติ 

D - ชนิดท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ แตมี่ความเป็นไปได้วา่ หลดุหรือได้รับการปลอ่ยออกจากกรงเลีย้ง 

E - ชนิดท่ีรายงานการพบในอดีตยงัไม่แนช่ดั เน่ืองจากอาจเกิดความผิดพลาดในการจําแนกชนิด 
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Seasonal status สถานภาพตามฤดูกาล  

R - นกประจําถ่ิน 

N - นกย้ายถ่ินช่วงนอกฤดผูสมพนัธ์ุหรือฤดหูนาว 

P - นกย้ายถ่ินผา่น  

B - นกย้ายถ่ินช่วงฤดผูสมพนัธ์ุ 

V - นกพลดัหลง (นกย้ายถ่ินช่วงนอกฤดผูสมพนัธ์ุท่ีมีรายงานการพบไม่เกิน 3 ครัง้) 

IUCN status สถานภาพทางการอนุรักษ์ในบญัชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN 

Red List)  

CR - ใกล้สญูพนัธ์ุอยา่งยิ่ง ชนิดท่ีมีความเสีย่งสงูมากท่ีจะสญูพนัธ์ุไปจากธรรมชาติในอนาคตอนัใกล้นี ้

EN - ใกล้สญูพนัธ์ุ ไม่อยูใ่นภาวะใกล้สญูพนัธ์ุอยา่งยิ่ง แตมี่ความเสีย่งท่ีจะสญูพนัธ์ุไปจากธรรมชาติใน

อนาคตอนัใกล้นี ้

VU - มีแนวโน้มจะสญูพนัธ์ุ ไม่อยูใ่นภาวะใกล้สญูพนัธ์ุอยา่งยิ่งหรือใกล้สญูพนัธ์ุแตมี่ความเสีย่งท่ีจะ

สญูพนัธ์ุไปจากธรรมชาติในอนาคต 

NT - ใกล้ถกูคกุคาม คือชนิดท่ีใกล้จะอยูใ่นภาวะมีแนวโน้มจะสญูพนัธ์ุ นกท่ีอยูใ่นภาวะใกล้ถกูคกุคาม

หลายชนิดยงัคงพบได้คอ่นข้างงา่ย แตมี่ปริมาณลดลงอยา่งเห็นได้ชดัเจน หรือหายไปจากบางถ่ินท่ีเคย

กระจายพนัธ์ุ 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายช่ือสตัว์เลือ้ยคลานในอนัดบั Sauria (กิง้ก่า) ท่ีพบ 

Family  Genus Scientific Name Common name Thai name 

Gekkonidae Gekko    

  Gekko gecko  Common House Gecko ตุ๊กแกบ้าน 

 Hemidactylus    

  Hemidactylus frenatus  Spiny-tailed House 

Gecko 

จิง้จกบ้านหางหนาม 

  Hemidactylus 

platyurus  

Common Frilled Gecko จิง้จกบ้านหางแบน 

Agamidae         

  Calotes     

  Calotes versicolor  Garden Lizard กิง้ก่าคอแดง , กิง้ก่าหวัแดง 

Scincidae         

 Eutropis     

  Eutropis multifasciatus  Common Sun Skink จิง้เหลนบ้าน 

 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายช่ือสตัว์เลือ้ยคลานในอนัดบั Serpentes (ง)ู ท่ีพบ 

 

Family Genus Scientific Name Common name Thai name 

Colubridae  Dendrelaphis      

  Dendrelaphis pictus  Common Bronzeback งสูายม่านพระอินทร์ 

 Xenochrophis      

  Xenochrophis 

piscator  

Checkered Keelback งลูายสอใหญ่ 

 Rhabdophis      

  Rhabdophis 

subminiatus  

Red-neckeded 

Keelback 

งลูายสาบคอแดง 
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Elapidae         

 Bungarus    

  Bungarus fasciatus Banded Krait งสูามเหลีย่ม 

 Naja      

  Naja siamensis  Indo-Chinese Spitting 

Cobra 

งเูหา่สยามพน่พิษ, 

 งเูหา่ดา่งพน่พิษ 

Homalopsidae         

 Hypsiscopus     

  Hypsiscopus 

plumbea  

Plumbeus Water Snake งปูลงิ 

Viperidae         

 Trimeresurus      

  Trimeresurus sp. Green Pitviper งเูขียวหางไหม้ 

Pythonidae         

 Malayopython     

    Malayopython 

reticulatus  

Reticulated Python งเูหลอืม 

 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 7 รายช่ือสตัว์สตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกท่ีพบ 

 

Family  Genus Scientific Name Common name Thai name 

Bufonidae  Duttaphrynus     

  Duttaphrynus 

melanostictus  

Black-spined Toad คางคกบ้าน,  

คางขาก 

Dicroglossidae         

  Fejervarya     

  Fejervarya limnocharis  Rice Field Frog กบหนอง 
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  Occidozyga     

  Occidozyga lima  Common Puddle 

Frog 

เขียดจะนา 

  Occidozyga martensii  Marten's Puddle Frog เขียดทราย,  

เขียดนํา้นอง 

Microhylidae         

  Kaloula     

  Kaloula pulchra   Painted Bullfrog  อึ่งอ่างบ้าน 

  Microhyla     

  Microhyla fissipes  Ornate Chorus Frog  อึ่งนํา้เต้า 

  Microhyla heymonsi  Dark-sided Chorus 

Frog 

อึ่งข้างดํา 

  Microhyla pulchra  Painted Chorus Frog  อึ่งขาคํา 

  Micryletta     

  Micryletta inornata  Inornate Froglet อึ่งจ๋ิวลายจุด 

Rhacophoridae         

  Polypedates     

  Polypedates 

leucomystax  

Common Treefrog ปาดบ้าน 

 

 

Ranidae         

  Hoplobatrachus     

  Hoplobatrachus 

rugulosus  

East Asian Bullfrog กบนา 

  Hylarana     

  Hylarana erythraea  Green-backed Frog เขียดบวั, เขียดจิก 

Ichthyophidae         

  Ichthyophis     

    Ichthyophis kohtaoensis Koh Tao Caecilian เขียดงเูกาะเตา่ 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ชนิดพืชอาหารในป่าชุ่มนํา้บ้านบุญเรือง 49 ชนิด (รอข้อมลูจากน้องเก๋ทีมพ่ีเอ) 

ลําดับที่ ช่ือพืน้บ้าน การใช้ประโยชน์ 

1 หนอ่ไม้ กินหนอ่ นํามาแกง ซึง่ไผแ่บง่ออกเป็นหลายประเภท เช่น ไผห่นาม ไผ่

ป่า ไผเ่ขียว 

2 มะเขวน กินผล 

3 ผกักดูงอ ผกักินยอด ใสแ่กง เช่น 

4 ผกัปู่ ยา่ ใสแ่กงหนอ่หรือเป็นเคร่ืองเคียง กินกบัลาบปลา 

5 บุก นํามาลวกกินกบันํา้พริกหรือใสแ่กงท่ีมีรสชาติออกเปรีย้ว เช่น แกงส้ม 

6 เม่าสาย ผลไม้ป่า  

7 มะค๊อ ผลไม้ป่า 

8 ผกัขีม้ด เป็นเคร่ืองเคียง กินสด นิยมนํามากินกบัส้มตํา ตําถัว่ รถชาติออกมนัๆ 

9 ยอดเดา เป็นเคร่ืองเคียงกินกบันํา้พริก หรือนําไปแกงใสป่ลา 

10 มะฮ้อย(มะระขีน้ก) เป็นได้ทัง้เคร่ืองเคียงและนํามาประกอบอาหารเช่น ใสแ่กงแค แกง

ปลา มีรสขม 

11 ผกักดู ลวกกินกบันํา้พริก แกงใสป่ลา แกงส้ม  

12 ผกัปยุ (ผกักระโดน) เป็นเคร่ืองเคียงกินกบันํา้พริก ลาบปลา 

13 ผกัแซว่ แกงใสป่ลาแห้ง กินกบันํา้พริก 

14 ต้นเขียง กินยอดอ่อนนํายอดอ่อนมาแกงคล้ายแกงยอดมะพร้าว ต้นหนึง่กินได้

ครัง้เดียว พอกินยอกแล้วต้นเขียงก็จะตาย 

15 มะมา ผลไม้ป่า 

16 ดอกก้านใบ นําไปใสแ่กง 

17 ปอเอ่ียน ผลไม้ป่า กินผล และในด้านประเพณีวฒันธรรมชาวบ้านนํามาทําไม้

คํา้ 

18 เม่าตาควาย ผลไม้ป่า 

19 มะตนั ผลไม้ป่า 

20 กระถิน เป็นเคร่ืองเคียงกินยอดและฝักอ่อน 
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21 ผกัแค เป็นเคร่ืองเคียงและนําไปใสแ่กง 

22 ยอดถ่อน เป็นเคร่ืองเคียงกินกบันํา้พริกป่ายา่ง หรือนํามาใสแ่กง 

23 เด่ือเกลีย้ง ใสแ่กงไขม่ดแดง และนํามาเป็นเคร่ืองเคียง 

24 แคขีน้ก ใสแ่กง และเป็นเคร่ืองเคียงกินกบัตํามะม่วง 

25 ผกักุ่มนํา้ นํามาดอง ชาวบ้านรียก “ส้มผกักุ่ม” 

26 มะกอม ผลไม้ป่า ออกช่วงหน้าฝน 

27 ชุมแสง ยอกนํามาแกงใสไ่ขม่ดแดง 

28 มะเข้า เป็นเคร่ืองเคียง กินกบันํา้พริกปลาป่น กินกบัลาบ 

29 โสน ดอกนํามาทําอาหาร 

30 ถัว่ฟา้ กินแล้วเมา 

31 ผกัไหม นํามาใสแ่กง นึง่กินกบันํา้พริก 

32 ผกัตีนฮุ้ ง ใสแ่กงหนอ่ หรือนํามาลวกกินกบันํา้พริก ลกัษณะคล้ายบอลแตจ่ะลาํ

ต้นเลก็กวา่ 

33 หญ้าดอกปุ๊ (ผกัหม)ู เป็นเคร่ืองเคียงกินกบัลาบ 

34 มะนอย ใสแ่กงแค และนํามาเป็นเคร่ืองเคียงกินกบันํา้พริก 

35 ผกัแคบป่า ลวกกินกบันํา้พริก 

36 ส้มเสีย้ว นํายอกมาแกงใสป่ลาแห้ง 

37 มะก๊อ ผลนํามาดองเกลอืประมาณ 1 วนักินได้ 

38 ผกัจีจ้อ ยงัขาดข้อมลู 

39 ผกัหนงั ยงัขาดข้อมลู 

40 ผกัหนอก ยงัขาดข้อมลู 

41 ผกักาบปี ยงัขาดข้อมลู 

42 ผกักาดนา ยงัขาดข้อมลู 

43 ผกัหม นํามาลวกกินกบันํา้พริก 

44 ผกัขีเ้สยีด ยงัขาดข้อมลู 

45 หวายขม ยงัขาดข้อมลู 

46 มะริดไม้ ยงัขาดข้อมลู 

47 ผกัสลิด ยงัขาดข้อมลู 
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48 หนามสอน ยงัขาดข้อมลู 

49 ผกัจํา้ ยงัขาดข้อมลู 

 

ตารางภาคผนวกที่ 9 ชนิดพืชสมนุไพรพืน้บ้านในป่าชุ่มนํา้บ้านบญุเรือง 38 ชนิด 

ลําดับที่ ช่ือพืน้บ้าน สรรพคุณ 

1 ต้นเมืองวาย 

(สาบเสอื) 

นํารากมาต้มกบัข้าวสาร รักษาโรคหินปนูเกาะตบัได้ นอกจากนัน้ใบสด

สามารถนํามาสมานแผลได้ 

2 ขิงป/ูขิงหอย นํารากมาต้ม แก้ไข้ ตวัร้อน 

3 ขามขวะ เปลอืกนํามาเคีย้วกบัหมาก 

4 ปอบิด ผลนํามาตากแห้งเป็นสมนุไพรหลายอยา่งแก้ปวดหลงั ปวดเอว นํามา

ขายกิโลกรัมละ100บาท 

5 ดอกจนัป่า นําลาํต้นมาต้มกินแก้ท้องร่วง 

6 กาสามปีก ต้มกินให้มดลกูเข้าอู่เร็วขึน้ 

7 หญ้าคอตงุ นําไปใสใ่นปลาร้ากนัหนอนเข้า 

8 หญ้าปกตอ ต้มกินนํา้ลดความดนั 

9 ต้นเปา้ ขบันํา้คาวปลา กระชบัมดลกู 

10 ใบขีข้าก เป็นยาระบาย แก้โรคฉ่ีกระปิดกระปอย 

11 ตุ้มตอก ต้มกินแก้ปวดหลงัปวดเอว 

12 หิงเม้น นําทัง้ต้นมาต้มกินแก้ปวดหลงัปวดเอว 

13 ก๋องแกบ ดองกบัเหล้ากินแก้ปวดหลงัปวดเอว 

14 หญ้ากอนหมา      

(หญ้าตดหมา) 

ต้มใสต้่นก๋องแกบกินแก้ปวดหลงั 

15 หางเสอื นํารากมาต้มกินแก้ปวดหลงัปวดเอว 

16 ปุ่ มเปง้ เป็นยาบํารุงกําลงั นําแตจ่ะนํามาเป็นยาบํารุงกําลงั 

17 มะเย้ย เป็นสมนุไพรฆา่เหา 

18 ขางหวัหม ู ต้มกินเป็นยาแก้ไอและยาแก้ตวัเหลอืง 
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19 หวักว๊าว ยงัขาดข้อมลู 

20 สะเปาลมเครือ ยงัขาดข้อมลู 

21 ลางเย็น ยงัขาดข้อมลู 

22 ม้ากระทืบโลง ยงัขาดข้อมลู 

23 มะเขือแก้เครือ ยงัขาดข้อมลู 

24 มะแข้งขา่ ยงัขาดข้อมลู 

25 ยาย้อมตีนหมา ยงัขาดข้อมลู 

26 หญ้าหนวดแมว ยงัขาดข้อมลู 

27 หญ้าหนวดฤาษี ยงัขาดข้อมลู 

28 โมกนัง่ ยงัขาดข้อมลู 

29 โมกหลวง ยงัขาดข้อมลู 

30 ไม้ผีเสือ้น้อย ยงัขาดข้อมลู 

31 ไม้หา่เนือ้ ยงัขาดข้อมลู 

32 ไม้เนา่ใน ยงัขาดข้อมลู 

33 ปอแต๊ป ยงัขาดข้อมลู 

34 เปลอืกคํา้ ยงัขาดข้อมลู 

35 ฮ้อสะปายควาย ยงัขาดข้อมลู 

36 ต้นส้มเห็ด ยงัขาดข้อมลู 

37 ต้นลมแล้ง(ต้นคณู) ยงัขาดข้อมลู 

38 ต้นหาด ยงัขาดข้อมลู 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10 ชนิดพืชท่ีเป็นทัง้พืชอาหารและพืชสมนุไพร 15 ชนิด 

ลําดับ

ที่ 

ช่ือพืน้บ้าน การใช้ประโยชน์และสรรพคุณ 

1 มะแก๋ว (ฝร่ัง) ผลไม้ป่า เป็นยาแก้ท้องร่วง 

2 ส้มป่อย นํามาใสแ่กงส้ม แกงปลา และเป็นยาระบายอ่อนๆ 

3 ม้วนหม ู กินกบัตํามะม่วง ส้มตํา ขดูเปลอืกบริเวณลาํต้นผสมกบัข้าวสาร นําไป
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ต้มแล้วนํามาประคบกระหม่อมเด็ก แก้โรคลมพิษได้ 

4 ตึง่ ต้มกินแก้ปวดหลงัปวดเอว 

5 มะขามปอ้ม ผลกินได้ เป็นยาแก้ไอทําให้ชุ่มคอ 

6 เด่ือป่อง กินผล นํายางเด่ือป่องนํามาใสแ่ผลแก้โรคงสูวดั 

7 ขีเ้หลก็ ยอดนํามาแกง เป็นยาระบายออ่นๆ 

8 มะแก๋ว ยงัขาดข้อมลู 

9 หวายขม ยงัขาดข้อมลู 

10 มะแฮะเลอืด กินผล 

11 หญ้าตดหมา แกงใสห่นอ่ไม้ เป็นยาสมนุไพรแก้จุกเสยีด ท้องอืด เลอเปรีย้ว 

12 สะเดา เป็นเคร่ืองเคียงกินกบันํา้พริก ต้มด่ืมล้างสารพิษในร่างกายได้ 

13 งิว้ป่า ดอกงิว้ป่านํามาทํานํา้เงีย้ว เปลอืกนํามาเป็นสมนุไพรแก้โรคไต 

14 ต้นขอ่ย กินผล ใบนํามาขดัฟัน 

15 เคลด็เก๊า ยงัขาดข้อมลู 

 

เคร่ืองมือหาปลาพืน้บ้านท้องถ่ิน 

พบเคร่ืองมือหาปลาท้องถ่ิน 27 ชนิด คือ 1.สะล้อ 2.ไซหวัหม ู(ไซลอย ) 3.ไซบัง้ 4.ไซมะหลอด (ไซ 2 งา )  

5.ไซจาง 6.ไซลัน่ ( กะตัม้ ) 7.หิง 8.จ๋ํา  9.แหลม   10.แหตีน  2-4 เซ็น เลก็   6 – 12 เซ็น  ใหญ่   แหเรือ  11.สุม่ 

12.สอด 13.แซะ 14.เบ็ด     เบ็ดก่อง  เบ็ดจ่อม  เบ็ดนอด ( ตะเพียน   เฉา ) เบ็ดปลาค้าว (เบ็ดแขวน ) เบ็ดคา่ว 

(เบ็ดจ๋ม) เบ็ดล้อ (เบ็ดฝร่ัง ) เบ็ดเขียด 15.ตุ้มปลาเอ่ียน 16.ไอ้โง ่(คอนโด) 17.ตุ้มปลาหนาม 18.บัง้ปลากด 19.

บัง้ปลาหลาด  20.แนง่ลาก (นํา้แห้ง ) 21.แนง่ใส ่ (นํา้ขึน้ ) 22.แนง่ไหล 23.ตว่งเต้น 24.โพงพาง 25.แอ๊บกบ 

26.ไซกุ้ ง 27.ตุ้มกุ้ ง  

เรือ เป็นเคร่ืองเสริม ท่ีสาํคญัในการหาปลา เคร่ืองมือท่ีชาวบ้านใช้บอ่ย คือ แห แนง่ เบ็ด ตุ้ม ไซ สุม่ 

แหลม จ๋ํา และหิง ตามลาํดบั 

 

 



82 
 

รายช่ือคณะวิจัยชุมชน 

1. นายทรงพล จนัทะเรอืง   ประธานกลุ่มอนุรกัษ์ป่าบุญเรอืง 

2. นายสุวทิย ์ การะหนั   กลุ่มอนุรกัษ์ป่าบุญเรอืง 

3. นายประเสรฐิ  แกว้ตา    ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2 

4. นายเพชร รยิะอุด    

5. นางชอน ยอดวเิศษ 

6. นายจรญั ธรรมวงศ ์

7. นางพมิพรรณ วงศไ์ชย 

8. นายพชิเญศพงษ ์คุรุปรชัฌมรรค  ผูป้ระสานงาน บา้นบุญเรอืง 

9. นายจํารสั เสารปั์น 

10. นายประวทิย ์อรยิะพรรณ 

11. นายมา ผนัแกว้ 

12. นายนราธปิ ชศูร ี

13. นายบุญชว่ย การะหนั 

14. นางเนียม จนัทะเรอืง 

15. นางจนัทรแ์รม เรอืงวลิยั 

16. นางจนัสม  พึง่พยา 

17. นายถา เรอืงวลิยั 

18. นายสุเมธ ชืน่น้ําใส 

19. สมาชกิบา้นบุญเรอืง หมู่ 2 ทีไ่มไ่ดก้ล่าวถงึ 

20. นายระว ีถาวร   ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตรช์มุชนแห่งภูมภืาคเอเซยีแปซฟิิก 

21. เจา้หน้าทีโ่ครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยทอ้งถิน่และหน่วยงงานทอ้งถิน่ เพือ่การจดัการ

ลุ่มน้ําองิอยา่งยัง่ยนื 

22. นกัวชิาการจากสถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้มเพือ่พฒันาทอ้งถิน่และอาเซยีน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

23. นายวรพจน์ บุญความด ี  ชมรมอนุรกัษ์นกและธรรมชาตลิา้นนา 

24. สมาคมแม่น้ําเพือ่ชวีติ 
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25. สมาคมสถาบนัชมุชนลุ่มน้ําโขง 

26. กลุ่มรกัษ์เชยีงของ 

27. สภาประชาชนลุ่มน้ําองิ 


