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ค�าน�า

 ป่าไม เ้ ป็นระบบนิเวศหน่ึง มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่เราเรียกว่า 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัใหป้ระโยชน ์

ซึง่กนัและกนั รวมท ัง้มนุษยก์ไ็ดร้บัประโยชนเ์ช่นกนั  ไมว่า่จะเป็นเรื่องน�า้  อากาศ อาหาร   

ยารกัษาโรค ที่อยู่อาศยั เครื่องใชส้อยต่างๆ แต่ที่ส �าคญัที่สุด สิ่งมชีีวติหลากหลายชนิด

ท ัง้หมดนี้  ก่อใหเ้กดิความสมดุลของระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม

 กรมป่าไมไ้ดม้อบหมายใหส่้วนความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ส �านกั 

วิจยัและพฒันาการป่าไม ้ จดัท�าหนังสือ “ป่าน� ้าเ ป๋ือย ป่าน� ้าหย่วน และป่าน� ้าลาว 

ความหลากหลายทางชีวภาพกบัวถิชีีวติชุมชน” ที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัความเป็นมาของผืนป่า

ความสามารถในการกกัเก็บน�า้ คุณค่าและมูลค่าของผนืป่า จ�านวนชนิดพนัธุท์ี่หายากและ

ใกลสู้ญพนัธุ ์  รายไดข้องชมุชนจากการเกบ็หาของป่า ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  การบรหิารจดัการ

ป่าของชมุชน ขอ้มลูชนิดพนัธุแ์ละการใชป้ระโยชน ์
 

 หนงัสือเล่มน้ี เป็นหนงัสือที่กรมป่าไมจ้ดัพมิพข์ึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 

ของกิจกรรมอนุรกัษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ และเผยแพร่องคค์วามรู ้

และขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานกรมป่าไม ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ชุมชนบา้นใหม ่

เจรญิไพร ชมุชนบา้นน�า้มนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และประชาชนท ัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์

ในดา้นต่างๆ ต่อไป

นายชลธิศ สุรัสวดี

อธิบดีกรมป่าไม้
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CONTENTS   บอกกล ่าว . . . เล ่ าความ

สวสัดทีกุๆ ท่านค่ะ

ปี น้ีกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดา้นป่าไม ้ ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น ส่วนความหลากหลาย 

ทางชวีภาพดา้นป่าไม ้ ตามโครงสรา้งใหมข่องกรมป่าไม ้

แต่ยงัอยู่ภายใตส้ �านกัวจิยัและพฒันาการป่าไมค่้ะ 

จากการอพยพของคนลาวเขา้มาอยู่ในพื้นที่ ความสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต การเก็บหา 

น�า้ผึ้งแบบอนุรกัษผ์ึ้งของชาวบา้น วดักบัการรกัษาป่า  คุณค่า มลูค่า ความส�าคญัของผนืป่าทีย่งัคงมอียู่   

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื   ความเชือ่กบัการอนุรกัษน์กยูง

เรื่องราวท ัง้หมดเหล่าน้ี จะท�าใหชุ้มชนและทุกคน ตระหนกัและเหน็คุณค่าของผนืป่า ปกปกั

รกัษา และใชป้ระโยชนร่์วมกนั  เพือ่ท �าใหป่้าน�า้เป๋ือย ป่าน�า้หย่วน และป่าน�า้ลาว นัน้กลบัมาสมบูรณ์

เหมอืนในอดตีอกีคร ัง้หน่ึง

                ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
            หัวหน้ากิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา

           ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

“เราทุกคนอยากเห็นต้นไม้ที่มีขนาดสามคนโอบค่ะ”  

1ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ปี พ.ศ. 2559 ภายใตก้จิกรรมอนุรกัษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ เราลงพื้นที่

ส �ารวจความหลากหลายฯ ในป่าน�า้เป๋ือย ป่าน�า้หย่วน และป่าน�า้ลาว อ.เชยีงค�า จ.พะเยา ร่วมกบั

ชมุชนบา้นใหมเ่จรญิไพร และบา้นน�า้มนิ มเีรื่องราวมากมายของความเป็นมาของผนืป่า การพึง่พงิ

ป่าของชมุชน ซึง่หาอ่านไดจ้ากหนงัสอื “ป่าน�า้เป๋ือย ป่าน�า้หย่วน และป่าน�า้ลาว ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพกบัวถิชีวีติชมุชน” ทีเ่ป็นหนงัสอืเลม่ที ่45 ของเราค่ะ



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

  ป่าสงวนแห่งชาติ
         ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน 

                และป่าน�้าลาว  จงัหวดัพะเยา
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

  พ.ศ. 2524                               
	 ป่าน�า้เ ป๋ือย ป่าน�า้หย่วน และป่าน�า้ลาว จงัหวดัพะเยา.ไดถู้กประกาศใหเ้ป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติภายใตก้ฎกระทรวงฉบบัที่ 966 ลงในราชกิจจานุเบกษา..เมื่อวนัที่ 30  

ธนัวาคม		พ.ศ.	2524			มพีื้นที	่	323,181	ไร่		ครอบคลมุพื้นทีต่ �าบลภซูาง		ต�าบลทุ่งกลว้ย	

ต�าบลร่มเย็น ต�าบลเวยีง ต�าบลแม่ลาว..ต�าบลฝายกวาง อ�าเภอเชียงค�า พบพรรณไมม้ค่ีา	

ไดแ้ก่		สกั	แดง	เตง็	รงั	มะค่าโมง	และตะเคยีน	

พ.ศ. 2543
	 กรมป่าไมไ้ดผ้นวกพื้นที่บางส่วนของป่าน�า้หงาวฝัง่ซา้ยในต�าบลตบัเต่า..ต�าบลหงาว..

อ�าเภอเทงิ..จงัหวดัเชยีงราย..และป่าน�า้เป๋ือย..ป่าน�า้หย่วน..และป่าน�า้ลาว	 ต�าบลภซูาง	 ต�าบลทุ่ง

กลว้ย	 กิ่งอ�าเภอภซูาง	 และต�าบลร่มเยน็	 ต�าบลแมล่าว	 อ�าเภอเชยีงค�า	 จงัหวดัพะเยา	 จ�านวน	

178,049.62	ไร่	ใหเ้ป็นพื้นทีอ่ทุยานแห่งชาตภิซูาง

	 โครงการจดัท�าขอ้มูลสภาพพื้นที่ป่าไม ้ ปี พ.ศ..2556-2557 โดยส�านกัจดัการที่ดิน

ป่าไม.้.กรมป่าไม.้รายงานว่า.ป่าน�้าเป๋ือย..ป่าน�้าหย่วน..และป่าน�้าลาว..มีพื้นที่ ..

296,846.63..ไร่.แบ่งเป็นพื้นทีอ่ทุยานแห่งชาตภิซูาง 130,658.51 ไร่ พื้นทีเ่ขตปฏรูิปทีด่นิที่
จดัสรรให.้.สปก.	 42,861.09.ไร่..ท ัง้น้ียงัมกีารขออนุญาตใชพ้ื้นทีเ่พือ่จดัต ัง้เป็นวนอทุยานน�า้ตก

น�า้มนิ..817.38..ไร่..และพื้นทีอ่ทุยานเตรยีมการถ�า้สะเกนิ	46,480.35	ไร่	
 

  พ.ศ. 2557                          

ความเป็นมา...

 

 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�า้เป๋ือย	ป่าน�า้หย่วน	และป่าน�า้ลาว	อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ 76,162.85 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า 29,496.22 ไร ่

กระจดักระจายไมต่ดิกนั	ประกอบดว้ย	3	พื้นที่ป่า	คือ

 พ้ืนที่ป่าห้วยสวด   .มีเนื้อที่  10,430.50 ไร่
  พ้ืนที่ป่าผาแดง     มีเนื้อที่  13,246.15  ไร่
 พ้ืนที่ป่าย่อยอื่นๆ   .มีเนื้อที่  5,819.57  ไร่
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหยว่น และป่าน�้าลาว จงัหวดัพะเยา
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว
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image  c  2016 CNES / Astrium
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว
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แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหยว่น และป่าน�้าลาว 
พ้ืนท่ีป่าผาแดง และป่าหว้ยสวด 



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว 7

*แผนที่ดงักล่าวใชเ้พือ่การศึกษาและส�ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ภายใตก้ิจกรรมอนุรกัษแ์ละพฒันาดา้นความ 

หลากหลายทางชวีภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่านัน้

พืน้ท่ีป่าผาแดง

พืน้ท่ีป่าหว้ยสวด

แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหยว่น และป่าน�้าลาว 
พ้ืนท่ีป่าผาแดง และป่าหว้ยสวด 



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 ป่าผาแดงเป็นส่วนหนึ่งของป่าน�า้เป๋ือย	ป่าน�า้หย่วน	และป่าน�า้ลาว	อ�าเภอเชยีงค�า	จงัหวดั

พะเยา	 จากการวเิคราะหช์มุชนอย่างมส่ีวนร่วมพบวา่	 ชมุชนรอบป่าแห่งน้ีมบีรรพบรุุษทีอ่พยพมา

จากเวยีงจนัทน	์ประเทศลาว	เมือ่ประมาณ	200	ปีทีผ่่านมา	

 ในอดีต ป่าผาแดง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและ 

สตัวป่์า ชาวบา้นกลุ่มแรกที่เขา้มาจะอาศยัอยู่รอบป่า นอกจากประกอบอาชีพท�าการเกษตร

แลว้ ยงัพึ่งพิงทรพัยากรจากป่า ท ัง้เป็นแหล่งอาหาร	ยาสมุนไพร	ไมท้ี่ใชส้รา้งบา้นเรือน	และ

ไม ้ ใชส้อย

  พ.ศ. 2500   ทรพัยากรป่าไม	้เริ่มเสือ่มโทรม	เนื่องจากเริ่มมหีลายกลุม่คนอพยพ

เขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากป่ามากขึ้น	ตน้ไม ้ใหญ่ถกูท�าลาย	สตัวป่์าบางชนิดถกูลา่จนหมดไปจากพื้นที่

ป่าผาแดง
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 พ.ศ. 2518 มีบริษ ัทนายทุน เข า้มาสนับสนุนชาวบา้นใหท้ �า ไ ร่ข า้วโพด 

จึงมกีารขยายพื้นที่การเกษตรเขา้ไปในพื้นที่ป่ามากขึ้น ประกอบกบัมชีาวเขาเผ่ามง้อพยพเขา้มา

อาศยัในพื้นที่

 พ.ศ. 2538 มีการท�าไร่ขา้วโพดและปลูกฝ่ิน จึงท�าใหพ้ื้นที่ป่าถูกบุกรุก 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในปี พ.ศ. 2544 ชาวบา้นขยายพื้นที่การเกษตรเขา้ไปในพื้นที่ป่า 

เพื่อปลูกยางพารา ชาวบา้นเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่ไดร้ ับจากการบุกรุกท�าลายป่า 

น�า้ในล �าหว้ยเริ่มเหอืดแหง้จากความเสื่อมโทรมของป่า ปลาตายจากการใชส้ารเคมที �าการเกษตร

ชาวบา้นในชมุชนจงึมาประชมุกนัเพือ่ร่างกฎระเบยีบการใชแ้ละอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมข้องหมูบ่า้น

 พ.ศ.2545 ชาวบา้นในชุมชนรวมตวักนัขอพื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าน�า้เป๋ือย ป่าน�า้หย่วน และป่าน�า้ลาว จดัต ัง้เป็นป่าชมุชน (อย่างไมเ่ป็นทางการ) เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่

อาหาร ยาสมนุไพร และไม ้ ใชส้อย ในส่วนของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมผูน้�าชุมชนไดส่้งเสริมใหม้ี

การปลูกฟ้ืนฟูป่าโดยใชห้ลกัการปลูกพชื 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง เพื่อใหทุ้กคนในชุมชนมี

ทรพัยากรใชอ้ย่างย ัง่ยืนและสืบทอดไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลานของชุมชน
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

	 ป่าหว้ยสวดเป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่าน� ้า เ ป๋ือย ป่าน� ้าหย่วน และ

ป่าน� ้าลาว อ�า เภอเชียงค�า จ ังหวดัพะเยา จากการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

พบว่าชุมชนรอบป่าแห่งน้ีมีบรรพบุรุษ.ที่อพยพมาจากเวียงจนัทน์ ประเทศลาว เมื่อ 300 ปี 

ที่ผ่านมา ปจัจุบนัยงัคงพบร่องรอยของประเพณี วฒันธรรมและภาษาพูดที่เป็นเอกลกัษณ์ 

แตกต่างจากชมุชนเมอืงลา้นนาท ัว่ไป	

 ป่าหว้ยสวดเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2510) เป็นป่าผืนใหญ่เป็นที่อยู่อาศยัของ

สตัวป่์านอ้ยใหญ่ มีตน้สกั ยางแดง ตะเคียน ประดู่ มะค่า ขนาดใหญ่กว่า 3 คนโอบ 

เป็นจ�านวนมาก	 ชาวบา้นในอดตีนอกจากท�าการเกษตรปลูกขา้วไร่แลว้	 ยงัพึง่พงิป่าเป็นแหลง่

อาหาร	ยาสมนุไพร	และเจาะหาน�า้ยางจากตน้ยางแดงเพือ่ใชเ้ป็นเชื้อเพลงิในการจดุไฟ	ต่อมาได ้

มกีารเขา้มาตดัไมจ้ากคนภายนอก ตน้ไม ้ ใหญ่เหล่าน้ีถูกตดัท�าลายและชาวบา้นไดข้ยายพื้นที่

ท �าการเกษตรเขา้ไปในพื้นที่ป่า

10
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 พ.ศ. 2511 การขยายพื้นทีเ่กษตรเป็นไปอย่างรวดเรว็เน่ืองจากเริ่มมกีารน�ารถไถมาใช ้

ในการเกษตร ชุมชนเริ่มสงัเกตเห็นการเสื่อมโทรมของป่าหว้ยสวดแต่ยงัไม่กระทบต่อวถิชีีวติของ

ชมุชนมากนกั	 จนถงึปี	พ.ศ.	 2520	 เริ่มสงัเกตเหน็วา่ปรมิาณน�า้ในล �าหว้ยขนุสวดลดนอ้ยลงจากความ

เสื่อมโทรมของป่า ผนวกกบัช่วงเวลาดงักล่าว ครูบาธรรมลา สงัฆโล ไดม้าขอบณิฑบาตพื้นที่ป่าที่

เหลอือยู่มาจดัต ัง้เป็นส�านกัปฏบิตัธิรรมและชกัชวนใหช้มุชนเขา้มาร่วมอนุรกัษป่์าหว้ยสวด 

พ.ศ.2526 ครูบาและชุมชนไดร่้วมมอืกนัสรา้งฝายชะลอน�า้ ซึ่ง

เป็นฝายตวัแรกของผนืป่า ท�าใหป่้ามคีวามชุ่มชื้นมากขึ้น ลดปญัหา

ขาดแคลนน�า้ไดร้ะดบัหน่ึง ในส่วนของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หน่วย

งานภาครฐัไดเ้ขา้มาส่งเสริมใหม้กีารปลูกฟ้ืนฟูป่า โดยพนัธุไ์มท้ี่น�า

มาปลูกประกอบดว้ยยูคาลิปตสัและสกั แต่กระบวนการดงักล่าว

ยงัขาดการมส่ีวนร่วมจากชุมชน ท�าใหป่้าไม่ไดร้บัการดูแลและเกิด

ไฟป่า จนไม่มสีภาพเป็นป่า

  พ.ศ. 2538 ชมุชนเริ่มตระหนกัถงึการลกัลอบตดัไม ้ ในป่าอกีคร ัง้ จากการลกัลอบ 

ตดัไม ้ โดยเฉพาะตน้ยวนผึ้งไปขายท�าเฟอรนิ์เจอร์ มผีลใหป้รมิาณน�า้ผึ้งป่าลดลง เน่ืองจากตน้ยวน

ผึ้งเป็นแหลง่อาศยัท�ารงัของผึ้งหลวง ปี พ.ศ. 2549 เริ่มมกีารใชส้ารเคมใีนการท�าการเกษตรท�าให ้

ผึ้งหลวงท�ารงันอ้ยลงยิ่งท �าใหน้�า้ผึ้งป่าหายากและราคาแพง จึงท�าใหชุ้มชนเห็นความส�าคญัของป่า

ที่เป็นแหล่งผลติน�า้ผึ้งคุณภาพดที�ารายไดใ้หก้บัชุมชน ท�าใหชุ้มชนร่วมแรงร่วมใจกนัดูแลรกัษาป่า

โดยชุมชนไดร่้วมกนัจดัท�าแนวกนัไฟ ปลูกป่าอย่างต่อเน่ืองทุกปีและไดจ้ดัพธิีบวชป่า โดยหวงัว่า 

ทุกกิจกรรมที่ชุมชนรวมตวักนัจดัท�าขึ้นนัน้ จ ะส าม า รถอ นุ ร ักษ์ป่ า ห ว้ ยสวด ให ค้ งคว าม

สมบูรณ์ใหรุ่้นลูกรุ่นหลานไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป	
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ชุมชนรอบป่าผาแดง

1  บา้นหว้ยเด่ือ

2  บา้นน�้ามินเหนือ

3  บา้นน�้ามิน

4  บา้นน�้าลาว
 

5  บ ้านคะแนง

6  บ ้านผาแดง

7  บ ้านต ้น ผ้ึง
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ชุมชนรอบป่าห้วยสวด

1  บ ้านใหม่นาสา

2  บ ้านใหม่เจริญไพร

3  บ ้านส ันติสุข

4  บ ้านแวนโค ้ง

5  บ ้านศิวิ ไล

6   บ ้านว ังถ�้ า

7    บ ้านกาญจนา

8   บ ้านถ�้ ากาญจนา

9   บ ้านผาลาด
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ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

"ผ้ึงหลวง"
 ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า       
และความคงอยู่ของผืนป่าห้วยสวด

 เรารูก้นัดีว่าน�้ าผ้ึงป่าจากผ้ึงหลวงนั้นมีคุณค่าและความหอมหวานที่ไม่เหมือน 

น�้าผ้ึงของผ้ึงพนัธุ ์หรอืน�้าผ้ึงของผ้ึงโพรง 

ป่าห้วยสวด...เป็นผืนป่าหนึ่งทีเ่ป็นแหล่งน�้าผ้ึงป่าท่ีดีท่ีสุดที่ได้จากผึ้งหลวง

14

น�ำ้ผึง้ป่ำ เป็นรายไดท้ี่ส�าคญัของชุมชน 

บา้นใหม่เจริญไพร ชาวบา้นมีภูมิปัญญา 

ในการเก็บหาน�้ าผ้ึงโดยอนุรกัษ์ตวัผ้ึงไว ้



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า       
และความคงอยู่ของผืนป่าห้วยสวด

"ตราบใดที่น�้ าผ้ึงป่าจากผ้ึงหลวงยงัเป็นที่นิยม

บริโภค ตราบนั้นน�้ าผ้ึงป่าก็ยงัคงเป็นรายไดท้ี่

ส�าคญัของชมุชนบา้นใหม่เจรญิไพร เรากย็งัคง

เหน็ป่าหว้ยสวดที่มีความสมบูรณ์ตลอดไป" 

จากการพึง่พงิป่าโดยการหาน�า้ผึ้งของชาวบา้นนัน้ ท�าใหช้าวบา้นตอ้งพยายามใหผ้ึ้งมา 

สรา้งรงัทีป่่าหว้ยสวดใหม้ากทีสุ่ด และอะไรละ่ ที่ผ้ึงอยากจะมาท�ารงัที่น่ี

 แน่นอนล่ะ การที่ผ้ึงจะสรา้งรงัไดต้อ้งมีป่า ที่อยู่คือตน้ไม ้ใหญ่ อาหารคือ

น�า้หวานและเกสรดอกไม ้ น�า้สะอาดจากล �าธาร รวมท ัง้อากาศไมม่มีลพษิต่างๆ เช่น สารเคมี

ทางการเกษตร  

 ผึ้งหลวงในป่าห้วยสวด อาศยัท�ารงัทีต่น้ยวนผึ้ง ตน้ยางแดง 

ซึง่เป็นตน้ไมสู้งใหญ่และแตกกิ่งกา้นทีแ่ขง็แรง น�า้สะอาดจากล �าหว้ย 

น�า้หวานและเกสรดอกไมน้านาพนัธุจ์ากป่าเตง็รงั 

 ชาวบา้นรูด้ีว่ าถา้ตอ้งการได ้

น�า้ผึ้งมากๆ ตอ้งดูแลป่าใหส้มบูรณ ์ และ

ร ักษาป่าไวไ้ม่ใหใ้ครมาบุกรุกท�าลาย  

แค่น้ี เราก็จะไดท้ ัง้น� ้าผึ้ งและผืนป่าที่

สมบูรณ ์ 
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16 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

  “ นกยูง ” 
ความเชื่อ : อนุรักษ์ 
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ความเชื่อ : อนุรักษ์ 
	 ในสังคมมนุษย์ความเชื่อเป็นส่ิง 

ที่ยึดเหนี่ยวจติใจในการด�ารงชีวิต ความเชื่อ 

ท่ีมีการเล่าขานสืบทอดกันมาจากรุ่นสู ่รุ ่น 

ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรรมชาติ 

ตามสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอาศัย

อยู ่เช่น ต้นไม้ ภเูขา ถ�า้ แหล่งน�า้ และสตัว์ต่างๆ 

 ป่าห้วยสวดเป็นผืนป่าที่อยู่ในพื้นที ่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้าเปื๋อย ป่าน�้าหย่วน

และป่าน�้าลาว อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา 

มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณ

ซึ่งเราสามารถพบเห็นนกยูงได้ทั่วไปในพื้นที่

ป่าแห่งนี้

 นายสอาด จันทิมา ชาวบ้านที่อาศัย 

อยู่บ้านใหม่เจริญไพรได้เข้าร่วมเป็นอาสา

สมัครส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านสัตว ์กับคณะท�างานของส่วนความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ในพื้นที ่

ป่าห้วยสวดเล่าให้ฟังว่า “ป่าท่ีนีม่นีกยงูอาศยั 

อยู ่เป็นจ�านวนมากและพบเห็นได้ง ่ายมา

ตั้งแต่อดีตแล้ว เพราะความเชื่อที่ได้รับการ 

ปลกูฝังกนัมาของคนในหมูบ้่านว่า พระพทุธเจ้า 

เคยเกิดเป็นนกยูง หากใครที่รบกวน ท�าร้าย 

ฆ่าหรือกินนกยูง จะท�าให้ตัวเอง ครอบครัว 

และญาติพี่น้องประสบแต่ความโชคร้าย ไม่มี
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ความสุขไปตลอดชีวิต...” จากความเช่ือน้ีจึงท�าให้ชาวบ้าน 

ที่อาศัยอยู่รอบป่าและพื้นท่ีใกล้เคียง ไม่มีใครท�าร้ายนกยูง 

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญท่ีช่วยอนุรักษ์นกยูงไม่ให้สูญพันธุ ์ไปจาก

แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าห้วยสวด

photo by Viwat Rueangsomboon

 นกยูง (Pavo muticus) เป็นนกทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ไก่ฟ้า

(Phasianidae) กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็กเป็น

อาหาร นกยูงเป็นนกท่ีมีความสวยงาม เพราะมีขนที่ล�าตัว 

สีเขียวสดเหลือบเป็นมัน หนังบริเวณส่วนหน้าสนี�า้เงนิและ 

สีเหลือง หงอนเป็นกระจุกตั้งสูง ช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะ

ร�าแพนในพื้นที่โล่ง อวดขนยาวด้านบนหางที่ปกคลุมด้วยขน
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ที่มีลวดลายดอกดวงขนาดใหญ่ แวววาวสวยงาม เพื่อ

เกี้ยวพาราสีตัวเมีย สามารถพบนกยูงได้ตามป่าเต็งรัง

และป่าเบญจพรรณในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัย

จากการรบกวนของมนุษย์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน

แห่งชาติดอยภูนาง          

photo by Viwat Rueangsomboon

photo by Viwat Rueangsomboon



20 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 ในปัจจุบันพบแหล่งอาศัยของนกยูงใน

สภาพผืนป่าตามธรรมชาติน้อยมาก ดังนั้น

 “พื้นท่ีป่าห้วยสวดจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความส�าคัญในการเป็นแหล่งอนุรักษ์

พันธุกรรมนกยูงในประเทศไทยและ

เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยและเรียนรู้

พฤติกรรมของนกยูง”

photo by Viwat Rueangsomboon



21ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

 เนื่องจากนกยูงเป็นนกประจ�าถิ่น ต้องการถิ่น

ที่อยู ่อาศัยในสังคมป่าด้ังเดิมหรือสังคมป่าท่ีสมบูรณ์

และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้น้อย (Climax species)  

ดังนั้น ถ้าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า  

นกยูงจะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หนังสือ Thailand 

Red Data Birds 2005 โดยส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้นกยูง

มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตาม

บัญชีรายชื่อสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย

photo by Viwat Rueangsomboon



22 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

สัตว์ป่าในอดีต...
                        ที่ปัจจุบันไม่พบแล้ว

22 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

   กลุ่มนก

 

 ในอดีตพื้นที่ป่าน�้าเปื๋อย ป่าน�้าหย่วน และ 

ป่าน�้าลาว เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ 

และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดได้อาศัยอยู่ร่วมกัน 

และมีการพึ่งพาอาศัยกันตามกลไกของธรรมชาติ 

โดยเฉพาะสัตว์ป่า เนื่องจากป่าไม้เปรียบเสมือน 

บ้านของสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งที่อยู ่อาศัยหลบภัย 

และหากิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปผืนป่าแห่งนี้มีผู้คน 

เข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพิม่มากขึน้ ผนืป่า 

ถูกแผ้วถางเพื่อท�าการเกษตร ท�าให้พื้นท่ีป่าซึ่ง 

เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้การล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารยังส่งผลให ้

สตัว์หลายชนิดมปีรมิาณลดลงอย่างรวดเรว็เช่นกนั 

บางชนิดหนี อพยพ หลบหายจากพื้นที่เพื่อความ

อยู่รอด

 ปัจจุบันสัตว์หลายชนิดท่ีเคยพบเจอได้

ทั่วไปในอดีตกลับพบเจอได้ยากและบางชนิด

สูญหายไปจากพื้นที่แห่งนี้แล้ว...



23ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว 23ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

   กลุ่มนก

    กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 เลียงผา Carpricor nismilneedwardsii Bovidae

2 ลิงอ้ายเงี๊ยะ Macaca assamensis Cercopithecidae

3 ค่างแว่นถิ่นเหนือ Trachypithecus phayrei Cercopithecidae

4 กวางป่า Rusa unicolor Cervidae

5 เสือโคร่ง Panthera tigris  Felidae 

6 เสือไฟ Pardofelis temminckii Felidae

7 หมีหมา Helarctus malayanus Ursidae

8 หมีควาย Ursus thibetanus Ursidae

ล�าดบั ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 นกเงือกคอแดง Aceros nipalensis Bucerotidae

2 ไก่ฟ้าหลังเทา Lophura leucomelanos Phasianidae



เสียงสะท้อนจาก....... 
          คนเฝ้าป่า
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 การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าน�้าเปื่อย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว  จังหวัดพะเยา  เป็นกิจกรรมที่

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และ

ชุมชน  ส�ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 6 ด้าน คือ 

พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน   รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง

ความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่
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 “จากการส�ารวจกไ็ด้รับความรู้หลายๆ อย่างท่ีคดิ

ว่าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชวีติประจ�าวนั และใน

การท�างานด้านการป้องกันรักษาป่า ได้รู้จักระบบนิเวศ

ท่ีดีในป่า ท่ีมีความส�าคัญกับชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น ใน

ระหว่างท่ีมีการเดินส�ารวจก็ได้รู้จักกับพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์

พันธุ์แมลง และได้รู้จักคุณประโยชน์ของต้นไม้มากมาย

หลากหลายชนิด 

 เมือ่ก่อนไม่เคยมกีารส�ารวจสิง่มชีวีติทีม่อียูใ่นป่า

เลย ท�าให้พวกเราไม่รู้ว่าในพื้นที่นี้มีอะไรอยู่บ้าง แต่หลัง

จากท่ีเจ้าหน้าที่เข้ามาส�ารวจก็เริ่มรู้   และจากที่ได้ร่วม

ส�ารวจกับกลุ่มสัตว์  ก็ท�าให้ได้ความรู้เพิ่มอีกว่าพวกสัตว์

ในพื้นที่นี้มีอะไรอีกเยอะ  เมื่อส�ารวจเสร็จแล้วก็คงได้น�า

ข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการอนรุกัษ์ป่ามากขึน้ อาจเสนอให้ท�า

เป็นฐานข้อมลูเพือ่แนะน�าผู้น�าหมูบ้่าน ผู้น�าชมุชนให้ช่วย

กนัอนรุกัษ์ เพราะว่ามันเป็นทรพัยากรทีเ่ริม่จะหายากขึน้

ทุกที ทั้งสัตว์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ 

 ปัจจุบันพวกชาวบ้านยังคงไม่ค่อยรู้และเห็นถึง

ความส�าคัญของสิ่งเหล่านี้ การล่า การท�าลายยังคงมีอยู่

เพราะการให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมี

น้อย ก็คิดว่าคงจะได้น�าข้อมูลจากการส�ารวจครั้งนี้ไปใช้

ประโยชน์ต่อไป”

นายอุทัย มาไกล

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�า)
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        “หลังจากที่ได้ร่วมเดินส�ารวจความหลากหลายฯ ใน

พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ท�าให้รู้สึกว่า   ที่ในป่า

ของเรานั้น มีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่เคยรู้ บางอย่างไม่รู้ว่า

มีความส�าคัญอย่างไร ได้ความรู้เพิ่มขึ้น บางอย่างที่เมื่อก่อน

หายากตอนนี้ก็มีเพ่ิมขึ้นแล้ว ก็ดีที่ได้รู้ว่าป่าบ้านเรามันเริ่ม

ดีขึ้น”

 จากการท�ากิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้  ท�าให้พวกเรา

เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชน เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร

ป่าไม้ที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางช่วยเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชน ท�าให้เกิดความร่วม

มือร่วมใจกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ เป็นการร่วมกัน

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

                           นายลิขิต ปรีชานนท์ 

     เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�า)

27



เสียงสะท้อนจาก....... 
          คนรอบป่า
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นายสองเมือง ก๋าสุข  

ผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญไพร 

       “ตอนมาแรกๆ  ผมก็กังวลใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

และชุมชน  ไม่รู้ว่าที่มานี้มาแบบไหน สงสัยว่ามาทวง

ผืนป่ารึเปล่า  จนได้รู้ว่าเป็นการเดินส�ารวจป่าร่วมกัน

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องชาวบ้าน และก็เป็นสิ่งที่ดี

มากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกับชาวบ้าน ได้สื่อความ

คิดเกี่ยวกับพวกเห็ด พวกแมลง พวกต้นไม้ในป่า บาง

สิ่งบางอย่างชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าพืชตัวนี้ชื่อว่าอะไร  เป็น

สมุนไพรไหม ก็ได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่”

นายสอาด จันทิมา

อาสาสมัครบ้านใหม่เจริญไพร

       “ได้ประสบการณ์หลายอย่างจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็น

กันเอง เดินด้วยกันก็สนุกสนานดี ได้รู้จักสัตว์ขึ้นมาอีกเยอะ 

บางอย่างไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นตอนนี้บางอย่างพอจะฆ่ามัน

ก็เกดิความสงสารขึน้มากม็ ีบางอย่างรูอ้ยูแ่ล้วว่าม ีแต่ไม่เคย

  มีนักวิชาการเข้ามาส�ารวจ พวกสัตว์

  จะเจอแต่พวกเดิมๆ แต่ที่แปลกๆ 

  และรู้จักมากขึ้นคือแมลง”

          นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น  

       อาสาสมัครบ้านใหม่เจริญไพร 

             “ทีมงานเป็นกันเอง ร่วมไม้ร่วมมือกันดี เดินป่าด้วยกัน

  ก็มีความสนุกสนาน ไม่ว่าจะร้อน  จะหนาว หรือฝนตกก็สนุกสนานกันดี      

  ชื่อต้นไม้บางชนิด บางต้นเราก็ไม่รู้จัก แต่เจ้าหน้าท่ีรู้จักก็ถือว่าเป็นการ  

  แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน”
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             นายบุญค�้า ขันทะสีลา 

                  ผู้ใหญ่บ้านน�้ามิน
 

 “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการให้ความสนใจหมู่บ้านของเรา   

   ชาวบ้านจะได้อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าไว้   และทางเจ้าหน้าที่ก็ให้

                              ความรู้เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเป็นอย่างดี ชาวบ้านจะได้

   ยึดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ อีกทั้งทาง

   เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ร่วมงานก็ได้ให้ความเป็นกันเองกับ

    ชาวบ้านดี  และจากที่เจ้าหน้าที่ได้มาส�ารวจ ท�าให้ได้

   รู้ว่าบางสิ่งนับวันก็จะหายากและอาจจะสูญพันธุ์ไปใน

        ไม่ช้า หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ 

      อย่างพวกเต่าปูลู เต่าบก เต่าน�้า เมื่อก่อนนี้มีเยอะ 

    ตอนนี้หลังจากมีการเผาป่าและโค่นป่าจ�านวนมาก

    เพื่อการเกษตรกรรม แหล่งน�้าบางแห่งก็เหือดแห้ง 

     น�้าไม่มี ที่อยู่อาศัยของเต่าก็ไม่มี

 ป่ามีความส�าคัญกับชุมชนเป็นอย่างมาก เมื่อก่อนนี้ถ้าเราเข้าไปในป่า อาหาร

ในป่ามีเยอะ ประเภทเห็ด หน่อไม้ ของป่ามีเยอะ ตอนนี้นับวันจะหายาก ก็พยายามที่

จะประชาสัมพันธ์และร่วมประชาคมในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมาอนุรักษ์ป่ามากขึ้น เม่ือ 

ทางเจ้าหน้าทีเ่ข้ามากน่็าจะมปีระโยชน์และให้ความรูก้บัคนในหมูบ้่านได้ ส่ิงไหนทีพ่วก

ชาวบ้านอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ก็อยากฝากให้ทางหน่วยงานช่วยแนะน�า และถ้าพบ

ต้นไม้ที่หายากก็ขอความกรุณาช่วยแนะน�าและให้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วย”
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นายสะเวทย์ หายโศรก

อาสาสมัครบ้านน�้ามิน

 “เวลาเดินป่าก็สนุก เจ้าหน้าที่ก็เก่ง เวลาเจอต้นไม้

บางชนิดลุงไม่รู้จัก แต่เจ้าหน้าที่รู้จักว่าเป็นต้นอะไร บางที

ลุงเรียกชื่ออย่างนี้ เจ้าหน้าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็มี”

                  นายจ�าเนือง บุญใหญ่

             อาสาสมัครบ้านน�้ามิน

            “เวลาเจอรอยสัตว์ ก็รู้สึกดีใจว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์ 

          ยังมีสัตว์อยู่อีกเยอะ เวลาเจอนกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามัน    

          ชือ่นัน้ ชือ่นี ้ ให้ดูหวั ดูหาง ดูสี ดูลักษณะเด่นของนกท่ี   

           แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ก็ได้ความรู้เพิ่ม”
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คุณค่า มูลค่า และความส�าคัญ
               ของผืนป่า

   ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

1

พืชสมุนไพร        669,826  ต้น
พืชอาหาร      1,630,490 ต้น
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัย   1,306,850 ต้น
พืชที่ใช้ท�าเครื่องใช้สอย 1,081,190  ต้น
พืชไม้ดอกไม้ประดับ    695,457 ต้น
พืชอื่นๆ       1,163,759  ต้น

ในพื้นที่ 23,676.65 ไร่ 
 มีต้นไม้ 6.55 ล้านต้น

32 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



กักเก็บน�้า 17.95 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้หมด 
1,752,825 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco

2
e)

CO 2

S
S

คิดเป็นมูลค่า 693.52 ล้านบาท

อ้างอิง

1. ข้อมูลการวางแปลงส�ารวจสังคมพืช ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

2. ข้อมูลการกักเก็บน�้าของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดป่า ที่มา: ส่วนวิจัยต้นน�้า ส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (http://www.dnp.go.th./watershed/waterholding.htm) 

3. CO2ในการค�านวณมูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมทัง้หมด ใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน

ที่มา: งานวิจัยเรื่อง แบบจ�าลองเพื่อประเมินมูลค่าป่าต้นน�้า ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 
 

และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552

4. สูตรการค�านวณปริมาณธาตุคาร์บอนทีี่สะสมทัง้หมด ที่มา: ชุดเรียนรู้โลกร้อน เรดพลัส 

และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ล�าดับที่ 2 การส�ารวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

33ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



คุณค่า มูลค่า และความสำ�คญั     ของผืนป่า....
  

พืชสมุนไพร        312,180    ต้น
พืชอาหาร     260,477   ต้น
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัย   1,152,189    ต้น
พืชที่ใช้ท�าเครื่องใช้สอย 201,327    ต้น
พืชไม้ดอกไม้ประดับ     96,087    ต้น
พืชอื่นๆ         367,637    ต้น

กักเก็บน�้า 2.98 ล้านลูกบาศก์เมตร

CO2

     ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้หมด
 

      คิดเป็นมูลค่า 297.28 ล้านบาท S

374,639.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco
2
e)

ป่าห้วยสำวด
พื้นที่ 10,430.50 ไร่
มีต้นไม้ 2,389,897 ต้น

34 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



คุณค่า มูลค่า และความสำ�คญั     ของผืนป่า....
  

     ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้หมด
 

      คิดเป็นมูลค่า 297.28 ล้านบาท

พืชสมุนไพร       357,646    ต้น
พืชอาหาร        1,370,013 ต้น
พืชที่สร้างที่อยู่อาศัย    154,661    ต้น
พืชที่ใช้ท�าเครื่องใช้สอย 879,863    ต้น
พืชไม้ดอกไม้ประดับ     599,370   ต้น
พืชอื่นๆ      796,122   ต้น

พื้นที่ 13,246.15 ไร่
มีต้นไม้ 4,157,675 ต้น

ป่าผาแดง

S

กักเก็บน�้า 14.10 ล้านลูกบาศก์เมตร

     ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้หมด

     499,350.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco
2
e)

   คิดเป็นมูลค่า 396.24 ล้านบาท

35ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

CO2



PB 2ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

การใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

มูลค่า

36 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



PB 2ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

มูลค่าการเก็บหาของป่า 
ของชุมชน 

  

189 ครัวเรือน จาก 5 ชุมชน

37ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ที่พึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากป่าห้วยสวด 

เป็นเงิน 2,009,556 บาท / ปี

   รายได้ต่อครัวเรือน 
         10,633 บาท / ปี



PB 4ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

เห็ด มีมูลค่า 
1,264,785 บาท / ปี

แมลง มีมูลค่า 
326,825 บาท / ปี

รังต่อ         139,956    บาท / ปี 

น�้าผึ้งหลวง     120,693    บาท / ปี 

ไข่มดแดง        23,142    บาท / ปี 

แมลงอื่นๆ       43,034    บาท / ปี 

8 ชนิด

11 ชนิด

เห็ดเผาะ      372,683   บาท / ปี 

เห็ดระโงก     332,010   บาท / ปี 

เห็ดแดง      216,295   บาท / ปี 

เห็ดอื่นๆ      343,797   บาท / ปี 

38 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



PB 4ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

มีมูลค่า 
1,264,785 บาท / ปี

มีมูลค่า 
326,825 บาท / ปี

รังต่อ         139,956    บาท / ปี 

น�้าผึ้งหลวง     120,693    บาท / ปี 

ไข่มดแดง        23,142    บาท / ปี 

แมลงอื่นๆ       43,034    บาท / ปี 

สัตว์มีมูลค่า 
244,341 บาท / ปี

 พืชมีมูลค่า 
173,605 บาท / ปี

 อึ่ง       183,476     บาท / ปี

 เขียด      34,568     บาท / ปี

 อ้น        10,834     บาท / ปี

สัตว์อื่นๆ    15,463     บาท / ปี

 หน่อไม้      96,911   บาท / ป ี

 ไม้ไผ่         19,262   บาท / ปี

 ผักหวานป่า    35,992 บาท / ปี

พืชอื่นๆ       21,440      บาท / ปี

39ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

13 ชนิด

17 ชนิด


	1 ส่วนหน้า-1 11.7.60.pdf (p.1-5)
	2 ประวัติป่า 2-13 11.7.60.pdf (p.6-17)
	3 เรื่องเล่าผอ 14-15 11.7.06.pdf (p.18-19)
	4 สัตว์ส่วนหน้า 16-23.pdf (p.20-27)
	5 เสียงสะท้อน 24-31 11.7.60.pdf (p.28-35)
	6 ประเมินมูลค่า 32-35 3.7.60.pdf (p.36-39)
	7 ประเมินมูลค่า 36-39 11.7.60.pdf (p.40-43)

