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1  

บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

ลาํนํ้ากกตอนใน มีช่ือเรียกวา่ “แม่นํ้ากกนอ้ย” เป็นทางนํ้าเดิมของแม่นํ้ากกสายใหญ่ ท่ีทอดตวัอยูใ่น

พื้นท่ีเมืองของเขตเทศบาลนครเชียงราย มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ความกวา้งโดยเฉล่ีย 25 เมตร ทอ้ง

นํ้าลึกประมาณ 4 เมตร มีพื้นท่ีทั้งหมดตลอดความยาวลาํนํ้ าประมาณ 50,000 ตารางเมตร หรือ 31.25 ไร่  

ในอดีต แม่นํ้ากกนอ้ยเคยเป็นทางนํ้าท่ีมีนํ้าไหลเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ากกสายใหญ่ ประชาชนในพื้นท่ีเคย

ไดต้กันํ้ามาใช ้ซกัเส้ือผา้ริมฝ่ังนํ้า หาปลา เล่นนํ้า พายเรือไปมาหาสู่กนั หลงัจากนั้น เม่ือประมาณ 20-30 ปีท่ี

ผา่นมา ไดมี้การพฒันาพื้นท่ีทางตอนเหนือของลาํนํ้าเพื่อสร้างรีสอร์ท มีการขดุลอกทางนํ้าลดัจากแม่นํ้ากก

นอ้ยตอนบนลงแม่นํ้ากกสายใหญ่ ทาํใหแ้ม่นํ้ากกนอ้ยตอนในซ่ึงเป็นลาํนํ้าส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยูไ่ม่มีนํ้าจาก

แม่นํ้ากกสายใหญ่ไหลผา่นอีกต่อไป 

ในปัจจุบนั ทางนํ้าส่วนน้ีเหลือประโยชน์เพียงเป็นทางระบายนํ้าฝนท่ีไหลหลากจากพื้นท่ีตอนเหนือ

ของเมืองเชียงราย และเป็นแหล่งรองรับนํ้าเสียจากบา้นเรือน อาคารชุด ร้านคา้ ฯลฯ ท่ีอยูส่องฝ่ังลาํนํ้า พื้นท่ี

ทั้งหมดถูกปล่อยทิ้งใหร้กร้าง มีสภาพเส่ือมโทรม ขาดสุขลกัษณะ สภาพทางนิเวศไดถู้กทาํใหเ้ลวร้ายลงไป

อีกดว้ยการทิ้งขยะและเศษก่ิงไม-้ใบไมโ้ดยไม่มีการควบคุม 

 

รูปที ่1-1 พื้นท่ีโครงการแม่นํ้ ากกนอ้ย 

ขอบเขตพื้นท่ีรับนํ้า 
แม่นํ้ากกนอ้ย 

แม่นํ้ากก 

 ทิศเหนือ 

800 เมตร 
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รูปที ่1-2 ในอดีต แม่นํ้ากกนอ้ยเคยเป็นทางนํ้าท่ีมีนํ้าไหลเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ากกสายใหญ่ ประชาชนในพื้นท่ี

เคยไดต้กันํ้ามาใช ้ซกัเส้ือผา้ริมฝ่ังนํ้า หาปลา เล่นนํ้า พายเรือไปมาหาสู่กนั 

 

รูปที ่1-3 สภาพทัว่ไปในปัจจุบนัของพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ย 
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ในสภาพท่ีเส่ือมโทรม ทางนํ้ าสายน้ีก็ยงัคงคุณค่าดว้ยสภาพธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็น

พื้นท่ีสีเขียวท่ีทอดยาวอยูใ่นเขตเมือง มีเร่ืองราวทางวฒันธรรมมาแต่อดีตกาล และเป็นท่ีอยูข่องสัตวต่์างๆใน

ธรรมชาติ โดยเฉพาะนกป่าหลากหลายชนิดท่ีมาอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ขณะท่ีบา้นเรือนโดยรอบไม่หนั

หนา้บา้นสู่ลาํนํ้าดงัท่ีเคยเป็นในอดีตอีกต่อไป กลบักลายเป็นผนงั-กาํแพงทึบ และร้ัวท่ีถูกสร้างข้ึนกั้นตลอด

ความยาวของลาํนํ้า บนัไดท่ีทอดลงสู่ลาํนํ้าซ่ึงแต่ก่อนเคยเป็นทางเขา้-ออกของบา้นเรือนก็ถูกทิ้งร้าง 

สภาพพื้นท่ีลาํนํ้าท่ีขาดสุขลกัษณะน้ี หากไม่ไดรั้บการฟ้ืนฟูดูแลอยา่งเหมาะสม มีแนวโนม้ท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆแก่เมืองตามมาอีกมากมาย รวมถึงการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคภยัต่างๆท่ี

เช่ือมโยงกบันํ้า ทั้งยงัเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุของพาหะนาํโรคต่างๆ เช่นยงุ หนู แมลงวนั แมลงสาป ฯลฯ 

รวมถึงสัตวมี์พิษอนัตราย เช่นงู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ 

หากทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวฒันธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

เช่ือมโยงกบัลกัษณะเฉพาะทางนิเวศอนัมีค่ายิง่ของลาํนํ้าน้ีสูญเสียไปแลว้ จะเป็นความสูญเสียท่ียิง่ใหญ่ และ

หากไม่ไดรั้บการฟ้ืนฟูและส่งเสริมท่ีเหมาะสมทนัเวลา ก็จะไม่สามารถเอาคืนกลบัมาไดอี้กในอนาคต เช่นท่ี

ปรากฏอยูปั่จจุบนัในท่ีต่างๆทัว่โลก 

เทศบาลนครเชียงรายไดต้ระหนกัในปัญหาน้ีเป็นอยา่งมาก แต่ทางเทศบาลเองมีบุคลากรอยูจ่าํกดั 

และขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะ-ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํเนินการในภารกิจน้ีไดเ้อง ดงันั้น เม่ือหลายปีท่ีผา่น

มาทางเทศบาลจึงไดม้อบให้ทีมงานดา้นภูมิสถาปัตยกรรมของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ดาํเนินการศึกษา 

วางแผน และออกแบบการพฒันาแม่นํ้ากกนอ้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะ มีนํ้าใส มี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีสถานท่ีสันทนาการ และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

ผลการศึกษาไดก้าํหนดใหท้าํการขดุลอกและดาดลาํนํ้าทั้งหมดดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก และสร้าง

ประตูนํ้า เพื่อกกันํ้า ควบคุมระดบันํ้าใหมี้ความลึก 1.5 เมตรตลอดปี ซ่ึงจะทาํใหท้างนํ้ากลายเป็นกล่อง

คอนกรีตกกันํ้า มีทางเดินริมสองฝ่ัง และมีส่ิงก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมทนัสมยั วางอยูเ่ป็นช่วงๆ โดยมี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 114 ลา้นบาท แต่จนถึงปัจจุบนั การก่อสร้างตามโครงการยงัมิไดด้าํเนินการ 

เน่ืองจากผลการศึกษาดงักล่าวไดผ้า่นความเห็นชอบโดยประชามติในขณะนั้นแลว้ ดงันั้นในการ

ฟ้ืนฟแูม่นํ้ากกนอ้ยคร้ังน้ีจึงไดน้าํผลการศึกษามาทบทวน เพื่อคดัเอาส่วนท่ีมีความเหมาะสมมาประยกุตใ์ห้

เขา้กบัวถีิทางปัจจุบนัดว้ย 

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในปัจจุบนั ในส่วนของตวัแม่นํ้ากก มีเพียงงานทางวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงไดไ้ดด้าํเนินการเสร็จแลว้ ไดแ้ก่ การสร้างอาคารควบคุมระดบันํ้า และการระบายนํ้าแม่กกสายใหญ่ของ

กรมชลประทาน (ฝายเชียงราย) ซ่ึงอยูท่า้ยนํ้าจากตวัเมืองเชียงราย ประกอบดว้ย ฝายคอนกรีต อาคารนํ้าลน้ 

และประตูนํ้า 

จากสภาพการณ์ความเส่ือมโทรมท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั และเพื่อเป็นการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต เทศบาลนครเชียงรายไดต้กลงใจปรับเปล่ียนวถีิทางการพฒันาแม่นํ้ ากกนอ้ยจากเดิม สู่
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วถีิทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศใหมี้ความสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนื สะทอ้นสภาพการณ์ท่ีเคยเป็นในอดีต ใหเ้อ้ือ

ประโยชน์ทั้งทางนิเวศและทางวฒันธรรม รวมถึงการอาํนวยประโยชน์ดา้นอ่ืนๆแก่พื้นท่ีเมือง เช่น การ

ระบายนํ้า การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ท่ีอยูอ่าศยัและชุมชน การเกษตร 

และการใชน้ํ้า 

ประโยชน์ดงักล่าวน้ีนอกจากจะเกิดผลโดยตรงต่อประชาชนในพื้นท่ีรอบขา้งแลว้ ยงัจะขยายผล

ออกไปสู่ประชากรเมืองเชียงรายโดยรวม และผูท่ี้มาเยีย่มเยอืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทาํหนา้ท่ีเป็นทาง

ระบายนํ้า และปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีระบายมาจากพื้นท่ีรับนํ้าฝนในเขตเมืองส่วนหน่ึง มีอาณาเขตประมาณ 

1.34 ตารางกิโลเมตร 

นอกจากนั้น ผลจากการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ย จะทาํใหส้ามารถควบคุมพาหะของโรคภยัใขเ้จบ็จาก

การท่ีนํ้ามีคุณภาพดีข้ึน มีการไหลถ่ายเท มีความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ และมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด จะ

ทาํใหแ้หล่งแพร่ของพาหะนาํโรคหมดไป (ยงุ แมลงสาบ หนู ฯลฯ) เกิดความสมดุลยข์องส่ิงมีชีวติท่ี

หลากหลาย เกิดการควบคุมประชากรของส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีซ่ึงเคยถูก

ผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศไดรั้บการปกป้องจากโรคภยัและภยนัตรายต่างๆ และมี

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

จุดมุ่งหมายหลกัของโครงการท่ีจะนาํพาสู่ความย ัง่ยนืของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี 

1. นํ้ามีคุณภาพดี 

2. เกษตรกรรมเชิงนิเวศ 

3. ทรัพยากรประมง 

4. ป้องกนันํ้าท่วม 

5. ควบคุมพาหะของโรคภยัใขเ้จบ็และส่ิงอนัตรายต่างๆ 

6. พื้นท่ีสีเขียว 

7. อนุรักษแ์ละส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 

8. ส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนในการดาํรงคชีวติอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเขา้ใจ และ

ตระหนกัในคุณค่าของธรรมชาติ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการมีวตัถุประสงค ์4 ประการท่ีสัมพนัธ์ต่อกนั ดงัน้ี 

1. เพื่อทราบความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ย 

2. เพื่อศึกษา สาํรวจ วางแผน และออกแบบการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ย สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การใชน้ํ้า การประมง การ

ป้องกนันํ้าท่วม การสัญจรทางนํ้า การควบคุมพาหะนาํโรคและส่ิงอนัตรายต่างๆ และการฟ้ืนฟู

และอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
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3. เพื่อดาํเนินกิจกรรมในพื้นท่ีนาํร่อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ใหเ้ป็นตวัอยา่ง

ความสาํเร็จของโครงการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่แก่ประชาชนซ่ึงจะทาํใหโ้ครงการไดรั้บการ

สนบัสนุน และเกิดความย ัง่ยนื 

4. เพื่อติดตาม และประเมินผลดาํเนินการในพื้นท่ีนาํร่อง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาปรับปรุง

การออกแบบขั้นสุดทา้ยสาํหรับการฟ้ืนฟูพื้นระบบนิเวศทั้งพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ย 

1.3 แนวทางดาํเนินการ 

จากการท่ีทางเทศบาลและชุมชนไดเ้ห็นชอบในหลกัการเบ้ืองตน้ของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเป็นอยา่ง

ดีแลว้ ในขั้นต่อไป จาํเป็นตอ้งมีการวางแผน ออกแบบ และกาํหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะนาํสู่การ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การแสวงหาจุดร่วมของความเห็น

และความตอ้งการของชุมชน และภูมิปัญญาเดิม นาํมากาํหนดแนวทางการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวถีิชีวติของชุมชน แลว้จึงทาํการออกแบบองคป์ระกอบต่างๆทางวศิวกรรมเช่น 

การจดัพื้นท่ี การป้องกนัตล่ิงพงั การจดัทางนํ้า การป้องกนันํ้าท่วม การปรับปรุงคุณภาพนํ้าและส่ิงจาํเป็น

อ่ืนๆ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและรายละเอียดการดาํเนินงาน และงบประมาณ 

แนวทางดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์มีดงัน้ี 

1. พฒันาหลกัการ และแนวทางการออกแบบจากแนวคิดเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีสองทางเลือกท่ีได้

ปรึกษาหารือและมีความเห็นในเบ้ีองตน้ คือ ทางเลือกท่ีหน่ึง เช่ือมต่อทางนํ้าทั้งทางตน้นํ้าและ

ทา้ยนํ้าเขา้กบัแม่นํ้ากกสายใหญ่เช่นท่ีเคยเป็นในอดีต และทางเลือกท่ีสอง ปรับปรุงพื้นท่ีตาม

สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัใหเ้ป็นพื้นท่ีรองรับนํ้าและปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีไหลหลากจากพื้นท่ี

เมืองผนัลงแม่นํ้ากก 

2. จดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ร่วมกนั

พิจารณาทางเลือกต่างๆในการดาํเนินการฟ้ืนฟูทางนํ้า เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการ และไดรั้บความเห็นชอบจากส่วนรวมในวงกวา้ง ในการน้ีไดจ้ดัใหมี้การประชุม และ

การประชาสัมพนัธ์ต่อเน่ือง ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัทแ์ละทิศทางท่ีชดัเจน

ท่ีสุด 

3. ศึกษาขอ้มูลปัญหาต่างๆและวธีิดาํเนินการทางเทคนิคท่ีจะใชใ้นการฟ้ืนฟูทางนํ้า ไดแ้ก่ 

สาธารณูปการเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะภูมิอากาศ ปริมาณนํ้ าและการไหลหลาก ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ลกัษณะภูมิประเทศ การใชแ้ละการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีโครงการ

และพื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พฒันาภาพและส่ือประชาสัมพนัธ์ แสดงแผนผงัพื้นท่ีและรูปลกัษณ์ทัว่ไปท่ีจะเกิดข้ึน ในการ

ฟ้ืนฟูพื้นท่ีทั้งหมดของแม่นํ้ากกนอ้ยตามความมุ่งหวงั 
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5. ทาํการศึกษาทางเทคนิคดา้นต่างๆท่ีจาํเป็นในการวางแผนและออกแบบ อาทิ การจาํลอง

สถานการณ์ต่างๆ ดา้นปริมาณนํ้า การไหล และคุณภาพนํ้ า ฯลฯ 

6. สาํรวจและออกแบบรายละเอียดสาํหรับการก่อสร้างและดาํเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ในพื้นท่ีนาํร่อง ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีจาํเป็น เช่น ฝายกั้นนํ้า/ประตูนํ้าชัว่คราว ระบบ

สูบนํ้าหมุนเวยีน และการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีเพี่อกิจกรรมชุมชน เพื่อเป็นตน้แบบ เตรียมการ

สาํหรับการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ยทั้งพื้นท่ี ในระยะต่อไป 

7. ทาํการก่อสร้างและดาํเนินการกิจกรรมชุมชนในพื้นท่ีนาํร่อง 

ในการออกแบบสาํหรับโครงการน้ี ทางเทศบาลฯและประชาชนในพื้นท่ีไดต้กลงใจร่วมกนัท่ีจะใช้

หลกัการวศิวกรรมนิเวศ ซ่ึงเป็นการออกแบบเพื่อการฟ้ืนฟูศกัยภาพของธรรมชาติใหส้ามารถอาํนวย

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ในการน้ีจะผสานความตอ้งการของประชาชน องคค์วามรู้ และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

เขา้กบัแนวทางวศิวกรรมนิเวศท่ีมาจากองคค์วามรู้ปัจจุบนั ซ่ึงแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน้ีจะแตกต่างโดย

ส้ินเชิงจากแนวทางการพฒันาโดยทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทยในปัจจุบนั 

โครงการน้ีจะมีหลกัการสาํคญัท่ีแตกต่างอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1. สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชน 

2. สอดคลอ้งกบัความเป็นไปของระบบนิเวศเดิม ไดแ้ก่ ดิน นํ้า ภูมิอากาศ และส่ิงมีชีวติ 

3. ลดการใชว้สัดุก่อสร้างใหม่ท่ีเป็นวสัดุส้ินเปลือง เนน้การใชว้สัดุธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได ้และ

วสัดุท่ีหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ 

4. ลดการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง เนน้การใชพ้ลงังานจากแหล่งท่ีมีทดแทน เช่น แสงอาทิตย ์ลม 

และกระบวนการธรรมชาติต่างๆ 

5. ปกป้อง ทะนุบาํรุงความหลากหลายทางชีวภาพ ถ่ินอยูอ่าศยัพืช-สัตวใ์นธรรมชาติ 

6. ออกแบบและวางแผนดาํเนินการเพื่อให้เกิดการทาํงานดว้ยกระบวนการธรรมชาติเป็นหลกั โดย

ใหมี้การใชว้สัดุและพลงังานจากภายนอกเท่าท่ีจาํเป็นจริงๆเท่านั้น ทั้งในการก่อสร้าง และ

ดาํเนินการ 

7. ใชแ้ละทะนุบาํรุงทรัพยากรและบริการท่ีเกิดจากธรรมชาติตามการแปรเปล่ียนในฤดูกาลต่างๆ

ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไดแ้ก่ พื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลาย และนํ้าท่ีมี

ในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ฝน นํ้าหลาก นํ้าผวิดิน นํ้าใตดิ้น นํ้าทิ้งนาํกลบัมาใชใ้หม่ และความช้ืนใน

บรรยากาศ 

8. ออกแบบระบบต่างๆใหมี้ความย ัง่ยนืในตวัเองโดยใหมี้การดาํเนินการและบาํรุงรักษานอ้ยท่ีสุด 

9. การดาํเนินการและบาํรุงรักษา จะตอ้งอยูใ่นวสิัยท่ีชุมชนทาํเองได ้
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ในการการออกแบบท่ีชุมชนมีส่วนร่วม ดว้ยปรัชญาความพอเพียง ดว้ยองคค์วามรู้ทางธรรมชาติ 

และวศิวกรรมดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี นอกจากจะนาํสู่วตัถุประสงคท่ี์วางไวใ้นเบ้ืองตน้แลว้ ยงัจะก่อใหเ้กิดผลท่ี

ย ัง่ยนื เป็นไปตามยทุธศาสตร์ของเมืองในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตต่อไป

อยา่งดีอีกดว้ย 

1.4 ผลที่จะได้รับ 

1. เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในพื้นท่ี (ประชากร 70,174 คน ในปี 2554) มีความเขา้ใจ

ร่วมกนัถึงแนวทางการพฒันาเชิงนิเวศสาํหรับพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ย  

2. พื้นท่ีนาํร่องของแม่นํ้ากกนอ้ยระยะทางประมาณหน่ึงในส่ีของแม่นํ้ากกนอ้ย (500 เมตร) ไดรั้บ

การพฒันาเชิงนิเวศ ดว้ยความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในเบ้ืองตน้กบั

ประชาชนในพื้นท่ีประมาณ 2,100 คนใน 3 ชุมชน และจะเป็นผลใหเ้กิดการสนบัสนุนเป็นอยา่ง

ดีในการดาํเนินการขั้นต่อไป 

3. เกิดการอนุรักษร์ะบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ประชากรในเขตเมืองทุกระดบั 

4. ประชากรท่ีอาศยัอยใูนชุมชนริมฝ่ังแม่นํ้ากกนอ้ยซ่ึงส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและดอ้ยโอกาส จะ

ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการมีทรัพยากรเพื่อการเกษตร มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน มี

ทางเดินไปมาหาสู่ถึงกนัสะดวกข้ึน มีโอกาศคา้ขายอยูก่บับา้น ท่ีดินมีมูลค่าสูงข้ึน และมีสวสัดิ

ภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

5. มีแนวทางการพฒันา พร้อมดว้ยแบบแปลน และแผนงานการก่อสร้างสาํหรับพื้นท่ีทั้งหมดของ

แม่นํ้ากกนอ้ย ท่ีพร้อมดาํเนินการขั้นต่อไป ซ่ึงจะทาํใหก้ารฟ้ืนฟูและอนุรักษแ์ม่นํ้ากกนอ้ย

เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติและวถีิชีวติของชุมชนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 

1.5 โอกาสที่จะนําสู่การขยายผล และเพิม่ขนาดโครงการในอนาคต 

ผลท่ีไดจ้ากโครงการน้ีจะสามารถนาํไปประยกุตไ์ดท้ัว่ประเทศ และมีโอกาสเป็นอนัมากท่ีจะนาํสู่

การขยายผล และเพิ่มขนาดโครงการในอนาคตสาํหรับเมืองเชียงรายและเมืองอ่ืนๆ รวมถึงพื้นท่ีชนบท ดงั

เหตุผลต่อไปน้ี 

1. สาํหรับเมืองเชียงราย การพฒันาน้ีมีความสอดคลอ้งอยา่งยิ่งกบัความตอ้งการของประชาชน

และนโยบายของรัฐทุกระดบั ซ่ึงจะสามารถขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งใน

และนอกภาครัฐบาล หรืออาจใชเ้งินจากงบประมาณปกติของเทศบาลเองในการดาํเนินการ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีประชาชนสนบัสนุน มีประสิทธิผลสูงทางเศรษฐศาสตร์ และมี

ความย ัง่ยนื 
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2. ในการแกใ้ข-ฟ้ืนฟู จะเกิดเป็นพื้นท่ีสีเขียวดว้ยพืชพรรณหลากหลายตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงจะเป็น

การลดวกิฤติโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนืท่ีบงัเกิดผลในอตัราท่ีสูงมากเทียบไดก้บัผนืป่าดงดิบและพื้นท่ี

ชุ่มนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ ทั้งยงับงัเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง จึงเป็นโครงการท่ีจะมีแหล่ง

สนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางต่อไป 

3. พื้นท่ีลาํนํ้าท่ีมีสภาพเดียวกบัแม่นํ้ากกนอ้ยมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศท่ีถูกปล่อยทิ้งร้าง เกิด

มลภาวะ ระบบนิเวศถูกทาํลาย วธีิการทัว่ไปท่ีหน่วยงานรับผดิชอบใชด้าํเนินการไดแ้ก่การขดุ

ลอก หรือถมเพื่อนาํพื้นท่ีมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ดงันั้น ผลงานท่ีเกิดจากโครงการน้ีจะเป็น

กรณีตวัอยา่งท่ีมีค่ายิง่สาํหรับการนาํไปปรับใช ้ทั้งในพื้นท่ีเมืองและชนบทอ่ืนๆในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีสภาพภูมิอากาศ และมีปัญหา

คลา้ยกนั 

1.6 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1.6.1 กจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ และตัวบ่งช้ีความก้าวหน้า 

จุดประสงคห์ลกัของการฟ้ืนฟูพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ยคือ การปรับปรุงทางนํ้าและพื้นท่ีชุมชนสองฝ่ัง

เพื่อใหส้ภาพนิเวศทางธรรมชาติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด เกิดความย ัง่ยนื 

และเอ้ือประโยชน์ต่อกนั ประเด็นท่ีไดด้าํเนินการเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคมี์ดงัน้ี 

1. ระบุส่ิงท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูทางนิเวศ 

2. ระบุเป้าหมายของการฟ้ืนฟู 

3. ระบุสภาพพื้นท่ีท่ีตอ้งการปรับปรุง 

4. ระบุขอ้จาํกดัของพื้นท่ี 

5. ระบุยทุธวธีิการบริหารจดัการระยะยาว 

6. สาํรวจสภาพเดิม 

7. กาํหนดลกัษณะระบบนิเวศสําหรับการอา้งอิง 

8. กาํหนดรายการวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของการฟ้ืนฟู 

9. จดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบและดาํเนินการ เพื่อให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

10. จดัหาและฝึกอบรมเสริมทกัษะบุคลากรท่ีจะกาํกบัการ และดาํเนินการโครงการในภารกิจต่างๆ 

11. ระบุรายละเอียดและออกแบบการปรับปรุงแกใ้ขส่ิงต่างๆท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์โดยใหค้วามสาํคญัต่อศกัยภาพการฟ้ืนฟูดว้ยกลไกธรรมชาติ 

12. จดัทาํมาตรฐานการทาํงาน และการติดตามตรวจสอบ ท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
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13. ดาํเนินการกิจกรรมนาํร่องเพื่อการสาธิตกระบวนการทางกายภาพ และศึกษาส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง

ในการออกแบบ 

14. ทาํการปรับปรุงรูปแบบและแผนดาํเนินการเตม็ทั้งพื้นท่ี 

จากรายการกิจกรรมขา้งตน้ ไดน้าํมาวางแผนดาํเนินการให้เหมาะสมกบัระยะเวลา มีกิจกรรมหลกั

ดงัน้ี 

1. ประเมินความต้องการ (1 เดือน): ประเมินความตอ้งการ แนวคิด และความคาดหวงัของ

ประชาชนและเทศบาลฯ ดว้ยการประชาสัมพนัธ์หลากหลายทิศทาง ผนวกกบัการบริหาร

จดัการองคค์วามรู้และภูมิปัญญา 

ผลทีจ่ะได้รับ: นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

2. สํารวจภาคสนาม (1 เดือน): ทาํการสาํรวจภาคสนาม เก็บขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกแบบ 

ผลทีจ่ะได้รับ: ขอ้มูลกายภาพสาํหรับการออกแบบ ไดแ้ก่ ขอบเขตพื้นท่ี สาธารณูปการท่ี

เก่ียวขอ้ง ลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ี ส่ิงปกคลุมพื้นดิน พืชพรรณท่ีมีอยูเ่ดิม ลกัษณะทัว่ไป

ทางส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะชั้นดิน นํ้าผวิดิน และนํ้าใตดิ้น ปริมาณฝน นํ้าหลาก และสภาพ

ภูมิอากาศ 

3. วเิคราะห์ลกัษณะนิเวศ/วางแผนเบือ้งต้น (1.5 เดือน): ทาํการวเิคราะห์ลกัษณะนิเวศ และพฒันา

แผนเบ้ืองตน้การปรับปรุงสภาพนิเวศ 

ผลทีจ่ะได้รับ: แผนเบ้ืองตน้การปรับปรุงสภาพนิเวศ 

4. ขอความเห็นจากประชาชน (0.5 เดือน): จดักิจกรรมรับฟังความเห็นของประชาชน 

ผลทีจ่ะได้รับ: แผนพฒันาเชิงหลกัการท่ีเหมาะสม 

5. ออกแบบพืน้ที่นําร่อง (1.5 เดือน): ทาํการออกแบบทางวศิวกรรมและภูมิทศัน์ วางแผน

ดาํเนินการดว้ยหลกัการความย ัง่ยนื 

ผลทีจ่ะได้รับ: แบบแปลนและแผนดาํเนินการทางวศิวกรรมและการจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีนาํร่อง

ท่ีพร้อมดาํเนินการ 

6. ก่อสร้างและดําเนินกจิกรรมในพืน้ทีนํ่าร่อง (3 เดือน): ลงมือดาํเนินการปรับปรุงพื้นท่ีนาํร่อง

โดยการก่อสร้างและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีออกแบบและวางแผนในพื้นท่ีลาํนํ้าระยะทาง 

500 เมตร 

ผลทีจ่ะได้รับ: เกิดพื้นท่ีนาํร่องในลาํนํ้าความยาว 500 เมตร ท่ีไดรั้บการปรับปรุงทางวศิวกรรม

และภูมิทศัน์อยา่งย ัง่ยนื โดยมีการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า นํ้าเสีย ทรัพยากรนิเวศ การเกษตร

นิเวศ และทรัพยากรประมง ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ติดตามการดําเนินงานในพืน้ทีนํ่าร่อง (3 เดือน): ทาํการติดตามการปรับปรุง และประเมินผล

ดาํเนินการในพื้นท่ีนาํร่อง 

ผลทีจ่ะได้รับ: ขอ้มูลการติดตามประเมินผลในพื้นท่ีนาํร่อง เพื่อใชป้รับปรุงการออกแบบพื้นท่ี

ทั้งหมด 

8. ถอดบทเรียนจากการดําเนินการพืน้ที่นําร่อง พฒันารูปแบบการปรับปรุงพืน้ทีแ่ม่นํา้กกน้อย

ทั้งหมด (3 เดือน): ปรับปรุงแบบทางวศิวกรรมและภูมิทศัน์ และแผนบริหารจดัการระบบนิเวศ 

เป็นไปตามการติดตามประเมินผลในพื้นท่ีนาํร่อง 

ผลทีจ่ะได้รับ: รูปแบบแบบทางวศิวกรรมและภูมิทศัน์ และแผนบริหารจดัการนิเวศแม่นํ้ากก

นอ้ยท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

1.6.2 กาํหนดการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 9 เดือน ระหวา่ง มกราคม – กนัยายน 2555 แสดงดงัตารางท่ี 1-1 

ตารางที ่1-1 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 9 เดือน มกราคม – กนัยายน 2555 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

ม.ค.

55 

ก.พ.

55 

ม.ีค.

55 

เม.ย.

55 

พ.ค.

55 

ม.ิย.

55 

ก.ค.

55 

ส.ค.

55 

ก.ย.

55 

1. สาํรวจพ้ืนท่ี          

2. วิเคราะห์ขอ้มลูความตอ้งการของชุมชน 

ลกัษณะกายภาพ นิเวศ อุทก วางแผนเพ้ืองตน้ 

         

3. จดัประชุมช้ีแจงโครงการ รับฟังความคิดเห็น 

โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

         

4. รายงานความกา้วหนา้โครงการ          

5. รายงานขอ้เสนอโครงการนาํร่อง          

6. ดาํเนินโครงการนาํร่อง           

7. รายงานความกา้วหนา้โครงการนาํร่อง          

8. ติดตามตรวจสอบโครงการ          

9. ร่างรายงานโครงการฉบบัสมบูรณ์          

10. ร่างรายงานโครงการนาํร่องฉบบัสมบูรณ์           

11. ประชาสมัพนัธ์โครงการ          
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1.7 องค์ประกอบของรายงาน 

รายงานน้ี เป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ ท่ีไดป้ระมวลเร่ืองราวและผลงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการ

ดาํเนินงานมาเรียบเรียง มีลาํดบัการนาํเสนอ จาํแนกออกเป็นบท ดงัน้ี 

บทที ่1 บทนํา เกร่ินนาํถึงความเป็นมา วตัถุประสงค ์ผลท่ีจะไดรั้บ แนวคิด แนวทาง และขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน 

บทที ่2 ผลการดําเนินงานสํารวจ นาํเสนอวธีิการและผลการสาํรวจ 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การสาํรวจพื้นท่ี

ดา้นวศิวกรรม และการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

บทที ่3 สรุปผลการประชุมทีเ่กดิขึน้ในโครงการทั้งหมด นาํเสนอผลการประชุม เรียงลาํดบัตามวนั

เวลาของการประชุม และขอ้มูลสรุป ไดแ้ก่ สถานท่ี ผูร่้วมประชุม วตัถุประสงค ์และสรุปผลการประชุม 

พร้อมดว้ยภาพบรรยากาศการประชุม ซ่ึงแสดงถึงการววิฒันาการในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

จะนาํสู่ความสาํเร็จของโครงการ 

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล นาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ และผลสรุปท่ีจะนาํไปใชใ้นการวางแผน 

ออกแบบขั้นต่อไป ดงัน้ี ขอ้มูลดา้นระบบนิเวศอุทก ไดแ้ก่ ภูมิอากาศ แหล่งนํ้าและการชลประทาน สถิติการ

ไหลและระดบันํ้าในแม่นํ้ากก ระบบนิเวศแม่นํ้ากกนอ้ย และความตอ้งการของชุมชน ท่ีจะเป็นทั้งกรอบและ

ตวักาํหนดทิศทางดาํเนินการ 

บทที ่5 ผลการออกแบบเชิงหลกัการตลอดความยาวแม่นํา้กกน้อย จากผลสรุปใน 4 บทขา้งตน้ ได้

นาํมาออกแบบเชิงหลกัการท่ีเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกนั ตลอดความยาว 2,050 เมตรแม่นํ้ากกนอ้ย 

ประกอบดว้ยภาพรวมพื้นท่ีดาํเนินการ สภาพทัว่ไป การแปรเปล่ียนตามฤดูกาล ความมุ่งหวงัของชุมชน 

กาํหนดเป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบ ประกอบดว้ย หลกัการสาํคญั การดาํเนินการขั้นพื้นฐานและ

ต่อเน่ือง และผลการออกแบบเชิงหลกัการในการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ยตลอดลาํนํ้า 

บทที ่6 แผนการจัดพืน้ทีแ่ม่นํา้กกน้อยตลอดลาํนํา้ แสดงใหเ้ห็นภาพรวมของสภาวการณ์ในอนาคต

หลงัการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ยตลอดลาํนํ้า ศกัยภาพในการพฒันาพื้นท่ีส่วนต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชน

ปัจจุบนั และแผนการจดัพื้นท่ีเบ้ืองตน้ 

บทที ่7 การออกแบบและประมาณราคาโครงการนําร่อง แสดงหลกัการ แนวคิด วธีิการ และผลการ

ออกแบบและประมาณราคาการดาํเนินการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ยในพื้นท่ีโครงการนาํร่อง ความยาวรวม 550 

เมตร ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั คือ การปรับปรุงทอ้งคลอง การเสริมขอบเข่ือนป้องกนัตล่ิง และการ

ปรับปรุงระบบบาํบดันํ้าเสียใหเ้ป็นตน้แบบการจดัการนํ้าเสียท่ีแหล่งกาํเนิด 

บทที ่8 การดําเนินโครงการนําร่อง แสดงรายละเอียดการดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพนิเวศโครงการนาํร่อง 

สภาวการณ์ในอนาคตหลงัการฟ้ืนฟู และแผนการจดัพื้นท่ี ดาํเนินกิจกรรม และการบริหารจดัการระบบนิเวศ

ระยะยาว ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ความมุ่งหวงัของชุมชน และวถีิชีวติปัจจุบนั 
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บทที ่9 ปัญหาอุปสรรคที่ทาํให้โครงการเกดิความล่าช้า ระบุถึงปัญหาอุปสรรคท่ีพบระหวา่งดาํเนิน

โครงการท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ เง่ือนไขทางธรรมชาติตามฤดูกาล เง่ือนไขทางการบริหาร 

และเง่ือนไขของเวลาท่ีวางแผนไวน้อ้ยกวา่ความเป็นจริง 

บทที ่10 การถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการ และโครงการนําร่อง จากเร่ืองราวท่ีนาํเสนอทั้ง 9 

บทขา้งตน้ ไดถ้อดออกประเด็นสาํคญัมาประมวลเป็นบทเรียนสาํหรับการขยายผลในอนาคต แบ่งเป็น

ประเด็นต่างๆตามขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี การศึกษา-สาํรวจเบ้ืองตน้ การเตรียมโครงการ การดาํเนินงาน

สาํรวจ กิจกรรมการประชุมภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการมีส่วนร่วม การวเิคราะห์ขอ้มูล การออกแบบเชิง

หลกัการ การออกแบบรายละเอียดและประมาณราคา การวางแผนดาํเนินการระยะยาวโดยการมีส่วนร่วม 

ปัญหาอุปสรรคและการบริหารสถานการณ์ 
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2  

บทที ่2 

ผลการดาํเนินงานสํารวจ 

2.1 การสํารวจพืน้ที่ด้านวศิวกรรม 

ในการสาํรวจพื้นท่ีดา้นวศิวกรรมไดใ้ชภ้าพทางอากาศในการกาํหนดโครงข่ายการสาํรวจ ประกอบ

กบัการสาํรวจสภาพจริงภาคสนาม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในงานสาํรวจรายละเอียดระดบัทอ้งคลอง และ

รูปตดัขวางแม่นํ้ากกนอ้ย รวมถึงการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลการสาํรวจแสดงดงัรูปท่ี 2-1 ถึงรูปท่ี 2-10 
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รูปที ่2-1 ภาพทางอากาศแสดงลาํนํ้า และระยะทางเป็นกิโลเมตรจากจุดแม่นํ้ากกนอ้ยบรรจบแม่นํ้ากกสายใหญ่ 

แม่นํ้ากกสายใหญ่ 

แม่นํ้ากกสายกลาง 

แม่นํ้ากกสายใน (แม่นํ้ากกนอ้ย) 
 

ทิศเหนือ 

200 เมตร 
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รูปที ่2-2 เส้นระดบัทอ้งนํ้าและสองฝ่ังนํ้า แม่นํ้ากกสายใน (แม่นํา้กกน้อย) 

  

ฝ่ังซา้ย ฝ่ังขวา 
102 

 

100 
 

98 
 

96 
 

94 

ระดบันํ้ าแม่กกสายกลาง-สายใหญ่-นํ้าใตดิ้น ≈ 96.5± (ฤดูแลง้) 

ทอ้งนํ้ า 

แม่
น

ํ ้าก
กส

าย
กล

าง
 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

ระยะทาง กม. จากทา้ยนํ้ า 

เส้นระดับท้องนํา้และสองฝ่ังนํา้ แม่นํา้กกสายใน (แม่นํา้กกน้อย) 

(ระดบัอา้งอิงสมมุติเฉพาะกิจ) 

2.1       2.0       1.9        1.8        1.7       1.6       1.5        1.4        1.3       1.2       1.1        1.0       0.9       0.8        0.7       0.6       0.5       0.4        0.3       0.2        0.1       0.0 

แม่
น

ํ ้าก
กส

าย
ให

ญ
 ่
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รูปที ่2-3 รูปตดั กม. 0+000 (จุดแม่นํ้ากกนอ้ยบรรจบแม่นํ้ ากกสายใหญ่) 

 

รูปที ่2-4 รูปตดั กม. 0+100 จากทา้ยนํ้า (สะพานเหล็ก) 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

1.50 4.00 12.50 4.70 1.20 

รูปตดั กม. 0+100 จากท้ายนํา้ (สะพานเหลก็) 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 
ระ

ดบั
 เม

ตร
 

1.50 4.00 12.50 5.00 1.00 

รูปตดั กม. 0+000 (ท้ายนํา้) 
ผิว

น
ํ ้าแ

ม่ ก
ก 

96
.5

± 
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รูปที ่2-5 รูปตดั กม. 0+425 จากทา้ยนํ้า (สะพานถนนโรงตม้) 

 

รูปที ่2-6 รูปตดั กม. 0+800 จากทา้ยนํ้า (สะพานถนนศรีบุญเรือง) 

1.20 3.40 14.00 3.70 1.00 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

รูปตดั กม. 0+800 จากท้ายนํา้ (สะพานถนนศรีบุญเรือง) 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 
ระ

ดบั
 เม

ตร
 

รูปตดั กม. 0+425 จากท้ายนํา้ (สะพานถนนโรงต้ม) 

1.00 5.00 12.00 5.00 1.00 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 
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รูปที ่2-7 รูปตดั กม. 1+325 จากทา้ยนํ้า (สะพานถนนเกาะลอย) 

 

รูปที ่2-8 รูปตดั กม. 1+650 จากทา้ยนํ้ า (สะพานถนนกลางเวยีง) 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

2.10 3.40 9.40 4.00 0.50 

รูปตดั กม. 1+650 จากท้ายนํา้ (สะพานถนนกลางเวยีง) 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 
ระ

ดบั
 เม

ตร
 

รูปตดั กม. 1+325 จากท้ายนํา้ (สะพานถนนเกาะลอย) 

1.20 2.20 12.00 2.20 0.80 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 
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รูปที ่2-9 รูปตดั กม. 1+825 จากทา้ยนํ้ า (สะพาน ก.ศ.น.) 

 

รูปที ่2-10 รูปตดั กม. 2+050 จากทา้ยนํ้า (ริมแม่นํ้ากกสายกลาง) 

รูปตดั กม. 2+050 จากท้ายนํา้ (ริมแม่นํา้กกสายกลาง) 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

3.00 3.50 18.20 3.30 3.00 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

ระ
ดบั

 เม
ตร

 

รูปตดั กม. 1+825 จากท้ายนํา้ (สะพาน ก.ศ.น.) 

5.00 1.40 20.50 5.00 1.00 

ผิว
น

ํ ้าแ
ม่ ก

ก 
96

.5
± 
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2.2 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

การสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ไดด้าํเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2555 เพื่อทราบสภาวะ

ทางชีวภาพท่ีเป็นอยูก่่อนดาํเนินการฟ้ืนฟูแม่นํ้ากกนอ้ย ประเด็นท่ีไดท้าํการศึกษาสาํรวจมีดงัน้ี 

1. สภาวการณ์ในอดีต 

2. สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

3. ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 

4. คุณภาพนํ้า 

5. ชนิดและปริมาณปลา 

6. ชนิดและปริมาณของ หอย กุง้ ป ูและสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ 

7. ชนิดและปริมาณของสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า 

8. ชนิดและปริมาณพรรณไมน้ํ้า 

9. ชนิดสัตวต์ามธรรมชาติอ่ืนๆ 

ในการศึกษา-สาํรวจ ไดก้าํหนดสถานีสาํรวจในแม่นํ้ากกนอ้ย 4 สถานี และสถานีเปรียบเทียบใน

แม่นํ้ากกสายกลางและในแมน่ํ้ากกสายใหญ่อีก 2 สถานี รวมเป็น 6 สถานี แสดงดงัรูปท่ี 2-11 

 

รูปที ่2-11 สถานีสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

แม่นํ้ ากกสายใหญ่ 

แม่นํ้ ากกสายกลาง 

แม่นํ้ ากกสายใน (แม่นํ้ ากกนอ้ย)  
ทิศเหนือ 

200 เมตร 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

                สถานีสาํรวจ X 

1 แม่นํ้ ากกสายกลาง 

2 แม่นํ้ ากกนอ้ย กม. 1+600 – 1+700 

5 แม่นํ้ ากกนอ้ย กม. 0+000 – 0+100 

6 แม่นํ้ ากกสายใหญ่ 

3 แม่นํ้ ากกนอ้ย กม. 1+000 – 1+100 

4 แม่นํ้ ากกนอ้ย กม. 0+500 – 0+600 
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2.2.1 สภาวการณ์ในอดีต 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และพดูคุยกบัคนในชุมชนรอบบริเวณแม่นํ้ากกนอ้ย และการ

ตรวจสอบยอ้นกลบัโดยตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า พบวา่ แม่นํ้ากกนอ้ยเดิมเป็นสายนํ้าหลกัท่ีคนในจงัหวดั

เชียงรายใชป้ระโยชน์ในการคมนาคม คา้ขาย เล้ียงสัตว ์หาปลา และเก็บพืชผกั วถีิชีวติของคนท่ีอายมุากกวา่ 

40 ปีข้ึนไปจะผกูพนัและเช่ือมโยงกบัแม่นํ้ากกสายน้ีอยา่งไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ต่อมาเม่ือมีการ

พฒันาผงัเมืองใหม่ และเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังของสถานท่ีราชการ จึงไดมี้การตดัสายนํ้ากกใหต้รง

ยิง่ข้ึนจนเกิดเป็นสายนํ้ากกดา้นหลงัโรงแรมดุสิตไอแลนด์ เชียงราย ซ่ึงเป็นแม่นํ้ากกสายใหญ่ในปัจจุบนั 

รอบพื้นท่ีแม่นํ้ากกนอ้ยในอดีต เคยพบสัตวแ์ละพืชชายนํ้าดงัน้ี 

สัตว์ชายนํา้ อยา่งนอ้ย 18 ชนิด ไดแ้ก่ นกกระยางควาย นกกระสาแดง นกทึดทือพนัธ์ุเหนือ นกกวกั 

นกอีลํ้า นกกระเต็นนอ้ย นกกระเตน็อกขาว นกกางเขนบา้น นกกระรางทองแกม้ขาว นกปรอทหวัจุก นกอี

แพรทคอขาว นกเป็ดนํ้า นกกระปูดใหญ่ นกเขา นกเขาไฟ นกกะปูด นกต๊ิดแกม้เหลือง และนากกินปลา 

สัตว์สะเทนินํา้สะเทินบก อยา่งนอ้ย 12 ชนิด ไดแ้ก่ กบหนอง เขียดจะนา กบหลงัตาพบั เขียดหลงั

ไพร เขียดบวั เขียดหลงัขีด กบนา คางคกบา้น อ่ึงอ่างบา้น ปาดบา้น เต่านา และตะพาบนํ้า 

สัตว์หน้าดิน อยา่งนอ้ย 22 ชนิด ไดแ้ก่ แมลงเหน่ียง ดว้งด่ิง มวนแมงป่องนํ้า แมลงตบัเต่า แมลง

กระชอน แมงดาํนํ้า ตวัอ่อนแมลงปอ (แมงอีน่ิว แมงอีกอ้ม แมงโป้งเป้ง และแมงระงาํ) ชีปะขาว ดว้งนํ้า หอย

ขมชนิดลาย หอยโข่ง หอยกีบก้ี หอยเชอร่ี หอยขม หอยเจดีย ์หอบกาบ หอยเสียบ ปูนา และกุง้ฝอย 

ปลา ไม่นอ้ยกวา่ 47 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาสลาด ปลากราย ปลากาดาํ ปลาแกม้ชํ้า ปลาซ่า ปลาซิวหนวด

ยาว ปลาซิวอา้ว ปลาซิวควาย ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห ปลากระมงั ปลาสร้อยเกล็ดถ่ี 

ปลากระสูบขีด ปลาไน ปลาขาวมน ปลาสร้อยหวัแหลม ปลาสร้อยขาว ปลากดเหลือง ปลากดคงั ปลาแขยง 

ปลาดุกดา้น ปลาดุกอุย ปลาหลด ปลาหมูลาย ปลาหมูขาว ปลารากกลว้ย ปลาหลาด ปลาแขยงขา้งลาย ปลา

แค ้ปลาหวา่ ปลาแกง ปลาหนามหลงั ปลาหมอชา้งเหยยีบ ปลาหมอไทย ปลาบู่ ปลากระด่ีนาง ปลากระด่ี

หมอ้ ปลาสลิด ปลากริม ปลากดั ปลาช่อน ปลานิล ปลาไหล ปลากาแดง ปลาเล็บมือนาง และปลาเขม็ 

พรรณไม้นํา้ จาํนวน 45 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัหนาม ผกักดูขาว ผกัไผน่ํ้า โสน ผกับุง้ไทย กกสามเหล่ียม

ใหญ่ ผกัตบไทย นิลุบล ผกัแขยง บวับก ผกักะเมง็ พญามุตติ เทียนนํ้า เทียนนา กกสามเหล่ียมเล็ก หญา้ปลอ้ง 

หญา้ไซ หญา้ขน ผกัปราบใบแคบ ผกัปราบใบกวา้ง หญา้แหว้หมู ตน้ออ้ ตน้ไคร้นํ้า ตน้กุ่มนํ้า กระทุ่มนํ้า 

ตาํลปัตรฤาษี ผกัโขม แหนแดง จอกแหน แหนเป็ดเล็ก ไข่นํ้า ผกัตบชวา บวัผนั บวัเผือ่น บวัสาย บวับา 

สันตะวาใบพาย สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว หญา้พองลม ขาเขียด สาหร่าย

ไฟ บวัหลวง และตน้แขม 
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2.2.2 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัคนในชุมชนพบวา่ในช่วงฤดูนํ้ าหลาก ประมาณเดือนสิงหาคม-กนัยายน

ของทุกปี จะมีนํ้าจากแม่นํ้ากกสายใหญ่ไหลเขา้มาในแม่นํ้ ากกนอ้ยสายนอกและแม่นํ้ากกนอ้ยสายใน และ

ในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ในช่วงตน้ฤดูฝนแม่นํ้ากกนอ้ยสายในก็จะมีนํ้าไหลรินๆอยูใ่นลาํนํ้า 

จากการสาํรวจในปัจจุบนัจาํนวน 4 คร้ัง รวม 12 วนั พบวา่แม่นํ้ากกนอ้ยซ่ึงเป็นเป็นแหล่งนํ้าจืด

ประเภทร่องนํ้าท่ีมีนํ้าท่วมเป็นฤดูกาล (Seasonally waterlogged channel) มีลกัษณะเป็นร่องนํ้าท่ีลึก ขอบริม

ฝ่ังนํ้าปูดว้ยหินทิ้ง เพื่อป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง ลาํนํ้ามีลกัษณะคดเค้ียวตามธรรมชาติ มีความยาวจาก

แม่นํ้ากกสายกลางถึงแม่นํ้ากกสายใหญ่ประมาณ 2,050 เมตร และมีส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยูท่างตอนบนของลาํ

นํ้ากวา้งประมาณ 33 เมตร และมีส่วนท่ีแคบท่ีสุดอยูท่างตอนกลางของลาํนํ้ากวา้งประมาณ 10 เมตร สภาพ

พื้นทอ้งนํ้ามีระดบัสูงๆ ตํ่าๆ เป็นแห่งๆ กระจายทัว่ตลอดลาํนํ้า ดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน มีตะกอน

ดินเป็นแห่งๆ ตะกอนมีความลึกเฉล่ีย 8 เซนติเมตร มีแอ่งนํ้าขงัเป็นแห่งๆ กระจายทัว่ทั้งลาํนํ้า 

ชุมชนใชพ้ื้นท่ีลาํนํ้าเป็นท่ีทิ้งขยะ และระบายนํ้าทิ้ง โดยพบท่อระบายนํ้าทิ้งจากชุมชนและครัวเรือน

กระจายทัว่ลาํนํ้า ยกเวน้ระยะ 200 เมตรช่วงปลายของลาํนํ้ าท่ีไม่พบท่อระบายนํ้าทิ้ง ท่อระบายนํ้าทิ้งแหล่ง

ใหญ่ๆ พบ 3 บริเวณ ไดแ้ก่บริเวณหลงัหอพกัโรงพยาบาลโอเวอร์บรุค ท่ีระยะ 100 เมตรจากตน้นํ้า และ

บริเวณสะพานถนนกลางเวยีง ตั้งแต่ระยะ 450 เมตรจากตน้นํ้า ถึงจุดสะพานชุมชนเกาะลอยท่ีระยะ 900 

เมตรจากตน้นํ้า และจุดสะพานชุมชนร้ัวเหล็กใต ้ท่ีระยะประมาณ 370 เมตรจากทา้ยนํ้า 

ตลอดลาํนํ้ามีพืชปกคลุมร้อยละ 97 ของพื้นท่ี ยกเวน้ตอนปลายของลาํนํ้าท่ีมีพืชปกคลุมเพียง

เล็กนอ้ย ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยสังเกตจากการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ํ้า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่ีพบตน้หญา้งวงชา้งงอกกระจายทัว่ลาํนํ้า 

2.2.3 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่

ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี แสดงดงัรูปท่ี 2-12 ถึงรูปท่ี 2-14 มีลกัษณะของพื้นท่ีบริเวณสถานี

สาํรวจดงัน้ี 

สถานีที่ 1 แม่นํา้กกสายกลาง ในอดีตมีนํ้าไหลผา่นในช่วงฤดูฝน ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กรมเจา้ท่าได้

ทาํการขดุลอกปรับปรุงลาํนํ้าความยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร ความกวา้งโดยเฉล่ีย 59 เมตร มีความลึกจาก

ฝ่ังถึงพื้นทอ้งนํ้าโดยเฉล่ีย 7 เมตร มีพื้นท่ีทั้งหมดตลอดความยาวลาํนํ้าประมาณ 99,000 ตารางเมตร หรือ 

61.88 ไร่ พื้นทอ้งนํ้าเป็นดินทราย มีนํ้าไหลผา่นตลอดปี มีความลึกเฉล่ียของนํ้าประมาณ 2.5 เมตร พื้นท่ี

แม่นํ้ากกนอ้ยซ่ึงติดกบัพื้นท่ีลาํนํ้าแม่กกสายกลาง มีสภาพเป็นดินมูล หรือตะกอนดินทราย ทบัถมสูง

ประมาณ 1 เมตร จากระดบัผิวนํ้าในแม่นํ้ากกสายกลาง และปิดทางไหลของนํ้าท่ีจะไหลไปสู่แม่นํ้ากกนอ้ย มี

คนในพื้นท่ีใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีดินมูลในการปลูกพืชผกัสวนครัว 
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รูปที ่2-12 สภาพทัว่ไปของแม่นํ้ากกนอ้ยตอนล่าง (มีนาคม 2555) 

 

รูปที ่2-13 สภาพทัว่ไปของแม่นํ้ากกนอ้ยตอนกลาง (มีนาคม 2555) 
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รูปที ่2-14 สภาพทัว่ไปของแม่นํ้ากกนอ้ยตอนบน (มีนาคม 2555) 

สถานีที่ 2 แม่นํา้กกน้อยสายใน มีนํ้าไหลผา่นในช่วงนํ้าหลาก สภาพพื้นท่ีปกคลุมไปดว้ยวชัพืชร้อย

ละ 98 ของพื้นท่ี พบขยะจาํพวกซากพืช พลาสติก โฟม แกว้ ปรากฏอยูป่านกลาง เป็นแหล่งรองรับนํ้าเสีย

ของชุมชนริมฝ่ังนํ้า พื้นทอ้งลาํนํ้าเป็นดินร่วนปนทราย มีนํ้าทิ้งจากชุมชนขงัและไหลไปทางตอนบนของลาํ

นํ้า นํ้าขงัมีสภาพเน่า ไม่พบการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้าในพื้นท่ี 

สถานีที่ 3 แม่นํา้กกน้อยสายใน มีนํ้าไหลผา่นในช่วงนํ้าหลาก สภาพพื้นท่ีปกคลุมไปดว้ยวชัพืชร้อย

ละ 97 ของพื้นท่ี พบขยะจาํพวกซากพืชปรากฏอยูเ่ล็กนอ้ย พื้นทอ้งลาํนํ้าเป็นดินร่วนปนทราย จนถึงดินร่วน 

มีสภาพนํ้าขงัเป็นแห่งๆ มีคนใชพ้ื้นท่ีเป็นแหล่งเล้ียงววั 

สถานีที่ 4 แม่นํา้กกน้อยสายใน มีนํ้าไหลผา่นในช่วงนํ้าหลาก สภาพพื้นท่ีปกคลุมไปดว้ยวชัพืชเตม็

พื้นท่ี พบขยะจาํพวกซากพืช และเศษวสัดุก่อสร้าง ปรากฏอยูเ่ล็กนอ้ย พื้นทอ้งลาํนํ้าเป็นดินร่วน มีสภาพนํ้า

ขงัเป็นแห่งๆ ไม่พบการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้าในพื้นท่ี 

สถานีที่ 5 แม่นํา้กกน้อยสายใน มีนํ้าไหลผา่นในช่วงนํ้าหลาก และมีนํ้าไหลเขา้จากปลายนํ้าซ่ึงติดกบั

แม่นํ้ากกสายใหญ่ ทาํใหมี้นํ้าขงัตลอดปี มีระดบันํ้าลึกเฉล่ีย 0.5 เมตร ปากนํ้ามีพื้นท่ีงอกหรือดินมูล สภาพ

พื้นท่ีปกคลุมไปดว้ยวชัพืชร้อยละ 50 ของพื้นท่ี พบขยะจาํพวกพลาสติก แกว้ และเศษวสัดุก่อสร้างปรากฏ

อยูเ่ล็กนอ้ย พื้นทอ้งลาํนํ้าเป็นดินร่วน มีการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้าในการทาํการประมง การเก็บพืชผกั และ

การใชน้ํ้าของโรงแรมเดอะเลเจนด์ 
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สถานีที่ 6 แม่นํา้กกสายใหญ่ ทางทิศใตข้องเกาะกลางแม่นํ้ ากก มีนํ้าไหลผา่นตลอดปี ระดบันํ้าลึก 

ประมาณ 1.2 เมตร พื้นทอ้งลาํนํ้าเป็นดินทราย มีการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้าในการทาํการประมง 

2.2.4 คุณภาพนํา้ 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ากกในเดือนมีนาคม 2555 แสดงดงัตารางท่ี 2-1 ค่าผลการ

ตรวจวดัทัว่ไปเป็นปกติ ยกเวน้ค่าแสดงคุณสมบติัสาํคญับางค่า ท่ีมีผลทาํใหคุ้ณภาพนํ้าในแม่นํ้ากกนอ้ยเกือบ

ทุกจุดไม่เหมาะสมสาํหรับการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้า ดงัน้ี 

• สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้า (pH) มีค่าเฉล่ีย 7.42 และมีช่วงอยูร่ะหวา่ง 6.54 – 9.25 โดย

สถานีท่ี 2 มีความเป็นด่างสูงท่ีสุด (pH = 9.25) มีความเป็นด่างสูงกวา่นํ้าเป็นกลาง (pH = 7) ถึง 

102.25 เท่า ทั้งน้ีคาดวา่มีสาเหตุมาจากนํ้าทิ้งท่ีระบายจากชุมชนใกลบ้ริเวณน้ี 

• ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าซ่ึงเป็นค่าบ่งช้ีคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั มีค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ฉล่ีย 2.45 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีช่วงระหวา่ง 1.47 – 3.33 มิลลิกรัมต่อลิตร นบัวา่อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นํ้าสถานีท่ี 2 ซ่ึงมีสภาพเป็นแอ่งนํ้าน่ิง และนํ้าเน่าเสียจากการสะสมของนํ้า

ทิ้งจากชุมชน ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าตรวจวดัไดเ้พียง 1.47 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

เพียงสถานีท่ี 5 ซ่ึงมีนํ้าไหลเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ากกสายใหญ่ ท่ีทาํใหเ้กิดการหมุนเวยีนของนํ้า 

ประกอบกบัท่ีอยูห่่างจากชุมชน จึงไม่มีการนํ้าทิ้งลงสู่ลาํนํ้า ส่งผลใหมี้ค่าปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายนํ้าตรวจวดัได ้3.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ใกลเ้คียงกบัระดบัออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าปกติ ท่ีมี

ค่าตรวจวดัไดม้ากกวา่ 4 มิลิกรัมต่อลิตรทั้งแม่นํ้ากกสายกลาง และแม่นํ้ากกสายใหญ่ 
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ตารางที ่2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้า (มีนาคม 2555) 

พารามเิตอร์ หน่วย สถานี แม่นํา้กกน้อย สถานี แม่นํา้กก

สายกลาง 

สถานี แม่นํา้กก

สายใหญ่ 

2 3 4 5 เฉลีย่ 1 6 

อุณหภูมิ เซลเซียส 32.0 30.5 31.0 31.2 31.18 31.8 30.0 

สภาพกรดหรือด่าง (pH) - 9.25 6.92 6.54 6.97 7.42 6.91 6.97 

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า มก./ลิตร 1.47 2.96 2.04 3.33 2.45 4.45 5.12 

สภาพด่าง (Alkalinity) มก./ลิตร 70.23 70.28 70.24 70.55 70.33 83.22 75.64 

ความกระดา้ง 

(Total hardness) 

มก./ลิตร 60.23 60.38 60.87 61.51 60.74 70.81 66.49 

แอมโมเนียรวม 

(NH4
+ + NH3) 

มก./ลิตร 0.583 0.214 0.359 0.239 0.348 0.239 0.129 

ไนไทรต ์(NO2
-) มก./ลิตร 0.599 0.299 0.395 0.299 0.398 0.253 0.152 

ไนเทรต (NO3
-) มก./ลิตร 0.594 0.280 0.384 0.290 0.387 0.213 0.313 

ไนโตรเจนรวม 

(Total nitrogen) 

มก./ลิตร 2.279 1.311 1.573 1.382 1.636 0.939 0.911 

ฟอสฟอรัสท่ีละลายนํ้ า 

(Soluble reactive 

orthophosphate) 

มก./ลิตร 0.063 0.050 0.055 0.048 0.055 0.036 0.025 

ฟอสฟอรัสรวม 

(Total phosphorus) 

มก./ลิตร 0.124 0.094 0.109 0.089 0.106 0.065 0.047 

สถานีที ่1 แม่นํ้ ากกสายกลาง พิกดั 19°54'50.79"น, 99°49'45.05"ตะวนัออก 

สถานีที ่2 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณถนนลานเวยีง พิกดั 19°54'50.47"น, 99°49'55.80"ตะวนัออก 

สถานีที ่3 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงับา้นพกัสถานียาสูบ พิกดั 19°54'45.82"น, 99°50'11.73"ตะวนัออก 

สถานีที ่4 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงัโรงแรมปาร์คอิน พิกดั 19°54'50.86"น, 99°50'26.87"ตะวนัออก 

สถานีที ่5 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณตรงขา้มโรงแรมเดอะเลเจนด ์พิกดั 19°55'5.38"น, 99°50'32.30"ตะวนัออก 

สถานีที ่6 แม่นํ้ ากกสายใหญ่ ทิศใตเ้กาะ พิกดั19°55'7.37"น, 99°50'36.11"ตะวนัออก 
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2.2.5 ชนิดและปริมาณปลา 

การสาํรวจชนิดปลาเบ้ืองตน้ในแม่นํ้ากกนอ้ย ระหวา่ง วนัท่ี 2-4, 9-11, 16-18 และ 23-25 มีนาคม 

2555 โดยใช ้สวงิ อวน แห และข่าย 4 สถานี พบปลา 6 วงศ ์6 สกุล รวม 9 ชนิด แสดงดงัตารางท่ี 2-2 โดย

สถานีท่ีไม่พบปลา คือ สถานีท่ี 2 และสถานีท่ีพบมากท่ีสุด คือสถานีท่ี 5 พบจาํนวน 8 ชนิด ทุกชนิดพบใน

ปริมาณนอ้ยมาก ชนิดปลาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีมีอวยัวะช่วยหายใจ และสามารถทนอยูไ่ดใ้น

สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม ชนิดท่ีพบจาํนวนตวัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลากินยงุ ซ่ึงปกติพบไดต้ามแหล่งนํ้าท่ีมี

สภาวะเส่ือมโทรม อตัราความหนาแน่นของปลาต่อพื้นท่ี เท่ากบั 12 ตวัต่อ 1 ตารางเมตร จากการสาํรวจพบ

ปลาต่างถ่ินจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาดุกอุยเทศ (Clarias sp) ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) และปลากินยงุ 

(Gambusia affinis) 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีท่ี 1 และ สถานีท่ี 6 ซ่ึงมีสภาพนํ้าไหลผา่นลาํนํ้าตลอดปี ดงัตารางท่ี 2-3 

พบวา่ สถานีท่ี 1 ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูปรับปรุงในปี 2544 พบปลา 8 วงศ ์13 สกุล รวม 16 ชนิด 

และสถานีท่ี 6 ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าสายหลกั พบปลา 9 วงศ ์23 สกุล รวม 29 ชนิด ทุกชนิดพบในปริมาณนอ้ย 

ชนิดปลาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ และชอบอาศยัอยูใ่นแหล่งนํ้าสะอาด อตัราความ

หนาแน่นของปลาต่อพื้นท่ี เท่ากบั 44 ตวัต่อ 1 ตารางเมตร และพบปลาต่างถ่ินจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาดุก

อุยเทศ (Clarias sp) ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) และปลานิล (Oreochromis niloticus) 
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ตารางที ่2-2 ชนิดและปริมาณปลาท่ีพบในแม่นํ้ากกนอ้ย (มีนาคม 2555) 

วงศ์/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 

ช่ือสามญั ช่ือไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

สถาน ี

2 3 4 5 

Cyprinidae       

Esomus metallicus (Ahi, 1924) Flying minnow ซิวหนวดยาว/ซิวหนวด - - - 1 

Anabantidae       

Anabas testudineus (Bloch, 1792) Climbing perch หมอไทย/สะเด็ด - 1 - 1 

Channidae       

Channa striata (Bloach, 1795)  Striped snakehead ช่อน/หลิม - - - 1 

Claridae       

Clarias batrachus Linnaeus, 1758 Walking catfish ดุกดา้น/ดุกนา - - - 1 

Clarias sp. - ดุกอุยเทศ/ดุกบ๊ิกอุย - - - 1 

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) African walking catfish ดุกเทศ/ดุกยกัษ,์ดุกรัสเซีย - - - 1 

Osphronemidae       

Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777) Three spot gourami กระด่ีหมอ้/สะลา๊ก - - - 3 

Trichopsis vittatus (Cuvier, 1831) Talking gourami กริมควาย/กดั - - - 5 

Poecilidae       

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Mosquitofish กินยงุ - 20 12 - 

รวมตวั 

(ชนิด) 

- 21 

(2) 

12 

(1) 

14 

(8) 

สถานีที ่2 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณถนนลานเวยีง พิกดั 19°54'50.47"น, 99°49'55.80"ตะวนัออก 

สถานีที ่3 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงับา้นพกัสถานียาสูบ พิกดั 19°54'45.82"น, 99°50'11.73"ตะวนัออก 

สถานีที ่4 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงัโรงแรมปาร์คอิน พิกดั 19°54'50.86"น, 99°50'26.87"ตะวนัออก 

สถานีที ่5 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณตรงขา้มโรงแรมเดอะเลเจนด ์พิกดั 19°55'5.38"น, 99°50'32.30"ตะวนัออก 
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ตารางที ่2-3 ชนิดและปริมาณปลาท่ีพบในแม่นํ้ากกสายกลาง และแม่นํ้ากกสายใหญ่ (มีนาคม 2555) 

วงศ์/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 

ช่ือสามญั ช่ือไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

สถาน ี

1 6 

Notopteridae     

Notopterus notopterus (Pallas, 1780)  Bronze featherback สลาด ตอง 1 1 

Cyprinidae     

Esomus metallicus (Ahi, 1924) Flying minnow ซิวหนวดยาว/ซิวหนวด 3 4 

Luciosoma bleekeri  

(Steindachner, 1878)  

Apollo shark ซิวอา้ว/มะอา้ว - 1 

Cyclocheilichthys apogon 

(Valenciennes, 1842)  

Beardless sensory 

Barb 

ไสต้นัตาแดง/ปลาตาแดง - 1 

Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)  Java barb ตะเพียน (ขาว) - 3 

Barbonymus altus (Gunther, 1868)  Golden barb, Red 

tailed tinfoil 

ตะเพียนทอง - 1 

Barbonymus schwanenfeldii  

(Bleeker, 1850) 

Tinfoil barb กระแห/ปีกหางแดง - 1 

Puntioplites proctozysron  

(Bleeker, 1865)  

Cubic barb กระมงั/ว ี - 3 

Henicorhynchus siamensis  

(Beaufort, 1927)  

Common Siamese 

Barb 

สร้อยขาว/บอก  2 3 

Henicorhynchus lobatus (Smith, 1945) Pointed nose 

Siamese barb 

สร้อยหลอด 2 4 

Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) Siamese long fin carp ซ่า/คุยราม/ขา้งลาย 1 2 

Riamas guttatus (Day, 1870) Salmon carp สะนาก/อา้ว - 1 

Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) Mad carp, Sultan fish บา้/หางแดง 2 4 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Common carp ไน 1 1 

Mystacoleucus marginatus 

(Valenciennes, 1842) 

Spiny barb ข้ียอก/หนามหลงั/ปีกเหลือง - 2 

Puntius orphoides (Valenciennes, 1842) Red cheek barb แกม้ชํ้า/ปกป้อง - 3 

Labeo chrysophekadion Black shark กาดาํ/เพ้ีย/อีตู่  1 

Anabantidae     

Anabas testudineus (Bloch, 1792) Climbing perch ปลาหมอไทย/ 1 2 

Channidae     

Channa striata (Bloach, 1795)  Striped snakehead ปลาช่อน/ปลาหลิม 1 1 
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ตารางที ่2-3 (ต่อ) 

วงศ์/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 

ช่ือสามญั ช่ือไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

สถาน ี

1 6 

Claridae     

Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) Walking catfish ปลาดุกดา้น/ปลาดุกนา 1 1 

Clarias sp. - ปลาดุกอุยเทศ/ปลาดุกบ๊ิกอุย 1 2 

Clarias gariepinnus African walking 

catfish 

ปลาดุกเทศ/ปลาดุกยกัษ,์ปลาดุก

รัสเซีย 

1 1 

Osphronemidae     

Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777) Three spot gourami ปลากระด่ีหมอ้/ปลาสะลา๊ก 5 3 

Trichopsis vittatus (Cuvier, 1831) Talking gourami ปลากริมควาย/ปลากดั 5 4 

Bagridae     

Hemibagrus filmentus  

(Fang & Chaux,1949) 

Yellow catfish กดเหลือง - 1 

Hemibagrus wyckioides  

(Fang & Chaux,1949) 

Asian Redtail Catfish กดคงั/กดแกว้ - 1 

Mystus cavasius (Bleeker, 1846) Long-fatty finned 

mystus  

แขยงใบขา้ว - 1 

Nandidae     

Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851) Striped tiger leaffish, 

Banded leafish, 

Malayan leaffish 

หมอชา้งเหยยีบ/หมอชา้งย ํ่า/ชะโด

แป๊บ/ก๋า 

1 2 

Cichlidae     

Oreochromis niloticus Nile Tilapia, Mango 

fish, Nilotica 

นิล 2 3 

รวมตวั 

(ชนิด) 

30 

(16) 

58 

(29) 

สถานีที ่1 แม่นํ้ ากกสายกลาง พิกดั 19°54'50.79"น,  99°49'45.05"ตะวนัออก 

สถานีที ่6 แม่นํ้ ากกสายใหญ่ ทิศใตเ้กาะ พิกดั19°55'7.37"น, 99°50'36.11"ตะวนัออก 
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2.2.6 ชนิดและปริมาณของ หอย กุ้ง ปู และสัตว์หน้าดินอืน่ๆ 

การสาํรวจเบ้ืองตน้ ชนิดหอย กุง้ ปู และสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ ในแม่นํ้ากกนอ้ย ระหวา่ง วนัท่ี 2-4, 9-11, 

16-18 และ 23-25 มีนาคม 2555 โดยใช ้สวงิ อวน แห 4 สถานี แสดงผลดงัตารางท่ี 2-4 พบหอย จาํนวน 2 

ชนิด กุง้จาํนวน 1 ชนิด ปูจาํนวน 1 ชนิด และสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ จาํนวน 3 ชนิด โดยในสถานีท่ี 2 พบสัตว์

หนา้ดินท่ีบ่งช้ีถึงสภาวะเส่ือมโทรมของแหล่งนํ้า ไดแ้ก่ ลูกนํ้ายงุ และไรแดง และจากการท่ีไม่พบหอยเชอร่ี

ในสถานีน้ี จึงเป็นตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งดีวา่ คุณภาพนํ้าในสถานีท่ี 2 อยูใ่นสภาวะเส่ือมโทรม พบกุง้ฝอยซ่ึงเป็นตวั

บ่งช้ีคุณภาพนํ้าท่ีสะอาดในสถานีท่ี 5 ชนิดสัตวห์นา้ดินท่ีพบจาํนวนตวัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไรแดงในสถานีท่ี 2 

ซ่ึงปกติพบตามแหล่งนํ้าท่ีมีสภาวะเส่ือมโทรม อตัราความหนาแน่นของ หอย กุง้ ปู และสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ 

ต่อพื้นท่ี เท่ากบั 211 ตวัต่อ 1 ตารางเมตร 

เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีท่ี 1 และ สถานีท่ี 6 ซ่ึงมีสภาพนํ้าไหลผา่นลาํนํ้าตลอดปี พบวา่ พบหอย กุง้ 

ปู และสัตวห์นา้ดิน ไม่นอ้ยกวา่ 10 ชนิด แสดงผลดงัตารางท่ี 2-5 ส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าวา่

อยูใ่นระดบัสะอาด เช่นตวัอ่อนแมลงปอชนิดต่างๆ อตัราความหนาแน่นของ หอย กุง้ ปู และสัตวห์นา้ดิน

อ่ืนๆ ต่อพื้นท่ี เท่ากบั 191 ตวัต่อ 1 ตารางเมตร 

จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ แม่นํ้ากกนอ้ยมีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม ยกเวน้สถานีท่ี 5 ซ่ึงมีคุณภาพนํ้าดี

เน่ืองจากมีการไหลถ่ายเทนํ้าจากลาํนํ้าแม่กกสายใหญ่ 
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ตารางที ่2-4  ชนิดและปริมาณหอย กุง้ ปู และสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ ท่ีพบในแม่นํ้ากกนอ้ย และการใชป้ระโยชน์ 

(มีนาคม 2555) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามญัไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

สถาน ี การใช้ประโยชน์ 

2 3 4 5 

หอย       

Gastropoda       

Pomacea canaliculata  หอยเชอร่ี - 21 14 18 ไม่พบการใชป้ระโยชน ์

Filopaludina(Siamopaludina) martensi martensi หอยขม - - - 25 เป็นอาหาร 

กุ้ง       

Tetropoda       

Macrobachium lanchesteri กุง้ฝอย - - - 21 เป็นอาหาร 

ปู       

Malacostraca       

Esanthelphusa spp ปูนา - - - 3 เป็นอาหาร 

สัตว์หน้าดนิอืน่ๆ       

Moina sp. ไรแดง 354 - - - ไม่พบการใช ้

 ลูกนํา้ยุง 173 97 82 - ไม่พบการใช ้

 หนอนแดง - 23 - 12  

รวมตวั 

(ชนิด) 

527 

(2) 

141 

(3) 

96 

(2) 

79 

(5) 

 

สถานีที ่2 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณถนนลานเวยีง พิกดั 19°54'50.47"น, 99°49'55.80"ตะวนัออก 

สถานีที ่3 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงับา้นพกัสถานียาสูบ พิกดั 19°54'45.82"น, 99°50'11.73"ตะวนัออก 

สถานีที ่4 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณหลงัโรงแรมปาร์คอิน พิกดั 19°54'50.86"น, 99°50'26.87"ตะวนัออก 

สถานีที ่5 แม่นํ้ ากกนอ้ย บริเวณตรงขา้มโรงแรมเดอะเลเจนด ์พิกดั 19°55'5.38"น, 99°50'32.30"ตะวนัออก 
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ตารางที ่2-5  ชนิดและปริมาณหอย กุง้ ปู และสัตวห์นา้ดินอ่ืนๆ ท่ีพบในแม่นํ้ากกสายกลาง และแม่นํ้าแม่กก

สายใหญ่ (มีนาคม 2555) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามญัไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

สถาน ี การใช้ประโยชน์ 

1 6 

หอย     

Gastropoda     

Pomacea canaliculata หอยเชอร่ี 10 7 ไม่พบการใชป้ระโยชน ์

Filopaludina(Siamopaludina) martensi martensi หอยขม 23 14 เป็นอาหาร 

Bivalvia     

Pilsbryoconcha exilis compressa หอยกาบ - 4  

กุ้ง     

Tetropoda     

Macrobachium lanchesteri กุง้ฝอย 32 4 เป็นอาหาร 

ปู     

Malacostraca     

Esanthelphusa spp ปูนา 4 5 เป็นอาหาร 

สัตว์หน้าดนิอืน่ๆ     

Laccotrephes rubber มวนแมงป่องนํ้ า/แมงดาข้ีเยีย่ว 2 2 ไม่พบการใช ้

Rhyothemis sp ตวัอ่อนแมลงปอบา้น 3 3 ไม่พบการใช ้

Aeshna sp. ตวัอ่อนแมลงปอยกัษ ์ 2 3  

- ตวัอ่อนแมลงปอเขม็ 3 5  

Gryllotalpa Africana แมงกะชอน 4 7  

Cybister limbatus ดว้งนํ้ า/แมงขา้วสาร 185 60  

รวมตวั 

(ชนิด) 

268 

(10) 

114 

(11) 

 

สถานีที ่1 แม่นํ้ ากกสายกลาง พิกดั 19°54'50.79"น,  99°49'45.05"ตะวนัออก 

สถานีที ่6 แม่นํ้ ากกสายใหญ่ ทิศใตเ้กาะ พิกดั19°55'7.37"น, 99°50'36.11"ตะวนัออก 
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2.2.7 ชนิดและปริมาณของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้ 

จากการศึกษาโดยการเดินสาํรวจแม่นํ้ากกนอ้ยในเวลากลางคืนช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.-24.00 น. 

ตลอดความยาวของลาํนํ้า รัศมีไม่เกิน 5 เมตรจากจุดก่ึงกลางลาํนํ้า จาํนวน 4 คร้ัง 12 วนั ในระยะทาง 2,100 

เมตร สาํรวจพบสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า จาํนวน 4 ชนิด แสดงดงัตารางท่ี 2-6 ไดแ้ก่ เขียดหลงัขีด กบนา คางคก

บา้น และปาดบา้น โดยพบกบนา และปาดบา้นในปริมาณนอ้ย โดยพบกบนา 5 จุด จาํนวนเฉล่ีย 7 ตวั พบ

ปาดบา้น 3 จุด จาํนวนเฉล่ีย 3 ตวั พบเขียดหลงัขีด 3 จุด จาํนวนเฉล่ีย 22 ตวั และพบคางคกบา้น 14 จุด 

จาํนวนเฉล่ีย 30 ตวั ในช่วงการสาํรวจหากมีฝนตก จะพบมีความถ่ีในการพบสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้ามากข้ึน ไม่

พบการใชป้ระโยชน์จากสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าท่ีสาํรวจพบส่วนใหญ่ ยกเวน้กบนา ซ่ึงคนในชุมชนใชเ้ป็น

อาหาร สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าท่ีไม่พบในการสาํรวจ ไดแ้ก่ เต่านา ตะพาบนํ้า กบหนอง อ่ึงอ่างบา้น และเขียดจะ

นา 

ตารางที ่2-6  ชนิดและปริมาณสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีท่ีพบในแม่นํ้ากกนอ้ย และการใชป้ระโยชน์  

(มีนาคม 2555) 

  

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย/ 

ช่ือท้องถิน่ 

บริเวณทีพ่บ ปริมาณ 

เฉลีย่ 

การใช้ประโยชน์ 

ทางตรง/ทางอ้อม 

Hoplobatrachus 

rugulosus  

กบนา ทัว่แหล่งนํ้ าท่ีมีนํ้ าขงั ยกเวน้พ้ืนท่ีจากสะพาน

ถนนลานเวยีง ถึง สะพานเกาะลอย 

7 เป็นอาหาร/กาํจดั

แมลง 

Rana   

macrodactyla 

เขียดหลงัขีด/

เขียดบกัขิกลาย 

พบบริเวณตอนบนระหวา่งชุดเช่ือมต่อของแม่นํ้ า

กกนอ้ยสายนอกกบักกนอ้ยสายใน,บริเวณหลงั

บา้นพกัยาสูบ และบริเวณสะพานเหลก็ชุมชนร้ัว

เหลก็ใต ้ 

22 เป็นอาหาร/เหยือ่

ปลา/กาํจดัแมลง 

Polypedates 

leucomystax  

ปาดบา้น/

เขียดตะปาด 

พบพบบริเวณตอนบนระหวา่งชุดเช่ือมต่อของ

แม่นํ้ ากกนอ้ยสายนอกกบักกนอ้ยสายในและ

บริเวณสะพานเหลก็ชุมชนร้ัวเหลก็ใต ้ 

3 ไม่มีการใช้

ประโยชน/์กาํจดั

แมลง 

Duttaphrynus 

melanostictus 

คางคกบา้น พบกระจายในทุกจุด 30 ไม่พบการใช้

ประโยชน/์กาํจดั

แมลง 

รวม 4 ชนิด 14 จุด 62  
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2.2.8 ชนิดและปริมาณพรรณไม้นํา้ 

จากการสาํรวจตลอดแม่นํ้ากกนอ้ย พบพรรณไมน้ํ้า จาํนวน 47 ชนิด แสดงดงัตารางท่ี 2-7 ทั้งหมด

เป็นพืชชายนํ้า ชนิดท่ีพบมากและมีการแพร่กระจายมากในลาํนํ้า ไดแ้ก่ หญา้ขน (3Brachiaria mutic) 

รองลงมาไดแ้ก่ หญา้ปลอ้ง (3Hymenachne pseudointerrupta ) หญา้ไซ ( 3Leersia hexandra ) ตน้ออ้ (3Arundo 

donax ) ตน้แขม (3Phragmites karka ) และผกับุง้นา (3Ipomoea aquatic) ตามลาํดบั ชนิดท่ีปกคลุมริมฝ่ัง 

จาํนวนมากไดแ้ก่ผกับุง้ร้ัว (2Ipomoea cairica) ซ่ึงเป็นพืชต่างถ่ิน พรรณไมน้ํ้าท่ีพบบริเวณลาํนํ้าส่วนใหญ่ไม่

พบการใชป้ระโยชน์จากชุมชน ยกเวน้ หญา้ขน (3Brachiaria mutic) หญา้ไซ (3Leersia hexandra) หญา้ปลอ้ง 

(3Hymenachne pseudointerrupta) ใชส้าํหรับเล้ียงสัตว ์และผกับุง้นา (3Ipomoea aquatic) บอนตูน (Colocasia 

gigantean) มะระข้ีนก (6Momordica charantia ) 1ตาลปัตรฤาษี 1(Limnocharis flava) ขาเขียด (3Monochoria 

vaginaris) ผกัตบไทย (3Monochoria hastate) กุ่มนํ้า(6Crateva magna) ผกักดู (Diplazium esculentum) โดย

พรรณไมน้ํ้าท่ีพบข้ึนปกคลุมร้อยละ 97 ของพื้นท่ีลาํนํ้าทั้งหมด ยกเวน้ พื้นท่ีปลายนํ้า ลกัษณะการปกคลุม

ของพรรณไมน้ํ้า ข้ึนปกคลุมหนาแน่น พรรณไมน้ํ้าส่วนใหญ่ท่ีพบ เป็นสมุนไพรตามตาํรับยาไทย แต่ไม่พบ

การนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นยาสมุนไพรของชุมชน 
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ตารางที ่2-7 ชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้ํ้าท่ีสํารวจพบบริเวณแม่นํ้ากกนอ้ย 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย/ช่ือท้องถิ่น ประเภท บริเวณทีพ่บ ปริมาณ ประโยชน์ 

Acmella oleracea ผกัคราดหวัแหวน พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Ricinus communis ละหุ่ง พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Colocasia gigantean บอน ตูน พืชชายนํ้ า ตอนทา้ยของแล่งนํ้ า นอ้ย เป็นอาหาร 

Colocasia 

esculenta 

บอนดาํ พืชชายนํ้ า ตอนบนของแหล่งนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Cleome spinosa ผกัเส้ียนฝร่ัง พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Cleome 

rutidosperma 

ผกัเส้ียนขน พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Arundo donax ตน้ออ้ พืชชายนํ้ า หนาแน่นบริเวณ กม. 

0+480 – 0+550  

(จากทา้ยนํ้ า) และ พบ

ปานกลาง บริเวณหลงั 

ททท.ถึง หนา้หอ้งสมุด 

ปาน

กลาง 

ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Phragmites karka ตน้แขม พืชชายนํ้ า หนาแน่นบริเวณ กม. 

0+480 – 0+550  

(จากทา้ยนํ้ า) และ พบ

ปานกลาง บริเวณหลงั 

ททท.ถึง หนา้หอ้งสมุด 

ปาน

กลาง 

ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Momordica charantia มะระข้ีนก พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย เป็นอาหาร 

Achyranthes aspera พนังูขาว พืชชายนํ้ า กระจายทัว่ริมฝ่ังของลาํ

นํ้ า 

นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

phyllanthus amarus ลูกใตใ้บ พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Amaranthus spinosus ผกัโขมหนาม พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Amaranthus  lividus 1ผกัโขม/ผกัหม 1พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Stachytarpheta 

jamaicensis 

พนังูเขียว/ 

พระอินทร์โปรย 

พืชชายนํ้ า กระจายทุกจุด นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์
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ตารางที ่2-7 (ต่อ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย/ช่ือท้องถิ่น ประเภท บริเวณทีพ่บ ปริมาณ ประโยชน์ 

Limnocharis flava 
1ตาลปัตรฤาษี  

บวักวกั 

พืชชายนํ้ า 3ตอนปลายของลาํนํ้ า  นอ้ย เป็นอาหาร 

Ruellia tuberose ตอ้ยติง พืชชายนํ้ า กระจายทัว่ริมฝ่ังของลาํ

นํ้ า 

นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Tridax procumbens ตีนตุก๊แก พืชชายนํ้ า กระจายทัว่ริมฝ่ังของลาํ

นํ้ า 

นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Physalis angulata โทงเทง พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ าถึง

ตอนกลางของลาํนาํ 

นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Cardiospermum 

halicacabum 

โคกกะออม พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Vernonia cineria หญา้ละออง/ 

กระต่ายจาม 

พืชชายนํ้ า กระจายทัว่ริมฝ่ังของลาํ

นํ้ า 

นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Heliotropium 

indicum 

หญา้งวงชา้ง พืชชายนํ้ า ตอนบนถึงตอนกลางของ

ลาํนํ้ า 

นอ้ย พยากรณ์

นํ้ าฝนและ

ความอุดม

สมบูรณ์ของ

ดิน 

Monochoria 

vaginaris 

ขาเขียด/ผกัฮ้ินนํ้ า พืชชายนํ้ า ตอนปลายของลาํนํ้ า นอ้ย เป็นอาหาร 

Monochoria hastata ผกัตบไทย/ผกัปอด พืชชายนํ้ า ตอนปลายของลาํนํ้ า นอ้ย เป็นอาหาร 

Eichhornia crassipes ผกัตบชวา พืชชายนํ้ า ตอนปลายของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Crateva magna กุ่มนํ้ า พืชชายนํ้ า กระทายทัว่ริมฝ่ังนํ้ า นอ้ย เป็นอาหาร 

Diplazium esculentum ผกักดู พืชชายนํ้ า ตอนบนและตอนทา้ยของ

ลาํนํ้ า 

นอ้ย เป็นอาหาร 

Mitragyna 

diversifolia 

กระทุ่มนํ้ า/ 

ตุม้คาํ 

พืชชายนํ้ า ริมฝ่ังนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Mikania cordata ยาบข้ีไก่ ชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Sonchus arvensis ผกักาดภูหิน พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์
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Boerhavia diffusa ผกัขมหิน พืชชายนํ้ า ริมฝ่ังนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Crassocephalum 

crepidioides 

หญา้ดอกอ่อน หญา้

ดอกขาว ผกักาดชา้ง 

พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Oenanthe javanica ผกัชีลอ้ม ผกัอนัออ้ พืชชายนํ้ า ตอนปลายของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

Emilia sonchifolia หางปลาช่อน ผกับั้ง 

ผกักาดนกเขา 

พืชชายนํ้ า ตอนบนของลาํนํ้ า นอ้ย ไม่พบการใช้

ประโยชน ์

2.2.9 ชนิดสัตว์ตามธรรมชาติอืน่ๆ 

ระหวา่งการศึกษาทั้ง 4 คร้ังในเดือนมีนาคม 2555 พบนกอยา่งนอ้ย 20 ชนิด ไดแ้ก่ นกเขาไฟ นกเขา

ชวา นกเขาใหญ่ นกเอ้ียง นกก้ิงโครง นกกระปูด นกกระยางนา นกกระจาบ นกกระจิบ นกกินปลี นก

กางเขนบา้น นกปรอทหนา้นวล นกปรอทหวัจุก นกปรอทลาย นกปรอทเล็กอกเทา นกกระเตน็นอ้ย นก

กระเตน็หวัดาํ นกกระจอกบา้น นกกาฝากอกแดง นกกินแมลง เน่ืองจากริมลาํนํ้ามีแหล่งอาหารของนก เช่น 

ตน้ข่อย ตน้กุ่มนํ้า และแอ่งนํ้ าสาํหรับสัตวไ์ดกิ้นนํ้า นอกจากน้ีท่ีตอนบนของลาํนํ้ายงัพบนกอุม้บาตร 

นอกจากน้ียงัพบ ผเีส้ือ แมลงปอเขม็ และงูเขียว ในบริเวณแหล่งนํ้าอีกดว้ย 


