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พืน้ทีชุ่่มน า้กดุทงิ  
 

ลกัษณะภูมิประเทศ   
กุดทิงมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นกุด1 (oxbow lake) มีพื้นท่ีประมาณ 16,500 ไร่  ตั้งอยูท่างทิศใต ้ ห่างจาก 

อ าเภอบึงกาฬเพียง จ. หนองคาย เพียง 5 กิโลเมตร กุดทิงมีรูปร่างคลา้ยกบัอกัษร H ในภาษาองักฤษ พื้นท่ีชุ่ม
น ้าแห่งน้ีมีระบบนิเวศท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าโขง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหกุ้ดทิงมีความหลายของชนิดพนัธ์ุปลา 
ระดบัความลึกของแหล่งน ้าแห่งน้ีท่ีประมาณ 2 – 5 เมตร  แต่ลดลงมากในหนา้แลง้ 
 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ทีด่ิน: 

ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูร่อบกุดทิง ไดพ้ึ่งพาอาศยัพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ีในรูปแบบต่างๆ  เช่น การท าประมง คิด
เป็นร้อยละ  11 ของครัวเรือนทั้งหมดในพื้นท่ีเป้าหมายโครงการ ฯ  มีการใชป้ระโยชน์จากของป่าและพืชน ้า  
นอกจากน้ียงัในช่วงฤดูแลง้ บริเวณโดยรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ากุดทิง ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีท าการเกษตรระยะสั้น โดยท า
การเพาะปลูกมะเขือเทศ แตงโม ซ่ึงมีการใชย้าฆ่าแมลง และสารเคมีเป็นจ านวนมาก จนน่าเป็นห่วงวา่จะมีการ
ปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้า  
 

พรรณพืชทีพ่บ:   
พรรณพืชน า้: จากการศึกษาพบ พืชน ้า 59 ชนิดในพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ี และคน้พบพนัธ์ุพืชชนิดใหม่ของ

โลก ช่ือ “ตน้เล็บมา้” (Caldesi)  สังคมพืชน ้าท่ีพบในกุดทิง แบ่นเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทไมพุ้ม และพืช
ชายน ้า พบจ านวน 37 ชนิด พืชลอยน ้า จ  านวน 11 ชนิด พืชใตน้ ้า จ  านวน 11 ชนิด และพนัธ์ุไมป้ริมน ้า จ  านวน  
6 ชนิด พรรณไมเ้ด่นท่ีพบในพื้นท่ีชุ่มน ้ากุดทิง ไดแ้ก่ สาหร่ายเทปยกัษ ์ หรือ หญา้เฟือย (Vallisneria 

spiralis) และ สาหร่ายขา้วเหนียวสีเหลือง (Utricularia auria) 
 

ในจ านวนพืชน ้าทั้ง 59 ชนิดท่ีพบเหล่าน้ี อยา่งนอ้ย 22 ชนิด ชุมชนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ  ไม่วา่จะเป็น น ามาบริโภค เป็นอาหารสัตว ์ หรือเป็นวตัถุดิบในการผลิตงานหตัถกรรม  
นอกเหนือจากลกัษณะเด่นในดา้นสังคมพืชน ้าแลว้ ทางดา้นตะวนัออกของพื้นท่ีชุ่มน ้ายงัปกคลุมดว้ยป่าดิบ
แลง้ท่ีราบต ่า ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ถือวา่เป็นหยอ่มป่าผนืใหญ่แห่งเดียวท่ียงัคงเหลือในบริเวณน้ี  
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 กดุ หมายถงึ หนอง บงึ ที่เคยเป็นล าธาน หรือแม่น า้เก่า แต่ทางน า้ถกูปิดกัน้โดยธรรมชาติ ท าให้ลกัษณะของพืน้ท่ีกลายเป็น หนองน า้ และบึง ปป   
ลกัษณะของกดุ อาจมีการเช่ือมต่อกบัแม่น า้สายหลกั มีการเช่ือมต่อในบางฤดกูาล หรือ ปม่มีการเช่ือมต่อกนัก็ปด้   



บางส่วนบริเวณชายฝ่ังของพื้นท่ีชุ่มน ้ายงัพบ พนัธ์ุไมต่้างถ่ิน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อพืชประจ าถ่ินได ้ อาทิเช่น 
มยัราพยกัษ ์(Mimosa pigra)  
 
 

พรรณสัตว์ทีพ่บ:  

เน่ืองดว้ยกุดทิงมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายของสังคมพืชน ้า มีสภาพพื้นท่ีท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าโขงท าให้
พื้นท่ีแห่งน้ีมีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้า อาทิเช่น พบปลาน ้าจืด ประมาณ 99 ชนิด ในจ านวนน้ี
เป็นปลาประจ าถ่ินและปลาอพยพท่ีมาจากแม่น ้าโขง มากกวา่ 56 ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ เพื่อใชใ้นการ
บริโภคในครัวเรือน และเพื่อการคา้ นอกจากน้ียงัมีการน าปลามาแปรรูปในลกัษณะต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ปลา
ตากแหง้ และปลาร้า ซ่ึงการถนอมอาหารอีกประเภทหน่ึงของชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ี  
 

การส ารวจพนัธ์ุปลาในพื้นท่ีชุ่มน ้ากุดทิง  ยงัพบพนัธ์ุปลาน ้าจืดขนาดเล็กท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
และยงัเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงัท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศไทย  ไดแ้ก่ ปลาซิวแคะ (Boraras micros) และ ปลา
ยีส่ก และปลาประจ าถ่ินแม่น ้าโขงอีก 9 ชนิด2 ซ่ึงตกอยูใ่นภาวะล่อแหลมต่อการถูกคุกคาม    
นอกจากพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ แลว้ ในพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ียงัเป็นแหล่งพนัธุกรรมท่ีส าคญัของ กุง้น ้าจืด 3 ชนิด 
คือ กุง้ฝอยเล็ก (Caridina laevis)  กุง้ฝอยใหญ่ (Macrobrachium lanchesteri) และกุง้แดง (M. thai) 
ซ่ึงกุง้ทั้ง 3 ชนิด ชุมชนทอ้งถ่ินไดม้าบริโภคและจ าหน่ายอยา่งสม ่าเสมอ   
 

มิเพียงแต่ความหลากหลายของพนัธ์ุสัตวน์ ้าเท่าน้ี พื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ียงั เป็นแหล่งร่วมของนกน ้าอพยพ
อีกหลากหลายชนิด ไม่วา่จะเป็น นกเป็ดน ้า เหยีย่ว และเป็ดด าหวัด า นอกจากน้ียงัพบนกชายเลน อีก
หลากหลายชนิด รวมกวา่ 60 ชนิด  
 

ผลกระทบและภัยคุกคาม:  

ปัญหาหลกัท่ีส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งน้ีไดแ้ก่  การท าประมงเกินขนาด (Over fishing) ซ่ึง
หมายถึง จ านวนชาวประมง และเคร่ืองมือหาปลามีจ านวนมากเกินไป นอกจากน้ียงัร่วมถึงการใช ้ใชเ้คร่ืองมือ
ประมงท่ีไม่เหมาะสม เช่น การช๊อตปลา ซ่ึงท าใหป้ลาอ่ืนๆ เป็นหมนั และตาย รวมถึงสารเคมีจากการเกษตร 
โดยเฉพาะการปลูกมะเขือเทศ และยางพารา รอบพื้นท่ีชุ่มน ้า ซ่ึงอาจปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าได ้ 
 กิจกรรมการเล้ียงสัตวร์อบบึงกุดทิงอาจส่งผลกระทบต่อสังคมพื้นน ้า รวมไปถึง หอยเชอร่ีมยัราพยกัษ ์
(Mimosa pigra) และผกัตบชวา  
 

 

                                                
2

 ปด้แก่ ปลาซิวแคระ สตัว์มีกระดูกสนัหลงัทีเ่ล็กทีส่ดุของไทย  ปลาบู่กดุทิง ปลาบู่แคระ ปลาซิวแก้ว ปลาซิว
หางกรรไกเล็ก ปลากดัอีสาน ปลาปักเป้าควาย ปลาสร้อยปีกแดง และปลาเหล็กใน 

 



พืน้ทีชุ่่มน า้บึงโขงหลง   
เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ (Ramsar Site no. 1098 ) มีเน้ือท่ี  13,800 ไร่ อยูใ่น

พื้นท่ี อ. บึงโขงหลง และ อ. เซกา พื้นท่ีชุ่มน ้าบึงโขงหลงเป็น กุด (Oxbow lake)  ลกัษณะแคบ ยาว ในอดีตทาง
ตอนใตข้องบึงโขงหลงมีหว้ยน ้าเมา ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าสงคราม แต่ภายหลงัการสร้างเข่ือนกนัน ้าท าใหก้าร
เช่ือมต่อของระบบแม่น ้าหายไป สภาพทั้วไปบริเวณตอนเหนือของบึงมีลกัษณะเป็นเกาะเล็กๆ และก่อพืชลอย
น ้า (สนม)เป็นจ านวนมาก ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้าและนกน ้าท่ีส าคญั และ
เป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เม่ือเปรียบเทียบกบับริเวณตอนใตข้องพื้นท่ีชุ่มน ้า  
 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ทีด่ิน:  

พื้นท่ีรอบโดยรอบพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงโขงหลง มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลกัษณะต่างๆ เช่น เพื่อการ
ท่องเท่ียว ใชเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น การปลูกขา้ง สวนยางพารา และการเล้ียงสัตว ์นอกจากน้ีน ้าจากบึงโขง
หลงยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าประปาท่ีส าคญัของอ าเภอบึงโขงหลง และใชเ้ป็นแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ี
ชลประทานโดยรอบ รวมไปถึงบึงโขงหลงยงัเป็นแหล่งประมงท่ีส าคญัส าหรับชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ีชุ่มน ้า
แห่งน้ีอีกดว้ย จากสถิติพบวา่ในหน่ึงวนัจะพบชาวประมงออกหาปลาประมาณ 50 คน  
 
พรรณพืชทีพ่บทัว่ไป :   

จากการส ารวจพรรณพืชบริเวณตอนเหนือของพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงโขงหลง พบพืชน ้ากวา่ 75 ชนิด โดย
สามารถแบ่งสังคมพืชไดเ้ป็น 4 แบบ คือ ไมพุ้มและพืชชายน ้า จ  านวน 57 ชนิด พืชลอยน ้า จ  านวน 7 ชนิด พืช
ใตน้ ้า จ  านวน 8 ชนิด และพนัธ์ุไมป้ริมน ้า จ  านวน  7  ชนิด ในบรรดาพืชน ้าเหล่าน้ี หมอ้ขา้ว หมอ้แกงลิง 
(Nepenthes mirabilis ) เป็นพนัธ์ุไมเ้ด่นและส าคญั และอีกกวา่ 40 ชนิด เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีชุมชนมีการ
น ามาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ  
 

นอกจากน้ีสังคมพืชน ้า  บึงโขงหลงยงัมีความโดดเด่น ในดา้นความหลากหลายของสังคมพืชบก พบ
พนัธ์ุไมก้วา่ 256 ชนิด โดยเป็นพืชท่ีชุมชนน ามาใชป้ระโยชน์ ประมาณ 225 ชนิด ปัจจุบนัมีป่าดิบท่ีราบต ่า 
เหลืออยูป่ระมาณ 1,300 ไร่ บริเวณตอนเหนือของพื้นท่ี ใกลก้บัท่ีท าการเขตหา้มล่าสัตวป่์าบึงโขงหลง  
 
 

พรรณสัตว์ทีพ่บ 

พนัธ์ุปลาท่ีพบในพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงโขงหลงใกลเ้คียงกบัท่ีพบท่ีบึงกุดทิง แตกต่างกนัตรงท่ี พื้นท่ีชุ่มน ้า
แห่งน้ี ไม่พบปลาอพยพท่ีมาจากแม่น ้าโขงทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ี ท่ีไม่มีระบบล าน ้าท่ี
ต่อเน่ืองกบัแม่น ้าสงคราม ซ่ึงเช่ือมต่อแม่น ้าโขง ทั้งน้ีจึงท าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงโขงหลงมีความหลากหลายของ



ชนิดพนัธ์ุปลานอ้ยกวา่ พื้นท่ีชุ่มน ้ากุดทิง บึงโขงหลงพบพนัธ์ุปลาเพียง 64 ชนิด ซ่ึงร่วมถึงปลาถ่ินเดียวแม่น ้า
โขง อีก 9 ชนิด3 เป็นปลาเศรษฐกิจประมาณ 31 ชนิด   
 

มิเพียงแต่ความหลากหลายของพนัธ์ุสัตวน์ ้าเท่าน้ี บึงโขงหลงยงัเป็นแหล่งร่วมของนกน ้าอพยพท่ี
ส าคญั พบนกอพยพกวา่ 27 ชนิด ไม่วา่จะเป็น นกใกลสู้ญพนัธ์ุ อยา่ง นกเป็ดด าหวัด า นกน ้า และเหยีย่วอีก
หลายชนิด   
 

ผลกระทบและภัยคุกคาม: 

ปัญหาหลกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ มีการระบายน ้าเสียและขยะจากแหล่งท่องเท่ียวลงสู่บึง ท าใหเ้กิดมลพิษทาง
น ้า ผลผลิดดา้นการประมงลงลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการท าประมงเกินขนาด (มีคนหาปลามากข้ึน การใชเ้คร่ืองมือ
ประมงท่ีไม่เหมาะสม และการจบัปลาในช่วงฤดูวางไข่) ปัญหาขอบเขตของพื้นท่ีชุ่มน ้าไม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่
สามารถวางแผนจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม การตดัไม ้เพื่อใชพ้ื้นท่ีในการท าสวนยาก ปัญหาในระยะยาว
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลง คือ การปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงลงสู่แหล่ง
น ้าธรรมชาติ  และปัญหาจากการเล้ียงสัตว ์  
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 เช่นเดียวกบัที่พบ ที่พืน้ที่ชุ่มน า้กดุทิง  


