
บึงบอระเพ็ด 

 ประวัติความเป็นมาและการพัฒนา  

          พ้ืนท่ีของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นท่ีราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอัน
อุดมสมบูรณ์ มีล้าคลองเล็กๆ ไหลผ่านและประกอบไปด้วยหนองน้้าหลายแห่ง เมื่อถึงฤดูฝนจะ
มีน้้าทางเหนือไหลหลากท้าให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็น
ทะเลสาบน้้าจืดขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยสัตว์น้้านานาชนิด ท้ังพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้ง
ก้ามกรามและตะพาบน้้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจระเข้แล้วเป็นที่เลื่องลือกันว่าบึงบอระเพ็ด
มีจระเข้ชุกชุมมาก จนผู้คนท่ีนั่งรถไฟผ่านบึงบอระเพ็ดสามารถมองเห็นจระเข้ท่ีลอยอยู่ในบึง
และส่วนหนึ่งก็ข้ึนมานอนผึ่งแดดตามชายบึงหรือบนเกาะ ในปี พ.ศ. 2466 ดร.ฮิวจ์ เอ็ม สมิท 
ชาวอเมริกันซึ่งเป็นท่ีปรึกษาด้านการประมง กระทรวงเกษตราธิการได้ออกส้ารวจบึงบอระเพ็ด
และได้รายงานผลการส้ารวจเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 ว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้้า
ขนาดใหญ่และมีความส้าคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประมง เพราะว่าเป็นแหล่งพันธุ์ปลา เป็น
ท้าเลท่ีปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพรพั่นธุ์ ควรจะมีการบ้ารุงรักษาให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ของปลา ดังนั้นกระทรวงเกษตราธิการจึงได้น้าเรื่องนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
สงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวนพันธุ์สัตว์น้้า โดยการสร้างคันก้ันน้้าและประตูระบายน้้า เพ่ือ
เก็บกักน้้าท่ีระดับ 23.80 ร.ท.ก. ตลอดปี และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 
8 มีนาคม 2469 การก่อสร้างท้านบกั้นน้้าและประตูระบายน้้าเริม่จากปี พ.ศ. 2470 และเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2471 สามารถกักเก็บน้้าได้ตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประตูระบายน้้าบึงบอระเพ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายน้้าล้นบึงบอระเพ็ด 

          กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในเวลานั้นได้ประกาศก้าหนดเขตบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่
รักษาพืชพันธุ์ปลาน้้าจืด ในปี พ.ศ. 2471 และพิจารณาแก้ไข ในปี พ.ศ. 2473 โดยก้าหนด
เนื้อท่ีประกาศเป็นเขตหวงห้ามไว้ประมาณ 250,000 ไร่ และต่อมารัฐบาลได้ตราพระราช
กฤษฎีกา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2480 ถอนการหวงห้ามเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน 132,737 ไร่ 56 
ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อกัน 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอชุมแสง และอ้าเภอท่า
ตะโก ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงเกษตราธิการได้แบ่งเขตรักษาพืชพันธุ์ออกเป็น 2 เขต คือ 

          เขตท่ี 1 เป็นเขตหวงห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง โดยเด็ดขาด มีเนื้อท่ี 38,850 ไร่ 

          เขตท่ี 2 เป็นเขตหวงห้ามที่อนุญาตให้ราษฎรท้าการประมง โดยใช้เครื่องมือบางชนิดท่ี
ก้าหนดให้ใช้ได้ มีเนื้อท่ี 93,887 ไร่ 56 ตารางวา 

  ต้าแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์   



 

          บึงบอระเพ็ดต้ังอยู่ ณ. ต้าแหน่งภูมิศาสตร์ท่ีละติจูด 15 องศา 40 ลิปดา ถึง 15 องศา 
45 ลิปดาเหนือ และ ลองจิจูด 100 องศา 10 ลิปดา ถึง 100 องศา 23 ลิปดาตะวันออก มี
พ้ืนท่ีประมาณ 132, 737 ไร่ หรือ 212.3792 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของ
จังหวัดนครสวรรค์ รวม 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ อ้าเภอชุมแสง และอ้าเภอท่า
ตะโก ซึ่งท้ัง 3 อ้าเภอได้แบ่งเขตท่ีกลางบึงบอระเพ็ด โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

          ทิศเหนือ ขนานไปกับคลองปลากดในเขต อ้าเภอชุมแสง ท้องท่ีต้าบล ทับกฤช มีถนน
สายทับกฤช – ท่าตะโก โดยได้แบ่งพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ดไปส่วนหนึ่งซึ่งพ้ืนท่ีในด้านนี้จะมีความต้ืน
เขินมาก และมีราษฎร บุกรุกจับจองมากท่ีสุด 

          ทิศตะวันออก จากปากคลองปลากดใน ถึงบ้านแหลมจันทร์ ในเขตอ้าเภอชุมแสงผ่าน
บ้านคลองบอน บ้านกระทุ่มเจ้า บ้านปากง่ามเหนือ ในเขตอ้าเภอท่าตะโก รวมถึงพื้นท่ีเขาพนม
เศษ 

          ทิศใต้ อยู่ในเขตอ้าเภอท่าตะโก และอ้าเภอเมือง ซึ่งจะขนานไปกับถนนสาย
นครสวรรค์ – ท่าตะโก 



          ทิศตะวันตก อยู่ในเขตต้าบลแควใหญ่ ต้าบลเกรียงไกร อ้าเภอเมือง และ ต้าบล ทับ
กฤช ในเขตอ้าเภอชุมแสงใช้ทางรถไฟเป็นขอบเขตจากสถานีรถไฟนครสวรรค์(สถานีหนอง
ปลิงเดิม)ถึงสถานีคลองปลากด 

  การปรับปรุงบึงบอระเพ็ด   

        ปี พ.ศ. 2502 มีการปรับปรุงบึงครั้งแรกโดยลดระดับน้้า ผลผลิตสัตว์น้้าเพ่ิมข้ึนจากเดิม
แล้วลดลง 

          ปี พ.ศ. 2515 มีการปรับปรุงบึงบอระเพ็ดครั้งท่ี 2 โดยการลดระดับน้้าเช่นเดียวกับ
ครั้งแรก ผลผลิตเพ่ิมข้ึนแล้วลดลง 

          ปี พ.ศ. 2534-2536 ได้ปรับปรุงบึงครั้งใหญ่โดยการขุดลอกตะกอน บูรณะปรับปรุง
ฝายกั้นน้้าใหม่เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้้าได้มากข้ึนโดยสามารถกักเก็บน้้าได้ในระดับความสูง 24 
เมตร ร.ท.ก. 

  ลักษณะภูมิประเทศ   

          ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน้้าท่วมถึง(Flood Plain) ทางด้านเหนือของบึงฯ มีแม่น้้าน่าน
ไหลผ่าน ทางด้านใต้มีล้าห้วยเล็กๆ ไหลสู่บึง คือ คลองวังมหากร และคลองขุด ทางด้าน
ตะวันออกของบึงมีพ้ืนท่ีน้้าจดเขาพนมเศษ น้้าไหลเข้าทางคลองใยไหม และคลองตะโก น้้า
ไหลออกจากบึงฯทางคลองบอระเพ็ดผ่านประตูระบายน้้าภายในศูนย์พัฒนาประมงน้้าจืดลงสู่
แม่น้้าน่าน และมีฝายกั้นน้้าทางทิศตะวันตกของบึง 

 

 

 

 

 

 

 



  ลักษณะทางกายภาพ   

          บึงบอระเพ็ดต้ังอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืนแบบสะวันนา มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง
ชัดเจน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีฝนตกชุกในฤดูฝนและได้รับอิทธิพล
ของลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ จึงหนาวเย็นและแห้งแลง้ในฤดูหนาว ช่ึงฤดูร้อนมีอากาศ
ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 28.4 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.6 % ปริมาณ
น้้าฝนเฉลี่ย 1,081.9 มม./ปี บึงบอระเพ็ดมีพ้ืนท่ีรับน้้าประมาณ 2.75 ล้านไร่ หรือ 4,400 ตร.
กม. ระดับความลึกเฉลี่ยของน้้าในบึงประมาณ 1.6 เมตร บริเวณท่ีลึกท่ีสุดประมาณ 5 เมตร 
ระดับน้้าต้่าสุดในเดือนสิงหาคม และสูงสุดในเดือนตุลาคม มีเนื้อท่ีผิวน้้าประมาณ 62,500 ไร่ 
(100 ตร.กม.) ในบึงมีเกาะเล็กๆ อยู่ราว 10 เกาะ เนื้อท่ีประมาณ 900 ไร่ (1.44 ตร.กม.) เกิด
จากการทับถมรวมตัวของพันธุ์ไม้น้้า 

 

  ลักษณะทางนิเวศวิทยา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          บึงบอระเพ็ดเป็นระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้้า ประกอบด้วยพื้นท่ีน้้าขังซึ่งในฤดูน้้าหลากเป็น
บึงน้้าใหญ่ผิวน้้าเปิดโล่ง บริเวณท่ีมีระดับความลึกของน้้าไม่มากนักมีพืชลอยน้้าเกาะกลุ่มอยู่



ท่ัวไป โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือ พืชลอยน้้าเกาะกลุ่มใหญ่จนมองดูคล้ายเกาะลอย มี
ทุ่งบัว มีบริเวณท่ีเป็นเกาะซึ่งเดิมเป็นเนินดิน เมื่อสร้างประตูน้้าแล้วน้้าท่วมไม่มิด บริเวณท่ีลุ่ม
ช้ืนแฉะ ป่าพรุและป่าละเมาะริมบงึ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างระบบนิเวศน้้าและบก น้้าท่วม
เฉพาะในช่วงน้้ามาก มีพืชยืนน้้าข้ึนอยู่หนาแน่น และโดยรอบบึงเป็นทุ่งนาและทุ่งหญ้า 
เนื่องจากมีล้าน้้าล้าห้วยไหลลงสู่บึง พัดพาตะกอนและธาตุอาหารสะสมอยู่ จึงอุดมด้วยพืชและ
สัตว์นานาชนิด ท่ีส้าคัญคือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้าวัยอ่อนให้กับแม่น้้าเจ้าพระยา และ 

เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยหากินสร้างรังวางไข่ของนกนานาชนิด ท้ังนกประจ้าถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่น 

  ธรรมชาติท่ีน่าสนใจและความหลากหลายทางชีวภาพ   

 

พันธุ์ปลาน้้าจืด 

 

 

          บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้้าขนาดใหญ่ซึ่งเคยส้ารวจพบว่า มีพันธุ์ปลามากมายหลาย
ชนิด ประกอบด้วยพันธ์ุปลาน้้าจืด 31 ครอบครัว 148 ชนิด แพลงค์ตอนพืช 44 ชนิด แพลงค์
ตอนสัตว์ 22 ชนิด (ปลอดประสพ และคณะ, 2525) ซึ่งเป็นปลาท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 



ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาแดง ปลาเค้า และปลาเสือตอ รวมท้ังปลาสวยงามอีกหลายชนิด ปลา
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบึงบอระเพ็ด คือ ปลาเสือตอเนื่องจากมีราคาสูงมาก เดิมเป็นปลาท่ีคน
นิยมบริโภคเพราะว่าเนื้อปลาชนิดนี้มีรสดี เป็นท่ีเลื่องลือกันว่าถ้าใครมาจังหวัดนครสวรรค์ 
แล้วไมไ่ด้บริโภคปลาเสือตอถือว่ายังมาไม่ถงึจังหวัดนครสวรรค์ แต่ในปัจจุบันนี้ปลาเสือตอ
กลายเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงดูเล่น ไม่สามารถน้ามาบริโภคได้ เพราะว่าเป็นปลาท่ีหายาก และ
มีราคาแพงมาก ราคาปลาเสือตอเมื่อประมาณ 15 ปี มาแล้วราคากิโลกรัมละ 300 บาท และ
ปัจจุบันปลาเสือตอท่ีมีน้้าหนักประมาณ ครึ่งกิโลกรัมมีราคาซื้อขายในประเทศประมาณ 2-3 
หมื่นบาท 

ปัจจุบันนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในบึงเสื่อมสภาพลง เช่นมีวัชพืชมากมาย บางส่วนของ
วัชพืชเน่าตาย และจมลง ท้าให้บึงบอระเพ็ดต้ืนเขิน ท้าให้เสียสภาพเหมาะสมแก่สัตว์น้้า จึงท้า
ให้พันธุ์ปลาน้้าจืดมีจ้านวนลดลงท้ังชนิดและปริมาณ โดยพบเพียง 13 ครอบครัว 30 ชนิด แพ
ลงค์ตอนพืช 19 ชนิด และแพลงค์ตอนสัตว์ 9 ชนิด (สุอินทร์และกาญจนรี, 2538) จึง
จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้มีสภาพท่ีเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

พันธุ์ไม้น้้า 

          บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน้้านานาชนิด มีรายงาน
การพบพันธุ์ไม้น้้าในช่วงปี 2522 – 2537 อย่างน้อย 32 ชนิด ถึงมากกว่า 73 ชนิด จ้าแนกได้
เป็น 6 บริเวณ คือ บริเวณผืนน้้าเปิดโล่ง มีพืชใต้น้้าและพืชปริ่มน้้า กระจายอยู่ในน้้าลึกรอบๆ 
บริเวณท่ีมีบัว พบประมาณร้อยละ 10-15 ของพ้ืนท่ีน้้า ชนิดเด่น ได้แก่ ดีปลีน้้า, สาหร่ายไฟ , 
สาหร่ายข้าวเหนียว, สาหร่ายหางกระรอก, สาหร่ายฉัตร, สาหร่ายเส้นด้าย, สาหร่ายพุงชะโด 
และสันตะวา 

          บริเวณพืชลอยน้้า มีท้ังท่ีมีใบลอยน้้า กระจายเป็นหย่อมๆ ประมาณร้อยละ 20 ของ
พ้ืนท่ีน้้า และลอยน้้าท้ังต้น ชนิดเด่น ได้แก่ จอกหูหนู, ผักตบชวา, แหน, แหนแดง, แพงพวย
น้้า, กระจับ, ผักบุ้ง บริเวณพืชโผล่พ้นน้้าหรือพืชยืนน้้า แพร่กระจายอยูท่ัวไป จากฝั่งลงไปใน
บึงประมาณ 0.5-1 กม. รอบๆ บึง และกระจายเป็นหย่อมๆ ประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีน้้า 
พืชเด่น ได้แก่ กกสามเหลี่ยมเล็ก, ธูปฤาษี, เอ้ืองเพ็ดม้า, บัวหลวง, บัวสายหรือบัวแดง, บัวกิน
สาย, หญ้าแพรกน้้า, เทียนนา, แห้วทรงกระเทียม บริเวณเกาะ กลางบึงและใกล้ฝั่ง ซึ่งน้้าอาจ
ท่วมในฤดูท่ีน้้ามาก และไม่ท่วมในฤดูน้้าปกติ พืชเด่น ได้แก่ ล้าเจียก, อ้อ, หญ้าไซ, หญ้าขน, 



หญ้าแขม, หญ้าปล้อง, หญ้าข้าวนก บริเวณป่าพรุ ริมบึง น้้าท่วมบางฤดู พืชเด่น ได้แก่ สนุ่น, 
จิกนา, ก้านเหลือง, ทองกวาว 

          บริเวณทุ่งนา ปลูกข้าว บางฤดูปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มีไม้พุ่มขนาดเล็ก
ข้ึนอยู่ริมบึงเป็นหย่อมๆ  

บัวแดง บัวหลวง บัวหลวง 

จระเข้ 

 

          เมื่ออดีต จระเข้เป็นสัตว์ท่ีชุกชุมมากในบึงบอระเพ็ด และจระเข้พันธุ์บึงบอระเพ็ด เป็น
จระเข้ท่ีมีราคาแพง เพราะมีหนังสเีหลืองสวย ในบึงบอระเพ็ดมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การ
อาศัยของจระเข้ เพราะจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า จระเข้ท่ีมีอายุเกิน 7 ปี สามารถผสมพันธุ์
กันได้ จะผสมพันธุ์ในน้้ามักจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธุ์ ในฤดูกาลผสมพันธุ์ตัว
ผู้จะครางและสง่เสียงร้องได้ยินไปไกล เพ่ือเป็นสัญญาณเรยีกตัวเมีย หลังจากจับคู่ผสมพันธุ์กัน
แล้ว จระเข้จะวางไข่ในราวเดือน มีนาคม ถึงเมษายน จระเข้สร้างรังวางไข่โดยใช้หางกวาด
ใบไม้หญ้ามาคลุมรังไข่ จระเข้จะวางไข่ครัง้ละ 20 – 40 ฟอง และจะฟักเป็นตัวโดยใช้เวลา 



65-80 วัน แต่เป็นท่ีเสียดายว่าจระเข้ในบึงบอระเพ็ดได้ถูกจับไปหมดแล้ว แต่ในอนาคต
อันใกล้นี้ ทางราชการจะได้น้าจระเข้มาปล่อยในบึงอีกครั้งหนึ่ง 

 

          บึงบอระเพ็ดมีนกจ้านวนมากอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด จากฐานข้อมูลของศูนย์
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ยืนยันการพบนก 182 ชนิด และปี 2541 มีบัญชีรายชื่อนกท่ีพบ
ในบึงบอระเพ็ด 187 ชนิด บึงบอระเพ็ดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้้าส้าคัญอยู่ในเส้นทางอพยพของนกซึ่ง
หนีความหนาวเย็นในฤดูหนาวมาจากทางตอนเหนือของโลก ทุกฤดูหนาวพบ นกนางแอ่นบ้าน 
จ้านวนมากอพยพมาอาศัยอยู่รอบบึง นกแอ่นทุ่งใหญ่ จ้านวนมากตามทุ่งโล่งหรือทุ่งหญ้าใกล้
น้้า และสร้างรงัวางไข่บนพ้ืนดินท่ีเป็นโคลนแห้งหลังน้้าลด บึงนี้เป็นแหล่งน้้าในภาคกลางท่ีมี
รายงานว่าพบนกเป็ดน้้าอพยพจ้านวนมากท่ีสุด นกน้้าอ่ืนๆท่ีพบ ได้แก่ เป็ดหอม, เป็ดด้าหัวด้า
, เป็ดปากสั้น, เป็ดปีกเขียว, เป็ดปากพลั่ว, เป็ดด้าหัวสีน้้าตาล, เป็ดเปีย, เป็ดหงส์, เป็ดคับแค 
และพบนกคู้ทในฤดูหนาว นกอ่ืนๆ ท่ีพบมากในหน้าหนาวเช่นกัน ได้แก่ นกยางชนิดต่างๆ, นก
กระสานวล, นกกระสาแดง, นกปากห่าง, เหยี่ยวทุ่ง, เหยี่ยวด่างด้าขาว, บางครั้งพบนกอินทรีปี
กลายด้วย เคยมีรายงานว่าพบเหยี่ยวปลาหางขาว บริเวณริมบึงมีนกเด้าลม และนกกระจาบ
อาศัยอยู่จ้านวนมาก รวมท้ังนกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง, นกจาบสีทอง, นกนางแอ่นบ้าน, ใน
ฤดูผสมพันธุ์มีนกยางไฟหัวด้า และนกยางไฟธรรมดาจ้านวนมาก รวมท้ังนกกระสาแดง, เป็ด
แดง, นกอัญชันค้ิวขาว, นกอีโก้ง, นกอีแจว ส่วนนกขนาดใหญ่เช่นนกกระทุง, นกตะกราม, มี



รายงานว่าพบบินผ่านเป็นครั้งคราว ส้าหรับนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ท่ีเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
ของไทย บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเดียวของโลกท่ีพบนกชนิดนี้ มีรายการพบเห็นเมื่อปี พ.ศ. 
2511 ปัจจุบันไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วนับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้้าหนึ่งซึ่งจัด
ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับนกในเมืองไทย โดยเป็นแหล่งท่ีมีนกน้้าชุมนุม
รวมกันอยู่มากกว่า 20,000 ตัว และเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของนกท่ีอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของ
โลก อย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ นกตะกราม, นกกระทุง, เป็ดด้าหัวด้า, นกอินทรีปีกลาย, นก
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นอกจากนั้นยังเป็นถิ่นท่ีอยู่ของนกท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของไทย ได้แก่ นก
อ้ายงั่ว, นกนางนวล, นกกระสาแดง, นกกาบบัว, นกช้อนหอยขาว, เป็ดหงส์, เหยี่ยวด้า และ
นกท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิด 

          สัตว์อีกชนิดหนึ่งท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง คือ จระเข้น้้าจืด ซึ่งเมื่อก่อนมีจ้านวนมากแต่
ถูกล่าจนไม่มีเหลืออยู่ในธรรมชาติของบึงแล้ว สัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ ท่ีพบ ได้แก่ งูสายรุ้งด้า ซึ่ง
เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น เต่านา เต่าบึงหัวเหลือง ตะพาบน้้า งูก้นขบ งูเหลือม งูสามเหลี่ยม เห้ีย 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกท่ีพบได้แก่ เขียดนา เขียดบัว กบนา อ่ึงอ่างบ้าน อ่ึงน้้าเต้า เขียด งู 
ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบ 3 ชนิด คือ ลิงแสม, กระรอกปลายหางด้า, หนูพุกใหญ่ 

  การท้าการประมงในบึงบอระเพ็ด   

 

          ส้าหรับการท้าการประมงในบึงบอระเพ็ดนั้น มีท้ังท้าการประมงเพ่ือด้ารงชีพและเพ่ือ
การค้า ดังนั้นเครื่องมือท่ีชาวประมงนิยมใช้ท้าการประมงจึงมีความหลากหลาย ต้ังแต่ การใช้



ข่ายขนาดตา 4.5-12 เซนติเมตร ลอบขนาดช่องตา 0.5-1.5 เซนติเมตร ซึ่งมีท้ังลอบนอนและ
ลอบยืน ลอบโง่ เบ็ดราว เบ็ดคัน ไซ ยอยก อีจู้ แห ฉมวก สวิง ปืน ด้าจับ และเครื่องช็อต
ไฟฟ้า ในส่วนของสัตว์น้้าท่ีจับข้ึนมาได้นั้น บางส่วนน้าไปขายในตลาดโดยตรง บางส่วนมี
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อภายในหมู่บ้าน และบางส่วนน้าข้ึนมายังท่าข้ึนปลาท่ีอยู่รอบบึง
บอระเพ็ด 

          บริเวณรอบบึงบอระเพ็ดมีท่าข้ึนปลาจ้านวนท้ัง 9 แห่ง ได้แก่ 

1. ท่าปลาปากคลองบึงบอระเพ็ด (ปัจจุบันต้ืนเขินไม่สามารถข้ึนปลาได้) 

2. ท่าปลาหนองดุก (ปัจจุบันต้ืนเขินไม่สามารถข้ึนปลาได้) 

3. ท่าปลาดินแดง 

4. ท่าปลาทับกฤช 

5. ท่าปลาอุทยานนกน้้า 

6. ท่าปลาเขาพนมเศษ 

7. ท่าปลารางบัว 

8. ท่าปลาคลองขุด 

9. ท่าปลาปลวกสูง 

          ชนิดสัตว์น้้าท่ีได้จากการท้าการประมงในบึงบอระเพ็ด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาสวาย 
ปลากด ปลากาด้า ปลาเค้า ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ปลานิล ปลากราย ปลาสร้อย ปลา
ตะเพียน ปลายี่สก ปลาแขยง ปลากระทิง ปลานวลจันทร์ ปลาบู่ ปลากระสูบ ปลาแดง ปลาดุก 
ปลาแรด ปลาสลิด ปลาชะโด ปลาตะโกก และปลาไหล 

ในส่วนของเรือหาปลารอบบึงบอระเพ็ด พบว่ามี เรื่อตะเฆ่ 70 ล้า เรื่อหัวดาบ 200 ล้า และเรือ
พาย 26 ล้า มีชาวประมงท้าการประมงเปน็อาชีพหลักและชาวประมงท้าการประมงเป็นอาชีพ
เสริมประมาณ 5,100 คน โดยปกติจะมีชาวประมงท้าการประมงวันละ 76 ราย จับปลาได้วัน
ละ 24.75 ก.ก./ราย รายได้วันละ 428.90 บาท ท้าการประมงเฉลี่ยเดือนละ 25 วัน โดยใช้
ข่ายขนาดช่องตา 4.5 – 12 ซม. โดยสรุปมีรายได้เฉลี่ยจากการประมง 11,460 บาท/
ครัวเรือน/ปี 



  ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ   

ด้านเศรษฐกิจ 

          บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งน้้า แหล่งเพาะปลูกพืชน้้า แหล่งน้้าส้าหรับสัตว์เลี้ยง มี
ประโยชน์ต่อการคมนาคม และมีคุณค่าทางนันทนาการและการท่องเท่ียว แต่ท่ีส้าคัญท่ีสุด คือ 
เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรประมงท่ีส้าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ น้ารายได้มาสู่ประชาชนท่ี
อาศัยอยู่โดยรอบบึงท่ีประกอบอาชีพการประมงตลอดมา คาดประมาณว่ามีปริมาณการจับปลา
โดยเฉลี่ย 1,200-1,500 ตัน/ปี และมีปลาเลี้ยงจากบ่อและกระชังอีกประมาณ 2,000 ตัน/ปี 
ช่วงปี 2513-19 การส้ารวจทางชีวประมงพบว่าบึงบอระเพ็ดมีผลผลิตประมง 15-22 กก/ไร่ 
ใกล้เคียงกับปี 2531 ปลาท่ีจับได้จากบึงบอระเพ็ดมีปริมาณเฉลี่ย 15.10 กก/ไร่ ปี 2535 
ปริมาณประชากรปลา 3.47-13.98 กก/ไร่ ปลาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบึง คือ ปลาเสือตอ มีราคา
สูงมาก เดิมเป็นปลาท่ีคนนิยมบริโภค เพราะเนื้อปลามีรสดีข้ึนช่ือ ปัจจุบันเป็นปลาสวยงาม
เลี้ยงไว้ดูเล่น ไม่บริโภค เพราะหาได้ยาก ราคาแพงมาก 

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

         พ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด แต่เดิมเรียกว่า ป่าบึงบอระเพ็ด เป็นป่าท่ีเต็มไปด้วยหนองน้้านับพัน
แห่ง มีปลาและจระเข้มากมาย บนบกมีป่าดงดิบ ป่าโปร่ง ทุ่งป่าแฝก ว่ากันว่ามีควายป่าท่ี



เรียกว่า มหิงสา จ้านวนมาก รวมท้ังเสือและละมัง่ด้วย เนื่องจากเป็นป่ารก ไม่มีชุมชนต้ังถิ่น
ฐาน พวกโจรผู้ร้ายเมื่อปล้นตลาดปากน้้าโพแล้ว มักหนีเข้าหลบซ่อนตัวในบริเวณนี้ ปัจจุบัน
เป็นแหล่งน้้าและแหล่งประมงท่ีส้าคัญส้าหรับชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของการท้าการประมงพ้ืนบ้านซึ่งสืบทอดกันมาเป็นวิถีชีวิตหลายชั่วคน 

ด้านสันทนาการ 

         บึงบอระเพ็ดมีธรรมชาติท่ีสวยงาม และความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพท่ีโดด
เด่นเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของสาธารณชน และนักท่องเท่ียว ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวทั้งท่ีอยู่
ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอ่ืนๆ ภายในประเทศ รวมท้ังชาวต่างประเทศก็นิยมมา
ท่องเท่ียวและชมนกซึ่งมีหลากชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีนกอพยพย้ายถิ่นมา มีผู้
เดินทางมาเยี่ยมเยือนบึงบอระเพ็ดเป็นจ้านวนมาก 

ด้านวิชาการ 

         บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้้าจืดท่ีใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ในภาคกลาง
ของประเทศ จึงจัดได้ว่าเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่ส้าคัญ ซึ่งผลจากงานวิจัยที่ได้ ท้าให้
ทราบถึงชนิดและปริมาณของประชากรปลา, ชนิดและปริมาณของแพลงค์ตอนและสตัว์หน้า
ดิน, ชนิดและการแพร่กระจายของพันธุ์ไมน้้้า, อุปนิสัยการกินอาหารของปลาท่ีส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ, ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในบึงบอระเพ็ด ตลอดจนปัญหาท่ีพบใน
บึงบอระเพ็ด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบึงบอระเพ็ดให้มีพันธุ์ปลาหลายชนิดชุกชุม 
เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการในการท้าการประมง และการบริโภคของประชาชน 
และป้องกันมิให้สัตว์น้้าทุกชนิดท่ีอาศัยในบึงบอระเพ็ดมีปริมาณลดน้อยลงมาก จนกระท่ังสูญ
พันธุ์ไปในท่ีสุด 
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