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ความเปนมา 
จากรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมไทยป 2000 ไดระบุวาประเทศไทยซึ่งเปนแหลงรวมของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สําคญัยิ่ง ดวยมีทําเลที่ตั้งมีลักษณะโดดเดนทางภูมิศาสตรชีวภาพ ทําใหประเทศไทยมีความอุดม
สมบูรณไปดวยพรรณพืชและพันธุสัตวนานาชนิด และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย (ธนาคารโลก, 2543)  

แตทวาประเทศไทยกําลังมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  สาเหตุสําคัญมา
จากการลดลงอยางมากของพื้นที่ปาไม ปาชายเลน และพืน้ที่ชุมน้ํา สืบเนื่องจากการบกุรุกพื้นที่ปาเพื่อการเกษตร 
การลักลอบตัดไม การตัดถนน ซึ่งไดสงผลกระทบทําใหเกิดวิกฤตการณทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ระบบนิเวศมีการ
เส่ือมสภาพ และส่ิงมีชีวิตหลายชนิดไดมีการสูญพันธุไปจากประเทศไทยแลว  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552) ไดรายงานวาพรรณพืชประมาณ 100 
ชนิด อยูในสถานภาพใกลสูญพันธ และไมต่ํากวา 900 ชนิดหาไดยากขึ้นหรือมีแนวโนมสูญพันธ รวมถึงสัตวที่อยู
ในสภาพใกลสูญพันธอยางยิ่ง เชน สัตวเล้ียงลูกดวยนม 13 ชนิด นก 38 ชนิด และสัตวเล้ือยคลาน 7 ชนิด 
นอกจากนี ้  สัตวเล้ียงลูกดวยนมอีก 35 ชนิด นก 69 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 5 ชนิด และปลา 29 ชนิด  กอ็ยูในขาย
ใกลสูญพันธดวย   

องคกรสมาชิก IUCN ประเทศไทย จึงรวมกันริเร่ิมโครงการบูรณาการคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพสูแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนี้ โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม บริษัท มิตซุย 
จํากัด (มหาชน) โดยใหความสําคัญตอระบบนิเวศหลัก อันประกอบดวย ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง ระบบ
นิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศเมือง เพื่อนําไปสูการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับตางๆ ตอไป 

1. บทนํา 
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วัตถุประสงค 
การศึกษารวบรวมและประเมินสถานการณและองคความรูระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง ซึ่งรับผิดชอบ
ศึกษาโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก  

1. การรวบรวมความรูดานระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมอืง  

2. การพัฒนาศักยภาพชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศใน
ทองถิ่น 

3. การผลักดันใหเกิดการวางแผนในการจัดการเกษตรและการพัฒนาเมือง ไปสูความสมดุลและยั่งยืน 

 กรอบแนวคิดการศึกษา 
การศึกษารวบรวมและประเมินสถานการณและองคความรูระบบนิเวศเกษตร ภายใตการดําเนินงานโครงการ
บูรณาการคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพสูแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนี้  ไดใช
แนวคิด “เกษตรย่ังยืน” มาใชเพื่อนําไปสูการศึกษาและการวางแผนตามลําดับ 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน พบวาเปนแนวคิดที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายเพื่อให เกดิศกัยภาพในการผลิตทีด่ํารงอยูอยางตอเนือ่ง โดยไมทําลายฐาน
ทรัพยากร ซึ่งคณะผูศึกษาสามารถจาํแนกองคประกอบของแนวคดินี้ ไดแก พึ่งตนเองได รักษาสภาพสิ่งแวดลอม 
และเกิดประโยชนตอสังคม  

• พึ่งตนเองได  มองในดานเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ทั้งรายไดที่
เกิดขึ้น และผลผลิตที่เกื้อหนุนตอการดํารงชีวิต ที่ชวยลด
คาใชจาย ซึง่ทําใหครอบครัวมีส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี 

• รักษาสภาพสิ่งแวดลอม มองในดานสิ่งแวดลอม ที่เร่ิมจากการ
เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในดานดิน น้ํา และความลาดชัน ดําเนิน
กิจกรรมสอดคลองกับลักษณะพื้นที่ มีการปองกันการชะลางหนา
ดิน  และไมทําลายสภาพแวดลอม หรือใชสารเคมีที่สงผลตอ
ระบบนิเวศ 

• เกิดประโยชนตอสังคม  มองทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจในภาพกวาง ไมเอารัดเอาเปรียบ  
เปนกิจกรรมการเกษตรที่รักษาความสัมพันธในระดับชุมชนและสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาสู 
เศรษฐกิจสีเขียว  

นอกจากนี้ ยังไดนําแนวคิดเรื่อง “เมืองนาอยู” มาเปนกรอบในการศึกษาดานระบบนิเวศเมือง  โดยมีองคประกอบ
สําคัญ 5 ประการไดแก 

• เมืองอยูดี  มองในมิติดานสังคมและสวัสดินการ มีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอ มีระบบสวสัดิการที่ดี มี
ความปลอดภัย และยังมองในดานการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

เกษตรยั่งยืน 

พึ่งตนเองได 

เกิดประโยชน 
ตอสังคม 

รักษา
สภาพแวดลอม 

กรอบแนวคิดเกษตรยั่งยืน 
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• คนมีสุข มองในดานสุขภาพกายที่แข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ดี  ครอบครัวมีความมั่นคง 
ชุมชนมีความเขมแข็ง 

• สิ่งแวดลอมยั่งยืน  มองในแงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และการ
จัดการมลพิษ รวมถึงรับมอืตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

• มุงสูการเรียนรูและพัฒนา มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง  

• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทีใ่ห
ความสําคัญตอการมีสวนรวม ความเปนธรรม ความโปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และมุงเนนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการทํางาน  

ขอบเขตการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา ไดมุงเนนการทบทวนขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับ
ระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง ในระดับประเทศและระดับพื้นที่  การดําเนินงานโดยมีสวนรวมกับกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่ศึกษา  และพัฒนาศักยภาพรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากมีบทบาทและมี
สวนสําคัญในการตัดสินใจตอการจัดทําขอมูล การจัดทําแผน และงบประมาณพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการ
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัด อันมีผลตอโอกาสในการอนุรักษและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต  

พื้นที่ศึกษา ดานระบบนิเวศเกษตร ไดดําเนินการในพื้นที่ จังหวัดนาน ซึ่งมีความอุดสมบูรณและหลากหลายตาม
ธรรมชาติ  มีวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น มีความสัมพันธและพึ่งพาพืชและสัตว และถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่
เกษตรกรรมเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเปนประเด็นทาทายในปจจุบันและอนาคตที่มีตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร สวนพื้นที่ศึกษาดานระบบนิเวศเมือง ไดดําเนินการใน 3 พื้นที่เปาหมาย ไดแก 
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ตลอดระยะเวลาดําเนินกงาน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2554) ไดมีกิจกรรมสําคัญๆ ภายใต 3 แผนงานหลัก 
ไดแก การรวบรวมองคความรู การเสริมสรางจิตสํานึก และการพัฒนาศักยภาพทองถิ่น  ดังรายการดานลาง  
(สรุปผลการจัดกิจกรรมในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 

กิจกรรมการศึกษาระบบนเิวศเกษตร กิจกรรมการศึกษาระบบนเิวศเมือง 

• แผนงานรวบรวมองคความรู 
- ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ศึกษา 

 

- ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับประเทศ  และระดับพื้นที่ 

กรอบแนวคิดเมืองนาอยู 
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กิจกรรมการศึกษาระบบนเิวศเกษตร กิจกรรมการศึกษาระบบนเิวศเมือง 
- สัมภาษณบุคคลสําคัญ ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนาน 
- รวมกิจกรรมระดับนโยบาย ไดแก การสัมมนา
กําหนดยุทธศาสตรขาวโพดแหงชาติ  และการ
สัมมนายุทธศาตรพัฒนาเกษตร พ.ศ. 2555-2559 

 

• แผนงานเสริมสรางจิตสํานึก 
- คายเยาวชนตนกลาเพื่อปาตนน้ํา ระหวาง 17-18 
มีนาคม 2554 มีเยาวชน ครู และผูนําชุมชนเขารวม 
78 คน 

- เวทีชุมชนความมั่นคงของอาหารบานเรา ระหวาง 
25-28 กันยายน 2554 มีเกษตรกรและผูนําชุมชน 
เขารวมกวา 200 คน 

 

- เวทีเสวนา “แตกตาง  หลากหลาย  เกื้อกูล” 
เราจะใชประโยชนจากความหลากหลายอะไร
ในเมือง เมื่อ 18 มีนาคม 2554 มีผูแทนจาก
หนวยงานราชการ  เทศบาล  ชุมชน
สถาบันการศึกษา  และองคกรภาคเอกชน 
เขารวมประมาณ 100 คน  

• แผนงานพัฒนาศักยภาพทองถิ่น 
- การอบรมส่ือสารสําหรับผูนํา กรณีการเปล่ียนแปลง
การใชที่ดิน เมือ่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีผูนําชุมชน 
ครู และพนักงานทองถิ่น เขารวม 50 คน 

- การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและมอง
อนาคตเกษตรจังหวัดนาน และศึกษาดูงานระบบ
นิเวศเกษตร ระหวาง 16-18 กันยายน 2554 มี
เยาวชน ผูนําชมุชน ครู และเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารวม 80 คน 

- การสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเกษตร
จังหวัดนาน ป 2555 รวมกับสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนาน และภาคีตางๆ ในจังหวดั   

 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของทองถิ่นเพื่อรักษาคุณคาและความสําคัญ
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง ระหวาง   23-24 ธันวาคม 
2553  มีผูเขารวมกวา 80 คน 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ
เร่ือง “การพัฒนาเมืองอยางสรางสรรคและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ วถิีชีวิต และอนาคต” 
เมื่อ 22 เมษายน  2554  มีผูแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตางๆ  
เขารวม 35 คน 

ผลที่ไดรับ  
จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ผานมา ทั้งกิจกรรมที่มีรูปแบบชัดเจนและกิจกรรมการพฒันาเชิงกระบวนการ  ซึ่ง
ไดรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียมาโดยตลอด สามารถสรุปไดวามีผลที่ไดรับอยางนอย 3 ประการ ไดแก (1) 
รายงานสถานการณและองคความรูเกี่ยวกับวถิีการเกษตร ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนิเวศเกษตร 
รวมทั้งสถานการณดานการพฒันาเมอืงและระบบนิเวศเมอืง (2) ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางจิตสํานึกทั้งในระดับชุมชนและทองถิ่น จากการมีสวนรวมดําเนินงานในโครงการ 
และ (3) มีแนวทางการบูรณาการองคความร ู สูแผนพัฒนาระดับตางๆ     
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....บานเมืองไทยของเรานี ้  ถึงจะมีรายไดทางอื่นอยูมาก แตกต็องถือวาเลี้ยงตัวอยูดวย
การเกษตร เพราะฉะนั้นจงึมีความจําเปนตลอดไป ที่จะตองทํานบุํารุงเกษตรกรรมทุก
สาขาและเกษตรกรทุกระดบั  ใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ เพื่อใหผลผลติการเกษตรมี
คุณภาพสูงข้ึน โดยไมผลาญทรัพยากรใหเปลืองเปลา... พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ เมื่อครั้งเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยแมโจ  ในป พ.ศ.2524 

2.1 แนวคิดและความหมาย 
เปนที่ทราบกันทั่ วไปวา  เกษตรกรรม  หรือ  การเกษตร  (Agriculture) เปนการปฏิบัติ เกี่ยวกับที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว การทําประมง และการผสมผสาน โดยอาศัย
ความรู ประสบการณ ความชํานาญ และการลงทุน  เพื่อใหทั้งพืชและสัตวเจริญเติบโต ใหผลผลิตตางๆ อยางเปน
ระบบ โดยเรียกผูที่ประกอบอาชีพการเกษตรวา “เกษตรกร” 

สวนคําวา ระบบนิเวศเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรรมยั่งยืน อาจมีการนําไปใชในบริบทตางๆ 
จึงไดมีการทบทวน เพื่อคนหาความหมายและทําความเขาใจแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถประมวลผลและ
สรุปไดดังตอไปน้ี  

• ระบบนเิวศเกษตร 
 ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural ecosystem หรือ Agro-ecosystem) เปนระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งมนุษยไดเขาไป
จัดการ ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง  เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร  ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ในลักษณะตางๆ การ
บํารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต  โดยองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธตอกันและกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระบบนิเวศเกษตรยังไดรับผลจากระบบนิเวศอื่นๆ และสงผลตอมนุษยและระบบนิเวศอื่นดวยเชนกัน ดังแผนภาพ 

 ระบบนิเวศเกษตร 2. 
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ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศเกษตรกับมนุษยและระบบนิเวศอื่นๆ  

 

 

 

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Swinton, 2007. 

แมระบบนิเวศเกษตรจะใหผลผลิตทางการเกษตรไวสําหรับการใชประโยชนของมนุษย  ในดานอาหาร เสนใย 
เชื้อเพลิง และยังถูกนํามาใชเปนอาหารสัตวสําหรับการปศุสัตวแลว  ยังใหประโยชนในดานสุนทรียภาพ และมีการ
ทองเที่ยงเชิงเกษตรเกิดขึ้นอยางแพรหลาย  นอกจากนี้ พืชเกษตรทั้งหลายก็มีความในการดูดซับคารบอนด ได
เชนเดียวกับพืชในแหลงธรรมชาติ  แตอาจมีขีดความสามารถแตกตางกันไปตามอายุและชนิดพันธุพืช 

สําหรับกิจกรรมทางการเกษตรที่ไมมีการอนุรักษดินและน้ํา  อาจทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารออกจากพื้นที่   
ระบบนิเวศจะสูญเสียไปและไมมีระบบนิเวศเกษตรใดๆ ที่มีความยั่งยืนโดยตัวของมันเอง ทั้งที่เปนระบบนิเวศเกษตร
ตามธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ หรือระบบนิเวศเกษตรแผนใหม (สุรเชษฐ, 2540) 

การจําแนกระบบนิเวศเกษตร มีความหลากหลายแตกตางกันออกไปตามองคประกอบที่สําคัญและประโยชนที่
เกี่ยวของ  ซึ่งอาจจําแนกไดตามระดับความเชื่อมโยงที่สงผลตอกัน ไดแก  

(1)  ระดับพื้นที่หรือระดับแปลงเกษตร ซึ่งอิงหลักการผลิตโดยคํานึงถึงศักยภาพของระบบนิเวศ  
(2)  ระดับครัวเรือน ซึ่งคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสมที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อนําไปสู

ความมั่นคงของอาหารและรายได  
(3)  ระดับชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน สิทธิการจัดการ การใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม 

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

นอกจากนั้น ระบบนิเวศเกษตร ยังสามารถแบงไดตามลักษณะภูมิประเทศ อาทิ  ระบบนิเวศเกษตรบนที่สูง ระบบ
นิเวศเกษตรในพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน ระบบนิเวศเกษตรในเขตชลประทาน เปนตน หรือแบงตามลักษณะภูมิอากาศได
เชนกัน โดยจําแนกเปน ระบบนิเวศเกษตรในเขตหนาว ระบบนิเวศเกษตรเขตอบอุน และระบบนิเวศเกษตรเขตรอน 
เปนตน  ดังนั้น การจําแนกประเภทระบบนิเวศเกษตรจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละครั้ง 

• ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity หรือ Biological diversity) ถูกนํามาใชในแวดวงวิชาการของ 
ประเทศไทย เมื่อปลายป 2532  มีความหมายกวางขวางและครอบคลุมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว 
จุลินทรียในทุกระดับ ที่มีความเชื่อมโยงกันเปนสายใยในระบบนิเวศ โดยทั่วไปจําแนกออกเปน 3 ระดับ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2535) ไดแก  

(1) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity)  หรือ ลักษณะทางพันธุกรรมที่ส่ิงมีชีวิตแตละชวีิต
ไดรับการถายทอดมาจากรุนพอแม และสงตอไปยังรุนถัดไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยูทุก 
หนแหง ตั้งแตสีของใบไม สีของขนนกในสนามหญา รสและกลิ่นของแอปเปลที่แตกตางกันที่วางขายใน

ระบบนิเวศ
เกษตร 

สิ่งที่สงผลตอระบบนิเวศเกษตร 
+ อากาศ 

+ น้ํา 

+ ดิน 

 

+ การผสมเกสร 
- การแพรกระจาย
ของโรคและแมลง 

สิ่งที่ไดรับจากระบบนิเวศเกษตร 
+ อาหารและเสนใย 

+ เช้ือเพลิง 
+ สุนทรียภาพ 

+ การดูดซับคารบอน 

 

- น้ําที่มีการปนเปอน 

- การชะลางหนาดิน 

- กลิ่นรําคาญ 

- ความเสี่ยงดานสุขภาพ 
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ตลาด  และในกรณีของมนุษยจะเห็นไดชัดเจนจาก สีและลักษณะของเสนผม สีของนัยนตา รวมถึงสีผิวที่
แตกตางกัน ถึงแมจะเปนพี่นองสืบสายเลือดเดียวกันก็ตาม    

(2) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Species diversity) หมายถึงจํานวนชนิด และจํานวนหนวยสิ่งมีชีวิตที่
เปนสมาชิก ของแตละชนิดที่มีอยูในแหลงที่อยูอาศัยของประชากรนั้นๆ หรือหมายถึงความหลากหลายของ
ชนิดสิ่งมีชีวิต (species) ที่มีอยูในพืน้ที่หนึ่งนั่นเอง  นักวิทยาศาสตรเชื่อกันวา ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดที่
วิวัฒนาการอยูบนโลกนี้ในปจจุบันมจีํานวนชนิดอยูระหวาง 2-30 ลานชนิด โดยที่มีบันทึกอยางเปนทางการ
แลวประมาณ 1.4 ลานชนิด  

(3) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity)  คือความซับซอนของลักษณะพื้นที่ที่แตกตางกัน
ในแตละภูมิภาคของโลก เมื่อประกอบกับสภาพภูมอิากาศ ลักษณะภูมิประเทศทําใหเกิดระบบนิเวศหรือถิ่น
ที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกัน การที่สามารถพบสิ่งมีชีวิตอาศยัอยูในแตละพืน้ที่ไดโดยผานการ
คัดเลือกตามธรรมชาติตามกระบวนการวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต    

เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร จึงสามารถพิจารณาไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งลวนมี
ความสําคัญตอแปลงเกษตร  สําคัญตอครัวเรือนเกษตรกร และสําคัญตอชุมชน ในประเด็นตางๆ อาทิ 

- สายพันธุพืชและสัตวตามธรรมชาติ  ชวยในการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช และสรางเสถียรภาพให
เกิดขึ้นในระบบนิเวศ   

- แมลง แบคทีเรีย และเชื้อรา ตามแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ชวยปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชของพืช
ปลูกและสัตวเล้ียง 

- พืชกินได เชน พืชปา พืชพื้นเมือง พืชปลูก และพืชพันธุผสมท่ีไดรับการปรับปรุงพนัธุขึ้นมาใหม  
- ปศุสัตว ปลา และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูในน้ํา ที่นํามาใชเปนอาหารได ส่ิงมีชีวิตในดินตางๆ ซึ่งมีสวน
ปรับปรุงคุณภาพของดิน 

- การจัดการทรัพยากรชีวภาพของเกษตรกร กอใหเกิดความรูและภูมิปญญา เชน วิธีการจัดการแบบพื้นบาน
ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเรียกวาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเกิดจากการเรียนรู การทดลองของ
เกษตรกร ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ 

• เกษตรยั่งยนื 
เกษตรย่ังยืน (Sustainable agriculture) เปนแนวความคิดการพัฒนาการเกษตรที่เร่ิมจากประเทศพัฒนาแลว
ในชวงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งไดรับบทเรียนจากการผลิตที่ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย อันมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของมนุษยในปจจุบัน และมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนจากเกษตร
อุตสาหกรรมไปสูการเกษตรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

แนวคิดนี้ ไดเร่ิมแพรหลายในประเทศไทยชัดเจน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 6 (2529-
2533) โดยกรมวิชาการเกษตรเล็งเห็นความสําคัญของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน จะตองเปนการทําเกษตรที่ไม
ทําลายสภาพแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอชีวิตของเกษตรและผูบริโภค ดวยการจัดทําเอกสาร
เผยแพรเร่ืองราวดานการเกษตรยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ซึ่งมี
ภารกิจในการสนับสนุนการทําระบบเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน ไดรวมกันขับเคลื่อนวิถีการเกษตรในระดับพื้นที่ให
บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  โดยเห็นวาวิถีของการเกษตร นอกจากจะตองเนนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและดํารง
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รักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ  ใหสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจําเปนพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผูบริโภค พึ่งพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจแลว   ยังจําเปนจะตองยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้นและสืบเนื่องไปถึงรุนลูกรุนหลานดวย จึงจะเรียกไดวามี
ความ “ยั่งยืน” ในการทําการเกษตรอยางแทจริง 

เห็นไดวาความหมายของเกษตรยั่งยืนที่ใชกันทั่วไป จึงหมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการ
ผลิตที่ดํารงอยูอยางตอเนื่อง  โดยไมทําลายฐานทรัพยากรไมใหทรุดโทรมหรือสูญส้ินไป อยางไรก็ตาม ไดมีการผลิต
ในรูปแบบตางๆ ที่ถือไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของการเกษตรยั่งยืน ดังตอไปน้ี  

- เกษตรผสมผสาน เปนรูปแบบการเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน มีการ
เพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตวตางชนิดอยูในพื้นที่เดียวกัน  เกื้อกูลประโยชนตอกันและกัน  โดยอาศัย
หลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอม   โดยตองวางรูปแบบและดําเนินแตละกิจกรรมอยาง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิต
และทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ หมุนเวียนใชประโยชนใหมแบบครบวงจร อยางเชน การเลี้ยง
ไก หรือสุกรบนบอปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม เปนตน 

- เกษตรทฤษฎีใหม  เนนการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน มีการกําหนดสัดสวนการใชพื้นที่เปน ที่อยูอาศัย 
รอยละ 10 น้ํา รอยละ 30   ไมผล รอยละ 30   สวนที่เหลือ รอยละ 30 เปนนาขาว  นอกจากนี้ ยังให
ความสําคัญตอความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและสัตว จึงมีแนวทางการสงเสริมพืชไร การปลูกขาว ผัก
สวนครัว  ไมผล  กลวย รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและเลี้ยงปลา เปนตน    

- เกษตรอินทรียหรือเกษตรแบบธรรมชาติ เปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยมีระบบคลายคลึงกับธรรมชาติ เนนการนําเอาภูมิปญญา

ชาวบานมาใชประโยชน  หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ

ฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม เพื่อใหผลผลิตที่ปลอดภัยทั้งตอผูผลิต

และผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม   

- วนเกษตร คําวา วน หมายถึงปา ดังนั้น วนเกษตร จึงหมายถึงปาเกษตร หรือเกษตรที่เลียนแบบปา เนน

บทบาทของคน ความรูพื้นบานดั้งเดิม ผสมผสานกับเทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตจากไมยืนตน ไมผล 

พืชผักและสัตวเล้ียงโดยการผสมผสานกัน มีเปาหมายสําคัญเพื่อการอนุรักษตนไมและปาไม กอใหเกิดการ

เรียนรูในการจัดการทรัพยากรไรนาและในปาธรรมชาติ 

จากแนวคิดขางตน สามารถไดประมวลแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของและนํามาใชกับการศึกษาโครงการฯ ไดวา ….เปน
การจัดการความหลากหลายของชนิดพืช สัตว จุลินทรีย ในพื้นที่เกษตรที่มีการผลิตทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว และ
การประมง  ใหที่สอดคลองกับระบบนิเวศ  ไมทําลายสิ่งแวดลอมและฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของทองถิ่นให 
ทรุดโทรมหรือสูญส้ินไป  ใหเอื้อตอการพึ่งตนเองของครอบครัว   และยังประโยชนตอสังคมโดยรวม … 
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2.2 พัฒนาการเกษตรไทย 
ในอดีต การเกษตรของประเทศอาศัยปจจัยทางดานกายภาพเปนหลัก เนื่องจากเปาหมายในการผลิตเพื่อใชในการ
บริโภคภายในครัวเรือนและมีการแบงสวนที่เหลือจากการบริโภคใชในการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบาน เกษตรกรจึงไม
ตองแบกรับภาระทางดานการตลาด การผลิตของเกษตรกรเปนการผลิตที่มีความหลากหลาย โดยการปลูกพืชหลาย
ชนิดในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงการเลี้ยงสัตวไปพรอมกับการเพาะปลูกดวย สัตวที่นิยมเลี้ยง เชน แพะ แกะ สุกร เปนตน 
ทําใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรจากการเพาะปลูกไดอยางเต็มที่   

ตอมา กระแส “การปฏิวัติเขียว” (Green revolution) ไดชักจูงใหเกษตรกรสวนใหญ  หันมาปลูกพืชสายพันธุใหม
แทนสายพันธุดั้งเดิม นับตั้งแตป 2503 แนวคิดนี้ไดกลายเปนระบบหลักของทุกประเทศ  รวมถึงประเทศไทยในการ
สงเสริมทําการเกษตร เทคนิคการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ที่เนนความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกวา “เกษตรกรรมแผนใหม”  สงผลกระบวนการผลิตทางการเกษตรมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งวัตถุประสงคของการผลิต และชนิดของพืชและสัตว มุงเนนเพื่อเปนวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น การเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว  จึงเปนแบบเชิงเดี่ยวมากกวาที่จะทําแบบหลากหลาย ทําใหเกษตรกรพึ่งปจจัย
ทางกายภาพในการผลิต ยังตองพึ่งปจจัยทางเทคโนโลยีเขามามีสวนในกระบวนการผลิตอยางมาก ทําใหเกษตรกร
เพิ่มผลผลิตแบบเขมขน ทั้งดานการลงทุน การใชสารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช การลงทุนเพื่อสรางแหลงน้ําทาง
การเกษตร บางสวนนั้น ตองประสบกับปญหาการขาดทุน โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย ทําใหเกษตรกรตองหัน
กลับไปประกอบกิจกรรมทางการเกษตรแบบหลากหลายเพิ่มมากขึ้นดวย หรือทั้งเลี้ยงสัตว เพาะปลูก และทําประมง
น้ําจืดควบคูกัน (Ilbery, 1985; Neef and Heidhues 2005; Singh and Dhillon, 2004) เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ปจจัยที่มีผลตอการผลิต และเพื่อความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตรกรรม 

รูปแบบการเกษตรยังคงมีการปรับเปล่ียนอยางตอเนื่อง  มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชที่ปลูก เพิ่มความเขมในการ
ผลิต มีการปลูกพืชเฉพาะอยาง (Special crops) ทํากิจกรรมทางการเกษตรเชิงเดี่ยว และมีความเสี่ยงซึ่งเกษตรกร
จะลดความเสี่ยงดวยการเขาไปทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา ทําใหเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชหรือ
การเลี้ยงสัตวเปนเชิงเดี่ยวมากขึ้น เชน การเลี้ยงไกพันธุเนื้อ การเลี้ยงสุกร การทําสวนยางพารา การทําไรชา การ
ปลูกขาวโพด และการทําไรยาสูบ เปนตน 

อยางไรก็ตาม ก็ไดพบวาเกษตรกรกลุมหนึ่งหันมานิยมทําการเกษตรแบบผสมผสาน เชน เพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว 
เล้ียงสัตวกับการประมง หรือการที่เกษตรกรทําทั้งการเพาะปลูก เล้ียงสัตว และประมงพรอมๆ ไปดวยกัน เชน การทํา
ไรนาสวนผสม การทําการเกษตรทฤษฎีใหม  เปนตน ซึ่งจะสรางความหลากหลายในการประกอบกิจกรรมทางการ
เกษตรเปนอยางมาก ลดความเสี่ยงจากปจจัยที่เขามามีอิทธิพลตอการทําการเกษตรของเกษตรกร สรางรายได
ใหกับเกษตรกรจากหลายทางและหลายกิจกรรม สงผลใหเกิดความมั่นคงในอาชีพและสรางความยั่งยืนใหกับ
เกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย (วันเพ็ญ, 2547)   

ปจจบุัน ภาคเกษตรกรรมก็ยังคงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมไทยและเกี่ยวของกับประชากรทั้งประเทศ  ใน
ฐานะเกษตรกร ผูบริโภคสินคาเกษตร และการปอนวัตถุดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวของ ประชากร
กวารอยละ 40 ของประชากรนั้นก็อยูในภาคเกษตร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553)  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
จึงขึ้นอยูกับการเติบโตของภาคเกษตร  ซึง่สวนใหญเปนผลมาจากการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ประกอบกบัการ
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ไดแก การสรางถนนในชนบท การสรางเขื่อน ชลประทาน การขยายโครงขาย
ไฟฟาในชนบท และการขยายโอกาสการศึกษาสูชนบท ซึ่งเอื้อตอภาคเกษตร    

การใชประโยชนพื้นที่เกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราและออย  ในขณะที่มี
แนวโนมการลดพื้นที่ทํานามาโดยตลอด  สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศสาขา
การเกษตร (ดังตารางดานลาง) หากพิจารณาในดานพื้นที่การถือครองทางการเกษตรของประเทศไทย ก็พบวามี
แนวโนมลดลงเนื่องจากเกษตรกรมักจะมีการอพยพเขาไปทํางานในเมืองใหญ  เมื่อถึงฤดูแลงทําใหเกิดการทิ้งรางที่
นา หรือมีการใหเชาตอ หรือแมแตขายทิ้งที่นาเพื่อทําอุตสาหกรรมอื่นแทน  แตกลับพบวาจํานวนครัวเรือนเกษตรมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 

ตารางแสดงสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศ (GDP) ของสาขาเกษตร 
หนวย : รอยละ 

  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 

พืช 71.35 63.36 59.36 60.38 63.16 61.37 57.82 61.00 62.66 

- ขาว 58.14 45.38 35.21 30.20 28.70 23.63 18.22 20.38 15.49 

- ยางพารา 4.12 4.78 5.77 6.01 6.80 9.63 12.25 14.16 11.14 

- มันสําปะหลัง 1.41 1.61 2.56 3.92 3.72 3.38 2.45 1.92 1.31 

- ออย 1.88 1.95 2.15 2.52 3.15 3.37 3.92 3.91 3.84 

- ขาวโพด - 1.35 2.87 2.92 3.52 2.80 2.15 1.87 1.28 

- อื่นๆ 5.80 9.64 13.67 17.73 20.79 21.36 20.98 20.63 30.88 

ปศุสัตว 9.85 8.76 8.24 9.68 9.48 10.57 10.28 9.83 10.31 

ประมง 5.97 12.02 11.82 10.46 9.66 11.13 15.45 14.47 15.30 

ปาไม 12.83 11.66 9.58 7.48 5.34 3.33 1.76 1.14 0.73 

บริการทางการเกษตร - 4.20 11.00 12.00 12.37 13.60 14.69 13.56 11.00 

ที่มา : 1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
          2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มีการคาดการณวาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโนมในอนาคต จะหดตัวลงรอยละ 0.9 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจาก
ปญหาภัยธรรมชาติ ภัยแลง ซึ่งมีความเสียหายใน 45 จังหวัดสงผลใหผลผลิตลดลง อาทิ ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยง
สัตว และมันสําปะหลังแตยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น ยกเวน
ขาวเพราะตองแขงขันกับเพื่อนบาน ซึ่งมีราคาถูกกวา  รวมถึงสิทธิพิเศษทางภาษีจากกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU 
และทําใหสาขาบริการทางการเกษตรมีแนวโนมลดลงถึงรอยละ 1.7 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

นอกจากนี้ การเติบโตในภาคการเกษตรก็อาจมีการผันผวนและไดรับผลกระทบมาจากปจจัยอื่นๆ อยางเชน ในป 
2548 เกิดภาวะโรคระบาดของไขหวัดนก ภาวะแหงแลงและฝนทิ้งชวง ทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย สงผลให
ภาคเกษตรมีการขยายตัวลดลง และประชากรและแรงงานเกษตรมีแนวโนมลดลง  รวมถึงบทบาทในระบบเศรษฐกิจ
ลดลงตามไปดวย  
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สวนปจจัยอื่นๆ ที่เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทําการเกษตร  ไดแก ความรูและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
วิถีการเกษตรแตละประเภท   ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบตลาด  ซึ่งอาจทําไดหลายรูปแบบ ทั้งผาน
ชุมชน และหรือเครือขายทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการกําหนดคุณภาพและ
มาตรฐาน และสามารถสงสัญญาณราคาตามคุณภาพใหแกผูผลิตอยางรวดเร็ว  

2.3 สถานการณดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
     ของระบบนิเวศเกษตร 
ดวยที่ตั้งของประเทศไทยอยูในเขตสภาพภูมิอากาศแถบรอนชื้นจึงกอใหเกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลาย ไดแก 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ทางปาไม ทางภูเขา ทางทะเลและชายฝง ทางเกาะ ทางแหลงน้ํา และ
พื้นที่แหงแลงและกึ่งชื้น มีพรรณพืชประมาณ 15,000 ชนิด ซึ่งคิดเปนรอยละ 8 ของชนิดพันธุพืชทั่วโลก (OEPP, 
1992) ในขณะที่ประเทศนอรเวยและสวีเดน มีพันธุพืชเพียง ประมาณ 1800 ชนิดเทานั้น สวนชนิดพันธุสัตวนั้น 
ประเทศไทยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง ประเภทสัตวเล้ียงลูกดวยนม นก สัตวเล้ือยคลาน และสัตว
สะเทินน้ํา สะเทินบก รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,625 ชนิด (จารุจินต นภีตะภัฎ ,2536) ในขณะที่ประเทศนอรเวยและ
สวีเดน มีเพียง 299 และ 329 ชนิด ตามลําดับเทานั้น (WCMC, 1992) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร  นับวามีผลโดยตรงตอความมั่นคงของมนุษยซึ่งไดอาศัย
ผลผลิตทางการเกษตรมาดํารงชีวิตในดานตางๆ ในอดีตเราอาศัยสายพันธุดั้งเดิมและไดมีการพัฒนามาเปน
เวลานานหลายชวงอายุคน จนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน มีความตานทานโรคสูง หรือ
ตองการธาตุอาหารนอย  นอกจากนี้ ยังมีการนําสายพันธุพืชที่มีถิ่นกําเนิดมาจากปา มาปรับปรุงพันธุทําใหผลผลิต
เพิ่มขึ้น อาทิ ขาว ฝาย ออย ขาวสาลี ขาวบารเลย มะเขือเทศ ซึ่งขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง เปนตน (สํานักงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ, 2541) ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่พบในชนิดพันธุพืชและสัตว ไดเปนรากฐาน
ของการเกษตรและการผลิตอาหารสําหรับโลก อีกทั้งเปนฐานใหเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม สามารถนําความ
หลากหลายตามธรรมชาติมาผสมผสานพัฒนาการเกษตร ชวยใหหลอเล้ียงประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได 

• การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากการศึกษาพบวาวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นมีความสัมพันธกับพืชและสัตวไมนอยกวา 500 ชนิด ที่ไดเอื้ออํานวย
ตอชีวิตของผูคนตั้งแตเกิดจนตาย โดยสวนใหญเปนการพึ่งพิงชนิดพันธุพืชตามธรรมชาติมาใช เร่ิมจากการใชไมใน
การอยูไฟ ไดแก ไมติ้ว ใชในการตมอาบและสระผม ดูแลรักษาโรค รวมทั้งใชในเชิงวิถีวัฒนธรรม ไดแก เมล็ด
กระทงลาย  ไมหีบน้ํามันถวายพระ หรือใชไมเปราะหอม เพื่อใชทําน้ําหอมไปวัด  เปนตน 

• พืชอาหาร 

สําหรับชนิดพันธุพืชที่ถูกนํามาเพาะปลูกเพื่อเปนอาหาร มีประมาณ 200 ชนิด สวนใหญจะเปนพืชที่สามารถผลิต
สารอาหารจําพวกแปงได เชน ขาวโพด มันฝรั่ง ขาว เปนตน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยพืชหนึ่งชนิด
อาจมีสายพันธุที่มีลักษณะแตกตางกันมากมาย เชน ขาวบางสายพันธุใหผลผลิตสูงแตมีความทนทานสูง เรานําพืช
แตละสายพันธุที่มีขอดีแตกตางกันมาผสมพันธุกัน และคัดเลือกใหไดตนพืชสายพันธุใหม ที่มีลักษณะดีตามตองการ 
ตัวอยางพืชที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ ไดแก ขาวพันธุ กข6  ขาวเจาพันธุพิษณุโลก 2 เปนตน  
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นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุพืชทางการเกษตรชนิดตางๆ ไว ใหสามารถปรับปรุงพันธุพืชใหมี
ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในประเทศไทยได เชนที่ สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 
จังหวัดนครราชสีมา เปนตน   

ทําใหพืชอาหารไทยมีชื่อเสียงเปนที่นิยมทั่วโลก และมีเอกลักษณโดดเดน  โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชเปนตระกูล
หญา อยูในวงศ Gramineae หรือ Poaceac วงศยอย Pooideae Tribe Oryzeae สกุล  Oryza แบงเปนสองกลุมคือ  
ขาวปาและขาวปลูก  ระบบนิเวศขาวแบงเปน 4 ระบบนิเวศ ไดแก ระบบนิเวศขาวไร  ระบบนิเวศขาวนาอาศัยน้ําฝน 
ระบบขาวนาชลประทาน ระบบขาวนาน้ําลึกและขาวขึ้นนา  ปจจุบัน ไดมีการรวบรวมสายพันธุขาวไดมากกวา 
24,000 ตัวอยาง แบงออกเปน ขาวพื้นเมืองมากกวา 17,000 ตัวอยาง สายพันธุดี 1,300 ตัวอยาง ตางประเทศ 
3,000 ตัวอยาง ขาวปา 1,000 ตัวอยาง ขาวไทยที่มีหลายสายพันธุ มีรสชาติ ความออนนุม ความเหนียวที่แตกตาง  
ขาวเหนียวมาก ไดแก ขาวเหนียวสันปาตอง ขาวเหนียวอุบล ขาวเหนียวนุม ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ ขาวเจาหอม
คลองหลวง ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี ขาวออนรวนแตไมแข็งไดแก ขาวขาวตาแหง ขาวขาวปากหมอ 148 หรือขาวรวม
และแข็ง ไดแก ขาวเสาไห ขาวเหลืองประทิว ขาวเฉี้ยงพัทลุง  

นอกจากนี้ ยังมีพืชผักพื้นเมืองจากทุกภาคของประเทศไทย มีมากกวา 300 ชนิด ทําใหคนไทยสามารถเลือก

รับประทานไดตามรสนิยม ตามฤดูกาล และตามความตองการของรางกาย มี เครื่องเทศ จากพืชไมนอยกวา 50 

ชนิด มีน้ํามันหอมระเหยซึ่งใหกล่ินและรสชาติที่บงบอกความเปนอาหารไทย เครื่องเทศแหง เชน พริกไทย ขิง เรว 

กระวาน กานพลู ขมิ้น เปนตน 

สวนผลไม ซึ่งเปนสินคาสงออกของประเทศอีกชนิดหนึ่ง พบมีประมาณ 400 ชนิด เปนไมปลูกประมาณ 120 ชนิด 
ไมปาประมาณ 280 ชนิด และมีความแตกตางหลากหลายตามฤดูกาล ไมผลเศรษฐกิจ เชน ลองกอง กลวย ทุเรียน
ซึ่งมีไมนอยกวา 10 พันธุ มะมวง ลําไย และมังคุด เปนตน 

• ดานการแพทย  
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพร มีมากกวา 2,000 ชนิด มาใชทํายาทั้งแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ ดวย 
ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานที่ไดสืบทอดและสั่งสมมา ทําใหพืชสมุนไพรตาง ๆ ถูกเก็บจากปานํามาใชกันอยาง
ตอเนื่อง บางสวนไดถูกนํามาเพาะปลูก  เพื่อเพิ่มผลผลิตและสะดวกในการใช  เชน ขิง รางจืด หญาปกกิ่ง เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีการนําพืชมาสกัดเอาสารสําคัญภายในตนพืชเพื่อนํามาใชประโยชนทางการแพทยดวย เชน เปลา
นอยมีสารเปลาโนทอล (Planotol) ซึ่งสามารถนํามาใชรักษาโรคกระเพาะและลําไส ดองดึงมีสารโคลชิซีน 
(Colchicine) ซึ่งสามารถใชรักษาโรคไขขอเสบ และมะเร็ง เปนตน 

• ดานอุตสาหกรรม  

พืชและสัตวหลายชนิดถูกนํามาใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรมหลายประการ เชน การใชน้ํามันจากพืชพวกปาลม 
น้ํามันสบูดํา และละหุง มาผลิตเปนน้ํามันเชื้อเพลิง การใชเสนใยพืชและสัตวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เชน ฝาย ปอ 
ไหม ขนสัตวตาง ๆ เปนตน นอกจากการใชประโยชนจากพืชและสัตวแลว ยังมีการใชประโยชนจากจุลินทรียตางๆ 
ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เพื่อเปนแหลงผลิตสารสําคัญตางๆ ในเชิงอุตสาหกรรมดวย เชน การใชยีสตใน
การผลิตแอลกอฮอล การใชแบคทีเรียในการผลิตนมเปรี้ยว เปนตน 
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• ดานสังคมและวัฒนธรรม   

ไดมีการรวบรวมไววามีวัฒนธรรมประเพณีไทยอยางนอย 25 ประเพณี ความเชื่อทางวัฒนธรรมอยางนอย 40 เร่ือง 
ที่ไดแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย  เกี่ยวพันกับการใชประโยชนพืชพรรณ
อยางนอย 200 ชนิด สําหรับประเพณีสําคัญๆ ไดแก 

- พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพระราชพิธีที่แสดงถึงการเริ่มตนฤดูทํานา ซึ่ง
เสริมสรางขวัญกําลังใจและสิริมงคลแกเกษตรกรไทย พระราชพิธีนี้ใชพืชพรรณอยางนอย 20 ชนิด เชน 
ขาวเปลือก ขาวโพด  ถั่วเขียว  งาดํา  หญาขน   เปนตน  

- ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีปใหมไทยซึ่งนับตามจันทรคติ มีขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกป ใน
ภาคเหนือประเพณีนี้ใชสวนประกอบของพืชพรรณอยางนอย 25 ชนิด เชน ดอกมะลิลา ฝกสมปอย น้ําขมิ้น  
ดอกสารถี ดอกคําฝอย เปนตน 

- พิธีไหวครู มีการใชดอกมะเขือ ดอกเข็ม และหญาแพรก เพื่อเปนตัวแทนของความฉลาดและแตกฉาน 
และดอกมะลิ ซึ่งเปนตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความกตัญู มีกล่ินหอมแทนความกาวหนาในการงาน มี
ชื่อเสียงขจรไกล 

- พิธีแตงงาน มีการใชตนกลวย ตนออย ผลมะพราว สมโอ และอื่นๆ ซึ่งลวนมีความหมายแทนความเปนสิริ
มงคลใหกับการเริ่มตนของคูบาวสาว ฯลฯ 

จะเห็นไดวา ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยความหลากหลายทางชีวภาพมาแตโบราณกาล   ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดมีสวนสนับสนุนค้ําจุนใหวิถีชีวิตของคนไทยใหดําเนินไปโดยสมบูรณ พูนสุข มีอาหารความหลากหลายใน
รูปแบบ กล่ินและรส ปรากฏในยาพื้นบานหลายชนิด ทั้งที่ใชรักษาโรคภัยไขเจ็บและใชบํารุงรักษาสุขภาพอนามัย มี
เครื่องใชไมสอยที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต รวมถึงความหลากหลายทางประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมาจน
ปจจุบัน 

• สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ 

สืบเนื่องจากการผลิตที่มุงเนนการเกษตรเชิงพาณิชยเพื่อการสงออก รูปแบบการเกษตรจึงปรับเปล่ียนมาทําเกษตร 
เชิงเดี่ยว มีการใชปุยเคมีและสารเคมีเพิ่มขึ้นอยางมาก กอเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ทางการเกษตรมาอยางตอเนื่อง 

แมวาการสงเสริมเกษตรแผนใหมจะประสบผลในการเพิ่มผลผลิต แตก็ไดทําใหความหลากหลายของพันธุพืช พันธุ
สัตวลดลงไปดวย อีกทั้งยังสงผลตอความสูญเสียชนิดพันธุตางๆ และเมื่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลงยอมทํา
ใหความมั่นคงทางอาหารลดลง ขณะที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้น มีตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา การ
เปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพสงผลตอการลดลงของความยั่งยืนและผลผลิตในไรนา นอกจากนี้ การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีสวนในการลดทรัพยากรที่สําคัญตอการปรับตัวในอนาคต  

การเสื่อมสลายของสมดุลในระบบนิเวศ จะนําสูการเติบโตและระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืช รวมถึงอาการดื้อ
ยา ทําใหเกษตรกรตองเพิ่มปริมาณการฉีดยาหรือใชยาที่แรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเปนการทําลายระบบนิเวศและตัดวงจร
การเจริญเติบโตของแมลงที่เปนประโยชนในระบบนิเวศ การสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยของพืชและสัตว ความ 
อุดมสมบูรณและความรู การขยายตัวของการทําเกษตรเชิงเดี่ยวทําใหถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ตางๆในโลกลดลง 
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ไมวาจะเปนพื้นที่ปาเขตรอน ทุงหญา พื้นที่ชุมน้ํา ความตองการอาหารในทศวรรษหนาจะกอใหเกิดการขยายพื้นที่
การผลิตและสงผลตอ ความสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้น การปรับระบบที่เอื้อตอธรรมชาติจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อตอบสนอง
ตอความตอง การอาหารของประชากรที่เพิ่มขึ้น แนวโนมของภาคการเกษตรในอนาคตที่มุงเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ในพื้นที่ขนาดใหญ รวมทั้งการใชสารเคมีทางการเกษตร จะทําลายถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ทําลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่กําลังลดนอยถอยลง  

ที่ผานมา การศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร ไดพยายามรวบรวมและระบุจํานวนที่
แทจริงของชนิดพันธุพืชของประเทศไทย แตก็ยังไมมีการศกึษาที่ชัดเจน เนื่องจากฐานขอมูลพรรณพืชของไทยยังไม
มีความสมบูรณมากพอ  ยงัไมทั่วถึงในหลายพื้นที่ และสวนใหญเปนการสํารวจเบื้องตน เฉพาะพื้นทีใ่ดพื้นที่หนึ่ง   
และสวนใหญมกัเปนการเก็บรวบรวมขอมูลชนิดพันธุของพืชเศรษฐกิจเปนหลัก 

มีขอมูลกรณีการศึกษาอยางงายในการสํารวจแปลงเกษตรขนาดเล็กเพื่อดูความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตร

ของประสิทธิ์ (2543) พบวามคีวามแตกตางในระบบนิเวศยอยๆ ดังนี้ 

- นิเวศของขาวโพดหวาน  ไมมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะใชพนัธุเดียว สภาพแวดลอมชอบฤดู

แลง อาศัยชลประทาน ดินรวนปนทราย  แหลงอาหารหลัก N-P-K และธาตุอาหารรอง ไดแก Zn  Cu และ  

Fe  พบส่ิงมีชีวติที่รวมในระบบนิเวศ ไดแก  แมลงหางหนีบ  ดวงเตาทอง  หนอนเจาะฝก  ผ้ึง  วชัพืช  มี

จุลินทรียดิน ไดแก  เชื้อรา  Exerobilum  turcicum และแบคทีเรีย 

- นิเวศเกษตรทฤษฎีใหม พื้นที่เกษตรประกอบดวยการปลูกพืชไร  ขาว ปลา ผักสวนครัว  ไมผล  กลวย  

หมู  ววั  ควาย  สภาพแวดลอม  ฤดูแลง  ฤดูฝน  ฤดูปลายฝน  ดินรวนปนทราย  อาหาร ไดแก  ปุยเคม ี ปุย

หมัก  ปุยคอก และปุยน้ําหมักชีวภาพ จุลินทรีย  ไดแก  เชื้อรา  แบคทีเรีย  และยีสต   

อยางไรก็ตาม เคยมีการระบุไวในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ที่ตีพิมพเผยแพร
ระบุวามีพืชประมาณรอยละ 45 ของจํานวนพรรณพืชที่มีทอลําเลียง (Vascular plant) ทั้งหมดของประเทศไทย
ประมาณ 10,000 ชนิด  

ในระหวางทศวรรษที่ผานมา IUCN (2548) พบวามีการสํารวจพรรณพฤกษชาติแบบถี่ถวน และมีการเฝาติดตาม
ศึกษาการออกดอก-ผลของพืชตามฤดูกาล จะพบพืชชนิดใหมของโลก และชนิดที่พบครั้งแรกของประเทศอยูเสมอ 
ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ตั้งของประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้น อุดมไปดวยถิ่นที่อยู หรือแหลงนิเวศ (Habitat) อัน
หลากหลาย พรรณพืชที่มีสถานภาพเปนพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย จัดอยูในระดับที่มีความเสี่ยงสูง
ในสถานภาพพืชที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) หรือพืชที่ใกลสูญพันธุ (Endangered)  

• ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปจจุบันพบวามีการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในอัตรารวดเร็วเปน
หลายพันเทาเมื่อเทียบกับอดีต โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา นักวิชาการไดประเมินอัตราการสูญพันธุของ
ส่ิงมีชีวิตวันละ 1 ชนิดในระยะกอนป 2513 ชั่วโมงละ 1 ชนิด และในป 2523 และ 3 ชนิดในทุกๆ ชั่วโมงในป 2538 
เปนตนไป ดังนั้น กอนสิ้นศตวรรษที่ 20 จะมีการสูญพันธุไมนอยกวารอยละ 20-50 ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่มีอยูในโลก 
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สาเหตุที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ อันเนื่องมาจากมนุษยมี 3 ทางดวยกัน ไดแก  
(1) การใชประโยชนมากเกินไป   
(2) การทําลายแหลงที่อยูอาศัย   
(3) การนําพืชพันธุตางถิ่นเขามา  สงผลใหเปนปจจัยที่ผลักดันใหพันธุพืชเขาสูสภาวะใกลสูญพันธุ 

หลายๆ ครั้ง เราไดทําลายองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอยางรูเทาไมถึงการณ การพัฒนาพันธุพืช
ทางการเกษตรของนักวิชาการในชวงป 2493-2503 ที่เรียกวา “การปฏิวัติเขียว” (Green revolution) ไดทําใหมีการ
สรางสายพันธุพืชใหมมากมายที่ใหผลผลิตสูง แตใชพื้นที่ในการเพาะปลูกเพียงเล็กนอย ชวยใหประเทศตางๆ 
สามารถสรางผลผลิตทางการเกษตรไดเพียงพอแกความตองการของประชาการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  แตการ
สงเสริมใหเกษตรกรนําเอาสายพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงนี้มาเพาะปลูก ไดทําใหเกษตรกรจํานวนมากละทิ้งสายพันธุ
พืชทางการเกษตรดั้งเดิม จนกระทั่งสายพันธุพื้นเมืองสูญหายไปเปนจํานวนมาก เกษตรกรในประเทศอินโดนีเซียได
ละทิ้งการปลูกพันธุขาวดั้งเดิมและทําใหขาวกวา 1,500 สายพันธุสูญพันธุไป 

นอกจากนี้  การที่เกษตรกรเลิกปลูกสายพันธุเกาและหันไปปลูกพันธุที่ใหผลผลิตสูงเหมือนๆ กัน เกือบทั้งหมด ทําให
พืชที่ปลูกมีความสม่ําเสมอทางพันธุกรรม (Genetically uniform) คือไมมีความหลากหลาย และมีความออนแอทาง
พันธุกรรม (Genetic vulnerable) สูง จึงมีโอกาสที่จะถูกทําลายโดยศัตรูพืช และสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงได
งาย ดังที่เกิดขึ้นกับไรมันสําปะหลังในประเทศไอรแลนดในป 2389 ซึ่งทําใหผูคนอดอยาก ประชาชนจํานวนมากตอง
อพยพไปสูทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เทากับเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการระบาดของโรคและแมลง เปนการทําลายพืชที่ปลูก สงผล
ตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่ตองพึ่งพาพืชชนิดเดียว นอกจากนี้ยังมีผลทําใหอินทรียวัตถุในดินลดลงดวย 
ขณะที่แมลงที่เปนประโยชนและเชื้อราชนิดตางๆ จะถูกทําลายสูญหายไปเนื่องจาก การใชสารเคมีจํานวนมหาศาล 
ซึ่งแนนอนทําใหผลผลิตพืชเชิงเดี่ยวมีปริมาณลดลง เมื่อประสบปญหาโรคและแมลงระบาด ความสูญเสียดังกลาวนี้ 
เมื่อผสมผสานกับระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยางตอเนื่อง  ยิ่งเปนการเพิ่มความเสี่ยงและการลดลงของผลผลิต ยิ่ง
ไปกวานั้น  แมลงที่เปนประโยชนนานาชนิดที่ชวยในการผสมเกสร ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และชวยควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ก็ถูกทําลายจากการใชสารเคมีฉีดพน รวมท้ังเชื้อราและไมคอไรซาที่อาศัยอยูตามรากพืช ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการดูดซับอาหารและน้ําก็ถูกทําลายไปพรอมๆ กัน 

2.4 นโยบายและกลไกการบริหารจัดการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีผลตอความมั่นคงทางอาหารและมีผลตอ
คุณภาพชีวิตของมนุษยและธรรมชาติ  จึงมีความเกี่ยวของกับนโยบายและกลไกการจัดการหลายภาคสวน 
โดยเฉพาะภาคปาไม ภาคการเกษตร ภาคการประมง ภาคพลังงาน การคมนาคมขนสง การวางผังเมือง ที่ลวนสงผล
กระทบตอการดําเนินกิจกรรมในปจจุบันและการกําหนดทิศทางภาคเกษตรในอนาคต  ผานเกษตรกรในฐานะผูผลิต 
ผูบริโภค บริษัทเอกชน อันสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศของทองถิ่นทั้งโดยตรงและโดยออม นอกจากนี้ ยังมี
ความเกี่ยวของทั้งกลไกภายในประเทศและระหวางประเทศ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ถือเปนนโยบาย
ภายในประเทศที่สําคัญ ที่มีผลตอการพัฒนาอันจะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย
ตางๆ  ไดแก นโยบายและแผนการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรทองถิ่น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2550–2554 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

สวนกลไกการจัดการที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีผลในอนาคต ไดแก เขตการคาเสรี ( FTA-Free Trade Area) ความตกลง
อาเซียนวาดวยการอนุรักษาธรรมชาติ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายตางๆ ของประเทศอีกหลายฉบับ   

• นโยบายประเทศ  

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 56 และ 79 ระบุถึงสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ
และชุมชนในการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
กําหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  

มาตรา 83 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไก
ตลาด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  การคุมครองและรักษา
ผลประโยชนเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิด
มูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และมาตรา 84 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจดวยการ
จัดตั้งองคกรการเกษตรและสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาการเกษตร 

กลไกการบริการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร 

รัฐธรรมนูญฯ 2550 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

- แผนและยุทธศาสตร
การพัฒนาตางๆ  

- กฎหมาย 

- ระเบียบ 

- มติ ครม. 
- ฯลฯ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- สํานักสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
- สํานักงานงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช 

- กรมปาไม 
- สํานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว 
- กรมชลประทาน 
- สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ 

- สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตร 

พึ่งตนเองได  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
เอื้อประโยชนตอสังคม 

   แนวคิด “เกษตรยั่งยืน” 

แนวคิด “อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ใชประโยชนอยางยั่งยืน 
เขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม” 

มาตรการระหวางประเทศ: IFAO, 
ASEAN Agreement, CBD, CITES, 
CPB, PPC, ITPGRFA, CHN,  FTA, 
ฯลฯ 
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดเปาหมายดานการเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจมาตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดใหใชระบบเกษตรยั่งยืนเปนแนวทางการพัฒนา
อาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการตอเนื่อง 
ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ไดเปล่ียนเปาหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนสัดสวนภาค
การผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15 ภายในป 2554 และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  

ปจจุบัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ยังคงยึดหลักการเดิมและเพิ่มเติมเร่ืองของสังคมที่อยูรวมกันอยาง
มีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- นโยบายดานการเกษตร  การขยายตัวของภาคเกษตรแปรผันตามนโยบายของรัฐมาโดยตลอด เมื่อรัฐบาลได
ใหสินเชื่อผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) มาตั้งแตป 2511 และขยายอยางรวดเร็ว สงผลให
สินคาจําพวกปุยและปจจัยการผลิตตางๆ ขยายตัวตามไปดวย   นโยบายดานการชลประทาน ไดทําใหมีการ
ขยายพื้นที่และเพิ่มรอบการผลิตไดมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมพืชเศรษฐกิจในชวงเวลาตางๆ ทําให
เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพันธุพืช อยางเมื่อไมกี่ปมานี้ ไดมีการริเร่ิมนโยบายสงเสริมการปลูกยางพารา 1 ลาน
ไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขยายพื้นที่ในภาคเหนือ 1.5 แสนไร  

นโยบายการประกันรายไดเกษตรกร โดยการประกันราคาพืชผล เชน ขาวนาป และขาวโพดเลี้ยงสัตว และการ
ประกันภัยพืชผลนํารองกับขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมถึง การจัดการที่ดินภาครัฐและโฉนดชุมชนเพื่อแกปญหาเรื่องที่
ทํากินใหกับเกษตรกร  ก็ขับเคลื่อนใหมีการขยายพื้นที่ปลูกพืชตางๆ 

ปจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดานการเกษตรไว “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และตองสรางรายไดใหกับแผนดิน” เนนสงเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุน
เกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับความตองการของตลาด มีมาตรฐานตอผูบริโภค วิจัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตร เนนการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยไดจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ.2555-2559 ที่
มิไดมีการอางถึงความหลากหลายทางชีวภาพเลยแตอยางใด 

- แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 ใหความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สอดคลองและตอยอดจากแผนพัฒนาฉบับกอน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ยั่งยืน ไดแก  การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การระวังไวกอน ผูกอมลพิษเปนผูจาย ความเปนหุนสวนของรัฐ
กับเอกชน ธรรมาภิบาล  โดยกําหนดเปาประสงคและยุทธศาสตรแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม กลาวคือ 
การปรับฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น การอนุรักษ ฟนฟูแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  สรางธรรมภิบาลส่ิงแวดลอม การสรางคุณภาพ
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ส่ิงแวดลอมที่ดีกับประชาชนในทุกระดับ สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และการพัฒนาคนและสังคมที่มีสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

- นโยบายและแผนการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรทองถิ่น มีความชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจากการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งตอมาไดมีการบัญญัติ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของตามมา สงผลใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) มีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง  

• มาตรการระหวางประเทศ  
ปจจุบัน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) นับเปนหนวยงานที่มีบทบาทเปนผูนําในการ
ดําเนินงานเพื่ออนุรักษและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศเกษตร ผานความตกลง
ระหวางประเทศ และขอปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของและการดําเนินงานรวมกับหนวยงานพันธมิตรทั่วโลก โดยมีขอตกลง
ระหวางประเทศในระดับตางๆ ที่ภาคีสมาชิกยึดถือและปฏิบัติรวมกัน เพื่อคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่เปน
อาหารของมนุษยตลอดจนพืชที่ใชในการเกษตรชนิดอื่นๆ  นอกจากนี้ ยังมีขอตกลงระหวางประเทศที่คุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยรวมซึ่งมีผลตอภาคการเกษตรดวย   

- อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD: Convention of Biological Diversity) เปนกลไก
ระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในดาน (1) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  (2) การใชประโยชน
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  (3) การแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม  โดยประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกลําดับที่ 18 มีผลเมื่อ 29 
มกราคม 2547  มีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยประสานงานกลาง
ระดับชาติของอนุสัญญาฯ มีหนาที่ในการประสานและดําเนินการเพื่อใหมีการอนุวัตตามอนุสัญญาฯ นี้ 

ตอมา ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2011-2020  (แผน
ไอจิ) จากการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP10) ในเดือนตุลาคม 2553 ประกอบดวยเปาประสงค 5 ขอ 
เปาหมาย 20 ขอ ที่ตองใหภาคีสมาชิกดําเนินการใหบรรลุ ซึ่งอาจใชเปนกรอบดําเนินงานหรือการวิจัยเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติอยางเรงดวนในการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ใหระบบนิเวศมีความยืดหยุน 
และยังคงใหบริการที่สําคัญไดตอไป  

- อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES: The 
Convention on International Trade in Endangered Spices of Wild Fauna and Flora) คณะกรรมการไซเตส
ประจําประเทศไทยแตงตั้งโดยกระทรวงเกษตร โดยกรมปาไมรับผิดชอบสัตวปา กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 
พืชปา  กรมประมงรับผิดชอบสัตวน้ํา  การคาสัตวปา พืชปาและผลิตภัณฑ ระหวางประเทศ จะถูกควบคุมโดย
ระบบใบอนุญาต นําเขา สงออก นําผาน สงกลับออกไป ชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาที่อนุสัญญาควบคุมตาม
ทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย 

- พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (CPB: Cartagena Protocol on Biosafty) เปนพิธีสาร
ภายใตอนุสัญญาวา ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเปนความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันตาม 
กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ปจจุบันมีภาคี 147 
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ประเทศ (มิถุนายน 2551)  ใหมีระดับการปองกนที่เพียงพอในการเคลื่อนยายดูแล และใชประโยชนส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่อาจมีผลกระทบที่ไมเอื้ออํานวยตอการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังยืนอยางปลอดภัย คํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยมนุษย 
ครอบคลุม การเคลื่อนยายขามแดนการสงผาน การดูแล และการใชประโยชนส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจมี
ผลกระทบที่ไมเอื้ออํานวยตอการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  

สวนมาตรการระหวางประเทศที่มีความสําคัญอื่นๆ  ไดแก 

- เขตการคาเสรี (FTA: Free Trade Area) คือการรวมกลุมเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวาง
กันภายในกลุมลงเปน 0% ครอบคลุมรายการสินคาที่คาขายระหวางกันใหมากพอ และใชอัตราภาษีที่สูงกวา
ประเทศนอกกลุม แมวาปจจุบันความตกลงการคาเสรี FTA มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายมิติมากขึ้น เชน  เร่ือง
การคาบริการ การลงทุน ส่ิงแวดลอม แรงงาน การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพยสินทางปญญา สิทธิมนุษยชน เปนตน  แต
ทั้งนี้ ประเด็น FTA  ยังไมมีขอกําหนดวาดวยเรื่องความหลากหลายที่ชัดเจนทางความหลากหลายทางชีวภาพเปน
การเฉพาะ แตมีเนื้อหาการเจรจาที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องในภาคการเกษตรในการลดการอุดหนุนและเรื่องการปรับลด
ภาษีศุลกากรที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดานทรัพยสินทางปญญาในการขยาย
ความคุมครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดานการคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทย รวมถึงการเปดเสรีสินคาส่ิงมีชีวิตการตัดแตงพันธุกรรม มาตรการทางดานการคาที่อาจสงผล
กระทบตอเทคโนโลยีชีวภาพ สินคาและพืช GMOs เปนตน  

- ความตกลงอาเซียนวาดวยการอนุรักษธรรมชาติ (The ASEAN Agreement on the Conservation of 
Nature and Natural Resources 1985) สืบเนื่องจากสิ่งแวดลอมของภูมิภาค ASEAN ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของสภาพแวดลอมทางชีวภาพ กายภาพ และสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
ภาคีจักตองกําหนดใหมีกฎหมายในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงการให
ความรูส่ิงแวดลอม ปฏิบัติการตามโครงการสิ่งแวดลอมอาเซียน พรอมแนวทางปฏิบัติครอบคลุมหลักการทั่วไป
ของการอนุรักษและการพัฒนา การอนุรักษชนิดพันธุและระบบนิเวศ การอนุรักษขบวนการนิเวศวิทยา การ
ดําเนินการวางแผนสิ่งแวดลอม และการดําเนินการสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ ยังมีมติสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติ ประกาศให คศ. 2011-2020 เปนทศวรรษแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของสหประชาชาติ และกระตุนใหทุกประเทศมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อลดอัตราการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกใหไดภายในป 2020  

• กฎหมายและระเบียบตางๆ  
- พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไดกําหนดใหมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อที่จะไดมีการคุมครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (habitat) ของ
พืชและสัตว ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามเก็บหา นําไมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นออกไป หามนําสัตว
ออกไปหรือทําอันตรายแกสัตว หามเก็บหา นําออกกลวยไม หามเก็บหรือทําอันตรายดอกไม ใบไมหรือผลไม 
หามดําเนินกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน 
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- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คือการคุมครอง
พันธุพืชจากศัตรูพืชที่จะนําเขามาจากตางประเทศ กําหนดวัตถุส่ิงตองหาม ส่ิงที่ตองกําจัด ส่ิงไมตองหาม  
ตลอดจนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ืองกําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหงที่กําหนดเปนส่ิง
ตองหาม กําหนดใหพืชที่ไดรับการตัดตอพันธุกรรม ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพเปนสิ่งตองหาม ซึ่งการ
นําเขา หรือนําผานตองไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตเฉพาะเพื่อการทดลองหรือวิจัย 

- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หามมิใหบุคคลใดทําไม เก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ 
เวนไวแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ นอกจากนั้น หากเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวน
แหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม ของปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น สามารถกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

- พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509  กําหนดใหมีการปองกันและควบคุมสัตวสงวนพันธุเพื่อใชทํา
พันธุ หามตอน หามฆา หรือสงสัตวสงวนพันธุออกนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาต 

- พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 และ 2535 เพื่อคุมครองใหเกษตรกรไดใชพันธุพืชที่ดี ตรงตามพันธุและ
มีคุณภาพดี  กําหนดใหมีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม กําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตแจงชนิดชื่อพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม ชนิดและอัตราสวน
ของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมและกําหนดวัตถุหรือส่ิงที่เปนศัตรูพืชซึ่งหามใช 
หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุควบคุมและสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุและหามมิใหผูใด
รวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา เวนแตไดรับใบอนุญาต การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
บทบัญญัติมาตรานี้ 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติอันโดดเดน พิเศษเฉพาะ หรืออันอาจถูกทําลายไดงาย เปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองมี
การจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุมครองตามที่เหมาะสมแกสภาพของพื้นที่ 

- พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ใหความคุมครองแกพันธุพืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
และพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปา โดยกําหนดใหมีการขออนุญาตและทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน 
ในกรณีที่เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชนั้นหรือสวนใดของพันธุพืชไปใชเพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง 
และวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา 

- พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 ควบคุมการ
นําเขาและสงออก โดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง ตั้งแตป 
พ.ศ. 2517 เปนตนมา ไดกําหนดรายชื่อสัตวปา ซากสัตวปา ปลาทะเลสวยงาม 400 ชนิด สัตวน้ําอื่น ๆ 258 
รายการ เปนสินคาที่ตองขออนุญาตนําออกนอกประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตตามกําหนดในกฎกระทรวง 
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นอกจากนั้น  ยังมี มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ อันเปนคําส่ังการในทางบริหารซึ่งเปนผลการพิจารณาตัดสินใจ 
เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการหรือถือปฏิบัติ และนํามากําหนดเปน
กรอบแผนงาน/โครงการ และมีผลทางปฏิบัติที่ชัดเจน เชน คํารับรองวาดวยความมั่นคงดานอาหาร อนุมัติ
งบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ และผูไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอยางรายแรงไดรับการพักชําระหนี้เปนเวลา 3 ป เปนตน 

• หนวยงานและโครงการสําคัญที่เกีย่วของ 

ในการคุมครองและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน    มีหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  นอกจากนี้ ยังมีองคกรอิสระ
ตางๆ และสถาบันการศึกษาไดใหความสนใจ โดยมีการดําเนินงานในลักษณะตางๆ ไดแก การกําหนดนโยบาย การ
วิจัยและพัฒนา การสงเสริมการปฏิบัติในระดับพื้นที่  การเผยแพรประชาสัมพันธและอื่นๆ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ปจจุบัน หนวยงานตางๆ เหลานั้น มีการดําเนินงานโครงการสําคัญๆ ไดแก โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเปนแหลงรวบรวมพืช
ใหญ   โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศการเกษตร (Agro biodiversity) โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรรวมกับโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม (Sustainable Agriculture 
for Environment- SAFE) เพื่อรักษาแหลงพื้นที่ที่ไดสรางความมั่นคงใหกับวิถีชีวิต (livelihood security) ของ
เกษตรกร โครงการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อการวิเคราะหกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย  ศึกษาองคความรูและการใชงานดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และถอดบทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ พรอมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดทําฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ  ดวยความรวมมือของ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก รวมจัดการขอมูลดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสรางฐานขอมูลรวมของพืช สัตว จุลินทรีย เปนประโยชนตอการวางแผนงานและนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพขอตกลงความรวมมือการจัดการขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ   

นอกจากนั้น ยังมีกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Clearing-House Mechanism) ดําเนินงานตามมาตรา 18 
วรรค 3 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสงเสริมและเอื้ออํานวยความรวมมือทางวิชาการ
และวิทยาศาสตรระหวางภาคี รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนกลไกการเผยแพรขอมูลพื้นฐานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งอยูในการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จากการทบทวนนโยบายและแผนตางๆ ที่มีอยู พบวา แมบางนโยบายของประเทศไดกลาวถึงและชี้นําใหมีการ
จัดทําแผนการจัดการที่คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ  แตก็พบวา แผนการจัดการที่เกี่ยวของยังขาดการชี้นํา
ใหเกิดการปฏิบัติ แมจะมีโครงการตางๆ ดําเนินงานอยู ก็ยังนอยเกินไปท่ีจะสรางการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมาย 
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• ทิศทางการจัดการในอนาคต 

ในอนาคต ยังมีโอกาสและความทาทายที่สําคัญ และสงผลกระทบตอความหลากหลายและระบบนิเวศเกษตร อีก
หลายประการ   

การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องการลดลงของเกษตรกรรายยอย การที่คนหนุมสาวละทิ้งภาค
เกษตร ปญหาตนทุนการผลิตสูงขึ้น ภาคเกษตรกําลังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูงขึ้น จากราคาพลังงานมี
แนวโนมสูงขึ้นและแนวโนมการมีบทบาทมากขึ้นของบรรษัทขามชาติ ดานอาหารและการนําเขาพืชอาหารเมื่อขาด
แคลน การคาเกษตรที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค การคาในบริบทภูมิภาค เชน Contract farming เปนตน และยังมี
แนวโนมจะกีดกันการคามากขึ้น โดยใชมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี ดังจะเห็นไดจากจํานวนขอพิพาทที่ฟองรองใน
องคกรการคาโลกขอพิพาทนี้มีทั้งระหวางประเทศพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนาและขอพิพาทระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาดวยกัน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังแนวโนมการผูกขาดดานอาหาร และทรัพยากรพันธุกรรมมีเพิ่มมาก
ขึ้น การติดตามนโยบาย และการสรางพื้นที่ทางสังคมของเกษตรกรรายยอย เปนเรื่องตองดําเนินการควบคูกัน 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  ที่ทําใหเกิดความแปรปรวนของอากาศจะกระทบพืชบางชนิดในบางพื้นที่ เชน 
ขาวในเขตชลประทานจะไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด ผลผลิตอาจลดลง 20-30% มันสําปะหลังจะไมไดรับผลกระทบ 
แตผลผลิตออยอาจเพิ่มขึ้น 10% ผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาฐานทรัพยากร
อาหาร และการรุกของพืชพลังงาน ฯลฯ อาจจําเปนตองพัฒนาพลังงานชีวภาพของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หรือมี
แผนจากชุมชนในเรื่องพลังงานชุมชนกับเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการศึกษาหรือมีแผนรับมือกับปญหาผลกระทบ
ตอชุมชนเกษตรกรรมอันเนื่องจากปญหาโลกรอน 

ความมั่นคงทางอาหาร เปนประเด็นที่กําลังจะกลายเปนปญหาสําหรับสังคมไทย จากการเปลี่ยนแปลงวิถี
เกษตรกรรม จํานวนเกษตรกรรายยอยลดลง เทคโนโลยีเขามาแทนที่ เกษตรกรจํานวนมากไมไดทําเกษตร เกษตรกร
ไมไดมีชีวิตอยูบนฐานเศรษฐกิจชาวนา ปญหาความมั่นคงทางอาหารมิไดมีปญหาเฉพาะตอชมุชนชาวนา และจะ
สงผลกระทบตอประชากรทั้งประเทศ อันเนื่องจากผลกระทบจากการคาเสรี และปญหาพลังงาน ความมั่นคงทาง
อาหาร เกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิเกษตรกรและชุมชนกับฐานทรัพยากรอาหาร รวมทั้งกับผูบริโภคโดยรวม เครือขาย
จะสรางศักยภาพในการพึ่งตนเองของเกษตรกรอยางเปนจริงไดอยางไร 

แบบแผนการบริโภคและการตลาด การเปล่ียนแปลงของแบบแผนการบริโภค จากการเพิ่มขึ้นของรายไดตอหัว
และประชากรโลกในอนาคต โดยแบบแผนบริโภคทั้งในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงคลายกับแบบแผนบริโภคใน
ตางประเทศ ทําใหผูบริโภคลดการบริโภคอาหารจําพวกแปงมาบริโภคอาหารที่มีมูลคาสูงขึ้น การตลาดและการคาที่
เปนธรรมในมิตทิี่บูรณาการกับการผลิตและการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชน การคิดคนและพัฒนางาน
เกษตรกรรมยั่งยืนตองยกระดับสูประเด็นทางนโยบายเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันตองพัฒนามมุมองในเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม เพื่อทําใหเกิดการแกปญหาเกษตรกรรายยอยในวถิีชีวิตที่เปล่ียนแปลง 

ปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตรได ทั้งในดานบวก
และดานลบ  ปจจัยบางประการคาดการณไดเชน วิถีการผลิต แตปจจัยบางประการยังคาดการณไดไมชัดเจนมาก
นัก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งจําเปนตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพือ่รับมอืและปรบัตัวกับส่ิงที่
อาจจะเกิดขึ้น  
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ความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สงผลใหมีการขยายตัวของแหลงงานเพิ่ม
มากขึ้น  ประชากรอพยพเขามาในเมืองเพิ่มมากขึ้น  ความตองการเครื่องอุปโภค  บริโภคจึงเพิ่มสูงขึ้น  จึงเปนที่มา
ของการขยายตัวของความเปนเมือง 

การใหนิยามของคําวา “เมือง” รัฐบาลของแตละประเทศจะเปนผ ู ใหคํานิยาม  โดยจะพิจารณา 3 องคประกอบ
หลัก  คือ  (1) จํานวนประชากรและความหนาแนน  (2) ความพรอมของสาธารณูปโภค  และ (3) เขตแดนที่มีการ
ปกครองโดยองคกรของรัฐ   

สําหรับประเทศไทยโดยทั่วไปถือวาพื้นที่ในเขตเทศบาลเปนพื้นที่เมือง  สวนพื้นที่นอกเขตเทศบาลเปนพื้นที่ชนบท 
ทั้งนี้ การกําหนดเขตเทศบาลและประเภทของเทศบาลนั้น มีปจจัยหลากหลายมากกวาลักษณะการพัฒนาพื้นที่
และความหนาแนนของประชากร เชน ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานการปกครอง ปจจัยดานการเมือง 
และความมั่นคง  (สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2551) 

จากการขยายตัวของเมือง  ไมเพียงแตประชากรในเมืองจะอยูอยางแออัดมากขึ้นแลวส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  ก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน  เพราะการอยูรวมกันยอมตองมีความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต  และส่ิงแวดลอม  และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูอาศัยในลักษณะของความเปนเมืองแบบนี้เราเรียกวา  ระบบนิเวศเมือง 

3.1  แนวคิดและความหมายระบบนิเวศเมือง 
จากการทบทวนการใหคํานิยามของระบบนิเวศเมือง  พบแนวคิดตางๆ ไมมากนัก  โดยเอกรินทร (2554)  ให
ความหมายของระบบนิเวศเขตเมือง วาหมายถึง พื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิมกับพื้นที่กอสราง ที่เกิดการสรางสรรคหรือ
แปรสภาพทรัพยากรของมนุษยเพื่อประโยชนใชสอยของมนุษยในชุมชนเมือง 

3. ระบบนิเวศเมือง  
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สวน สรณัชฏ (2554) ใหนิยามของนิเวศวิทยาในเขตเมือง วาหมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและ
รวมถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เชน ตึกรามบานชองดวย สองสิ่งนี้แยกออกจากกันไมได 
ความเปนเมืองเกิดขึ้นไดเพราะมีส่ิงที่เกิดขึ้นใหมในสถานที่และสิ่งแวดลอมเดิมๆ นอกจากนี้ในหลายครั้ง ความ
เปนเมืองก็มาพรอมกับส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิต และชนิดพันธุใหมๆ ที่ไมเคยอยูมากอนดวย ความสัมพันธทั้งหลาย
เหลานี้ ไมไดอยูนอกเหนือความเปนระบบนิเวศเลยแมแตนอย หากกลับเปนระบบนิเวศแบบใหมที่มีการพัฒนาไป 

การศึกษานี้ จึงประมวลและสรุปไดวา  นิเวศเมือง  หมายถึง  ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต  และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงไมมีชีวิต เชน  ตึก  อาคารสํานักงาน  สาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในเมือง  ทั้งนี้จากการที่ประชากรไดเขามาอยูในเมืองซึ่งตองสรางที่อยูอาศัย  ถนนหนทาง  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากมาย  รวมถึงการปลอยมลพิษจากการดํารงชีวิตของมนุษย  ส่ิงเหลานี้เองทําใหส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูกอน
ไดรับผลกระทบ  ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดก็จะมีชีวิตอยูรอด  แตหากสิ่งมีชีวิตใดที่ไม
สามารถปรับตัวไดก็จะสูญพันธุไป  ซึ่งความเปนเมืองนี้เองที่สงผลตอความหลากหลายในระบบนิเวศเมือง 

3.2 สถานการณดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
     ของระบบนิเวศเมือง 
สถานการณดานความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมือง ของประเทศไทย  ยังไมมีการศึกษาในภาพรวม
ที่ชัดเจน  แตอยางไรก็ตามองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับการกระจายอํานายในการจัดการดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติบางแหง  ใหความสนใจที่จะศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองของตนเอง  ซึ่ง
สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมืองในพื้นที่ศึกษา    

อยางไรก็ตาม นักวิจัยและหนวยงานตางๆ  ไดสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในกรุงเทพมหานครในแหลง
ตางๆ  ขอนําเสนอไวเปนหลักในการศึกษานี้  

• สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมือง  กรุงเทพมหานคร   

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองมีเพียงไมกี่ชนิด  และความหลากหลายที่พบในเขต
กรุงเทพมหานครสวนใหญมักจะพบบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ  และมีอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากร กทม. 
4.1 ตารางเมตรตอคน ( ณ พฤศจิกายน 2554)   

สําหรับผลความหลากหลายทางชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  รวบรวมไดดังนี้ 

1) ความหลากหลายของพืช 

สํานักงานสวนสาธารณะ  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร การ
ปลูกบํารุงรักษาตนไม สนามหญาในสวนสาธารณะ สวนหยอม เกาะกลาง ทางเทาในถนนสายสําคัญตางๆ และ
สถานที่ที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การตัดแตง ขุดยาย ศัลยกรรมตนไม การขยายพันธุ การประดับตกแตงตนไม 
การตกแตงเมือง กําหนดแนวทางวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบริหารงานสวนสาธารณะ การเพิ่มบริการตางๆ 
ในสวนสาธารณะ เปนศูนยกลางความรูดานวิชาการเกษตร การใหการศึกษาดานพฤกษศาสตร และวิชา
การเกษตรแกสวนราชการอื่น เยาวชนและประชาชนทั่วไปนั้น 
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โดยพันธุไมที่สํานักงานสวนสาธารณะปลูกในแตละสวนสาธารณะ เปนไมยืนตนและไมพุม  อยางไรก็ตามยังไมมี
ขอมูลในเชิงปริมาณของความหลากหลายของพืช   สําหรับชนิดของพืชที่ปลูกในสวนสาธาณะ   ของ
กรุงเทพมหานคร  แสดงไดดังนี้ 

 สวนลุมพินี กระทิง, กระดังงาไทย, กระโดน, กระทุมน้ํา/กานเหลือง, คอรเดีย,  
จันทนกะพอ, ตะเคียนทอง, น้ําเตาตน, บัวสวรรค, พะยูง, มะเกลือ, มะคาแต, 
มะกอก, สารภ,ี เหลืองปรีดียาธร 

 สวนจตุจักร กระดังงาไทย, แกวเจาจอม, คอรเดีย, แคแสด, จัน, ตะเคียนทอง, บุนนาค, 
มะเกลือ, มะขวดิ, มะคาแต, มะตูม, มะพูด, สาละลังกา, หูกระจง,  

เหลืองปรีดียาธร 

 สวนพระนคร   แกวเจาจอม, แคแสด, จัน, พะยอม, มะพลับ, มะพูด, เหลืองปรีดียาธร 

 สวนสราญรมย   กระทิง, กระดังงาไทย, กันเกรา, แกวเจาจอม, คํามอกหลวง, แคแสด, จัน, 
ตะเคียนทอง, ประดูแดง, มะพูด, ยี่เขง, สารภี, สาละลังกา, หูกระจง,  
เหลืองปรีดียาธร 

 สวนธนบุรีรมย   กระดังงาไทย, กระพี้จั่น, แกวเจาจอม, กรรณกิาร, คอรเดีย, แคแสด, จัน, 
เทียนกิ่ง, ปบทอง, ประดูแดง, พะยูง, มะเกลือ, มะขวิด, มะคาแต, มะตูม, 
มะพูด, ลําดวน, ศรีตรัง, สารภี, สาละลังกา 

 สวนหลวง ร.9   กระทิง, กฤษณา, กระดังงาไทย, กระดังงาสงขลา, กระพีจ้ั่น, แกวเจาจอม, 
กรรณิการ, กระโดน, กระทุมน้าํ/กานเหลือง, ขันทองพยาบาท, คอรเดีย,  
คํามอกหลวง, แคนา, แคแสด, จันทนกะพอ, ตะเคียนทอง, ตีนเปดฝร่ัง, 
ตีนเปดทราย, เทียนกิ่ง, บุนนาค, บัวสวรรค, ปบทอง, ประดูแดง, พวงคราม, 
มะพลับ, มะเกลือ, มะกอก, มะพูด, ยี่เขง, แยมปนัง, ลําดวน, ศรีตรัง, สารภี, 
สาละลังกา, สุพรรณิการ, หูกระจง, เหลืองอินเดีย, เหลืองปรีดยีาธร 

 สวนหนองจอก   กันเกรา, คอรเดีย, แคนา, แคแสด, แยมปนัง, สาละลังกา, สุพรรณิการ,  
หูกระจง 

 อุทยานเบญจสริิ   กระดังงาไทย, แกวเจาจอม, กรรณิการ, แคแสด, จัน, บุนนาค, ประดูแดง, 
ศรีตรัง, สาละลังกา, สุพรรณิการ, หูกระจง, เหลืองปรีดียาธร 

 สวนรมณีนาถ   กระดังงาไทย, กระดังงาสงขลา, กันเกรา, จันทนกะพอ, ประดูแดง, พะยอม, 
สารภี, สาละลังกา, หูกระจง, เหลืองปรีดียาธร 

 สวนสันติภาพ กระทิง, กฤษณา, กระดังงาไทย, กระดังงาสงขลา, แคนา, บนุนาค, บัวสวรรค, 
พวงคราม, แยมปนัง, ลําดวน, สารภ ี

 สวนเสรีไทย กระทิง, กระพี้จัน่, กระโดน, คอรเดีย, แคแสด, น้ําเตาตน, บวัสวรรค, ปบทอง, 
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พะยอม, พวงคราม, มะเกลือ, มะคาแต, มะกอก, มะตูม, ลําดวน, ศรีตรัง, 
สุพรรณิการ 

 สวนสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ฯ 

กระทิง, กฤษณา, กันเกรา, กระพี้จั่น, แกวเจาจอม, กระโดน, กระทุมน้ํา
กานเหลือง, ขันทองพยาบาท, คอรเดีย, คํามอกหลวง, ตะเคียนทอง,  
ตีนเปดฝรั่ง, ใบไมสีทอง, บุนนาค, บวัสวรรค, ปบทอง, ประดูแดง, พะยอม, 
พะยูง, พวงคราม, มะพลบั, มะเกลือ, มะขวดิ, มะคาแต, มะกอก, ยี่เขง, แยม
ปนัง, ลําดวน, ศรีตรัง, สารภี, สุพรรณิการ, หูกระจง, เหลืองปรีดียาธร 

 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กันเกรา, กระพีจ้ั่น, กรรณิการ, กระโดน, ขันทองพยาบาท, แคแสด, 
ตะเคียนทอง, บุนนาค, ปบทอง, พะยอม, พะยูง, มะเกลือ, ยี่เขง, ลําดวน, 
ศรีตรัง, สาละลังกา, สุพรรณิการ 

 สวนทวีวนารมย กันเกรา, แคนา, หูกระจง 

 สวนวชิรเบญจทัศ กระพี้จั่น, แคนา, แคแสด, น้ําเตาตน, ปบทอง, ประดูแดง, พวงคราม 

 สวน 50 พรรษามหา
จักรีสิรินธร 

แกวเจาจอม, ประดูแดง, ศรีตรัง, หูกระจง 

 สวนกีฬารามอนิทรา คอรเดีย, บุนนาค, ประดูแดง, มะคาแต, ศรีตรัง, หูกระจง 

 สวนรมณีทุงสีกัน แคนา, แคแสด, ลําดวน, หูกระจง 

2) ความหลากหลายของสัตว 

การวิจัยโดยใชนกเปนตัวชี้วัดสภาพแวดลอมระบบนิเวศพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร  ในป 2544  
(สวัสดิ์, 2524) พบวา  นกเมืองเดนสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 7 ชนิด มีคุณสมบัติทางนิเวศตัวชี้วัด
สภาพแวดลอมสวนสาธารณะ ตามคุณสมบัติทางชีววิทยาของชนิดพันธุนกเมืองเดน คือ มีนิสัยกินเมล็ดธัญพืช
เปนอาหารหลักหรือกินทั้งพืชและแมลง อาศัยอยูรวมกันเปนฝูงหากินตามพื้นทุงโลง เชื่องและทนตอการรบกวน
จากสภาพแวดลอมชุมชนเมืองใหญไดดี และมีการสรางรังวางไขอยางงายไมซับซอน  โดยนกทั้ง 7 ชนิด  ไดแก 
นกพิราบบาน นอกกระจอกบาน นกเอี้ยงสาลิกา นกปรอดสวน นกกางเขนบาน นกตีทอง และนกเอี้ยงหงอน 

นอกจากนี้ ยังพบสัตวกลุมผีเส้ือ ซึ่งไดมีการสํารวจผีเส้ือในเขตกรุงเทพมหานคร  ใน 3 พื้นที่  โดยมีชวงเวลาในการ
สํารวจแตละพื้นที่  ในป 2553  พบดังนี้ 

บริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง    พบผีเส้ือหนอนใบกุมเสนดํา  ขาวแคระ  เณรธรรมดา  ใบรักลายเสือ  
ซึ่งเปนผีเส้ือที่พบมากที่สุดในบริเวณนี้  ชนิดผีเส้ือที่พบปริมาณปานกลางไดแก ผีเส้ือหนอนคูณ  และ
ผีเส้ือหนอนหนามกะทกรก  และชนิดผีเส้ือที่พบปริมาณนอยไดแก  ผีเส้ือหนอนพุดซา  ผีเส้ือตาลหาง-
แหลม  ผีเส้ือหนอนกาฝากธรรมดา  และผีเส้ือหนอนจําปธรรมดา 
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บริเวณแยกถนนพระราม 9-ศรีนครินทร    ผีเส้ือที่พบมาก ไดแก เส้ือขาวแคระ  ผีเส้ือหนอนคูณ   ผีเส้ือ
เณรธรรมดา  และผีเส้ือใบรักลายเสือ  ผีเส้ือที่พบรองลงมาไดแก  ผีเส้ือหนอนใบรักฟา  ผีเส้ือหนอนใบ-
กุมเสนดํา  และผีเส้ือที่พบนอย  ไดแก  ผีเส้ือแพนซีเทา  ผีเส้ือปกไขใหญ  ผีเส้ือใบรักธรรมดา ผีเส้ือ
กะทกรกธรรมดา  ผีเส้ือใบรักฟาแถบกวาง  ผีเส้ือใบรักขีดส้ัน 

บริเวณสวนหลวง ร.9  พบผีเส้ือใบรักลายเสื้อ  ผีเส้ือใบรักฟา  ผีเส้ือหนอนคูณธรรมดา  ผีเส้ือหางติ่ง-
ธรรมดาตัวเมีย  ผีเส้ือหางแคระ  และผีเส้ือแพนซีสีน้ําตาล 

3) ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาไลเคนในเมืองเปนแนวทางหนึ่งที่จะส่ือใหสังคมไดเขาใจและเล็งเห็นคุณประโยชนของธรรมชาติ  การ
สํารวจความหลากหลายของไลเคนในสวนสาธารณะนั้น  นอกจากทําใหรูจักความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูในเมืองเพิ่มขึ้นแลว  ยังเปนการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลมาวางแผนจัดการสภาพแวดลอมใหนาอยูและปลอดภัยได 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะในเขตเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงในป พ.ศ. 
2552  (เวชศาสตร พลเยี่ยม และคณะ) ไดนํามาสูการจัดทําคูมือศึกษาไลเคนในเมือง และใชไลเคนเปนเครื่องมือ 
ชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยทําการสุมเก็บตัวอยางไลเคนจากสวนสาธารณะ 9 แหง คือสวนหลวง ร.9 สวนพระ-
นคร สวนเสรีไทย สวนจตุจักร สวนสมเด็กพระนางเจาสิริกิตติ์ สวนเบญจสิริ สวนรมณีนาถ สวนลุมพินี และ 
สวนธนบุรีรมย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพไลเคนในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร  จากตัวอยางไลเคนทั้งส้ิน 54 
ตัวอยาง จัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานได 27 ชนิด 16 สกุล 9 วงศ ไลเคนที่พบไดสวนมากจัดเปนพวก
ที่มีโครงสรางแทลลัสแบบครัสโตส พบ 22 ชนิดและพบไลเคนแบบโฟลิโอส 5 ชนิด สวนไลเคนพวกที่มี
โครงสรางแบบฟรูทิโคสสํารวจไมพบ โดยมีไลเคนที่พบไดมากที่สุดอยูในวงศ Physciaceae พบ 5 สกุล 7 
ชนิด รองลงมาคือวงศ Graphidaceae พบ 3 สกุล 4 ชนิด  วงศ Trypetheliaceae  พบ 2 สกุล 3  ชนิด 
วงศ Arthoniaceae,  Bacidiaceae  และ Pyrenulaceae พบวงศละ 1 สกุล 3 ชนิด  วงศ 
Lecanoraceae พบ 1 สกุล 2 ชนิด  สวนวงศ Caloplacaceae และ Chrysothricaceae พบวงศละ 1 
สกุล 1 ชนิด  

- การแพรกระจายของไลเคนในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร  ไลเคนที่สํารวจพบมีการแพรกระจาย
ตางกันในสวนสาธารณะ  ชนิดที่มีการแพรกระจายไดดีที่สุด คือ Anthracothecium subglobosum และ 
Pyxine cocoes โดยพบไดทุกสวนสาธารณะ รองลงมาไดแก Trypethelium eluteriae พบใน 8 สวน 
Dirinaria applanata พบใน 6 สวน  นอกจากนี้มีไลเคนชนิดที่แพรกระจายไดนอยในสวนสาธารณะ 
ไดแก Physcia BK.1, Bacidia alutaceae, Pyxine katendii และ Lecanora hybocarpa พบไดใน 3 
สวน สวนไลเคนชนิดอื่นๆ พบนอยมาก เพียง 1-2 สวนเทานั้น  ซึ่งสวนธนบุรีรมยพบไลเคนไดมากที่สุด 
คือ 27 ชนิด รองลงมาคือสวนหลวง ร.9 พบ 18 ชนิด สวนสวนอื่นๆ พบนอยกวา 6 ชนิด โดยมีสวนรมณี-
นาถพบไดนอยที่สุดเพียง 2 ชนิด 
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เวชศาสตร พลเยี่ยมและคณะ  กลาววา  ปจจัยหนึ่งที่นาจะมีผลตอความหลากหลายของไลเคน คือภูมิทัศนของ
สวน ซึ่งสวนธนบุรีรมณมีความรมร่ืนกวาสวนอื่นๆ  ทั้งยังมีตนไมใหญสูงอายุจํานวนมาก และมีแหลงน้ําที่ทําให
สวนเกิดความชุมชื้นไดหลายแหง  ปจจัยเหลานี้เปนลักษณะของแหลงอาศัยที่ดีของไลเคนในเขตรอนชื้น  กรณีของ
อายุของตนไมในสวนนาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพบไลเคนเติบโตอยูมาก เนื่องจากสวนหลายแหงมีการปลูก
ตนไมใหมขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหไลเคนซึ่งตองใชระยะเวลานานหลายปในการเริ่มตนยึดพื้นที่และสรางแทลลัส  ซึ่งอาจ
มากกวา 3 ป ในการลงเกาะบนวัสดุหรือผิววัตถุใหม ตนไมที่มีอายุนอยจึงยังไมสามารถสังเกตเห็นแทลลัสไลเคน
ได ดังนั้นสวนที่มีตนไมขึ้นอยูนานจึงเปนแหลงอาศัยที่มั่นคงของไลเคน 

ตนไมที่ไลเคนอาศัยอยูยังมีปจจัยที่อาจตองพิจารณาควบคูกันไปคือชนิดของตนไม ซึ่งมีลักษณะของเปลือกทั้งทาง
สัณฐานวิทยา สรีระวิทยา และเคมีตางกัน (Barkman, 1958: Boonpragoband polyiam,2007 )  นอกจากนี้
คุณสมบัติของเปลือกไมก็เปนปจจัยที่สําคัญในการเปนแหลงอาศัยของไลเคน เชนสภาวะความเปนกรด –ดาง 
และธาตุอาหารที่ผิวเปลือก (Van Herk,2001; Van Herk et al.,2003; Boonpragob, 2006) ทั้งนี้ปจจัยดังกลาว
ยังตองมีการศึกษาตอไป 

จากการทบทวนเอกสารตางๆ  พบวา  การศึกษาหรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมืองนั้น
เปนการศึกษาเฉพาะพื้นที่  หรือผูที่สนใจเทานั้น  รวมถึงยังขาดความตอเนื่องในการสํารวจอีกดวย  ซึ่งทําใหไม
สามารถทราบแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพขอบระบบนิเวศเมือง  หรือการนําไปกําหนดเปนนโยบาย  
แผน  หรือมาตรการในการอนุรักษ  ดูแล  ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมืองได  ดังนั้น  หนวยงาน
ภาครัฐจึงควรใหความสําคัญกับการศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมืองเพิ่มมากขึ้น  
รวมถึงการสรางความตระหนักในการอนุรักษ  และรูถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพใหกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ  รวมถึงทองถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อทุกฝายจะไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเมือง 

3.3 นโยบายและกลไกการบริหารจัดการ  
จากการทบทวนนโยบาย  ยุทธศาสตร  กฎหมาย  และกลไกที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
ของประเทศไทยยังไมมีนโยบาย  ยุทธศาสตร  กฎหมายที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
โดยตรง  แตอยางไรก็ตามประเทศไทยมีนโยบาย  ยุทธศาสตร  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยรวม  ดังนี้ 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) มาตราที ่ 85 กลาววา รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ อาท ิ การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินใหครอบคลมุ  
โดยคํานึงถึงความสอดคลองทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน  ผืนน้ํา  วิถีชวีติของคนทองถิ่น  และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดนิอยางยั่งยืน  โดยตองใหประชาชนใน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลกัเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  การกระจายการถือครองที่ดิน
อยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดย
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การปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น  รวมท้ังจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร  
นอกจากนี้ ตองจัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม  ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  รวมทั้งการ 
สงเสริม บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพฒันาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพษิที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดภิาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน  ชมุชนทองถิ่น  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (ป พ.ศ. 2550-2554)   ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยรวม โดยมิได
มุงเนนไปท่ีระบบนิเวศเมืองแตอยางใด    

ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (ป พ.ศ. 2555-2559) ก็ยังคงคํานึงถึงความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหความสําคัญตอผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และ
ปรากฏการณภาวะโลกรอนมากขึ้น  โดยตระหนักวากิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนเราเปนสาเหตุหลักที่ปลอย
กาซเรือนกระจก   ในปริมาณที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ  สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตจํานวนมาก  และสิ่งมีชีวิตที่
ไมสามารถปรับตัวไดอาจตองสูญพันธุไป  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมุงเนนไปท่ีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  รวมถึงการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหประเทศกาวไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา  ซึ่งแนวทางนี้ครอบคลุมสังคมและวิถีชีวิตของคน
เมืองเปนสวนใหญ 

• นโยบาย  มาตรการ และแผน การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
(พ.ศ. 2551-2555)   

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
กําหนดนโยบาย  มาตรการ  และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  เพื่อ
เสริมสรางความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนฐานที่มั่นคงของการดํารงชีวิตของคนไทย  
ควบคูกับการวิจัยคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพใหนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยาง
ยั่งยืน  รวมทั้งสรางกลไกในการเขาถึงและมีการแบงปนผลประโยชนจากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหกับประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียม 

โดยแผนนี้ มีกลยุทธในการดําเนินงาน 5 ประการ ไดแก คุมครององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ    
สนับสนุนการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  ลดการคุกคามตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  สงเสริมการวิจัย  การฝกอบรม  การใหการศึกษา  สรางความตระหนักและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  และการเสริมสรางสมรรถนะใหแกประเทศไทยในการดําเนินงานตามความตก
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ลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเอื้อใหเกิดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมืองมากขึ้น ไมวาดานการลดการคุกคามและการเชื่อมโยงเครือขาย 

• แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554 

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําขึ้นตามมาตรา 35-36 ของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพื่อใหเกิดการแปลงนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2540 -2559 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีมาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติใน
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  5 ประการ ไดแก สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคี
ตางๆ   เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี  สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม
เพื่อลดความยากจน  สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และการกํากับ  ดูแล  และ
ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 

• แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551 – 2554 

การบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
ในชวง พ.ศ.2551-2554 โดยวางกลยุทธหลักเพื่อสรางความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน
และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและสงเสริมการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืนและเปน
ธรรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขอมูลกลางและดัชนีชี้วัดสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเชิงพื้นที่ 
ซึ่งในสวนของสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดไววา จํานวนชุมชนที่มีการสํารวจ
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นและจํานวนชุมชนที่มีฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 1,500 ชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งเทศบาลอันเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแล
รับผิดชอบการพัฒนาเมืองก็มีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากไดรับการกระจายอํานาจใหดําเนินการในดานตางๆ ไมวา
ดานการใหบริการขั้นพื้นฐาน ดานสวัสดิการสังคม  ดานความปลอดภัย ดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น แตในทางปฏิบัติแลวเทศบาลตางๆ ก็ยังไมมีความรูที่เพียงพอที่จะเขาไปดําเนินการ  นอกจากนี้แนวคิด
เร่ืองการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพยังไมอยูในนโยบายตนๆ  ของการพัฒนาเมือง  เนื่องจากมองไมเห็น
ผล  ไมเหมือนกับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ที่เห็นเปนรูปธรรมและเห็นผลเร็วกวา 

 

 

 



 ฉ

สวนที่ 2  
กรณีศึกษาระบบนิเวศเกษตร  
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กรณีระบบนิเวศเกษตร 
จังหวัดนาน 4.

 

4.1 ภาพรวมจังหวัดนาน   

• สภาพพื้นที่ 
จังหวัดนาน ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดานทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศใตติดกับ

จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดแพร  ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพะเยา   

มีพื้นที่ 12,163.21 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปของจังหวัดเปนภูเขาสูงชันรอยละ 

78 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงชันตั้งแต 230-1,980 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

และมีที่ราบเพียงรอยละ 12 สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันและลูกคลื่นลอนลาด 

มีที่ราบแคบๆ ระหวางหุบเขาตามแนวยาวของแมน้ํานานและลําน้ําตางๆ ซึ่งเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของประเทศ 

มีแมน้ํานานเปนแมน้ําสายหลัก มีความยาว 770 กิโลเมตร ไหลจากเหนือลงสูใต ไปบรรจบกับแมน้ํายม แมน้ําปง 

รวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา 

ในปจจุบันมปีาไมและภูเขาครอบคลุมคิดเปนรอยละ 70 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัด

นาน, 2553) สวนใหญเปนประเภทที่ไมผลัดใบ ไดแก ปาดบิชื้น ปาดิบเขา และปาเบญจพรรณ ซึ่งมีลักษณะเปน

ปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตางๆ และมักจะมไีมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไป การศึกษาและสํารวจความหลากหลายของ

พรรณพืชของปาไมในจังหวัดนานของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2554 พบชนิดพันธุประเภททอ

ลําเลียง 89 ชนิด จําแนกเปนกลุมเฟรน 4 ชนิด และพืชดอก 85 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 69 ชนิด และพืชใบ

เล้ียงเดี่ยว 16 ชนิด  

กรณีระบบนิเวศเกษตร 4. จังหวัดนาน 

ที่ตั้งและอาณาเขต จ.นาน 
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สวนลักษณะดินของจังหวัดนาน สวนใหญเปนชุดดินเชิงซอนมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไป

ตามแตชนิดหินตนกําเนิด ซึ่งมักจะเปนเศษดินหรือหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป งายตอการชะลางพังทลายและ

การสูญเสียหนาดิน และเปนดินตื้นหรือหินโผลมากทําใหยากตอการทําเกษตรกรรม จึงเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับ

การเพาะปลูกพืช ควรปลอยทิ้งตามธรรมชาติ (กรมพัฒนาที่ดิน,2542) โดยแบงไดตามลักษณะพื้นที่ (สํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัดนาน, 2552) กลาวคือ  

- พื้นที่ลุม เปนดินลานตะพักน้ําลําน้ําคอนขางเกาไปหาใหม  มีวัตถุกําเนิดเปนดินตะกอนพัดพามาตั้งแต

อดีต มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางสูง  

- พื้นที่ดอน สภาพพื้นที่เปนลอนลาดถึงเปนเนินเขา เปนลักษณะลานตะพักอยูระหวางแมน้ําสาขาใหญ

และตามเชิงเขา ดินมีการทับถมของดินชุดตางๆ  รวมถึงดินที่คางจากการพังทลาย  ซึ่งมีความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา  

- พื้นที่สูง ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินดาดเชิงเขา พบในบริเวณพื้นที่ลักษณะเปนลูกคลื่นลอน

ลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันสูง ไมเหมาะกับการเพาะปลูก  

ในชวงที่มีฝนตกชุก คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เหมาะแกการปลูกพืชพื้นถิ่นตามฤดูกาล 

อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป เมื่อ 4-5 ปที่ผาน มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ย 1,267 มิลลิเมตร ซึ่งต่ํากวาของ

ปริมาณน้ําฝนในรอบ 18 ปที่ผานมา  และต่ํากวาคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งเทากับ 1,560 มิลลิเมตร   

• ประชากรและลักษณะทางสังคม 

จังหวัดนาน มีจํานวนประชากร 483,641 คน 114,397หลังคาเรือน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน, 2554) มี

สัดสวนประชากรชายตอหญิงเทากับ 1:0.98 คน ทั้งนี้ พบวามีอัตราการเกิดสูงกวาอัตราการตาย  มีกลุมผูสูงอายุ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มาตั้งแตป 2540  ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลง และมีประชากรวัยแรงงานหนุม

สาวก็มีแนวโนมลดลง ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงอัตราการพึ่งพิงที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต (สํานักงานสถิติจังหวัดนาน, 

2552) การเปล่ียนแปลงประชากรในจังหวัดนานยังมีปจจัยสําคัญเกี่ยวกับการยายเขาและการยายออกสูงในแตละ

ป นอกจากนั้น  ยังพบวามีการอพยพเขามาของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน เขามาประกอบอาชีพใน

ภาคบริการและรับจางทั่วไป  

การตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุมสองฝงแมน้ํานาน และแมน้ําสาขาตางๆ   3 กลุมใหญ ไดแก ที่ราบลุมทางตอน

เหนือของจังหวัด บริเวณอําเภอทาวังผา อําเภอปว และอําเภอเชียงกลาง ที่ราบลุมตอนกลางของจังหวัด บริเวณ

อําเภอเมืองและอําเภอเวียงสา และที่ราบลุมทางตอนใต บริเวณอําเภอนานอย นอกจากนี้ จะกระจายตัวอยูสอง

ฝงของแมน้ําสาขาของแมน้ํานาน รวมถึงมีชนเผาอาศัยอยูบนพื้นที่สูง ไดแก ชนเผามงหรือแมว ชนเผาเยาหรือ

เมี้ยน เปนตน  

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนที่เหลือนับถือศาสนาคริสตและบางสวนที่เปนชนกลุมนอยยังคงนับถือ

ผีและบรรพบุรุษ ศาสนสถานจังหวัดนาน มีถึง 600 แหง ประกอบดวยวัด 427 แหง สํานักสงฆ 19 แหง และโบสถ
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ปาชุมชนที่ชาวบานดูแลไวใชสอย 

คริสต จํานวน 54 แหง สวนชนกลุมนอยที่นับถือผีและบรรพบุรุษ จะมีการกอตั้งเสาหรือจัดพื้นที่บูชา เคารพ

ภายในบานหรือหมูบาน 

คนนานมีวิถีการดํารงชีวิตที่เรียบงายและสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ และยังคงอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและการดํารงชีวิตในอดีต มีลักษณะโครงสรางทางสังคมแบบผสมผสานสังคมแบบเครือญาติ กับสังคม
แบบชนเผา ซึ่งรอยละ 80 เปนคนพื้นเมืองหรือลานนา และรอยละ 20 กลุมชาติพันธตางๆ ซึ่งแตละกลุม
วัฒนธรรมจะมีประเพณี ความเชื่อแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมยอยนั้นๆ หลายชุมชนในจังหวัดนาน  ยังมี
วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการน้ํา โดยเชื่อวาทุกหนทุกแหงมีผีคอยปกปกรักษาใหตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนอยางปกติสุข ไมเกิดโรคภัยไขเจ็บ ดูแลขาวและพืชผลใหไดผลผลิตดี มีพิธีที่สําคัญคือ พิธีเล้ียงผีฝาย 
เล้ียงผีเจาหลวงวาว อยางไรก็ตาม พื้นที่บริเวณนี้ไดประสบปญหาน้ําเชี่ยวหลากในฤดูฝน แมระยะเวลาสั้นๆ แต
น้ําก็หลากดวยความแรงสูง สรางความเสียหายใหกับพื้นที่ และยังตองประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
เกือบทุกป 

แตละชุมชนยังมีการพึ่งพิงและใหความสําคัญในการ
สงวนพื้นที่ปาธรรมชาติ ปาดั้งเดิม ในรูปแบบปาชุมชน 
เพื่อเปนพื้นที่ไวใชประโยชนในชุมชน เปนแหลงอาหาร 
แหลงน้ํา เล้ียงสัตว เก็บหาของปา ใชสอย สมุนไพร 
รวมถึงแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและเปนที่พักผอนหยอน
ใจในทองถิ่น  (สถาพร สมศักดิ์, 2546, การศึกษารูปแบบ
การจัดการและพัฒนาเครือขายปาชุมชนจังหวัดนาน) 
กิจกรรมสําคัญๆ ในการจัดการปาชุมชน ไดแก การบวช
ปา สืบชะตาแมน้ํา การปลูกปา การเวียนตรวจปา ทํา
แนวกันไฟ ทําฝายธรรมชาติเพื่อดักตะกอนและชะลอแรง
น้ํา ฯลฯ   ปจจุบันไดมีการขยายเครือขายใหมเสริมความ
เขมแข็งใหกับเครือขายเดิมอยางตอเนื่อง  โดยการ

เชื่อมตอกับองคกรภายนอกและหนวยงานภาครัฐมากขึ้น และมีชุมชนเขารวมในเครือขาย รวม 542 ชุมชน 
ครอบคลุมทุกอําเภอ สามารถผนึกกําลังรวมกันดูแลพื้นที่ปาชุมชนกวางใหญกวา 7 แสนไร  

• สภาพเศรษฐกิจ 
จังหวัดนานมีรายไดผลิตภัณฑจังหวัด ป 2552 รวมมูลคา 24,708.6 ลานบาท โดยมีสัดสวนการผลิตภาค
การเกษตรรอยละ 33 และนอกภาคการเกษตรสาขาตางๆ รอยละ 67 ภาคการเกษตรมีความสําคัญตอจังหวัด
นานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสัดสวนรายไดโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น (สนง. คลังจังหวัดนาน, 2553) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของจังหวัดนาน ไดแก ขาวนาป ขาวนาปง ขาวไร พืชไร ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง ชา กาแฟ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง 
ฝาย งา และอื่นๆ ไมผล ไดแก สมเขียวหวาน ลําไย ล้ินจี่ มะขามหวานและมะมวง พืชผัก ไดแกกะหล่ําปลี 
แตงกวา ผักกาดเขียวปลี และอื่นๆ มีสัตวเศรษฐกิจไดแก โค-กระบือ สุกร และสัตวปก เปด ไกพื้นบาน ซึ่งมักเปน
เกษตรกรรายยอยมีกระจายเลี้ยงทั่วไป โดยมักผสมผสานกับการปลูกพืช   
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วิถีเกษตร เอาแรงเอามื้อชวยกันทํานาขาวในที่ลุม 

ป 2550 จังหวัดนานมีผูที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนหรือสัดสวนคนจน รอยละ 20.21 ใกลเคียงกับป 2549  

ที่มีสัดสวนคนจนรอยละ 19.29 ซึ่งเสนความยากจนของจังหวัดนานเทากับ 1,224 บาท/คน/เดือน ในขณะที่เสน

ความยากจนของประเทศเทากับ 1,443 บาท/คน/เดือน  และในป 2551 จังหวัดนานมีสัดสวนครัวเรือนที่มีรายได

เฉล่ียต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 76.53 ในป 2545 เหลือรอยละ 49.43 ในป 2546 และในป 

2553 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 1.47 เทานั้น 

4.2 วิถีการเกษตรนาน 
ดวยขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ของจังหวัดนาน ทําใหมีพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตรเพียงรอยละ12 จากพื้นที่

ทั้งหมด นอกจากนั้น เปนพื้นที่ปาไมและภูเขา พื้นที่ปาเสื่อมโทรม ที่อยูอาศัยและอื่นๆ (สํานักงานพัฒนาที่ดิน

จังหวัดนาน, 2552) แตจากการแปลภาพถายดาวเทียมในป 2552 พบวาสัดสวนการใชที่ดินในจังหวัดนาน สวน

ใหญคงเปนพื้นที่ปาไม ซึ่งพบอยูในบริเวณเทือกเขาตางๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมา

เปนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รอยละ 27 ที่ขยายขึ้นไปในเขตพื้นที่ลาดชันและพื้นที่สูง เกือบเทากับพื้นที่

เกษตรกรรมในเขตพื้นที่ราบ 

พื้นที่ทําการเกษตรของจังหวัดนาน สวนใหญอยูในเขตดําเนินการเขตปฏิรูปที่ดิน รวมจํานวน 334,522 ไร มีการ

ใชประโยชนพื้นที่ 479,305 ไร มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน 207,471  ไร  และเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. 3ก , 

น.ส.3 และใบจองอีก 271,834 ไร (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาน, 2543)   

ครัวเรือนรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สวนใหญอยูในอําเภอเมือง รองลงมาคืออําเภอ

เวียงสา ซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะสภาพพื้นที่

ทางกายภาพ (สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2553) 

โดยมีการทํานาขาวบริเวณที่ราบลุมและทําการ

ปลูกพืชไร เชน ยาสูบ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเขียว 

ถั่วลิสง และสวนผลไมที่ทําการเกษตรเพาะปลูก

มาก ไดแก มะมวง ลําไย มะขามหวาน ขนุนหนัง 

ล้ินจี่ และสมเขียวหวาน ซึ่งสมสีทอง ไดขึ้นชื่อวา

เปนผลไมที่มี ชื่ อ เ สียงของจั งหวัด  ประกอบ

อุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน สวนใหญ

จะมีการทอผาพื้นเมืองและการทําเครื่องเงิน เปนตน 

“ในอดีตการทําการเกษตรของคนนาน มีทั้งพืช สัตว และประมง กลาวคือ การเพาะปลูกพืช เชน ขาว 

พืชอาหาร ผัก มีการจัดสรรที่ดินผืนเล็กๆ ทํานาปลูกขาวไวพอกิน การปลูกขาวไวเพื่อการบริโภคมีทั้ง

นาขาวในพื้นที่ราบและขาวไรในพื้นที่สูง สวนคนที่ไมมีที่ทํากินก็เก็บหาของปาไวขาย และหาสิ่งอื่นๆ 

มาแลกขาว  การเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ควาย หมู ไก แมว สุนัข ทุกอยางเกื้อกูลดวยตัวของมันเอง 



35 

เรียกวาสัตวคูบานคูเรือนที่ตองมี  กลาวคือ ควายเพื่อไวใชแรงงาน วัวเพื่อเปนทรัพยสินมรดก หมูเล้ียง

เพื่อขายเปนรายได เปดและไกเพื่อเปนอาหารใหกับครัวเรือน และหมาและแมว นิยมเลี้ยงเพื่อเฝา

ทรัพยสิน ไลนกและหนูที่มากินผลผลิต การประมงก็เนนเลี้ยงปลาน้ําจืดไวในบอเล็กๆ ทุกอยางมีไว

บริโภคในครัวเรือน” นายประทีป อินแสง ศูนยการเรียนรูชุมชนสวนแสงประทีป จังหวัดนาน 

ปจจุบัน พื้นที่การเกษตรบางสวนไดอาศัยแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งแหลงน้ําที่ถูก

พัฒนาขึ้นเพื่อการชลประทาน โดยมีอางเก็บน้ํา ทั้งประเภทอาง ฝาย ทํานบดิน อาคารทดน้ํา อาคารรับน้ําและสง

น้ํา ระบบประปาภูเขา สระเก็บน้ํา และโครงการขุดลอก รวมมีพื้นที่การรับประโยชนจํานวน 278,861 ไร และแหลง

น้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟารวม 54 โครงการ  รวมจํานวนพื้นที่ไดรับประโยชนพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 68,111 ไร 

มีความสามารถในการกักเก็บน้ําไดจากแหลงน้ําทุกประเภทมีเพียงประมาณ 60 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเพียงพอ

ตอความตองการของเกษตรกรในภาคการเกษตรมีถึง 468 ลานลูกบาศกเมตรจากพื้นที่ทําการเกษตรทั้งในเขตและ

นอกเขตชลประทานจํานวน 780,000 ไร  (สํานักงานชลประทานจังหวัดนาน, 2551) 

ปจจบุันรูปแบบการเกษตรของจังหวัดนาน แบงได 2 รูปแบบ ไดแก  

• การเกษตรเพื่อยังชีพ มีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย หมุนเวียนตามฤดูกาล พึ่งพาปจจัยการผลิต

ภายนอกมากขึ้น ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากกวาให

ครัวเรือนไดบริโภค  เพราะมุงเรื่องรายไดเปนสําคัญ จึงเนนเพาะพืชหลักเพียงชนิดเดี่ยว มีระบบการผลิต

ซ้ําตอเนื่องกันเกิน 5 ป มีการใชแรงงานแบบ “เอามื้อ” ซึ่งยังพบเห็นไดในชุมชนทองถิ่น  มีการใชปุยใน

อัตราที่สูงตอพื้นที่ สวนผลผลิตมีความแนนอนนอยแปรผันตามลักษณะภูมิอากาศ เชน ภาวะฝนทิ้งชวง

และภัยแลง เกษตรกรในจังหวัดนานพบวามีปริมาณผลผลิตลดลง และเกษตรกรมีการปรับตัว โดยนําเอา

เทคโนโลยีขนาดเล็กเขามาชวยทุนแรงในการทําการเกษตรแบบวาจางและเหมาแบบแปลงตั้งแตขั้นตอน

การเตรียมดิน การปลูก และการเก็บผลผลิต เพราะไมมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ 

นอกจากนั้น ยังพบวาเกษตรกรเริ่มทําการเกษตรแบบผสมผสาน เชน เพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว เล้ียง

สัตวกับการประมง หรือการที่เกษตรกรทําการเกษตร หรือทําทั้งเพาะปลูก เล้ียงสัตว และทําการประมง

พรอมๆ ไปดวยกัน เชน การทําไรนาสวนผสม การทําการเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน ซึ่งจะสรางความ

หลากหลายในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรเปนอยางมาก ลดความเสี่ยงจากปจจัยที่เขามามี

อิทธิพลตอการทําการเกษตรของเกษตรกร สรางรายไดใหกับเกษตรกรจากหลายทางและหลายกิจกรรม 

สงผลใหเกิดความมั่นคงในอาชีพและสรางความยั่งยืนใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 

• การเกษตรเพื่อการคา เนนการผลิตเฉพาะอยางเพื่อขาย โดยเจาะจงตามที่ตลาดและกลไกของตลาด

จะเปนตัวกําหนดใหมีการผลิตผลผลิตออกมา มีการใชพื้นที่กวาง แตใชแรงงานนอย มีการนําเอา

เทคโนโลยีสมัยใหมและเครื่องจักรเขามาชวยทํางานแทนแรงงานคน ใชเงินทุนคอนขางสูง เกษตรกรใช

ความรูและความชํานาญจากประสบการณและการเรียนรูจากเพื่อนบานในลักษณะแบบบอกตอกันมา 

ในการดูแลผลผลิต ไมมีความซับซอนในระบบมากมีกลไกตลาดทองถิ่นเขามาอํานวยความสะดวกในการ

ขนสงดวย 
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ศูนยเรียนรูเกษตร “โจโก” ต.เมืองจัง อ.เมือง 

ความหลากหลายทางชีวภาพของรูปแบบการผลิตเพื่อการคา จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ําและมี

กลไกลทางธรรมชาติในการชวยดูแลสะสมธาตุอาหารนอย  

กรณีปลูกพืชเชงิเดี่ยว เชน การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะใชพันธุ

เดียว มีระบบโครงสรางของพืชส้ัน ปลูกไดดีทุกสภาพแวดลอม อาศัยระบบการชลประทานไดนอยเพราะ

เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นสูงตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก หนาดินมีการกัดเซาะและชะลางตลอดเวลา เพราะ

ขาดพืชปกคลุมอาศัยแหลงอาหารหลัก N P K และธาตุอาหารรอง Zn Cu Fe เมื่อมีการปลูกซ้ําพื้นที่เดิม

เกษตรกรจึงนิยมเพิ่มปุยเคมใีหดิน ส่ิงมีชวีิตที่รวมในระบบนิเวศซึ่งเปนแหลงเก็บธาตุอาหารธรรมชาติมี

นอย ไดแก แมลงหางหนีบ ดวงเตาทอง หนอนเจาะฝก ผ้ึง วัชพืช  มจีุลินทรียดิน ไดแก เชื้อรา 

Exerobilum turcicum และแบคทีเรีย 

เกษตรกรในจังหวัดนานไดมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือตนเองและระหวางสมาชิกเพื่อการพัฒนาอาชีพ การลงทุน 

และการตลาดภาคการเกษตร อยูในการกํากับดูแลของภาครัฐ ไดแก ประเภทสหกรณจํานวน 49 สหกรณ มี

สถาบันเกษตร ไดแก กลุมเกษตรกรทําไร จํานวน 30 กลุม กลุมเกษตรทํานา จํานวน 43 กลุม กลุมเกษตรทําสวน 

จํานวน 33 กลุม กลุมเกษตรผูเล้ียงสัตว จํานวน 2 กลุม มีกลุมเกษตรกรและสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาการ

เกษตรจังหวัดนาน โดยมีขอมูลจํานวนหนี้สินจํานวน 487,680,059 บาท จําแนกไดตามกลุมที่เปนนิติบุคคล 

จํานวน 17 กลุม สมาชิกจํานวน 4,970 คน กลุมที่ไมเปนนิติบุคคล โดยมีจํานวน 876 กลุม สมาชิกจํานวน 80,910 

คน กลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สิน สมาชิก

จํานวน 3,133 คน  

มีศูนยเครือขายปราชญชาวบานดําเนินงาน

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางฤษฎี

ใหมโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ใหการฝกอบรมถายทอดความรู ความ

เขาใจในการพัฒนาการเกษตร สรางเกษตรกร

อาสาเปนผูนําขยายผล เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียน

แนวคิดและรูปแบบในการทํามาหากิน การ

ประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล  ครัวเรือน และชุมชนเกษตรกร  

นอกจากนั้น ยังมีการรวมกลุมทํากิจกรรมภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่สําคัญในจังหวัด ไดแก  

ศูนยการเรียนรูโจโก  ที่กอเกิดและมาจากการรวมตัวของกลุมนักศึกษาเพื่ออนุรักษพรรณพืชพื้นบานจังหวัดนาน 

เนนกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมระหวางเกษตรกร ยกประเด็นเรื่อง “เมล็ดพันธุ” ขึ้นมาเปนประเด็น

ขับเคลื่อนหลักในการศึกษา เชน พันธุขาว พันธุพืชผักตางๆ จนสามารถขยายเครือขายการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในภาคสวนตางๆ กระจายอยูมากมายเกือบ 30 แหง เชน โดยมีประเด็นในการเรียนรูที่สําคัญ
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ดาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ องคกรการเงิน ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม 

การจัดการสิ่งแวดลอม  การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษีใหม   

เครือขายเกษตรทางเลือกผูนําในการอนุ รักษจากตําบลและอําเภอตางๆ  รวมเปนอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน เพื่อรณรงค ละ เลิก การใชสารเคมี ปลูกผักกินเอง ลดการเผาฟาง

ขาวโพด ลดหมอกควัน เปนตน  และกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดจังหวัดนาน: เกิดขึ้นจากการรวมกลุมเกษตรกรผู

ประสบราคาขาวโพดตกต่ําเมื่อป 2548 เพื่อคอยชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพด ปจจุบันมีสมาชิกกวา 30,000 

คน ตอมีการเรียกกลุมเกษตรนี้วา สมาพันธเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัดนาน แสดงความจํานงวาจะ

ดําเนินงานไมหวังผลกําไร เพิ่มระดับการติดตามผลกระทบจากภัยแลง ติดตามนโยบายของรัฐ และประสานงาน

กับหนวยงานราชการ ตลอดจนการหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตตอไร รวมกลุมจําหนายปจจัยการผลิตรวมถึงการรับ

ซื้อผลผลิตในราคาเปนธรรม 

4.3 ระบบนิเวศเกษตร  
การศึกษาระบบนิเวศเกษตรในจังหวัดนาน ไดจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 สวน เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกตาง
กัน  สวนแรกเปนการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สวนที่ 2 เปนความหลากหลายตามรูปแบบการเกษตรในปจจบุัน 
และสวนที่ 3 แสดงใหเห็นถึงสถานการณหลักของพื้นที่ซึ่งมีการขยายตัวของการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 

• การปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
จังหวัดนานมีการปลูกไมหลากหลายนัก ในอดีตการปลูกพืชสวนใหญเพื่อไวบริโภคในครัวเรือนซึ่งหลากหลายชนิด

พันธุ จึงมีการจัดสรรที่ดินผืนเล็กๆ ทํานาปลูกขาวไวพอกิน สวนคนที่ไมมีที่ทํากิน ก็จะมีการผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อมา

แลกขาว การปลูกขาวไวเพื่อการบริโภคมีทั้งนาขาวในพื้นที่ราบและขาวไรในพื้นที่สูง แตปจจุบันการปลูกขาวได

ลดลงไปมาก โดยพบเห็นไดเพียงในบางพื้นที่เทานั้น เนื่องจากรูปแบบการปลูกพืชไดปรับเปล่ียนไปปลูกพืชเพื่อ

การพาณิชย อาทิ ยาสูบ ฝาย งาดํา ล้ินจี่ สมสีทอง และปอ เปนตน โดยที่พืชบางชนิดเหลานี้ ที่นิยมปลูกในอดีต 

ไมสามารถพบเห็นไดแลวในปจจุบันแลวหรือมีการปลูกนอยมากแลว เชน  พันธุขาวพื้นเมืองทุเรียนพันธุพื้นเมือง 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุพื้นบาน  เปนตน  

ยุคหาอยูหากิน 

(กอนป 2500) 

ปลูกขาว พืชผัก เล้ียวสัตว หาปลา และสัตวปา เพื่อการบริโภคครัวเรือน บางชุมชนอาจ
ปลูกเมี่ยง ยาพื้นเมืองไวสูบ หรือมีผลผลิตอื่นๆ ไวแลกขาว ยุคนี้ทรัพยากรธรรมชาติยัง
สมบูรณมาก พึ่งพาน้ําฝนและเหมืองฝายเปนหลัก กลุมเหมืองฝายมีบทบาทในการ
กําหนดกฎในการใชน้ํารวมกัน 

ยุคเริ่มตนของ 
พืชเศรษฐกิจ 

(ป 2500-2530) 

มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ทั้ง ไฟฟา ถนน ซึ่งเขาสูชุมชน
พรอมๆ กับนายทุนจากภายนอกที่เขามาแนะนําใหปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคา เชน 
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กะหล่ําปลี ยาสูบ โดยการปลูกในชวงพักนาและขยายเขาไปใน
เขตปาธรรมชาติ  สวนพื้นที่สูง จะมีการปลูกขาวไร ฝายเมือง พริก ขาวโพดดอย ถั่วเขียว
และถั่วเหลือง เปนตน เริ่มใชเทคโนโลยี สารเคมี และเครื่องทุนแรง มีแหลงเงินกูภายนอก
และโครงการชลประทานเขามา 
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พื้นที่ปลูกขาวไรในบริเวณที่สงู อําเภอสันติสขุ 

ยุคขยายตัวของ 
พืชเศรษฐกิจ 

(หลังป 2530  
จนปจจุบัน) 

บางคนเรียกยุคนี้วายุคปรับตัว เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นๆ เนื่องจากยาสูบ
ราคาต่ํามาก จึงหันไปปลูกลําไย มะมวง ล้ินจี่ ไผ สัก ในชวงแรกๆ ตอมาเริ่มปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตว และขยายตัวอยางรวดเร็ว ในทุกสภาพพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันที่เคยเปน
ปาธรรมชาติ  รวมทั้งมีการเปลี่ยนพื้นที่นาขาวในบางพื้นที่มาปลูกขาวโพดฯ ดวย  ใน
ขณะเดียวกันก็เริ่มมีกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับ
การเกษตรผสมผสาน  

 

การเพาะปลูกพืชในจังหวัดนานมีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่อง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจน คือ 
การขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตั้งแตป 2550 จนถึงปปจจุบัน จาก 3.77 แสนไร เปน 8.50 แสนไร 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2553) และพบวาการรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่ปาธรรมชาติดวย และจากผลการศึกษา
รูปแบบการจัดการน้ําภาคเหนือ กรณีลุมน้ํายาว จังหวัดนาน (ศูนยประสานงานประชาคมนาน, 2550) ซึ่งระบุวา
ลักษณะการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนมีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบการจัดการน้ํา จึงทําการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนานอยางจริงจัง ประกอบกับการสัมภาษณบุคคลสําคัญและศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารอื่นๆ สามารถแบงรูปแบบการการเกษตรในจังหวัดนานออกเปน 3 ยุค ดังนี้ 

• ความหลากหลายตามประเภทการเกษตร 
ปจจบุัน จังหวดันานมีพื้นที่ดําเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ แบงตามพื้นที่  (สํานักงานเกษตร

และสหกรณจังหวัดนาน, 2553)  ไดดังนี้ 

1) พื้นที่ปลูกขาว จํานวน 207,420 ไร การทํานาขาวของจังหวัดนาน เปนการผลิตเพื่อการบริโภคในจังหวัด 

การเพาะปลูกขาว ทั้งขาวนาป (นาดํา) ขาวนาปรัง และขาวไร เนนการผลิตขาวเหนียวตามความนิยมของ

คนนาน มีแหลงการผลิตมากที่อําเภอเวียงสา ปว นานอย เมืองนาน ทาวังผาและเชียงกลาง และกระจาย

อยูในทุกอําเภอ ฤดูกาลเพาะปลูกตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป แตทั้งนี้ ผลผลิตที่ได

ยังมีไมเพียงพอตอการบริโภคในจังหวัด จึงตองนําเขาจากจังหวัดใกลเคียง   

2) พื้นที่ปลูกพืชไร ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง 
ชา กาแฟ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง ฝาย งา 
และอื่นๆ จํานวน 297,943 ไร พืชไรมีการ
กระจายเพาะปลูกไปทุกพื้นที่ของจังหวัด 
โดยเฉพาะบริเวณสองฝงแมน้ํานานและ
พื้นที่ ราบเชิงเขา  มีแหลงเพาะปลูกที่
สําคัญคือ อําเภอเมืองนาน เวียงสา ปว 
ทาวังผา เชียงกลางทุงชาง นานอย บาน
หลวง และภูเพียง 

3) พื้นที่ปลูกไมผล  ไดแก  สมเขียวหวาน 
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ลําไย ล้ินจี่ มะขามหวาน และมะมวงจํานวน 138,367 ไร มีแหลงเพาะปลูกที่สําคัญคือ อําเภอเมืองนาน 
เวียงสา ทาวังผา ทุงชาง สันติสุข นานอย เชียงกลาง บานหลวง และอําเภอภูเพียง 

4) พื้นที่ปลูกพืชผัก ไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดเขียวปลี และอื่นๆ จํานวน 3,855 ไร มีแหลงเพาะปลูกที่
สําคัญคือ อําเภอทาวังผา ปว เวียงสา เมืองนาน ภูเพียง และอําเภอเชียงกลาง 

ที่เหลือเปนพื้นที่อื่นๆ  ไดแก การเลี้ยงสัตวและการประมง  รวมถึงพื้นที่รกรางวางเปลาและที่อยูอาศัย จํานวน 
53,565 ไร  

อยางไรก็ตาม รูปแบบการเพาะปลูกพืชของจังหวัดนาน ยังขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ซึ่งจําแนกได 4 ลักษณะ ไดแก 1) 

ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง 2) ระบบเกษตรบนพื้นที่ลาดชัน 3) ระบบเกษตรบนพื้นที่ดอน และ 4) ระบบเกษตรที่ราบ  

โดยมีความหลากหลายของชนิดพืชที่แตกตางกันไป ตามลักษณะพื้นที่และความทนทานของแตละชนิดพืช แสดง

ไดตามแผนภาพดานลาง 

 

 
  

       ที่ราบ ที่ดอน ที่ลาดชัน ที่สูง 

 

 

ในสวนของการปศุสัตว มีสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก โค กระบอื สุกร และสัตวปก อาทิ เปด ไกพื้นเมือง ซึ่ง

เกษตรกรกระจายกันเลี้ยงทั่วไปในทุกอําเภอ โดยเกษตรกรผูเล้ียงสัตวสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย เล้ียงสัตว

ผสมผสานกับการปลูกพืช ซึ่งใหผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคภายในจังหวัด ยังตองนําเขาจากตางจงัหวัดเปน

จํานวนมาก อาทิ นําเขาไขไกเฉลี่ยเดือนละ 1 ลานฟอง สุกรเฉลี่ย เดือนละ 3,000-5,000 ตัว ไกเนื้อเฉลี่ย เดือนละ 

30,000 ตัว กระบือเฉลี่ย ปละ 4,000- 5,000 ตัว เปนตน โดยปญหาที่เกษตรกรผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคมา

จาก ผูเล้ียงสัตวในระบบฟารมมีนอย ขาดแคลนสัตวพันธุดี อาหารสัตวมีราคาแพง พื้นที่เล้ียงสัตวมีจํากัด 

เกษตรกรขาดความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว ซึ่งจากปจจยัดังกลาว ทําใหเกษตรกรสวนใหญไม

สามารถแขงขันไดกับการเลี้ยงสัตวในระบบฟารม  

สัตวสําคัญที่ยังมีการเลี้ยงในจังหวัดนาน สรุปไดดังนี้ 

1) โค เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดนาน นิยมเลี้ยงโครวมกับการปลูกพืช เชน ทํานา ทําสวน โดยอาศัยพื้นที่

วางเปลาหัวไร ปลายนาซึ่งเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตแลว หรือบริเวณปาเสื่อมโทรมเปนแหลงเพาะเลี้ยง และ

                ขาวโพดฯ  
         ยางพารา 
         สัก 

        ขาวโพดฯ 
  ขาวไร 

ล้ินจี่ 
ลําไย 

มะมวง 
สม 
สัก 

ขาวโพดฯ 
ยางพารา 

ขาว 
งา 

ถั่วเหลือง 
ขาวโพดฯ (นา) 

รูปแบบการเพาะปลูกพืชในจังหวดันาน 
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อาศัยเศษวัสดุเหลือจากการปลูกพืช เชน ฟางขาวจะนํามาเลี้ยงในฤดูแลง มีเล้ียงกระจายอยูทุกอําเภอ 

เล้ียงมากที่สุดที่อําเภอเมืองนาน ภูเพียง ทาวงัผา และอําเภอเวียงสา 

2) กระบือ เกษตรกรรายยอยที่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมดานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเปนหลัก จะมีการ

เล้ียงกระบือเพื่อใชแรงงาน และเพื่อการผลิตเชนเดียวกับโคไวเปนอาชีพสํารอง มีการกระจายเลี้ยงทุก

อําเภอ โดยจะเลี้ยงมากที่สุดที่อําเภอนาหมื่น เวียงสา และอําเภอเมืองนาน 

3) สุกร ผูเล้ียงมักจะเปนเกษตรกรรายยอย เพื่อเปนอาชีพเสริมรายละ 2-5 ตัว การเลี้ยงในระบบฟารมมีนอย 

มักนิยมทําโรงเรือนเลี้ยงไวดานหลังบานและใหหัวอาหารบางสวนรวมกับพชืผักที่เก็บหาไดทั่วไป เชน รํา 

ปลายขาว ขาวโพด การเลี้ยงมักจะผสมผสานกับกิจกรรมการผลิตอื่นๆ และนํามาเลี้ยงเมื่อเห็นวาราคาดี

หรือตองการเงินกอน และขายออกเมือ่ตองการใชเงินเรงดวน โดยมักคํานึงถึงราคาที่ขายได แหลงเลี้ยง

พบไดในทุกอําเภอและมมีากทีอ่ําเภอทาวังผา เมืองนาน เวียงสา และอําเภอภูเพียง 

4) สัตวปก เกษตรมักนิยมเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยเลี้ยงเสริมในการเกษตรแบบไรนาสวนผสม เชนเดียวกับพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ เฉลี่ยการเลี้ยงรายละ 5-30 ตัว นิยมเลี้ยงแบบปลอยใหหากนิเอง และเสริมอาหารสัตวใน

ทองถิ่น เชน ขาวเปลือก เกษตรกรเลี้ยงกระจายโดยทั่วไป นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงไกพันธุลูกผสม

พื้นเมือง ไกเนื้อ และไกไข เพื่อเปนการคาขายในตลาดทองถิ่น 

ดานการประมง เปนการทําการประมงในแหลงน้ําจืดตามแหลงน้ําธรรมชาติ ตามแมน้ํา ลําคลอง  หนองบึง ซึ่ง

พบวามีการเพาะเลี้ยงในระบบบอมากขึ้น แตยังเปนบอขนาดเล็กในครัวเรือน ยังไมไดเปนอาชีพหลัก เชน ปลานิล

ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลาหอมเทศ ปลาดุก ปลาชอน ปลาจีน และปลาอื่นๆ  

• ระบบนิเวศพืชเศรษฐกิจ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดนาน เร่ิมมีการปลูกเขามาแทนที่พืชตางๆ ที่เคยปลูกกัน   โดยไดเร่ิมปลูกกันอยาง

ชัดเจน ตั้งแตป 2524 และกระจายตัวอยางรวดเร็วในชวง 3 ปที่ผานมา สวนใหญปลูกบริเวณพื้นที่ลาดชันและ

ขยายตัวสูพื้นที่สูง ทําใหขาวไรลดพื้นที่ลงไปมาก  

ในป 2536 มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดนาน  293,740.00 ไร หรือ 469.98 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 
รอยละ 45 ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัด จนปจจบุัน ป พ.ศ.2553 พื้นที่ไดขยายเปน 850,596 ไร หรือ 1,360.96 
ตารางกิโลเมตร  การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดนาน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งในป 2550 มีการ
เปล่ียนแปลงในอัตราที่สูงมากอยางตอเนื่อง จนสรางมูลคาการผลิตใหจังหวัดกวา 3 พนัลานบาท ในป 2551 แต
ในขณะเดียวกัน ตนทุนการผลิตซึ่งไดมีการวิเคราะหไวในรูปราคาขั้นกลางของจังหวัดนานก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนกัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2553)   

แมวาจังหวัดนาน ไดมีการนํายางพาราเขามาทดแทนพื้นที่ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตเกษตรกรก็ยังนิยมปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวอยู เนื่องจากเปนพืชที่สรางรายไดใหเกษตรกรในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญไมมี
สิทธิในที่ดินซึ่งตนเองทําการเพาะปลูกอยู จึงไมกลาที่จะลงทุนปลูกไมยืนตนจําพวกยางพาราเพราะเกรงวาหากมี
การตรวจสอบแลวจะถูกยึดพื้นที่นั้นคืน สวนการปลูกสักก็จะมีขั้นตอนมากกวา เนื่องจากสักเปนไมหวงหามตาม
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สภาพพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสตัว ขณะเตรียมการปลูกและระหวางปลูก 

รถยนตรับเหมาฉีดพนสารกําจัดวัชพืช 

กฎหมายปาไม ตองขึ้นทะเบียนสวนปาโดยแสดงหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการตัดไมจะตองขออนุญาตจาก
กรมปาไม จึงไมนิยมปลูกกันแพรหลายมากนัก 

การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว นับเปนกลุมพืชไรของจังหวดันาน ที่มีการสํารวจพบปริมาณการใชสารเคมีกําจัด

วัชพชื สารเคมปีองกันโรค และสารปุยเคมีสูงที่สุด และไมพบการใชสารสกัดจากธรรมชาติ และการใชปุยทางใบ/

ฮอรโมน และการใชสารอินทรยี และยังเปนการใชสารเคมีกาํจัดวัชพืชที่รุนแรง ซึ่งมีปริมาณการใชรวมกนัถึงรอยละ 

82.8 ของการใชทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกมาก มกีารไถ

เตรียมดินนอย หรือไมมีการไถเตรียมดิน ขาดแรงงานในการกําจัด

วัชพชื จงึตองพึ่งพาสารเคมีในการกําจดัวัชพืช เพราะ

ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและคาใชจาย หาซื้องายมีให

เลือกใชหลากหลายชนดิ (สํานกังานเกษตรจังหวัดนาน, 2551) จึง

ไดสงผลตอระบบนิเวศโดยรวมของจังหวัด  โดยเฉพาะปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ น้ําทวม ตัดไมทําลาย

ปาหรือปลูกพชืที่ไมสามารถยดึเกาะดินไดโดยเฉพาะขาวโพด การ

ใชสารเคมีในการเกษตรกรรม และมีการปนเปอนของน้ํา อากาศ 

รวมถึงสุขภาพคนจังหวัดนาน กลาวคือ เกิดสารพิษตกคางใน

กระแสเลือดเปนผลใหเกิดเปนปจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งและปญหา

สุขภาพอื่นๆ   

ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ไดถูกนําเขาสูพื้นที่จังหวัดนาน จากการทดลองของเกษตรกรที่พยายาม

นํายางพาราไปปลูกเองในจังหวัดเชียงราย เมื่อป 2524 ตอมาสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) 

ก็เร่ิมสงเสริมและใหคําแนะนํากับเกษตรกรที่ตองการปลูกยางพาราทดแทนสมเขียวหวานซึ่งประสบกับปญหา

ราคาตกต่ํา โดยในป 2548 สกย. ไดทําการสํารวจพื้นที่จังหวัดนานเปนจังหวัดนํารองของภาคเหนือ เพื่อหาพื้นที่

เหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา ในชวงนั้นรัฐบาลไดมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ลานไร ทําใหในชวง 3-4 ปที่ผานมายางพาราจึงเกิดในภาคเหนือใน 8 จังหวัด (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2550) สวนใหญเปนที่ราบซึ่งเคยปลูกพืชอื่นมากอน เชน ขาวโพด มันเทศ เปนตน 
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พื้นที่ปลูกยางพารา อายุ 2 ป ในเขตอําเภอปว 

นอกจากนั้น ยังมีการปลูกในพื้นที่ระหวางหุบเขาและเนินเขา โดยการปลูกยางพาราเปนพืชแซมในสวนไมผล

เศรษฐกิจที่ปลูกเปนพืชหลักเดิมอยูแลว ปจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด 

การปลูกยางพาราในจังหวัดนาน มีการขยายตัวมาตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 4–5 ปทีผ่านมา จนกระทั่งในป 

2551 จังหวัดนานมีพื้นที่ปลูกยางพารา 66,555 ไร (พื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศ 16,301,000 ไร) เนื่องจาก

สวนหนึ่งเกษตรกรเขารวมโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยาง

ใหม ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 1 ลานไร (ป 2547-2549) เกษตรกรอีกกลุม

หนึ่งก็มีการลงทุนปลูกยางพาราเอง สําหรับเกษตรกร

รายเดิมที่ปลูกกันมาชวงป 2538-2540 สวนใหญจะ

เปนเกษตรกรที่ปลูกตามการสงเสริมของบริษัทนาน

พาราวูด จํากัด ไดทําการกรีดยางพารากอนแลว 

ปจจบุันมีการปลูกยางพารากระจายอยูทุกอําเภอ 

โดยอําเภอเมือง มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดถึง 26,963 ไร 

เพราะมีความเหมาะสมดานพืน้ที่ และพบการปลูก

ยางพารานอยที่สุดเพียง 51 ไร ในอาํเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  

การปลูกยางพารา เปนพชืในกลุมไมผลไมยืนตน ที่สํารวจพบวามีการใชสารเคมีในกระบวนการปลูกนอยกวาไม
ผลไมยืนตนอื่นๆ  แตกพ็บวามีจาํนวนครั้งและปริมาณการใชปุยเคมีสูงที่สุดในพืชกลุมไมยืนตน  นอกจากนั้น 
ปจจัยกระตุนดานราคาและความตองการของตลาด สงผลใหเกษตรกรจังหวัดนานใหความสนใจและเริ่ม
ปรับเปล่ียนปลูกแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว จนกลาพันธุยางขาดตลาดและมีราคาสูง และมกีารขยายขึ้นไปบนพื้นที่ซึ่ง
ความลาดชันมากกวา 35% และไมมีวธิีการจดัการพื้นที่ใหเหมาะสม 

นอกจากนี้ ไดมีผลรายงานการศึกษาสถานการณการใชสารเคมี ปุยเคมี และปุยอินทรีย จังหวัดนาน ป 2551 ทาง

การเกษตรของจังหวัดนาน พบวามีการใชสารเคมีกําจัดวัชพชืมีความรุนแรงมาก และอยูในปริมาณสูง  (สํานกังาน

เกษตรจังหวัดนาน, 2551) ประกอบจังหวดันานเปนพื้นที่สูง พื้นที่ตนน้ํา แหลงเกษตรกรรมอยูในที่ลุมเชิงเขาและ

สองฝงแมน้ําสายหลัก โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวไร มีปริมาณการใชรวมกนัถึงรอยละ 82.8 ผลการ

ตรวจระดับสารเคมีฆาแมลงตกคางในเลือดของประชากรจังหวัดนาน ป 2552 พบวารอยละ 61 (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนาน, 2553) 

ดังนั้น ระบบนิเวศเกษตรในจังหวัดนานตองเผชิญตอวิถีการผลิตเชิงพาณิชนไปตามกระแส  สงผลใหมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตที่เลียนแบบและพึ่งพาธรรมชาติ  ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว  มากเปน

วิถีการพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอก  และยังเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพดวย  

จึงเปนความทาทายที่ตองการการจัดการเพื่อตานกับกระแสดังกลาว 
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…มีขาวในฉาง มีน้ําใน หวย หนอง คลอง ฝาย มีปลาและเก็บหา
ผักธรรมชาต ิ มีเปด ไก พืชผักที่ปลอดภยั พอกินภายในครัวเรือน 
ไมขาดแคลนในรอบป…  ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร ของ
ชุมชนจังหวัดนาน 

ภูมิปญญา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่น ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ การเรียนรู การสืบทอด 
และความเฉลียวฉลาดในการใชประโยชน การแกไขปญหาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศ ใหมีความสอดคลองและผสมผสานกับสภาพแวดลอมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ  
ผานรูปธรรมการปฏิบัติที่หลากหลาย   

5.1 การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตร 

วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น มีความสัมพันธและพึ่งพากับพืชและสัตว มีการพึ่งพิงการลาสัตวและหาของปา และจับ
ปลาตามหนองน้ํา เพื่ออยูเพื่อกิน สะทอนและเห็นถึงวิถีที่หลากหลายจากระบบนิเวศที่มีอยู  มีการปลูกพืชผักไวตาม
นา ตามสวน ตามรั้วไวเปนเครื่องเคียง เพิ่มรสชาติและเปนสมุนไพรที่ไดเอื้ออํานวยตอชีวิตของคนนานมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน แมวาจะลดความสําคัญไปมาก  และมีรูปแบบการใชประโยชนเพื่อการคาและอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
มากขึ้น 

 

ภูมิปญญา  5. และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตรจังหวัดนาน 

5. ภูมิปญญา  
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• อาหาร 
ในอดีตการปลูกพืชสวนใหญเพื่อไวบริโภคในครัวเรือน จึงมีการจัดสรรที่ดินผืนเล็กๆ ทํานาปลูกขาวไวพอกิน สวนคน
ที่ไมมีที่ทํากินก็จะมีผลิตภัณฑอื่นๆ มาแลกขาว การปลูกขาวไวเพื่อการบริโภคมีทั้งนาขาวในพื้นที่ราบและขาวไรใน
พื้นที่สูง แตปจจุบันการปลูกขาวไดลดลงไปมาก โดยพบเห็นไดเพียงในบางพื้นที่เทานั้น เนื่องจากรูปแบบการปลูก
พืชไดปรับเปล่ียนไปปลูกพืชเพื่อการพาณิชย อาทิ ยาสูบ ฝาย งาดํา ล้ินจี่ สมสีทอง และปอ เปนตน โดยที่พืชบาง
ชนิดเหลานี้ ที่นิยมปลูกในอดีต ไมสามารถพบเห็นไดแลวในปจจุบันแลวหรือมีการปลูกนอยมากแลว  

ความหลากหลายทางชีวภาพ นับวาความเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงดานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งพืช 3 ชนิด 
คือ ขาว ขาวสาลี และขาวโพด ซึ่งรวมกันแลวใหพลังงานและโปรตีนมากกวาครึ่งหนึ่งของพืชที่สําคัญชนิดอื่นๆ การ
ศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบวาผูบริโภคอาหารที่มีความหลากหลาย หรือไดรับอาหารจากพืชและสัตวหลากหลาย
ชนิด จะมีอัตราเสี่ยงตอโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหัวใจและโรคเบาหวาน นอยกวาผูที่บริโภคอาหารเพียงไมกี่ชนิด ผูที่
บริโภคอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมูในแตละวัน จงไมประสบปญหาขาดแคลนสารอาหาร
ดังกลาว พืชปลูกที่ไมใชพืชอาหารหลัก (minor crop) หลายชนิด มีวิตามินและเกลือแรสูงมาก รวมถึงชนิดพันธุใน
ธรรมชาติที่เปนแหลงอาหารสําคัญ สวนผักและผลไมที่มีสีสันสดใสและหลากหลาย เชน เขียว เหลือง สม แดง ลวน
แลวแตมีคุณประโยชนสูงมาก 

• ขาว ขาวในจังหวัดนานพบมากถึง 379 สายพันธุ  จําแนกเปนพันธุพื้นเมืองสูงถึง 294 สายพันธุ แตปจจุบัน
สํารวจพบเหลือเพียง 68 สายพันธุของสายพันธุขาวที่เคยมีรายงาน เนื่องจากการสูญหายไปเพราะเปลี่ยนไป
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น และเปนสายพันธุขาวจากการสงเสริมและปรัปบรุงพันธุ เชน ขาว กข6 กข10 ขาว กข
12 ขาว กข18 ขาวหอมมะลิ 105 ขาวเหนียวหวัน1 ขาวธัญสิริน ขาวสันปาตอง ขาวหอมสกล ขาวทุงฆอน1 ขาว
เหนียวดําและขาวก่ําแมผิน เปนตน และมีพันธุที่นิยมปลูกมากไดแก พันธุ กข 6 กข 10 สันปาตอง 1  

นอกจากนั้นยังมีอีก 3 พันธุที่เกษตรกรทําการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ ไดแก 1) พันธุเหนียวหวัน 1 มีจุดเดนคือ 
ลําตนแข็งแรง แตกกอสูง เมล็ดตอรวงสูง ลักษณะเมล็ดไมเรียวมาก หอม หุงกินอรอย 2)พันธุหอมสกล เมล็ด
เรียวสวยกินนุมอรอย เปนพันธุขาวนํามาคัดเลือกพันธุ จนกระทั้งปรับเขากับสภาพพื้นที่ปลูกพืชหลังนา เพราะ
พันธุนี้เปนขาวอายุส้ัน มีความหอมมาก และ 3) พันธุเหนียวมะลิหอม มีคุณลักษณะเดนพันธุเกือบคลายคลึง
กับหอมมะลิซึ่งเปนขาวจาว ตางกันตรงที่เปนขาวเหนียว  เกษตรกรในชุมชนยังมีความพยายามที่จะรวบรวม
สายพันธุดั้งเดิมที่กําลังจะสูญหายไปไวเชน ขาวทองมะไร ขาวนางนวล ขาวผาโกงนอย ขางเลาแตก ขาวแมผ่ึง 
ขาวแตงออน ขาวกรุง ขาวดอหมาและขาวหอมทุง เปนตน 

• ผัก สวนใหญเปนพืชผักพื้นบาน ผักจีน และสัตวเล้ียงอาหาร ทั้งตามธรรมชาติและการจัดซื้อนําเขาจาก
ภายนอกเพื่อบริโภคในรอบปของชุมชน มีพืชผักพื้นบานพบวามีความหลากหลายของชนิดพืชพันธุตั้งแต 80-
120 ชนิด มีเพียงพอหมุนเวียนในรอบป  มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมี 

• ผลไม จังหวัดนานมีสายพันธุมะมวงมากถึง 11 สายพันธุ  ทุเรียน 9 สายพันธุ ซึ่งทุเรียนที่นานยังพบการปลูก
มากเนื่องจากมีราคาดีและผูบริโภคนิยม ไดแก สายพันธุหลงลับแล หลินลับแล ฟกทอง และนายเหลือง แตทั้งนี้ 
สายพันธุฟกทอง นายเหลืองกําปน ชายมะไฟ กบเล็บเหยี่ยว ก็มีแนวโนมตอการสูญพันธุไปจากพื้นที่ ขาวโพด
เล้ียงสัตว  6  สายพันธุ ลําไย 5 สายพันธุ ล้ินจี่และกลวย 4 สายพันธุ สวนยางพารา ถั่วเขียว สับปะรด ยาสูบ 
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มะละกอ ชนิดละ 3 สายพันธุ สมโอ กระทอน กาแฟและลางสาดชนิดละ 2 สายพันธุ ถั่วเหลืองและเงาะ ชนิดละ  
1 สายพันธุ 

นอกจากนั้น ยังมีผลไมที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในรสชาติที่เปนเอกลักษณของจังหวัดนาน ไดแก  
- สมสีทอง เร่ิมมีการปลูกมาตั้งแตป พ.ศ. 2468 หมื่นระกํา ผูคุมเรือนจําจังหวัดนานเปนผูนํามาปลูกครั้งแรก 

สมสีทองใหผลผลิตออกสูตลาดมากในกลางเดือนธันวาคม หรือตนเดือนมกราคม  
- องุนดํานานฟา ไดรับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนาฯ เปนองุนพันธุดี

จากไตหวัน  
- มะไฟจีน แหลงเดิมอยูที่ประเทศจีนเชื่อวาชาวจีนเปนผูนํามาปลูกในจังหวัดนานเมื่อประมาณ 80 ปที่แลว 

เปนผลไมที่มีอยูที่จังหวัดนานเพียงแหงเดียวในประเทศไทย มีสรรพคุณเปนยา คือชวยระบบทางเดินหายใจ 
ทําใหหายใจโลงจมูก ชุมคอ รับประทานสดตอนที่ผลไมแกจัดมีรสหวาน หรือตากแหงแลวแชอิ่ม  

- หมากตาว เปนลูกไมชนิดหนึ่งที่ตองตมเนื้อขางในออกมาเชื่อมเปนเหมือนลูกชิดใสน้ําแข็งรับประทาน   

• เครื่องเทศ วิถีอยู วิถีกินของคนนานสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา และการใชประโยชนที่หลากหลาย คนนานจะ
ปลูกผักพื้นบานตามนา สวน ร้ัวบานตามฤดูกาลและนํามาเปนเครื่องเคียงเอาไวกินกับแกง ลาบ น้ําพริก เครื่อง
เคียงมักเปนสวนยอด ใบ ดอก เมล็ดหรือฝกของพืช นอกจากเพิ่มรสชาติของอาหารแลว ยังมีสรรพคุณทางยา
เปนสมุนไพรอีกทางหนึ่ง ความหลากหลายของพืชอาหารและประโยชนทางยา ยังเห็นไดจากอาหารบาง
ประเภท เชน แกงแค ซึ่งมีเครื่องปรุงเปนผักพื้นบานมากกวา 10 อยาง และเปนองคประกอบสําคัญไดในอาหาร
พื้นเมืองของนาน เชน แกงสมเมือง แกงไค หอน่ึงไค ไคพรุย น้ําปู ฯลฯ 

• สัตว พบวามีสัตวเล้ียงเศรษฐกิจรวม 15 ชนิด ไดแก โคเนื้อ โคนม เปดไข เปดเนื้อ เปดเทศ กระบือ สุกร แพะ ไก
พื้นเมือง ไกเนื้อ ไกไข ไกงวง หาน นกกระทา และมา เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนพันธุลูกผสมที่นําเขามาโดยการ
สงเสริมจากภาคเอกชนและหนวยงานราชการ  

• สมุนไพร 
คนนานมีความรูเกี่ยวกับการใชพืชสมุนไพรตางๆ ในการบําบัดรักษา
โรคภัยไขเจ็บ ซึ่งความรูเหลานี้ไดถูกถายทอดมาในลักษณะของยาแผน
โบราณ ทําใหพืชสมุนไพรตาง ๆ ถูกเก็บจากปานํามาใชกันอยางตอเนื่อง
โดย “หมอฮิบ” หรือปราชญชาวบานที่มีความรูเร่ืองตัวยาจากสมุนไพรเปน
อยางดี   

ปจจุบันมีการสํารวจพบการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ทั้งหมด 232 
ชนิด สวนใหญยังเปนที่นิยมในกลุมชนชาติพันธุพื้นที่สูงของจังหวัดนาน ใช
ในชีวิตประจําวัน 32 ชนิด ใชประโยชนตางๆ กันไป เชน ตน ใบ ราก เหงา 
เปนตน วิธีการใชจะแตกตางๆ ใชรากตน เล็บมือนาง (Quisqualis indiica 
Linn.) นําไปตมน้ําดื่ม ใชเปนยาถายพยาธิ ใชแกน ตนกวาวเครือ (Milletia การปรุงพืชสมุนไพรที่พบหาไดยาก 
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extensa Benth.) ดองเหลาบํารุงรางกาย, ใชรากกะเม็งฝนน้ําดื่ม แกทองรวง กอโจม (Lithocarpus sp.) ใชใบออน 
อม และเคี้ยว แกปวดฟน มะเฟอง โดยใชรากมะเฟอง ตากแหงตมน้ําดื่ม ซึ่งเชื่อวา จะทําใหโรคนิ่วหาย ใชใบตน
สาบเสือ ตําพอกแผล ใชตนดีงูตมดื่มแกทองรวง ใชเหงาไพลฝนน้ําฝนดื่มแกทองอืด ทองเฟอ (มานิตา, 2542) 

• การคาและอุตสาหกรรม 
พืชหลายชนิดที่นํามาใชประโยชนเปนองคประกอบหลักในกระบวนการแปรรูป ไดแก 

• ไผ ที่ปลูกกันมากไดแก ไผรวก  ซึ่งสวนใหญจะตัดลําขาย เพื่อนําไปใช
สอยตางๆ ไผตง ปลูกไวกินหนอและนํามาผลิตเปนเครื่องจักสานไมไผ
เปนสินคาผานกลุมและใชประโยชนในครัวเรือน ทั้งเริ่มทํากันมาใน
หลายรูปแบบ เชน กระติ๊บขาวขนาดตางๆ  หมวก กลองใสทิชชู 
ผลิตภัณฑเลียนแบบของเกา  กระจกแตงกรอบ  กระเปา  กลอง
เอนกประสงค ฯลฯ เปนสินคาที่ทํากันมากในอําเภอทาวังผา เวียงสา 
บอเกลือ  และอําเภอภูเพียง    

• ฝายและไหม ถูกนํามาใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ของจังหวัดนาน ผาทอพื้นเมืองของชาวเมืองนานดั้งเดิม และผา

พื้นเมืองนาน เชน ผาพื้น ผาขาวมา ถุงยาม (ลายขาวดํา) ผาหม ที่เรียกวาผาตาแสงหรือตาโกง) ผาลาย คาด
กานแบบนาน ผาลายน้ําไหล ผลิตมากในอําเภอทุงชาง ปว ทาวังผา เวียงสา และอําเภอเมืองเชน มีที่มาหลาย
แหงโดยการทอ  

• หวาย นํามาทําผลิตภัณฑจากหวาย ทํามากและเริ่มเปนที่รูจัก  แพรหลาย โดยจะทําเปนชุดรับแขก เกาอี้นอน 
นั่ง ชั้นวางของ แตในปจจุบันวัตถุดิบในทองถิ่นคอนขางหายาก เนื่องจากหวายจัดเปนไมอนุรักษ ดังนั้นจึงตอง
ส่ังวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น  

• สา การผลิตกระดาษสามีผูผลิตทั้งในลักษณะกลุมอาชีพในครัวเรือนและโรงงาน โดยมีแหลงผลิตอยูที่บาน 
แสงดาว ตําบลฝายแกว อําเภอเมือง และอําเภอทาวังผา ตามลําดับ เพื่อสงภายในและภายนอก  

• จุลินทรียตางๆ  มีการนํามาใชประโยชนเพื่อเปนแหลงผลิตสารสําคัญในกระบวนการทําปุยชีวภาพ  แทนการ
ใชปุยเคมีชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดตางๆ ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย อุมน้ํา และให
อากาศผานไดอยางเหมาะสมชวยยอยสะลายอินทรียวัตถุใหเปนอาหารของพืช พืชจะดูดซึมไปใชไดเลย และ
ชวยใหผลผลิตคงทน มีคุณภาพสูง การทําปุยอินทรียนิยมผลิตกันในกลุมเกษตรที่เนนการทําเกษตรผสมผสาน
เพราะตองการลดตนทุนการผลิตและอนุรักษดินในแปลงเกษตรของตน 

ผลการจัดเวทีชุมชนในจังหวัดนาน จํานวน 6 แหง พบวาชุมชนตางๆ มีแนวคิดตอความมั่นคงดานอาหารที่
สอดคลองกันวา   “มีขาวในฉาง มีน้ําใน หวย หนอง คลอง ฝาย มีปลาและเก็บหาผักธรรมชาติ มีเปด ไก พืชผักที่
ปลอดภัย พอกินภายในครัวเรือน ไมขาดแคลนในรอบป”   

กิจกรรมสรางรายไดของชุมชน จ.นาน 
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ความหมายขางตนลวนแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ของชนิดพันธุพืชและสัตว และพบวามีความสัมพันธกับ
แผนที่ทรัพยากรชุมชน ที่มีฐานทรัพยากรดิน น้ํา ปา ที่
เอื้อใหเกิดแหลงหาอาหารปาและพืชผัก ทํามาหากิน
กระจายทั้งรอบในและรอบนอกไดเก็บหาตามฤดูกาล 
แหลงน้ําและนาขาว สอดคลองกับวิถีอยู วิถีกินของคน
นานในการใชประโยชนที่หลากหลายดานอาหาร รวมถึง
มีการปลูกผักพื้นบานตามนา สวน ร้ัวบานเพื่อเปนเครื่อง
เคียงเอาไวกินกับแกง ลาบ น้ําพริก เพิ่มรสชาติของ
อาหารแลวยังมีสรรพคุณทางยาเปนสมุนไพรดวย 

ชุมชนยังเห็นวาทุกชุมชนควรจะยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน จะชวย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม และจะเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร  ชวยบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนอาหาร โภชนาการ และปญหาดานสาธารณสุขใหปลอดภัยได และยังจะชวยแกปญหาความเสี่ยงและภัย
คุกคามในสถานการณดานอาหารของชุมชนปจจุบันไดดวย  

 

5.2 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตรจังหวัดนาน 

ในการรวบรวมภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนี้  ไดใหความสนใจตอทั้งความ
เชื่อที่อยูกับตัวบุคคลหรือชุมชน  ความรูที่ชัดแจง ประเพณีและวิถีปฎิบัติที่เปนรูปธรรม  

• ความเชื่อและประเพณี 

ชุมชนเกษตรดั้งเดิมโดยสวนใหญมักมีความเชื่อวาทุกหนทุกแหงมี อํานาจเหนือธรรมชาติ คอยดูแลปกปองใหการ
ทํามาหากินเปนไปดี ดังนั้น ทุกชุมชนจึงมีพิธีกรรมสําคัญเกี่ยวกับการเพาะปลูกเพื่อสรางความมั่นใจในธรรมชาติ ขอ
โอกาส ขออนุญาตตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พืชบวงสรวง บนบาน บอกกลาวเจาที่เจาทาง ฝากฝง ใหการทําไรในปนั้นๆ บรรลุ
ความตั้งใจ ทั้งตอคน ขาว สัตว ปราศจากภยันอันตรายใดๆ จากภัยธรรมชาติ นอกจากนั้น มีความเชื่อเร่ืองผีที่คอย
ปกปองดูแลรักษาคนในครอบครัวและชุมชนใหอยูดีมีสุข ผีประเภทนี้ไดแก ผีประจําตระกูล เรียกวา ผีปูยา ผีบาน- 
ผีเมือง ผีเส้ือวัด ผีเส้ือนา ผีเหมืองฝายผีขุนน้ํา เปนตน แตทั้งนี้บุคคลจะตองปฏิบัติตามครรลองที่ดีของครอบครัวและ
ชุมชน จึงไดรับการปกปองดูแลรักษา ความเชื่อในเรื่องเหลานี้ทําใหชาวบานระมัดระวังที่จะใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
และลําธาร  

กรณีกลุมชาติพันธุลัวะ  ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุดั้งเดิมในจังหวัดนานที่อาศัยในพื้นที่สูงและยังชีพดวย
การเกษตรบนพื้นที่สูงมาตั้งแตบรรพชน ดวยวิถีไรขาวดวยภูมิปญญาการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยนับถือส่ิงศักด์ิสิทธิ์
เหนือธรรมชาติใหชวยดูแลผลิตผลและคุมครองสมาชิก ครอบครัว และในแตละรอบปคนลัวะตองทําพิธีกรรม “กิน
ดอกแดง” ที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกจนในปจจุบัน.... 

 

ชุมชนบานปาแดด รวมวิเคราะหความมั่นคงดานอาหาร 
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การ “เอามื้อ” หรือการลงแขกยังมีอยูใน จ.นาน  

การดํารงชีวิตในอดีตของคนนานในอดีต ไดผสมผสาน
ลักษณะของความเปนชนเผา การดํารงชีวิตที่เรียบงายและ
สอดคล อ งกั บสภาพแวดล อมธร รมชาติ  ที่ ม าจาก
หลากหลายชาติพันธของแตละกลุม  ก็จะมีวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมยอยนั้นๆ 
หลายๆ ชุมชนในจังหวัดนาน  

สําหรับส่ิงหนึ่งซึ่งยังสามารถพบเห็นไดก็คือ ความสามัคคี
และความรวมมือกันในชุมชน  ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบ
การ “เอามื้อ” หรือการลงแขกชวยกันทําเกษตรในแตละฤดู
นั้นเอง 

นอกจากนี้ คนนานยังคงประกอบพิธีกรรมและความเชื่อในการปฏิบัติตัวและดํารงชีวิตที่สําคัญอยู แมวาระยะเวลา
จะเปลี่ยนแปลงไป แตกลุมคนรุนกลางยังคงอนุรักษและยึดเหนี่ยวไวเปนกุศโลบาย เพื่อความอุดมสมบูรณในการ
ทํามาหากิน   คนนานยังมีพิธีกรรมและความเชื่อที่เรียกวา “ฮีตบาน คลองเมือง” ในรอบป ที่ไดแสดงใหเห็นและมี
ความเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณของพืชพรรณที่สําคัญของจังหวัดนาน  ไดแก 

• พิธีการเลี้ยงผี ไดแก  ดวยเชื่อวาการกระทําดังกลาวจะติดตอกับภูตผีปศาจ ดวงวิญญาณเพื่อขอความปกปอง
คุมครองในรูปแบบพิธีตางๆ อาทิ การเลี้ยงผีเมือง ผีเฮือนหรือผีปูยา ผีฝาย ผีฟา ผีไร ผีนา และการเขาถ้ํา (เผา
เยา)  ทุกหมูบานใหญๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ  มักจะมีวัดประจําของตนเอง และมีหอผีบานหรือเทวดาบานของ
ตนเอง และในระดับเมืองก็จะมีผีเทวดาเมือง รวมถึงสถานที่สําคัญ เชน  ตลาด หนอง บึง ตนไมใหญ เหมืองแร 
ทุงนา ภูเขา ภูเขา หุบหวย ปาไม ศาสนสถาน หรือธาตุ ก็มีผีอารักษคอยคุมครอง พิธีกรรมเลี้ยงผีมักกระทํา
ในชวงการปลูกขาวเพื่อเปนการขอฝน ขอความสําเร็จในการเพาะปลูกหรือชวงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อแสดงความ
ขอบคุณตอผี สัญลักษณในพิธีกรรมคือ ตาแลว โดยมีหมอเมืองเปนทําพิธีหลัก เครื่องใชในพิธีกรรมที่สําคัญคือ 
หมูหรือไก หรือสัตวอื่นๆ เชน แพะกับปลา เหลาดอกไม ธูปเทียน ขาวเหนียวนึ่งสุก แชดวยน้ํามันมะพราว 

• พิธีเรียกขวัญ การเรียกขวัญหรือฮองขัวญ เปนประเพณีที่มีผลดานจิตใจ เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคคลที่เสียขวัญใหมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น โดยมีส่ิงของเพื่อจัดเตรียมในพิธีกรรม ไดแก หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง กลวย 
ขาวเหนียว ปลาปง ไขตม ไกตม ดายสาญสิญจนและขาวสาร 

• พิธีสงเคราะห เปนการสงสิ่งชั่วรายตางๆ ใหออกไปจากผูมีเคราะหหรือผูประสบเคราะหกรรมตางๆ เพื่อใหอยู
สุขสบาย ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและอันตรายทั้งปวง โดยจะกระทําเมื่อสงเคราะหตามราศีเกิดและเมื่อ
ประสบภัยพิบัติตางๆ เครื่องใชสําคัญในพิธีกรรมไดแก สะดวก ซึ่งทํามาจากกาบกลวยพับเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
แบงออกเปน 9 ชอง เพื่อส่ิงของลงใหครบเครื่องแปด ไดแก แกงสม แกงหวาน ปาว (มะพราว)  ตาล (น้ําตาล) 
กลวย ออย หมากพลู บุหรี่ ขาวจี่ (ขาวเหนียวปง) เกลือขางละ 1 เม็ด ขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน ธง 6 สี และ
เตรียมขันตั้งหรือขันยกครู สําหรับหมอผูประกอบพิธีกรรม 

• ปูจาขาวหลีกเคราะห การปูจา (บูชา) เปนการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อสะเดาะหและเสริมสรางความ
เปนศิริมงคลแกตัวเองหรือครอบครัวไวลวงหนา โดยเชื่อวาจะเปนการปองกันใหรอดพนจากเคราะหภัยอันตราย
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ทั้งปวง นิยมประกอบพิธีกันในเทศกาลสงกรานต เขาพรรษา และออกพรรษา เครื่องในพิธีกรรมประกอบดวย 
ควั๊ก (กระทง) บรรจุใบขนุน ใบดอกแกว ใบคํา กลวย ออย มะพราว น้ําตาล เทียนไข หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง ชอ 
(ธงสามเหลี่ยมเล็กๆ ทําดวยกระดาษ) ขาวเหนียวนึ่งปนเปนกอนตามจํานวนสมาชิก ผาตีด สีสายยาวและเสื้อผา
ของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 

• พิธีเก็บขวัญขาว หรือพิธีสูขวัญขาว หรือ เอาขวัญขาว เปนประเพณีของชาวนาภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ
เปนศิริมงคลแกยุงฉางและครอบครัว เพราะมีความเชื่อวา
หากทําพิธีแลว “กิ่นบมีตก จกบมีลง” หมายถึง กินไม
ส้ินเปลือง โดยจะหาฤกษมาจากพอหมอประจําหมูบาน 
เพื่อหาวันที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยว โดยมักจะยึดวัน
ฟูเปนวันดี ประกอบการงานสิ่งใดจะเจริญรุงเรืองและ
กาวหนา ประกอบพิธีกรรมที่ลานนวดขาว เพื่อบอกกลาว
กอนที่จะทําการตี หรือนวดขาวบางแหงก็ทําหลังจากเก็บ
เกี่ยวขาวเสร็จเรียบรอยกอนจะเอาขึ้นหลอง(ยุงฉาง) ถือเปน
การอันเชิญขวัญขาวมาสูยุงฉาง บางแหงจะทําหลังการเก็บ
เกี่ยวเสร็จเรียบรอย ถือเปนการเรียกขวัญขาวที่ตกหลน
ในขณะนวดขาว  

พิธีสูขวัญขาวจะทําในลานนวดขาว หรือบางแหงก็จะทําในสถานที่เดียวกันกับที่ทําพิธีแรกนา ในการทําพิธีจะ
จัดเตรียมพานบายศรี 1 ชุด ไกตม 1 คู เหลา 2 ไห ขาวตอกดอกไม 2 ชุด ขาวเหนียว 1 กระติบ กระบุง สวิงหมาก 
พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด โดยเจาของนาอาจเปนผูกลาวคําสังเวยดวยตนเอง หรือใหผูเชี่ยวชาญทางพิธีกรรม(ปูจารย) 
ของหมูบานมาทําพิธีให ในการเก็บขวัญขาว จะเรียกขวัญเดินไปเดินมาทําพิธีวนไปเรื่อยๆ รอบลานนวดขาว  
โดยใชสวิงตักขวัญขาวและรวงขาวที่ยังตกหลนอยูในกระบุง เสร็จแลวนํากระบุงไปยังยุงฉาง โดยใหสูงพอสมควร 
นํากระบุงขวัญวางลงพรอมกับพูดวา “กิ่นอยาใหไปตก จกอยาใหไปลง หื้อมั่นเหมือนบากินกอนหนา บาผากอน
ใหญ”  หมายถึง กินไมส้ินเปลือง เหมือนกับหินผา 

•  พิธีสืบชะตา ทําขึ้นเพื่อใหเปนศิริมงคลและขับใสสิ่งชั่วรายใหออกไปจากบุคคลหรือสถานที่ ไดแก การสืบชะตา
คนและสืบชะตาหมูบาน เพื่อเสริมสรางศิริมงคลและความเปนมงคลใหกับหมูบาน โดยการสืบชะตาคน มัก
กระทําเมื่อประสบเคราะหกรรมและทําพิธีที่บานของตนเอง จะมีเครื่องในพิธีกรรมประกอบดวย ไมงามขนาดเล็ก 
ไมค้ําศรี กระบอกขาว กระบอกทราย กระบอกน้ํา สะพานลวดเงิน สะพานลวดทอง เบี้ยแถว มะพราวออน กลวย 
ออย หมาก แถว หมอน เส่ือ ดอกไม ธูปเทียน เทียนชัย  

สวนพิธีสืบชะตาบานมักประกอบที่หอเสื้อบานหรือศาลากลางบาน โดยชาวบานชวยกันประดับตกแตง ทําความ
สะอาดบริเวณรอบๆ แลวขัดราชวัตร ปกธงฉัตรและธงทิว ใชตนกลวย ตนออยประดับโดยรอบ วงดวยสายสิญจน
รอบพิธี ทําแทนบูชาทาวทั้งสี่และเทพารักษในบริเวณนั้น และขาวของบริจาคจากชาวบาน ไดแก ขาว พริกแหง 
เกลือ ขนม ขาวตม ดอกไม ธูปเทียน หมาดพลู บุหรี่ เมี่ยง 

การสูขวัญขาวในงานครบรอบปมูลนิธิฮักเมืองนาน 
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• พิธีสูขวัญควาย หรือ ฮองขวัญควาย เปนพิธีที่ทําเมื่อเสร็จ
จากการปลูกขาวแลว เปนการเตือนสติและจิตใจใหระลึกถึง
บุญคุณของควายที่ไดใหแรงงานไถนาใหคนสามารถปลูก
ขาวได ซึ่งบางครั้งอาจมีการเฆี่ยนตี ดุดา จึงตองทําพิธีนี้เพื่อ
เปนการขอขมาที่ไดลวงเกิน เปนการสอนใหคนรูจักความ
กตัญูรูคุณ มีเมตตากรุณา สํานึกในความผิดของตน ผูทํา
พิธีมักเปนเจาของควายเอง หรือในกรณีที่ไมสันทัดในการทํา
พิธีอาจใหผูอื่นทําแทนได   

การทําพิธีสูขวัญควายจะประกอบพิธีในบริเวณคอกควาย 
โดยจะตองจัดเตรียมหญาออนมากเพียงพอใหควายกิน
ตลอดชวงทําพิธีประมาณ 1-2 กวย (ตะกรา) ดอกไม ธูป 
เทียน 3 กรวย (ธูป 4 ดอก เทียน 4 แทง) ไกตม 2 ตัว เหลาขาว 1 ขวด ขาวเหนียว 1 ปน กลวยสุก 1 ลูก หมาก 1 
คํา พลู 1 ใบ ดายสายสิญจน และน้ําสมปอย ผูประกอบพิธีจะนําเครื่องพิธีวางไวที่มุมใดมุมหนึ่งของคอกควาย 
แลวใสแอกเขากับควาย จากนั้นกลาวคําเชิญขวัญ เมื่อกลาวถึงทอนที่วา “ปลดแอกแลว” ก็ใหทําการปลดแอก
ออก แลวนํากรวยดอกไมธูปเทียนมัดไวที่เขาควายขางละ 1 กรวย อีกกรวยผูกไวที่ดานหลังของหัวควาย หลังจาก
กลาวคําเชิญขวัญจบลง ก็จะทําการปอนขาว ปอนน้ําใหแกควาย พรอมกับนําน้ําสมปอยมาประพรมควายเปน
การขอขมา การประกอบพิธีนี้อาจมีรายละเอียดแตกตางกันบางในแตละทองถิ่น ปจจุบันพิธีกรรมนี้ไดเลือน
หายไปเพราะไมมีควายแลว 

• พิธีแฮกนา คือการแรกนาของชาวบานแบงออกเปน 2 ระยะคือแฮกนาตอนหวานกลาและวันปลูกนา (นาดํา) 
เพื่อเปนการประกอบพิธีการกราบไหวพระแมธรณี รวมท้ังเจาที่เจาทางเพื่อขออนุญาตพลิกแผนดินทํากิน 
การแฮกนาใชขาวเหนียว 1 กอน กลวย 1 ผลเรียกวา “ขาวปน กลวยหนวย” เพื่อไหวบอกกลาวขออนุญาตและขอ
ขมาพระแมธรณี ทั้งยังขอใหชวยปกปกรักษาพืชผลไมใหเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือแมลงสัตวตางๆ ในบาง
ชวงเมื่อปลูกขาวนาดําแลว บางปมักมีศัตรูหรือแมลงลงทําลายขาวกลา พืชไร ทานวาใหทําพิธีปูจาทุงนาเสียจะ
เปนการเสียเงินแตนอยไดผลมากชาวบานทําบอยไดผลมากจริง คือใหทํากระทงกวาง 1 คืบ ใสไขตม ขนม แกง
สม แกงหวาน ขาวปลา อาหาร หมาก พลู ดายสีดํา แดง ขาว เหลือง อยาละ 4 ชอ ปนรูปคนเปนบาวใช 8 คน ใส
ลงไวในกระทงแลวนําไปวางไวที่ทุงนา หรือศาลเพียงตาที่สรางไว 

• พิธีตานขาวใหมและกินขาวใหม  เปนประเพณีที่ปฏิบัติมาอยางยาวนานเมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลว เพื่อเปนการ
แสดงกตัญูกตเวทีตอบแทนแกผูที่มีพระคุณ ไดแก บุพการี ผูลวงลับไปแลว และผูที่มีชีวิตอยู เพราะทานเหลานี้
ไดสรางไรนาไวใหลูกหลานไดทํามาหากิน ดังนั้นเมื่อไดผลผลิตจึงตอบแทนคุณดวยการตานขาวใหม การตาน
ขาวใหมจะทํากันในตอนเชา โดยนึ่งขาวใหมพรอมนําอาหารไปทําบุญที่วัดเพื่ออุทิศสวนกุศลของการกินขาวใหม
ไปยังบุพการีที่ลวงลับไปแลว ไดแก ปู ยา ตา ยาย และถวายขาวใหมแกพระดวย เมื่อเสร็จพิธีแลวก็จะใหพรแก
ลูกหลานวา “กิ๋นอิ่มไปห้ือตก จกอิ่มไปฮื้อลง หื้อกิ๋นมั่น กิ๋นยาว” หมายถึง กินอยาใหส้ินเปลืองใหกินไดไปนาน 

 

 

เครื่องสูขวัญควายที่บานทุงโฮง อําเภอสันติสุข 
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• ความรูและวิถีปฏิบัติ 

รูปแบบการผลิตเกษตรที่หลากหลายในจังหวัดนาน  ขึ้นอยูปจจัยทางดานกายภาพเปนหลัก เชน สภาพพื้นที่ ขนาด
พื้นที่ ความสมบูรณของแหลงน้ํา รูปแบบการทําเกษตรพื้นบานแบบดั้งเดิม  อยางระบบไรขาวหมุนเวียนและนาขาว
ที่เหมาะสมกับเกษตรกร  จะเนนเปนพื้นที่ดอนและมีที่ดินนอย ขณะที่รูปแบบเกษตรใหมๆ เชน ไรนาสวนผสม อาจ
ไมเหมาะสมกับบางลักษณะพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ดอน สวนเกษตรกรรายที่มีที่ดินนอยมากมักพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนในลักษณะของสวนหลังบาน โดยจะเลี้ยงสัตว ปลูกผักและไมผล และขุดบอปลาขนาดเล็ก แต
พื้นที่เหลานี้จะตองมีระบบเหมืองฝายสําหรับดึงไปรดน้ําผักไวดวย อยางไรก็ดี การทําเกษตรยั่งยืนเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอเกษตรกรคนนานบางคนจึงตองทํานาเชา ปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ลุมเพื่อขาย รวมท้ังรับจาง ทอผา และ
คาขายดวย 

สําหรับลักษณะความรูที่เกี่ยวของกับการเกษตรซึ่งสงผลตอการคงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เกษตรไว
นั้น  พบวามีทั้งความรูของชุมชนและความรูของบุคคล ซึ่งรวบรวมไวไดดังนี้ 

• การจัดการระบบเกษตรโดยชุมชน  ถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพื้นที่การผลิตของตนเองจนเกิด
ความสัมพันธกับวิถีวัฒนธรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ สงเสริมบทบาททางสังคมหรือสิทธิรวม ที่ชุมชนสามารถใช
รวมกันได เชน การใชประโยชนรวมกันจากทรัพยสินสวนรวม ดิน น้ํา ปา การศึกษาขอมูลจะพบวาในอดีต
ชาวบานยังไมรูจักสารเคมี ไมใชยาฆาแมลง ฆาหญา ฆาสัตว ไมใชปุยเคมี ใชส่ิงของในธรรมชาติใหเกื้อกูลกัน 
ใชมูลสัตว ใบไมใบหญาที่เนาเปอยเปนปุย ทําใหดินอุดมสมบรูณ น้ําสะอาดและไมเหือดแหง ทุกชุมชนจะมีการ
จัดการและใชประโยชนจากปาชุมชนรวมกัน ปรากฏไดชัดเจนจากงานบุญพิธีที่เกี่ยวกับ น้ํา ขาว ปาเขา รวมถึง
สัตว บานเรือน เครื่องใชตางๆ 

กรณีชุมชนปาแลวหลวง ต.ปาแลวหลวง พื้นที่โดยรอบมีรองหวยระบายน้ําดี มีปาโดยรอบชวยซับน้ํา ตนน้ําลํา
ธารไดไหลรินตลอดป ชุมชนจะมีการจัดการน้ําระบบนายฝายแบบชาวบานในการเพาะปลูกพืชและกอนฤดูกาลทํา
นาทุกป จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีฝาย ซึ่งถือเปนกุศโลบายให ชาวนาไดรวมกันดูแลรักษาลําน้ํา ที่เสมือนเปนแมที่มี
บุญคุณใหน้ําเพาะปลูกไดอุดมสมบูรณดี    

• การผสมผสานชนิดพันธุเพื่อลดความเสี่ยง 
ขอจํากัดการพัฒนาการเกษตร  มักจะมีปญหา
เร่ืองดินเสื่อมโทรม กรด เปร้ียว ดาง เค็ม มีน้ํา
ท วมขั ง  ดินมีความลาดชัน  ภัยธรรมชาติ 
ตลอดจนปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา โรคและ
แมลง  

ปญหาเหลานี้ลวนเปนความเสี่ยงในการทํา
เกษตร  เกษตรจะใหความสําคัญกับการลด
ความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงในแปลงของ
ตนแทนที่จะเนนการเพิ่มผลผลิตเพียงอยางเดียว 
การทําเกษตรแบบผสมผสานหลายอยางจะทํา
ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันโรคแมลงไดดี 

แผนภาพการเกษตรหลายอยางที่ผูนําชุมชนถายทอดสูเยาวชน 
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ระบบเกษตรผสมผสานไมเพียงเพื่อการรวบรวมพันธุกรรมที่หลากหลายเทานั้น แตพืชและสัตวแตละชนิดจะมี
บทบาทในการเกื้อกูลระหวางกัน ดานปศุสัตวขนาดใหญและสัตวปก  คนนานนิยมคัดเลือกพันธุที่มีอยูในทองถิ่น
เล้ียงไก เปดพันธุพื้นบานเพราะมักตานทานโรคไดดีกวา และไดลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลสัตวที่เจ็บปวย 

กรณีนายชูศักดิ์ หาดพรม เคยเผชิญกับปญหาการเกษตรที่ลงทุนสูงแตผลตอบแทนไมคุมคา เนื่องจากถูก
สงเสริมใหปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชยใหไดผลิตผลจํานวนมาก ผลผลิตมากราคาก็ต่ําลง และยิ่งปลูกไป
ดินก็เส่ือมคุณภาพ ตองเพิ่มจํานวนปุย ตนทุนก็เพิ่มขึ้นตาม ยิ่งนานวันก็สงผลกระทบตอระบบนิเวศน สุขภาพ
เริ่มทรุดโทรมจากการใชสารเคมีและความทุกขใจที่ไมสามารถคาดการณและกําหนดอนาคตของตัวเองได ทํา
ใหเกิดแนวคิดการทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองหรือเกษตรผสมผสานลดปจจัยภายนอก  ดําเนินตามแนวทาง
ของการผสมผสานและเกื้อกูลกันระหวางพืชกับสัตว และขยายผลไปแกผูสนใจและเกษตรกรทั่วไปทั้งใน
จังหวัดนานและจังหวัดอื่นๆ 

การทําเกษตรผสมผสานถูกนํามาเปนทางเลือกสําหรับทําการเกษตร เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ
ปญหาความเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ที่เร่ิมขยายอยางชาๆ ในพื้นที่
จังหวัดนาน  ซึ่งก็พบกรณีตัวอยางที่ดีกระจายอยูในพื้นที่ตางๆ  

นายทิล บังเมฆ  อายุ 41 ป อาศัยอยูในบานโปงคํา ต.ดูพงษ มีโอกาสเรียนรูงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาชุมชนแนวใหม เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น  จึงไดเริ่มมุงมั่นลงมือทําดวยตนเอง 
ในป 2550 พื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ 10 ไร ไดเริ่มถูกปรับจากการปลูกไรขาวโพดมาทําการเกษตรผสมผสาน โดยใช
เครื่องจักรขนาดเล็ก และรักษาตนไมใหญ เชน จําพวก มะคา ประดู แดง ที่มีอยูเดิมในพื้นที่ไว จัดแบงเพื่อ
ปลูกพืชหลัก พืชอื่นๆ ผสมผสานกวา 20 ชนิด และเลี้ยงสัตว ไก หมู ปลาดุก กบสรางบอซีเมนตไว 2 บอ เพื่อ
เก็บน้ําที่สูบขึ้นมาจากหวย ขุดบอดิน 1 บอ เพื่อเก็บน้ําฝนเอาไวใชหนาแลงพืชผักที่ปลูกจะไมเนนใชสารเคมี
แตอยางใด การทําเกษตรผสมผสาน ที่มีระบบการปลูกพืช เล้ียงสัตวรวมกัน  มีสวนชวยในการรักษาความ
ยั่งยืนของภูมินิเวศทองถิ่น รวมทั้งสรางความหลากหลายทางนิเวศวิทยาสําหรับส่ิงมีชีวิตทั้งในแปลงและใน
พื้นที่รอบขาง  การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งยังไดกระตุนใหเกิดการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตินั้นไวดวย 

• การอนุรักษดินและหมุนเวียนธาตุอาหาร เกษตรกรจะมีวิธีการอนุรักษดินและน้ําหลากหลาย  การปลอยให
ดินฟนตัวตามธรรมชาติ  และการนําซากพืชและมูลสัตวมาเปนปุยอินทรียใหกับดิน โดยการคลุมดิน ทําปุยพืชสด 
และปุยพืชหมัก ไมยืนตนก็มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษดินและเพิ่มความสมบูรณเชนกัน   

กรณีทําไรหมุนเวียน เปนระบบการเกษตรที่มีการจัดการความอุดมสมบูรณของดิน  โดยมีการสลับการปลูกพืช
กับการปลอยใหดินและปาฟนตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ วงจรการผลิตเริ่มตนจากการตัดตนไมใหญใหเหลือตอ 
แลงจึงเผาเพื่อกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก  ขี้เถาจะเปนปุยและชวยปรับสภาพดิน ไมมีการไถพรวนดิน ระบบรากของ
ตนไมที่ยึดหนาดินไวไมพังทลาย จากนั้นจึงเริ่มการเพาะปลูก ซึ่งในปแรกผลผลิตจะสูงมาก แตในปถัดมาผลผลิต
จะลดลงเพราะดินเสื่อมความอุดมสมบูรณหรือมีปญหาเรื่องโรคและแมลงมาก จนสรางความเสียหายใหกับพืชที่
ปลูก เกษตรกรจึงละท้ิงไรแปลงดังกลาวแลวเปล่ียนไปหาพื้นที่ใหม ที่ดินบริเวณดังกลาวจะถูกปลอยใหฟนตัว
ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  

• การอนุรักษและปรับปรุงพันธุ   มีกรณีชาวนาบางคนที่พยายามแกไขปญหาเรื่องพันธุขาว  จากการเรียนรู
และพัฒนาพันธุขาวมานาน จนได พันธุเหนียวหวัน 1 และพันธุเหนียวหวัน 2 แสดงใหเห็นถึงความพยายามใน
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การพึ่งตนเองของชาวนา และยังแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ และองคความรูของเกษตรกรลดการพึ่งปจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ขาวในจังหวัดนานทั้ง 3 พันธุที่ไดรับความนิยมในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดนานเองและเครือขาย
ตางจังหวัด ซึ่งตางมีตนกําเนิดแตกตางกัน  

กรณีการปรับพันธุขาเหนียวหวัน 1 ของนายหวัน เรืองตื้อ   ชาวบานหาดเค็ด ตําบลเมืองจัง อ.ภูเพียง 
จังหวัดนาน โดยพี่หวันนําพันธุขาว 2 พันธุมาผสมกัน โดยใชวิธีการผสมพันธุขาว คือ พันธุหอมทุง และ
พันธุกข 6 และทําการคัดเลือกถึง 8 ฤดูปลูกจึงไดพันธุขาวเหนียวหวัน 1 ที่ตรงตามความตองการของพี่หวัน
และครอบครัว พันธุเหนียวหวัน 1 มีจุดเดนคือ ลําตนแข็งแรง แตกกอสูง เมล็ดตอรวงสูง ลักษณะเมล็ดไม
เรียวมาก หอม หุงกินอรอย หลังจากกระจายพันธุนี้มาเปนระยะเวลากวา 3 ป ไดรับความนิยมอยางมาก 
พันธุหอมสกล เปนพันธุขาวที่กลุมเกษตรกรโรงเรียนชาวนาบานทุงฆอง ตําบลยม อําเภอทาวังผา นํามา
คัดเลือกพันธุ จนกระทั่งปรับเขากับสภาพพื้นที่ ไดรับความนิยมในพื้นที่ที่ปลูกพืชหลังนา 

ขาวพันธุนี้เปนขาวอายุส้ัน หากนําไปปลูกตองระวังนก เพราะถาปลูกในจํานวนไมมากนกจะกินเสียหาย
เพราะขาวพันธุนี้มีความหอม เมล็ดยังเรียวสวยกินนุมอรอย และพันธุเหนียวมะลิหอม เริ่มไดรับความนิยม
หลังจากที่แกนนําเกษตรกรฮักเมืองนานบานมวงตึ้ดนํามาแลกเปลี่ยนในเครือขาย จากการสืบประวัติพบวา 
พันธุนี้ไดรับการปรับปรุงและคุดเลือกพันธุโดยอาจารยมงคล พุทธวงค มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนานาน ซึ่ง
เปนคนมวงตึ้ดและนําไปใหครอบครัวและญาติปลูกจนไดรับความนิยม ทางเครือขายไดนํามาขยายผล
ตอเนื่อง คุณลักษณะเดนของขาวพันธุนี้เกือบคลายคลึงกับหอมมะลิซึ่งเปนขาวจาว ตางกันตรงที่เปนขาว
เหนียว (ที่มา: ศูนยการเรียนรูโจโก) 

• การอนุรักษและบํารุงดิน  เกษตรกรในชนบท นอกจากจะนิยมเลี้ยงโค กระบือรวมกับการปลูกขาว ทํานา เพื่อ
เปนอาชีพเสริม ตระหนักถึงความสําคัญของการใชปุยคอกจากมูลสัตวเพื่อปรับปรุงดินโดยไมตองไปซื้อหา 
นอกจากนั้นเกษตรกรยังไดเรียนรูวาธาตุอาหารของปุยคอกยังขึ้นอยูกับชนิดของสัตว โค กระบือ เปนสัตวใหญที่
กินอาหารหยาบได อายุ เพศ ตลอดจนการปรับปรุงอาหารเลี้ยงสัตวเพื่อสรางสมดุลระหวางองคประกอบโปรตีน
และพลังงาน เชน การใชยูเรียผสมกับเศษซากพืช รวมทั้งเลือกใชวัสดุรองพื้นคอกสัตวเล้ียงเพื่อเพิ่มปริมาณปุย
คอก เปนตน 

เกษตรกรในจังหวัดนานไดลดการสูญเสียและเพิ่มธาตุอาหาร เชน ลดการเผาตนไม เผาหญาในแปลงเกษตร 
ระบายน้ําจากดินที่น้ําทวมขัง เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนจากดิน ปลูกพืชที่มีระบบรากลึก เพื่อดึงธาตุอาหารที่
ไหลลงสูดินชั้นลางใหกลับขึ้นมาสูดินชั้นบนใหม และใชใบของพืชชนิดนั้นคลุมดิน  การปลูกพืชผสมผสานหลาย
ชนิดที่มีระบบรากความลึกแตกตางกัน  

กรณีเกษตรกรบนพื้นที่สูง มักจะเลือกปลูกตนสะเดาแซมเพื่อลดการระบาดและแมลงรบกวนตนขาว 
ผสมผสานถั่วมะแฮะเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

กรณีนายอิทธิยศ  ราชสาน อายุ 71 ป บานเลขที่ 8 หมู 3 ตําบลปาแลวหลวง ริเริ่มทําเกษตรผสมผสาน
เมื่อป 2507  ดวยมองเห็นความเปลี่ยนและความไมแนนอนของการทําเกษตรตามกระแส  กอปรกับการทํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวมานานกอนหนานั้น  จึงไดเริ่มตนลงทุนดวยตนเอง  ดวยการลงไมผลในพื้นที่ 4 ไร มะมวง
กับไมสัก ไปพรอมๆ กับการเลี้ยงสัตว โดยมีแมบานเปนแรงงานหลักในการปรับปรุงพื้นที่ ไมใชสารเคมี แตจะ
ตัดถางและนํามาคลุม หรือหมักผสมกับขี้วัวใหเปนปุยหมัก ปลูกผักหรือปลูกตนไม เนนใชแรงขุดเองเปนหลัก 
การจัดการพืชผัก ไมผลกระจายในพื้นที่ ริมร้ัวดานในปลูกไมสัก สวนริมร้ัวดานนอกปลูกตนกลวยเปนแนว
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และกระจายในพื้นที่มีความชื้นจากรมเงาไมใหญ มีพืชผลสําคัญ ไดแก ไมผลเพื่อเปนรายได เฉล่ียรวมตอป 
4,000-5,000 บาทตอป ไมเพื่อกินอยูในครอบครัว ไดแกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลทุกอยาง  เหลือไดฝาก
เพื่อนบาน และไมยืนตน เพื่อไวใชสอยตอเติมและปรับปรุงบานไดแก  ไมสักอายุ 20 กวาป 50 ตน 

• การจัดการเหมืองฝาย  เปน ระบบการผันน้ําเขานาโดยฝายจะทําใหน้ําบริเวณนั้นตื้น และเปล่ียนเสนทางน้ําลง
สูลําเหมือง  ซึ่งเปนทางน้ําที่ขุดไวเพื่อใหน้ําไหลไปสูที่นา ชุมชนในตําบลปาแลวหลวง มีระบบการจัดการน้ําโดย
เหมืองฝายเปนระยะเวลาชานาน โดยเริ่มการสรางฝายเพื่อการทํานา  โดยแปลงนาเกษตรกรผูไดรับประโยชน
จากน้ําตองมารวมกันจัดการน้ํา  

ในทุกๆ ป ในชวงกอนฤดูกาลทํานา จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีฝาย โดยจะมีแกฝาย (เจาของเหมือง) เปนผูทําพิธี ซึ่งการ
ทําพิธีกรรมนั้นเสมือนเปนการสรางกําลังใจแกเกษตรกร รวมกันรักษาน้ําที่เสมือนเปนแมที่มีบุญคุณ รวมท้ังก็จะ
ยิ่งสรางความเคารพในธรรมชาตอิยูเสมอ  

การจัดการน้ําจากเหมืองฝาย ไดเกิดการเกื้อกูลรวมกัน การตีฝายทุกปคนทั้งในชุมชนและตางชุมชนจะไดมา
พบปะพูดคุยกันเพื่อชวยกันคิด ชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น การสรางฝายจากไมไผและวัสดุในทองถิ่นทําใหมีน้ํา
ไหลซึมอยูตลอด แมในชวงที่ตองปดฝายประกอบกับดินและตนไม ที่อยูริมฝายจะยิ่งไดรับการปกปกษ และเปน
ตัวปองกันไมใหฝายถลมอีกที พืชพรรณริมน้ําจึงเจริญ อุดมสมบูรณอยูตลอดตามฤดูกาล ดวยลักษณะของฝาย
แบบธรรมชาตินั้น จะสามารถเปนที่วางไขของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตะพาบน้ํา และนาก  

• การจัดการศัตรูและโรคพืช  เมื่อถึงฤดูหนาวกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษเมืองนาน นอกจากจะ
ผลกระทบจากภัยหนาว ยังพบปญหาเรื่องศัตรูพืชประเภทหนอนกระทู หนอนบุงออกมากัดกินใบผัก ซึ่งหนอนบุง
สีเขียวตัวใหญ และหนอนกระทูที่ชอบขึ้นมาจากใตดินตอนกลางคืนชวงหนาหนาว แตพอกลางวันเจอแสงแดดก็
จะหลบลงใตดิน ทําใหแหลงปลูกผักปลอดสารพิษที่ใหญที่สุดของจังหวัดนับ 100 ไรเสียหาย  เกษตรกรจึงตอง
ควบคุมฉีดพนสารสะเดาและสารหมักจากใบนอยหนาเพื่อฆาและปองกันแมลงศัตรูพืชมากัดกินใบและยอดผักที่
กําลังขึ้นดีชวงหนาหนาว  นอกจากนั้น เกษตรกรยังก็ตองหมั่นตรวจดูแปลงผัก และใหใชสารชีวภาพเทานั้น เพื่อ
ไมใหแมลงดื้อยาและเปนการปลอดสารพิษดวย และหากปลอยทิ้งไวก็จะเปนแหลงแพรระบาดไปที่อื่นอีก 

 

5.3 ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตรจังหวัดนาน 

ในรอบกวา 30 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรจากวิถีการผลิตดั้งเดิม  มาเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มากขึ้นและชัดเจนในรอบ 10 ปหลังนี้ โดยมีวัตถุประสงคการผลิตเปลี่ยนจากเพื่อกินเปนการผลิตเพื่อขาย จากที่
พึ่งพาตนเองกลับตองพึ่งพาปจจัยตางๆ จากภายนอกสงผลกระทบทั้งตอระบบเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีนัยสัมพันธกัน เชน การนําเขาพันธุใหม เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตรปอนตลาด รองรับ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบที่สําคัญคือการพึ่งพาสารเคมีอันตรายจะเกิดการปนเปอนและตกคางในอาหารและ
ระบบนิเวศ ที่สําคัญพันธุพืชที่ปรับปรุงใหมตามความตองการของตลาดจะถูกนําไปแทนที่พันธุทองถิ่น และพันธุพืช
ในธรรมชาติ และในไรนา สงผลใหธรรมชาติเสียสมดุลในท่ีสุด และจากขอมูลสถานการณของประเทศและของ
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จังหวัดนานที่เกี่ยวของดานระบบนิเวศเกษตร สามารถสรุป ทั้งดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค หรือปจจัย
คุกคามอันเปนผลกระทบตอระบบเกษตร และมีสวนสําคัญตอความสมดุลของระบบนิเวศของทองถิ่นไดดังนี้ 

1) ขาดเสถียรภาพของระบบนิเวศเกษตรยอย การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน 
โดยเฉพาะพื้นที่ระบบนิเวศเกษตร สวนใหญมักดําเนินการเกษตรบนที่สูง ซึ่งมีความเปาะบางมาก เส่ียงตอ
การสูญเสียสายพันธุพืชเกษตรดั้งเดิมไป ทั้งในดานสายพันธุขาวดั้งเดิม สายพันธุพืชสวน การปรับเปล่ียน
ระบบนิเวศยอยในพื้นที่จังหวัดนาน ไดแก การขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่สูงจะสงผลตอการสูญเสียสายพันธุขาวไรที่เคยปลูกหลายสายพันธุคอนขางสูง และพันธุขาวในพื้นที่
ราบลุม ทั้งที่นาและสวน เกษตรกรมักนิยมปลูกขาวพันธุสงเสริมที่ใหผลผลิตสูงและผลตอบแทนดีกวาเพิ่ม
มากขึ้น สวนพันธุไมผลในพื้นที่สูงก็มีแนวโนมสูญพันธุไปจากพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่
ผลผลิตมีราคาสูงกวาทดแทนตามพันธุไมที่ภาครัฐหรือเอกชนไดสงเสริมเชนกัน รวมถึงการปลูกยางพารา
เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจะชวยอนุรักษดินและน้ําไดดีกวาขาวโพด และจะเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกร แตการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวก็ยอมสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพได
ในระยะยาว 

2) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินอยางไมเหมาะสม จากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งถือ
ไดวาเปนภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพอยางรุนแรง เนื่องจากเปนการทําลายความหลากหลาย
ของระดับระบบนิเวศ   และระดับชนิดพันธุโดยตรง และเมื่อสูญเสียชนิดพันธุไป ก็เปนผลทําใหความ
หลากหลายดานพันธุกรรมสูญหายไปจากพื้นที่ดวยเชนกัน ปญหาการบุกรุกเพื่อเปล่ียนแปลงพื้นที่ปาไมไป
ใชสําหรับการทําเกษตรกรรมนั้น เปนปญหาที่พบมากในพื้นที่ ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่มีชนิดไมที่มีคุณภาพ
ที่ดีมากและเปนที่ตองการของตลาด ทําใหในอดีตมีการสัมปทานปาไมและขยายพื้นที่ยากแกการควบคุม 
รวมถึงการลักลอบตัดไมจากปาธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่คุมครอง และสวนใหญเปนปาผสมผลัดใบ ที่ดินมี
ความอุดมสมบูรณสูงมากเหมาะแกการเพาะปลูกหรือทําเกษตรในหลากหลายรูปแบบ จึงเปนผลใหบุกรุก
ปาปรับเปล่ียนเปนพื้นเกษตรกรรมในหลากหลายรูปแบบ จึงเปนผลใหเกิดการบุกรุกมากขึ้นในพื้นที่ภูเขาที่
มีความลาดชัน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแปรปรวน จนสงผลเสียโดยตรงทั้งตอการสูญเสียส่ิงมีชีวิตทั้ง
พรรณพืชและสัตวปาและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน  

3) ไฟปา นับเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของพื้นที่  สวน
ใหญไฟปาที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องจากการสุมเผาเพื่อกําจัดวัชพืชในพื้นที่กอนการทําเกษตรกรรมในรอบถัดไป 
ซึ่งไฟปาดังกลาวอาจลุกลามเขาสูพื้นที่ปาไมธรรมชาติบริเวณใกลเคียง หรือยับยั้งการเจริญทดแทนของไม
ทองถิ่นตามธรรมชาติ (Natural tree regeneration) สงผลใหความหลกชนิดของพรรณพืชในพื้นที่ลด
นอยลงไปดวย รวมถึงการสรางความเสียหายแกสัตวปาและแมลงเปนอยางมาก สงผลตอประชากรแมลง
ลดลงทุกป และบางชนิดอาจหมดไปจากพื้นที่ โดยเฉพาะชนิดที่ตัวออนอาศัยอยูตามไมพื้นลาง เชน กลุม
ผีเส้ือบางชนิดที่กินพืชอาหาร เมื่อถูกไฟไหมตายกอนเปนตัวเต็มวัยทําใหไมมีโอกาสขยายพันธุ ซึ่งแมลงถือ
วามีบทบาทสําคัญในระบบหวงโซอาหารในระบบนิเวศ   

จากขอมูลป 2553 มีรายงานพบจุดไฟปาในพื้นที่จังหวัดนาน จํานวน 2,627 จุด กระจายใน15 อําเภอ 85 
ตําบล โดยมีจุดไฟไหมปาสูงสุด 3 อันดับ ในอําเภอเวียงสา แมจริม และสันติสุข และต่ําสุดในอําเภอบาน
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เมษายน  มีพื้นที่ไดรับความเสียหายทั้งในเขตอุทยานและนอกเขตอุทยาน จํานวน  14,761 ไร (ที่มา: อปท.
ในจังหวัดนาน) โดยมีสาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ที่มีการบุกรุก แผวถางปาเพื่อทําไรขาวโพด และปลูก
ยางพารามากขึ้น 

4) การใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชและแมลง เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่มักทําการฉีดสารเคมีเพื่อกําจัด
วัชพืชและแมลง ซึ่งสงผลกระทบตอประชากรของแมลง โดยเฉพาะกลุมแมลงที่อยูอาศัยอยูบริเวณสังคม
พืชปาผลัดใบในบริเวณพื้นที่ติดตอกับพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน  สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน ได
ทําการศึกษาการใชสารเคมี ปุยเคมี และปุยอินทรีย  มีผลตอการผลิตของเกษตรกรจังหวัดนาน ป 2551 
เปนการศึกษาขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนาน สรุปไดวา ในปดังกลาว
จังหวัดนานมีปริมาณการใชสารเคมีรวม 26,505,789.05 ลิตร หรือประมาณ 26.5 ลานตัน จําแนกเปน 
สารเคมีปองกันโรค 56,558.54 ลิตร ปุยเคมีและฮอรโมน 26,449,231.51 ลิตร ในขณะเดียวกัน มีปริมาณ
การใชปุยอินทรีย รวม 26,113,979.77 กิโลกรัม 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวนับเปนพืชไรทีมีการสํารวจพบวา มีปริมาณการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีปองกันโรค และ
สารปุยเคมีสูงที่สุด สวนใหญซื้อมาจาก รานคา สหกรณการเกษตร และ สกต. โดยไมพบการใชสารสกัดจาก
ธรรมชาติ และการใชปุยทางใบ/ฮอรโมน และการใชสารอินทรีย นอกจากนี้ ขาวโพดเลี้ยงสัตวยังมีการใชสารเคมี
กําจัดวัชพืชที่รุนแรง ซึ่งมีปริมาณการใชรวมกันถึงรอยละ 82.8 ของการใชทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกมาก มี
การไถเตรียมดินนอย หรือไมมีการไถเตรียมดิน ขาดแรงงานในการกําจัดวัชพืช จึงตองพึ่งพาสารเคมีในการกําจัด
วัชพืช เพราะประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและคาใชจาย หาซื้องายมีใหเลือกใชหลากหลายชนิด (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนาน, 2551) 

5.4 ทิศทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเกษตร 

• ความตองการของชุมชน 

จากการระดมความคิดเห็นตอแนวทางในการสรางความมั่นคง

ดานอาหารของชุมชนตางๆ  ดวยการระดมความคิดเห็นกลุม

ยอย  พบวาแตละชุมชนลวนมีฐานทรัพยากรดิน น้ํา ปา ที่เอื้อ

ตอการผลิตซึ่งมีพื้นที่ทํามาหากินกระจายอยูรอบๆ ชุมชน  

นอกจากนี้ ยังมีแหลงหาอาหารปาและพืชผักจากปาชุมชนได

เก็บหาตามฤดูกาล แหลงน้ํา และนาขาวจับหาปู ปลา หอย กุง

ไดตามฤดูกาลเชนกัน  

แมวาปจจุบันจะมีปริมาณอาหารจากธรรมชาติลดนอยลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา เพราะวิถีชีวิตและ

ระบบการผลิตที่เปล่ียนไปสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมตออาหารตามธรรมชาติโดยรวม ซึ่งสวนใหญไดชี้ใหเห็นวา

สถานการณปจจุบัน มีความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชุมชน  จึงตองการใหมีการ

ผูแทนบานอภัยคีรีนําเสนอความตองการของชุมชน 
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เป ล่ียนแปลงในดานตางๆ  ที่ จะชวยสรางความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมา  เพื่อใหชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น 

1)  ลดการใชสารเคมีในการเกษตร ซึ่งสงผลตอความปลอดภัยของพืชและสัตวที่อยูในระบบนิเวศเกษตร

และระบบนิเวศใกลเคียง  รวมทั้งทําใหอาหารปนเปอนและสงผลกระทบตอผูบริโภคในที่สุด    จนมีผลการ

ตรวจเลือกพบวาคนในชุมชนสวนใหญมีผลการปนเปอนสารเคมีในเลือดในกลุมเส่ียงและเปนอันตรายสูง       

หนวยงานภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมและจํากัดการซื้อขาย รณรงคสรางความตระหนักแกประชาชนถึง

อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งในลักษณะเฉียบพลันและสะสมทั้งตอมนุษยและระบบนิเวศตนน้ําสูปลายน้ํา 

2) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค  ที่สงผลใหชุมชนนิยมจับจายซื้อจากตลาด มากกวาการปลูกพืชผัก

และเลี้ยงสัตวไวบริโภค  เพราะตางก็เรงรีบผลิตพืชเศรษฐกิจไวเพื่อขาย   ลดการพึ่งตนเองและมีความเสี่ยง

จากการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว  ดังนั้น จึงตองรณรงคใหมีการผลิตพืชผักที่จําเปนตองบริโภคในครัวเรือน 

และการปลูกพืชใหหลากหลายมากขึ้น 

3) การจัดการน้ําและภัยพิบัติอยางเปนระบบ  ซึ่งสงผลกระทบตอพื้นที่เกษตรของชุมชน อยางกรณี  น้ํา

ทวม ดินถลมในชวง 2-3 ปที่ผานมา เกิดขึ้นบอยครั้ง ทําใหผลผลิตเกษตรและพืชพรรณตามธรรมชาติ

เสียหายเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ ยังเกิดปญหาภัยแลงในเวลาตอมา  เกษตรกรจึงยากที่จะปรับตัวได  

จึงตองมีการจดัการพื้นที่ตนน้ําใหมีความสมบูรณ มีความสามารถในการซบัน้ําและใหความชุมชื้นแกพื้นที่

โดยรอบ 

• การพัฒนาทองถิ่นและจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ มักถูกมองวาไมไดใหความสําคัญตอการดูแลรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอม  
ซ้ํายังมีแนวโนมการสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เชื่อวาจะทําใหประชาชนอยูดีกินดีขึ้น ในความเปนจริงแลว 
ผูบริหารทองถิ่นสวนใหญมักจะมอีาชพีที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ทั้งเปนเจาของที่ดินรายใหญ  มีธุรกิจการ
กอสราง ไมวาฝายกั้นน้ํา เสนทางขนสงผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการใหบริการในภาคเกษตร เชน การไถแปลง การ
ขนสง และการสี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีธุรกจิการคาขายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ปุยและสารเคมีการเกษตร  จึงไมแปลก
ที่บุคคลเหลานั้น มักมีมมุมองที่เกี่ยวของกับกิจการของตนเอง  ในขณะทีย่ังขาดพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ดูแล
สงเสริมดานการเกษตร   จึงตองพึ่งพาอาศัยสํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งมจีํานวนบุคลากรนอย 

แตเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่นตางๆ กจ็ะพบวามีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะ
ความเขาใจดีวาทรัพยากรธรรมชาติมีความสาํคัญตอการดํารงชีวิตของชุมชน  นอกจากนี้ ยังพบคําวา “พอเพียง” อยู
ในแผนพัฒนาทองถิ่นเกือบทุกแหง ก็เพราะเปนการถายทอดนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยลงสูแผน  แตยังขาด
การพัฒนาโครงการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง  สวนแผนพัฒนาการเกษตรสวนใหญก็เนนการเพิ่มผลผลิต การ
สงเสริมกลาไมเศรษฐกิจพันธุดี ซึ่งยังคงเปนการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกจิเชิงเดี่ยวนั่นเอง 

ตอมา จังหวัดนานไดมีการประชุมทบทวนเกี่ยวกับกรณีการขยายตัวของพืชเชิงเดี่ยวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  ซึ่งสงผลใหพื้นที่ปาธรรมชาติไดลดลงไปอยางรวดเร็ว และยังตองประสบกับปญหาตางๆ 
ดวย อาทิ น้ําในแมน้ําสายหลักขุน มีตะกอนสะสมมากขึ้น ปริมาณน้ําลดลง ฝนแลง สารเคมีการเกษตรปนเปอนลงสู
แหลงน้ําจนไมสามารถใชในการอุปโภคได โดยเฉพาะชวงเตรียมพื้นที่กอนปลูก (สํานักงานเกษตรและสหกรณ
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จังหวัดนาน, 2552) แมจะยังไมมีการพิสูจนวาเปนผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการลดลงของปาไม แตก็เชื่อกันวามี
ความสัมพันธกัน  จึงไดหาแนวทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ไมยืนตนทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชันและที่สูง 
โดยในป 2551 ผูวาราชการจังหวัดนาน ประกาศวาระจังหวัดวาดวย “รักษปา รักษน้ํา รักษดิน รักษฟา” สราง
จิตสํานึกรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ 
สงผลกระทบทั้งตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จึงมีการตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย มีการรณรงคและสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรแบบไมพึ่งพาสารเคมี โดยใชสารอินทรียชีวภาพทดแทน 

ปจจบุัน ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนานและทองถิ่นตางๆ เร่ิมใหความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูตามแนว
เศรษฐกิจเพอเพียงมากขึ้น  มีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดวา “เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบรูณ 
คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง” โดยมียุทธศาสตรที่สงเสริมการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพของระบบนิเวศ
เกษตร 3 ดาน ไดแก 1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม  2) ยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามวิถีพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง  และ 3) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน   

ในทางปฏิบัติแลว หนวยงานภาครัฐไดนํานโยบายเหลานี้ไปปฎิบัติ  โดยการสงเสริมแหลงเรียนรูในระดับชุมชนและ
ทองถิ่น  การตอยอดเกษตรกรที่สนใจและดําเนินงานอยูแลวใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งไดชวยขยายรูปแบบ
การเกษตรยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  แมวาจะยังเผชิญกับภัยคุกคามในดานตางๆ ดังได
กลาวไวขางตนก็ตาม  



 ช

สวนที่ 3  
กรณีศึกษาระบบนิเวศเมือง  
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6. กรณีศกึษาระบบนิเวศเมือง 
 

การศึกษาความหลากหลายในระบบนิเวศเมืองสําหรับประเทศไทย พบวายังไมมี
การศึกษาและสํารวจอยางจริงจัง  สวนใหญจะเกิดขึ้นเนื่องจากความสนใจของ
ผูบริหารเมือง หรือความสนใจของนักวิชาการเทานั้น   

สําหรับในการศึกษาระบบนิเวศเมืองในรายงานฉบับน้ี  ไดรวบรวมสถานการณ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเมืองของพื้นที่ 3 แหง  ไดแก (1) ปาดอย
สะเก็น  เทศบาลนครเชียงราย  (2) คลองน้ําเจ็ด  เทศบาลนครตรัง  และ (3) ปา 
ชายเลนสาธารณะ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   ดังแผนที่ 

6.1 ดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

• สภาพพื้นที่ 
เทศบาลนครเชียงราย  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 60.85 ตารางกิโลเมตร  
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลรวมทั้งสิ้น 67,176 คน  30,706 ครัวเรือน 
(ขอมูล มกราคม 2554)   

ดอยสะเก็นเปนเขาลูกเล็กๆ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ลอมรอบดวย
ชุมชนดอยสะเก็น  ซึ่งเปน 1 ใน 62 ชุมชน ภายใตความรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงราย  ปาดอยสะเก็น เปนพื้นที่ปาตาม พรบ.ปาไม ป พ.ศ. 2484  และ
ยังดํารงสภาพปาที่สมบูรณ  มีเนื้อที่รวมประมาณ 75 ไร  ดานบนเนินเขาเปน
ที่ตั้งของพระธาตุดอยสะเก็น  แตยังถือวาไมไดเปนวัดหรือสํานักสงฆที่ถูกตอง  
โดยมีพระสงฆจรมาอยูอาศัยและสรางสิ่งปลูกสราง  ประกอบกับมีการบุกรุก แผนที่ดอยสะเก็น  

แผนที่ตั้งกรณีศึกษา 

(1) 

(2) 

(3) 
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โดยรอบ  เมื่อป พ.ศ. 2547  กรมปาไมไดมอบหมายใหเจาอาวาสวัดคีรีชัย  ดูแลพื้นที่ภายใตโครงการ “วัดชวยงาน
ดานปาไม”  และยังมีการรวมกับหนวยงานตางๆ เชน กรมปาไมเอง  และเทศบาลนครเชียงรายทําการพัฒนาพื้นที่
รอบองคพระธาตุ เชน การปลูกตนไมเสริม  การทําถนน การทําร้ัว เปนตน 

ปจจุบัน  ดอยสะเก็นมีสภาพปาเปนปาเบญจพรรณที่ยังคอนขางสมบูรณ  พบพันธุไมขึ้นกระจายหนาแนน  
ชาวบานไมไดใชประโยชนจากปานี้เทาใดนัก  นอกจากใชเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ  แตยังมีการใชเปนแหลงอาหารของชุมชน  เชน หนอไม  เห็ด  แมลง  รวมถึงเปนแหลงไม
ใชสอยอยูบาง 

• ความหลากหลายทางชีวภาพของปาดอยสะเก็น 
สืบเนื่องจากวิสัยทัศนของผูบริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ตั้งเปาไววา  ภายในป พ.ศ. 2555 นครเชียงรายจะเปน
เมืองนาอยู...และเปนประตูสูสากล  โดยไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาไว 5 ดาน  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  นโยบาย
ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม  โดยการสงเสริมและสนับสนุนประชาชนในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว  รณรงคใหประชาชนรวมมือในการลดภาวะโลกรอน  สรางเครือขายความรวมมือในการ
ประสานงานและดําเนินงานระหวางองคกรภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ดวยความมุงมั่นดังกลาว  ทําใหผูบริหารเทศบาลนครเชียงรายเล็งเห็นวา  “ปาในเมือง” แหงนี้นาสนใจ  และมี
ประโยชนตอคนในชุมชนและตอเมือง  จากธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพที่เหลืออยู 

เทศบาลนครเชียงราย  จึงรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โดยการสนับสนุนจาก KEIDANREN Nature 
Conservation Fund ดําเนินการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณปาดอยสะเก็นซึ่งตั้งอยูในอาณาเขต
ของเทศบาลนครเชียงราย  โดยเปนพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม ป พ.ศ. 2484  มีเนื้อท่ีรวม 75 ไร 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครเชียงราย  จ.เชียงราย  ณ บริเวณปาดอยสะเก็น  พบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 

1)  ความหลากหลายของพืช  พบพืชทั้งหมด  70  ชนิด  ไดแก 

- ชนิดพันธุที่มีความหนาแนน คือ จํานวนตนที่พบตอหนึ่งหนวยพื้นที่มากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก คอแลน  
ขี้อาย  พลับพลา  ลายหรือยาบ  และมะเมาสาย  ซึ่งมะเมาสายมีความหนาแนนเทากับมะหาด  และ
เหมือดโลด  ตามลําดับ 

- ชนิดพันธุที่มีความถี่  คือ ความบอยที่พบตอหนึ่งหนวยพื้นที่มากที่สุด 5 ลําดับแรก  ไดแก  คอแลน  ขี้อาย  
กรวยปา  พลับพลา  และมะเมาสาย ซึ่งมีความถี่เทาเหมือดโลด 

- ชนิดพันธุพืชที่มีความเดน  คือ ชนิดพืชมีอิทธิพลตอสังคมพืช โดยสามารถบดบังแสงสวางที่สองลงไปถึง
พื้นดินและมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของดิน มากที่สุด  5 ลําดับแรก ไดแก เลียงผึ้ง  คอแลน  ขี้อาย  จําปาปา  
และ กรวยปา ตามลําดับ 
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- ชนิดพันธุพืชที่เปนพันธุไมเดนและมีความสําคัญทางนิเวศวิทยาในพื้นที่  โดยคํานวณจากคาดัชนี
ความสําคัญของพันธุไม (Important Value Index; RIVI) สูงที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก คอแลน  เลียงผึ้ง  
ขี้อาย  พลับพลา  และลายหรือยาบ  ตามลําดับ 

-  ชนิดพันธุไมหนุม (Sapling) หรือไมที่สูงนอยกวา 1.30 เมตร  ที่พบในแปลงตัวอยาง เรียงตามจํานวนที่พบ
มากที่สุดไปนอยที่สุด  ไดแก  คอแลน  เหมือดโลด  ตาเปดตาไก  มะเมาสาย  ตองเตา  มะหาด  ขี้อาย  
ขันทองพยาบาท  มะกายคัด  ยางแดง  มอนหลวง  แลนทอ  เนาใน  มะหนามนึ่ง  กระเจียน  และ
พลับพลา 

-  ชนิดพันธุลูกไมหรือกลาไม (Seedling)  ซึ่งเปนไมตนเล็กๆ  ที่พบในแปลงตัวอยาง เรียงตามจํานวนที่พบ
มากที่สุดไปนอยที่สุด  ไดแก  มะหาด  สะแกเครือ  มะหวด   โมกเครือ  อบเชย  ขันทองพยาบาท  เครือเขา  
มะกล่ําตน  บุนนาค  ตาเปดตาไก  กระทังใบใหญ  เข็มปา  เมี่ยง  และหัสคุณ 

-  ไมพื้นลางหรือไมคลุมดินที่พบมาก  ไดแก  ผักกูด  และเครือเขา ตามลําดับ  

 
 

2) ความหลากหลายของสัตว 

- นก   พบถึง 20 ชนิด  โดยพบนกประเภทที่กินผลไมเปนอาหาร ไดแก นกปรอด ซึ่งพบหลายชนิด ไดแก  นก
ปรอดเหลืองหัวจุก  ปรอดทอง  ปรอดหัวโขน  ปรอดหัวสีเขมา  นอกจากนั้นยังพบ  นกโพระดกธรรมดา  
นกตีทอง  นกกางเขนบาน  นกเอี้ยงสาริกา  นกเอี้ยงหงอน  นกกระจอกบาน   นกกระติ๊ดขี้หมู  นกกระติด๊-
ตะโพกขาว  นกแซงแซวหางปลา  นกแซงแซวสีเทา นกกินปลีอกเหลือง นกสีชมพูสวน  นกขมิ้นนอย
ธรรมดา  นกเขาใหญ  และนกพิราบปา   

 

 

 

 

 

  ลักษณะพรรณไมที่พบในปาดอยสะเก็น 

นกสีชมพูและนกกระติ๊ดขี้หมู พบในปาดอยสะเก็น 
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ลักษณะแมลงที่พบในปาดอยสะเก็น 

-  สัตวเล้ียงลูกดวยนม: พบเพยีง 3 ชนิด ไดแก  กระเล็นขนปลายหูส้ัน  อน  และกระรอกหลากสี 

- แมลง: ผลการสํารวจจากการเก็บตัวอยางในชวงเดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ 2552 โดยใชเครื่องมือตางๆ  พบแมลงกินไดจํานวน 
13 ชนิด จาก 10 วงศ 4 อันดับ  โดยพบแมลงจําพวกปกแข็ง 
(อันดับ Coleoptera) ไดแก แมลงกินูน,ดวง และแมลงจําพวก
ตั๊กแตน (อันดับ Othoptera) เชน จิ้งหรีด,ตั๊กแตน,แมลงกระชอน 
มากที่สุด (จํานวน 4 วงศ)  

 ที่เหลือเปนแมลงจําพวกเพลี้ยหรือจั๊กจั่น (อันดับ Homoptera)  
และจําพวกมดผึ้ง  (อันดับ Hymenoptera) โดยพบเพียงอยาง
ละ 1 วงศเทานั้น คือ จั๊กจั่น และแมลงมัน ตามลําดับ  จึงทําให
ทราบวาในฤดูหนาว  มักพบแมลงจําพวกปกแข็งและตั๊กแตน
มากกวาแมลงจําพวกอื่นๆ   

 ทั้งนี้  ชนิดของแมลงที่จะพบมีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล ดังนั้น การเก็บตัวอยางเพียงระยะเวลา 2 
เดือน คือ มกราคม-กุมภาพันธ  ทําใหทราบถึงชนิดแมลงกินไดที่มีอยูในชวงฤดูกาลนี้เทานั้น  จึงไมสามารถ
เปนตัวแทนของแมลงกินไดทั้งหมดของพื้นที่แหงนี้  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  จึงไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือประกอบในการสํารวจชนิดของแมลงกินไดที่พบในพื้นที่แหงนี้ดวย   

นอกจากนี้ ผลการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  ทําใหทราบวา  มีแมลงที่ชาวบานกินไดมีทั้งหมดถึง 33 ชนิด  โดย 
“หนอนเยื่อไผ (หรือรถดวน)” เปนแมลงที่มีคนกินมากที่สุด  รองลงมาไดแก มดแมลงมัน, แมลงดานา,แมลงกระชอน, 
จิ้งหรีด, จิ้งหรีดผี, แมลงเมา, ตอ, ตั๊กแตน และแมลงกินูน ตามลําดับ  

สวนขอมูลที่ไดรับจากการสอบถามชาวบาน ทําใหทราบเพิ่มเติมอีกวา ชวงเวลาที่สามารถพบแมลงกินไดมากที่สุด 
คือ ชวงฤดูฝน ถึงตนฤดูหนาว (ก.ค. - ต.ค.) โดยแมลงที่นํามากินสวนใหญเปนแมลงที่พบในดิน เชน จิ้งหรีด,  
จิ้งโกรง, แมลงมัน ซึ่งชาวบานมักนํามาปรุงสุกกอนรับประทาน ดวยการทอดหรือคั่ว เปนสวนใหญ และเปนที่
นาสนใจวา ชาวบานกินแมลงอยางสม่ําเสมอแตไมไดกินเปนอาหาร โดยมีความถี่ในการกินแมลง ประมาณ 1-5 ครั้ง
ตอเดือน  เหตุผลสวนใหญในการกิน เพราะมีความอรอย 

6.2 คลองน้ําเจ็ด เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

• สภาพพื้นที่ 
เทศบาลนครตรัง  ตั้งอยูทางภาคใตของประเทศไทย  มีพื้นที่กวา 14.77 ตารางกิโลเมตร  แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 27 ชุมชน  รวม 22,917  ครัวเรือน  มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 60,567 คน  (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2554) 

ในเขตเทศบาลมีสายน้ําที่สําคัญสายหนึ่ง คือ คลองน้ําเจ็ด  ไหลผานใจกลางเมือง มีความยาวประมาณ 5.45 
กิโลเมตร  และความลึกเฉลี่ยตลอดลําคลองประมาณ 3.5 เมตร  คลองนี้เกิดจากการรวมตัวของลําคลองนอยใหญ 
7 สาย  ไดแก  คลองนางนอย  คลองเมือง  คลองสายน้ํา  คลองไฟ  หวยไมแกน  หวยน้ําใส  หวยทุงจันทรหอม  
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โดยสายน้ําทั้ง 7 สายมีตนกําเนิดจากเขาชางหาย  โดยไหลผานชุมชนตางๆ ในตัวเมืองตรัง 9 ชุมชน  คือ  ชุมชน
ควนขนุน  ชุมชนสรรพากร  ชุมชนหลังสนามกีฬา  ชุมชนทายพรุ  ชุมชนโปะเซง  ชุมชนตนสมอ  ชุมชนวิเศษกุล  
ชุมชนคลองน้ําเจ็ด  และชุมชนวังตอ 

ในอดีตคลองน้ําเจ็ดสายนี้เปรียบเสมือนโรงครัวที่ชาวบานสามารถจับสัตวน้ําจากคลอง  หาผักไมที่ขึ้นอยูบริเวณ
ริมคลองมาตมยําทําแกงไดอยางไมขาดแคลน  รวมถึงชวยหลอเล้ียงไร นา  สวนผลไม  ที่ตั้งอยูตลอดแนวฝงคลอง  
นอกจากนี้พื้นที่ริมคลองยังอุดมไปดวยพืชสมุนไพรที่คนในชุมชนใชเปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บเบื้องตนได 

แตจากการขยายตัวของเมือง  ซึ่งเมื่อคนในเมืองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ยอมมีความตองการพื้นที่อยูอาศัย  พื้นที่ทํา
มาหากินเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อบริการสรางความสะดวกสบายใหแกคนใน
เมือง  โดยคลองน้ําเจ็ดแหงนี้ไดกลายเปนคลองที่รองรับของเสีย  พื้นที่ริมคลองถูกใชในการทําการเกษตรและ
กอสรางบานเรือน  และการสรางทํานบขวางคลอง  ปจจุบันคลองน้ําเจ็ดจึงเปรียบเหมือนคนชราที่กําลังหมด
ประโยชน  ขาดการดูแลเอาใจใส 

อยางไรก็ตาม มีคนกลุมหนึ่งที่ไมตองการเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของคลองน้ําเจ็ดเลวรายไปกวานี้  จึงลุกขึ้นมา
รวมกลุมกันเปน “กลุมคนรักษคลองน้ําเจ็ด” โดยมีเจตนารมณที่จะปกปองลําคลองสายนี้ใหลูกหลานไดใช
ประโยชน  โดยไดขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ รวมกับหนวยงาน เชน เทศบาลนครตรัง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง  ในการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ํา  สภาพแวดลอมริมคลองแหงนี้  เพื่อใหคนรุนใหม
เห็นความสําคัญของคลอง เชน การรณรงคปลูกตนไมตามแนวคลอง  การรณรงคใหคนริมคลองไมทิ้งขยะและ
บําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงคลองดวยการใชถังดักไขมัน  และการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหรักคลอง  เปนตน 

• ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศคลองน้ําเจ็ด 
จากความรวมมือของเทศบาลนครตรัง  และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
โดยการสนับสนุนจาก KEIDANREN Nature Conservation Fund 
ดําเนินการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณคลองน้ําเจ็ด  
ซึ่งเปนสายน้ําสายสําคัญสายหนึ่งที่ใหญผานในกลางเมือง  

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีความยาวประมาณ 5.45 กิโลเมตร และ
ความลึกเฉล่ียตลอดลําคลองประมาณ 3.5 เมตร คลองนี้เกิดจากการ
รวมตัวกันของลําคลองนอยใหญ 7 สาย ไดแก คลองนางนอย คลอง
เมือง คลองสายน้ํา คลองไฟ หวยไมแกน หวยน้ําใส หวยทุงจันทรหอม 
โดยสายน้ําทั้งเจ็ดมีตนกําเนิดมาจากเขาชางหาย แลวไหลเขาตัวเมือง
ตรัง ตั้งแตหัวสะพานอนุสาวรียพระยารัษฎา จนถึงบริเวณทายวัดคลอง
น้ําเจ็ด โดยไหลผานชุมชนตางๆในตัวเมืองตรัง 9 ชุมชน คือชุมชนควน
ขนุน ชุมชนสรรพากร ชุมชนหลังสนามกีฬา ชุมชนทายพรุ ชุมชนโปะ
เซง ชุมชนตนสมอ ชุมชนวิเศษกุล ชุมชนคลองน้ําเจ็ด และชุมชนวังตอ  

 

ที่ตั้งของคลองน้ําเจ็ด 
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ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องตนในพื้นที่คลองน้ําเจ็ด ทําใหทราบถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดังนี้ 

1) ความหลากหลายของพืช  

พบพืชทั้งหมด 53 ชนิด เปนไมยืนตน 22 ชนิด และพืชสมุนไพรอีกประมาณ 24 ชนิด ทั้งนี้ พืชสมุนไพรที่พบและมี
ความสําคัญ ไดแก ดีปลี, ขี้แรดหรือขวากไก, คอแหงหรือเฉียงพรานางอาย, สะเดาชาง, เชียด หรืออบเชย,  
ใบยานาง, กําชําหรือชํามะเลียง เปนตน ซึ่งในพันธุพืชที่พบทั้งหมดนี้ มีชนิดพันธุพืชที่พบเห็นนอยลงเมื่อเทียบกับ
ในอดีต ประมาณ 22 ชนิด ไดแก สะตอ แซะ แฟบ ลูกเลือด สมปอย ไทร วา กลวยเถื่อน ชุมเห็ด เนียง โหรา นน 
มะมวงหิมพานต กระโดน คลาย ประดู พะยอม ยาง คลุม ขรี สาคู และเตย สวนชนิดพันธุพืชที่เคยพบในอดีต แต
ปจจุบันไมพบแลวมีจํานวน 12 ชนิด ไดแก ปบ ตะขบ ชุมแสง สมหลอด กําจัดตน มะหาด สารภี ขี้กา สะบา
(เถาวัลย) ตนหวาด ลูกหัน ขนุนปานซึ่งพืชเหลานี้สันนิษฐานวานาจะมีความสําคัญในเชิงสังคม  เชน เปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตชาวบาน จึงยังทําใหสามารถระลึกถึงได 

- ความหนาแนนและความถี่ : พันธุไมที่มีความหนาแนนคือ จํานวนตนที่พบตอหนึ่งหนวยพื้นที่ และ
ความถี่ คือความบอยที่พบไมชนิดนั้นตอหนึ่งหนวยพื้นที่ โดยพันธุไมที่มีความหนาแนนและความถี่มาก
ที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแกชํามะเลียง อินทนิล จิกนา ทําลังหรือหูยาน และยางพารา ตามลําดับ 

- ความเดน : พันธุไมที่มีความเดนคือ ชนิดพืชมีอิทธิพลตอสังคมพืช โดยสามารถบดบังแสงสวางที่สองลง
ไปถึงพื้นดินและมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของดิน ซึ่งพืชที่มีความเดนมากที่สุดในพื้นที่ริมคลองน้ําเจ็ด 5 
ลําดับแรก ไดแก  มะเดื่ออุทุมพร ยางพารา หยีน้ํา มะมวงคัน และชํามะเลียง ตามลําดับ 

- ความสําคัญทางนิเวศวิทยา : วัดไดจากคาดรรชนีความสําคัญ (Important value Index) ซึ่งคานี้จะบง
บอกความสําคัญในการเปนพันธุไมเดน และมีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยาในพื้นที่นั้น ซึ่งจากการ
คํานวณมีพันธุพืชที่มีคาดรรชนีความสําคัญสูงสุดในพื้นที่คลองน้ําเจ็ด 5 ลําดับแรก ไดแกมะเดื่ออุทุมพร 
ชํามะเลียง ยางพารา หยีน้ํา และอินทะนิล ตามลําดับ 

- โครงสรางของสังคมพืช : เมื่อนําขอมูลจากการสํารวจมาวาดเปนโครงสรางสังคมพืชตัวอยางเชน ใน
แปลงตัวอยางที่ 1 (จากสะพานทายทุง – สะพานคลองน้ําเจ็ด) พบวา ภายใน 1 แปลงมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุไม มีระดับความสูงต่ําของตนไม ตั้งแตความสูงระดับกลาง และระดับไมพื้นลางรวมถึงมีการ
แผขยายของเรือนยอดที่สมบูรณ  โดยโครงสรางสังคมพืชนี้ ทําใหทราบถึงสภาพความอุดมสมบูรณของ
ปาดั่งเดิมที่ยังเหลืออยูในพื้นที่คลองน้ําเจ็ด สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการที่จะพัฒนาพื้นที่ริม
คลองน้ําเจ็ดวาควรจะมีรูปแบบของสังคมพืชในลักษณะเดียวกันนี้ 

2) ความหลากหลายของสัตว 
สําหรับการสํารวจความหลากหลายของสัตว ไดใชวิธีการเดินสํารวจ ประกอบกับสอบถามจากกลุมเปาหมาย
เฉพาะ สรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 

- สัตวน้ํา : พบสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลาที่พบมีมากกวา 20 ชนิด ทั้งนี้ปลาที่ชาวบานยังจับไดและมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งกําลังเสี่ยงตอการสูญหายไปจากคลองนี้ หากไมรวมกันอนุรักษ มี 13 ชนิด 
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ปลาขี้ขมที่พบในคลองน้ําเจ็ด 

ไดแก ปลาตูหนาหูดํา ปลากระทิง ปลาหลด ปลาสลาด
(ปลาหลาด) ปลาซิว ปลาขี้ขม ปลากรับ ปลาหมอ ปลา
ตะเพียน ปลากดขี้มิ้น (ปลากดเหลือง) ปลาแขยง(ลูก
แหยง) ปลาสลิด ปลาลําปา สวนปลาที่ในอดีตไมเคย
พบแตปจจุบันพบมากในคลองน้ําเจ็ดไดแก ปลานิล 
และปลาเทศบาลหรือปลาซักเกอร (Sucker)  โดย
ชาวบานเห็นวาปลาทั้งสองชนิดนี้ นาจะเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหจํานวนปลาทองถิ่นดั่งเดิมในคลองน้ําเจ็ด
ลดจํานวนลง  นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดาน
กายภาพและคุณภาพของน้ําในคลอง  

นอกจากนี้ ชาวบานยังสามารถระบุชนิดของสัตวน้ําที่เคยจับไดในอดีต  แตปจจุบันไมพบแลว มีประมาณ 
12 ชนิด ไดแกปลาหลังโกง ปลาแกมช้ํา ปลาลูกขาว ปลาโอน(เนื้อออน) ปลาดุกคลา ปลาดุกดาน ปลาไน 
ปลาขี้ขม ปลาหมู ปลากินหิน กุงลากกาม และกุงกบ 

- สัตวปก : พบนกมากกวา 20 ชนิด แบงเปนนกประเภทที่กินปลาเปนอาหาร เชน นกกระเต็นอกขาว  
นกยางกรอก นกกวัก และนกยางควาย นกประเภทที่กินแมลงเปนอาหาร  พบประมาณ 10 ชนิดเชน  
นกบินหลาดง นกเอี้ยงสาลิกา นกแซงหางบางใหญ นกแตวแลวธรรมดา นกประเภทที่กินผลไมและเมล็ด
พืชเปนอาหาร พบประมาณ 9 ชนิดเชน นกเอี้ยงสาลิกา นกกรงหนานวล นกกระปูด นกพิราบ นกเขาใหญ 
นกขมิ้นทายทอยดํา (นกขี้มิ้นชาง)   

นอกจากนี้ ยังพบนกที่กินซากสัตวอื่นๆ เปนอาหาร เชน อีกา ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานการดูนก ระบุวา การพบ
ชนิดของนกประเภทที่กินปลาในพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของสัตวน้ําในคลองนี้  สวนนกที่
สามารถเปนตัวชี้วัดถึงความสมบูรณของปาริมคลองวายังคงมีความอุดมสมบูรณอยูไดแก นกแตวแลว
ธรรมดา มักพบไดในพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณและนกอีเสือหัวดํา ซึ่งเปนนกผูลา แสดงใหเห็นถึง
ความสมบูรณของพื้นที่ไดเชนกัน ซึ่งนกทั้ง 3 ชนิดดังกลาว เปนนกที่พบไดไมบอยนักในเมือง  จึงควรมี
การรักษาสภาพปาแหงนี้ไว ใหถูกรบกวนนอยที่สุดเพื่อเปนแหลงที่อยูของพวกมันตอไป 

- สัตวประเภทอื่นๆ : พบสัตวประเภทอื่นๆในระหวางการสํารวจไดแก กระรอก เตานา กบ รวมถึงแมลง
ตางๆเชนแมลงปอ ผีเส้ือ ตั๊กแตน เปนตน  

   
 

 
กระรอก นกกรงหัวจุก และรังผ้ึง ที่พบบริเวณคลองน้ําเจ็ด 



 

66 

6.3 ความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนสาธารณะ  
     บางขุนเทียน    

• สภาพพื้นที่ 
พื้นที่เขตบางขุนเทียนเปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเล  มีเนื้อที่ทั้งหมด 123.26 ตารางกิโลเมตร  
สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึงขนาบดวยแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนที่ไหลลงสูอาวไทย  มีลักษณะ
พื้นที่ราบดินตะกอนปากแมน้ําติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ํากรอยและมีการเคลื่อนที่ขึ้น
ลงของน้ําทะเลตลอดเวลา  ความยาวของชายฝงทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร  และมีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 0.8-1.5 เมตร   

ภายในพื้นที่มีลําคลอง  3  สาย  ลํารางสาธารณะ  16  สาย  คลองที่สําคัญ  ไดแก  คลองขุนราชพินิชใจ  และ
คลองบางเสาธง  ซึ่งมีความกาวประมาณ 20-50 เมตร  ลึกประมาณ 3-5 เมตร  สวนลําคลองสายอื่นที่เชื่อม
ระหวางคลองขุนราชพินิชใจและคลองบางเสาธง  ไดแก คลองสหกรณ  คลองโลง  คลองหนึ่ง  คลองสอง  ซึ่งคลอง
เหลานี้มีความกวางเฉลี่ย 5-15 เมตร  และลึกประมาณ 1-3 เมตร  ซึ่งเปนเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงชีวิตของ 
ชาวบางขุนเทียน  เนื่องจากประชาชนสวนหนึ่งยังใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  และยังใชเปนเสนทางคมนาคมดวย 

สําหรับพื้นที่ที่ใชในการศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพคือ พื้นที่
ปาชายเลนสาธารณะที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 70 ไร  ตั้งอยูที่ หมูที่ 9 และ 10 
แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน  ลักษณะพื้นที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ทั้งสองฟาก
ของปาชายเลนถูกขนาบดวยนากุง  พื้นที่ปาชายเลนแหงนี้ไดรับการสนับสนุนให
เปนพื้นที่ทองเที่ยวและเรียนรูเกี่ยวกับนิเวศปาชายเลนโดยกรุงเทพมหานครไดทํา
การสรางทางเดินไมเขาไปในพื้นที่ปาชายเลน  มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร  
สําหรับชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบและไดรับประโยชนจากปาแหงนี้มีทั้งหมด 6 ชุมชน  
ไดแก  ชุมชนเสาธง  ชุมชนพิทยาลงกรณ  ชุมชนศรีกุมา  ชุมชนวัดประชาบํารุง  
ชุมชนแสนตอ  และชุมชนหลวงพอเตา   

ชาวบานที่อาศัยทํามาหากินอยูในแถบนี้ไดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝงจากการกัดเซาะมาโดยตลอด  นอกจากนี้ชาวบานยังประสบกับปญหา 
น้ําเสียที่เกิดมาจากชุมชนทั้งจากบานเรือน  โรงงาน  ตลาด  รานคาที่ยังไมไดรับ
การบําบัดถูกปลอยลงสูทะเล  ซึ่งปญหานี้เปนปญหาสําคัญที่กระทบตอวิถีคน
บางขุนเทียนไมแพปญหาการกัดเซาะชายฝง  และมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้น 

• ความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนสาธารณะ บางขุนเทียน    

ในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใชพื้นที่ปาชายเลนคลองพิทยาลงกรณซึ่งเปนพื้นที่ปาชายเลน
สาธารณะขนาด 70 ไรเปนพื้นที่ศึกษา  พบชนิดความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวตางๆ ดังนี้ 

 

ที่ตั้งของปาชายเลนบริเวณ
ทางตอนใตของบางขุนเทียน 
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1) ความหลากหลายของพืช 

- ชนิดพืช:  พบพันธุไมชายเลนยืนตน จํานวน 5 ชนิด  ไดแก แสมทะเล (หรือที่ชุมชนเรียกแสมขาว)  
โกงกางใบใหญ  โกงกางใบเล็ก  พังกาหัวสุมดอกแดง และโพธิ์ทะเล  นอกจากนั้นเปนพันธุไมชายเลน
จําพวกไมพุม ไมเล้ือยและพืชจําพวกเฟริ์น  พันธุพืชจําพวกไมพุม พบ 3 ชนิด ไดแก มะแวง  ชะคราม 
และขลู  พืชจําพวกไมเล้ือย พบ 2 ชนิด  ไดแก หนามพุงดอ ผักเบี้ยทะเล  สวนพืชจําพวกเฟริ์น ไดแก 
เพียงปรงทะเล   

  
 

 

-     การกระจายตัว:  ปาแหงนี้มีความหลากหลายของชนิดพันธุไมไมมากนัก  ซึ่งสามารถแบงเขตของชนิด
พันธุไมออกเปน 2 โซนอยางชัดเจน  ไดแก  

1)  โซนไมแสมทะเล เปนบริเวณดานหนาพื้นที่ที่ติดทะเลเขามาในพื้นที่บกประมาณ 1,000 เมตร หรือ
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่  

2) โซนไมผสมระหวางแสมและไมชนิดอื่น เชน โกงกาง พังกาหัวสุมดอกแดง  โดยยังคงมีแสมเปน 
ไมเดน แสดงใหเห็นวา  ปาแหงนี้กําลังมีการฟนตัวตามธรรมชาติ  เนื่องจากมีแสมซึ่งเปนไมเบิกนํา
เปนไมเดน 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ความหนาแนนของพันธุไม:  ความหนาแนนคือ จํานวนตนที่พบตอหนึ่งหนวยพื้นที่  จากการสํารวจพบวา
ปาแหงนี้มี “แสมทะเล” เปนพันธุไมที่มีความหนาแนนมากที่สุดถึง 744 ตนตอไร  ซึ่งถือวามีความ
หนาแนนมากกวาพันธุไมอื่นๆ ในอันดับรองลงมาในระดับความหางที่คอนขางมาก ไดแก โกงกางใบเล็ก 
(มีความหนาแนน 32 ตนตอไร)  และโกงกางใบใหญ (ความหนาแนน 24 ตนตอไร)  ตามลําดับ 

หนามพุงดอและแสมทะเล ที่พบในบริเวณปาชายเลนบางขุนเทียน 

  

ภาพตัดขวางแสดงการกระจายตัวของชนิดพันธุไมในปาชายเลนบางขุนเทียน 
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- โครงสรางของปา :  จากการศึกษาทั้งขนาด  ชั้นเรือนยอด  และการปกคลุมเรือนยอดของพันธุไมปาแหงนี้  
พบวา  เปนปาที่มีอายุปานกลางที่กําลังฟนตัวเขาสูระบบนิเวศปาชายเลนที่สมบูรณ  โดยพบตนไมทุก
ขนาด  ตั้งแตขนาดเล็กที่มีเสนรอบวงนอยกวา 15 เซนติเมตร  ไปจนถึงขนาดเสนรอบวง 75-90 
เซนติเมตร  แตไมสวนใหญถึงรอยละ  70  ถือเปนไมขนาดกลางที่ไมโตมากนัก โดยมีเสนรอบวงอยู
ระหวาง 16-60 เซนติเมตร  

สําหรับชั้นเรือนยอดที่ปกคลุมปา พบวามี 2 ชั้นเรือนยอด  โดยมีชั้นเรือนยอดเดนเปนไมจําพวกแสมทะเล 
ที่มีความสูงเรือนยอดเฉลี่ย 10-15 เมตร   

สวนชั้นเรือนยอดลาง เปนจําพวกไมโกงกางที่มีความสูงเรือนยอดเฉลี่ย 4-5 เมตร  ทั้งนี้  พื้นที่ของพุม
เรือนยอดที่ปกคลุมพื้นที่ปาแหงนี้ เมื่อมองจากดานบนเหนือชั้นเรือนยอดของปา พบวา มีความครึ้ม
พอสมควร  โดยมีการปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ยถึง 66.67% 

- การสืบพันธุของปา :  จากการศึกษาชนิดและความหนาแนนของลูกไมในพื้นที่  พบวาแสมทะเล  ยังเปน
ชนิดพันธุลูกไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด  ถึง  5,168 ตนตอไร  ซึ่งทิ้งหางจากลูกไมอีก 2 ชนิด ไดแก 
โกงกางใบใหญ และโกงกางใบเล็ก ซึ่งมีความหนาแนนของลูกไมเทากับ 1952 และ 656 ตนตอไร 
ตามลําดับ  

2) ความหลากหลายของสัตว 

จากการสํารวจ สามารถทําใหทราบถึงความหลากหลายของสัตวในพื้นที่  สรุปไดดังนี้  

-    สัตวหนาดิน:  ผลจากการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพบวา สัตวหนาดินในพื้นที่ปาแหงนี้มีความ
หนาแนนระหวาง 246 – 1,340 ตัวตอตารางเมตร  สามารถจําแนกออกเปน 4 กลุมใหญ  ไดแก  

-  กลุมไสเดือนทะเล (Polychaetes) พบปริมาณเฉลี่ยรอยละ 25 โดยมีกลุม Nereid เปนกลุมเดน 
-  กลุมกุง-ปูขนาดเล็ก (Crustacean) พบปริมาณเฉลี่ย รอยละ 22 
-  กลุมหอย (Mollusca) พบปริมาณเฉลี่ยรอยละ 32 โดยเฉพาะหอยสีแดง (Assiminea brevicula) พบ
เปนชนิดเดน และ (4) กลุมอื่น ๆ ประกอบดวย ไสเดือนตัวกลม ตัวออนแมลง เปนตน พบปริมาณ
เฉลี่ยรอยละ 21 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

ปูกามดาบ ปลาจุมพรวด และหอยฝาเดียว ที่พบในปาชายเลนบางขุนเทียน 
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จากการสังเกตดวยตาเปลา ของคณะนักวิจัย ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย (ตอนบน) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อเดือนมีนาคม 2552  พบสัตวหนาดิน 11 วงศ 15  ชนิด ดังมีชื่อ
ชนิดของสัตวหนาดินที่สํารวจพบดวยตา  ไดแก กุงดีดขัน ปูแสมกามแดง ปูแสมกามสม ปูกามดาบ  
ปูเปยวกามยาว หอยแดง หอยขี้นก หอยน้ําพริก หอยเจดีย หอยขี้กา หอยกะทิ หอยฝาเดียว หอยนางรม-
ปากจีบ ทาก ปลาจุมพรวด 

- สัตวน้ําและสัตวอื่นๆ :  จากการสอบถามขอมูลจากกิจกรรมสนทนากลุมยอย  ชุมชนสะทอนวาในอดีต
พื้นที่ในบริเวณลําคลองและหาดเลน มีความหลากหลายของสัตวน้ําจํานวนมาก ทั้งนี้  ชุมชนระบุวามี
สัตวน้ําบางชนิดที่เคยพบแตปจจุบันไมพบในพื้นที่แลว เชน  หอยคราง กั้งตัวใหญ ปูแปน ปลาอีกง   
ปลาเกา  เปนตน   

สวนสัตวน้ําที่ยังพบเห็นอยูแตมีจํานวนลดนอย  ไดแก  

- กุง เชน  กุงรู กุงตะกาด กุงขาว กุงลาย กุงกระเปาะ  

- หอย เชน  หอยพิมพ หอยแครง หอยแมลงภู หอยจุบแจง หอยกะพง หอยนางรม หอยตลับ  

- ปู เชน  ปูแสม ปูทะเล ปูมา ปูใบ ปูกะตอย  

- ปลา เชน  ปลาหมอเทศ  ปลากะบาก ปลากระบอก ปลานวลจันทร ปลาตะกรับ  ปลาจวดเทียน  
ปลาเขือแดง ปลาเขือดํา ปลาบู  

- สัตวเล้ือยคลาน เชน  งูปลา  

- สัตวเล้ียงลูกดวยนม  เชน กระรอก 

- นก:  สํารวจในพื้นที่ตามแนวคลองใกลปาชายเลน และในปาชายเลน  พบนกจํานวน  12 ชนิด  ไดแก  นก
นางนวลแกลบเคราขาว  นกนางนวลธรรมดา นกกาน้ําเล็ก นกยางโทนใหญ นกยางเปย นกยางเขียว นก
ยางกรอก นกกินเปยว นกกระเต็นหัวดํา เหยี่ยวแดง อีกา และ นกกวัก  ซึ่งทั้งหมดเปนนกน้ํา ที่กินปลา
และสัตวน้ําเปนอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกกาน้ําเล็ก นกยางกรอก และนกยางเปย ที่พบในบริเวณปาชายเลนบางขุนเทียน  
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จากสภาพของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งพื้นที่มีความเปนชุมชนเมืองมากที่สุดของประเทศไทย  เนื่องจากความ
หนาแนนของประชากรที่มีจํานวนมาก  ซึ่งเกิดจากความเจริญเขามาครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดทําใหประชาชน
จากทุกภูมิภาคหลั่งไหลเขามาอยูในเมือง  ซึ่งผลกระทบหนึ่งจากการเปนชุมชนเมืองคือ  เมื่อมนุษยเขามาสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นๆ ที่มีอยูกอนมักจะถูกทําลายลงไปดวยเนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป   

ดังนั้น การที่สิ่งมีชีวิตจะอยูรอดไดและความหลากหลายทางชีวภาพจะคง จึงข้ึนอยูกับความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมใหม 
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7.1 การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเมือง 

การเขาถึงและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเมือง  สวนใหญประชาชนสามารถเขาไป
ใชประโยชนจากความหลากหลายนั้นได  จากการทบทวนเอกสาร  และการรวบรวมงานวิจัยตางๆ  สามารถแบง
การเขาถึงและการใชประโยชนไดดังนี้ 

1) แหลงพักผอนหยอนใจของคนเมือง : ปจจุบันเมืองมีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางตางๆ มากมาย  ทําใหพื้นที่
หรือแหลงที่ยังคงสภาพธรรมชาติลดนอยลงอยางมาก   สังเกตจากการที่มีวันหยุดยาวๆ  ติดตอกัน คนใน
เมืองสวนใหญมักตองเดินทางออกไปไกลๆ  ตามตางจังหวัดเพื่อแสวงหาสถานที่ที่เปนธรรมชาติในการ
พักผอน และสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด  ดังนั้น  หากเมืองใดยังมีพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยู  จะเปนแหลงพักผอนของคนในเมืองไดโดยไมตองเดินทางออกไปไกลๆ 

2) แหลงฟอกอากาศของเมือง : เมืองตางๆ ในประเทศไทยสวนใหญมีพื้นที่สีเขียวตอ 1 ประชากรต่ํากวา
มาตรฐาน (5 ตารางเมตรตอคน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2553))  ในขณะที่มลพิษในอากาศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกเมืองเชนกัน ดังนั้น พื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง  โดยเฉพาะ  สวนสาธารณะที่มีตนไมใหญ  หรือสวนปาธรรมชาติในเมือง  จึงเปน
แหลงที่ใชฟอกอากาศ  เปรียบเสมือนเปนปอดของเมือง  และยังเปนแหลงกักเก็บคารบอนดวย 

3) แหลงวัตถุดิบของชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ : แมจะมีการพัฒนาความเปนเมืองเพิ่มมากขึ้น  แตวิถีการ
ดํารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูในเมือง  ยังพึ่งพาอาศัยวัตถุดิบจากแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

7. การจัดการระบบนิเวศเมือง 
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เพื่อมาเปนอาหาร เชน  แมลงกินได, สัตวน้ํา, ผักพื้นบาน และยารักษาโรคเบื้องตน เชน พืชสมุนไพรตางๆ  
สวนเครื่องนุงหมและที่อยูอาศัยนั้น  ชุมชนพึ่งพาวัตถุดิบจากแหลงดังกลาวนอยลง  เนื่องจากมีความ
เจริญในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถหาซื้อไดงายกวาการหาวัตถุดิบมาผลิตเองดังเชนในอดีต  แต
อยางไรก็ตาม  แหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง จึงยังเปนแหลงวัตถุดิบในการนํามาปรุง
เปนอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน 

4) แหลงเรียนรูดานธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศของเมือง : เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดมีการสงเสริม
ใหโรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู และหลักสูตรทองถิ่น โดยโรงเรียนจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
บริบททางภูมิสังคมของทองถิ่น  หลายโรงเรียนไดมีการจัดหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา  และตองการ
พานักเรียนออกไปสัมผัสธรรมชาติเพื่อเรียนรู และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติ  โดยตองออกเดินทางไปยัง
ตางอําเภอหรือตางจังหวัด  ดังนั้น  แหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง  จึงมีความสําคัญใน
การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดานระบบนิเวศและธรรมชาติวิทยา  ไมเพียงแตของเยาวชน  แตสําหรับทุก
คนที่เขาใจในเรื่องนี้ 

5) สรางเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน : รัฐบาลไทยไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู  ดังนั้น  แหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง  จึงเปน
เสมือนขุมทรัพยของคนเมืองที่รอการคนหาและรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน  โดยทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูใน
ทองถิ่น สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน  เพื่อนํามาบริโภคและจําหนาย
เพื่อสรางเศรษฐกิจระดับฐานรากที่สําคัญอยางมาก 

6) สืบสานวิถีความเชื่อ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น :  คนไทยมีวิถีการ
ดํารงชีวิตที่อิงกับหลักความเชื่อทางศาสนา  และการพึ่งพาธรรมชาติมาตั้งแตอดีต  โดยมีการเคารพนับ
ถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ  ไมวาจะเปนตนไมใหญ  แมน้ํา  ปา  ฯลฯ  รวมท้ังมีขนบธรรมเนียม  
ประเพณี และพิธีกรรมที่พึ่งพาอยูกับธรรมชาติ  ดังนั้น  แหลงที่มีความหลากลายทางชีวภาพในเมือง  จึง
สามารถชวยในการสืบสานวิถีการดํารงชีวิต ความเชื่อ และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูจนถึงรุนลูกหลาน 

นอกจากนี้  ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเมืองยังเปนตัวบงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม   บงชี้
ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหรือติดตามปริมาณมลพิษตางๆ  ตัวอยางตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ทางชีวภาพใน
น้ํา เชน ปลา หรือแพลงตอน  ตัวบงชี้มลพิษทางอากาศ เชน ไลเคน  เปนตน 
 

7.2 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเมือง 

• วัฒนธรรมประเพณี 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดจากประเพณี  และ
ธรรมเนียมปฏิบัติของไทย  ซึ่งพบวามีประเพณีไทยอยางนอย 25 ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมอยางนอย 40 เร่ืองไดแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย  
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อยางไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองกับความเชื่อและประเพณีอาจจะดูหางไกลกันมาก  แตความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมืองกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่สําคัญ  คือ การเปนปอดใหญใหกับเมือง  และการเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจหรือสถานที่ออกกําลังกาย  ซึ่งคนเมืองสวนใหญใชเปนแหลงคลายเครียดจากการชีวิตที่
เรงรีบ  และการทํางานที่คร่ําเครงในแตละวันไดเปนอยางดี   

• วิถีการปฎิบัติ 
ในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองจึงมีการดําเนินงานในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อไมใหเกิดการ
สูญเสียทรัพยากรชีวภาพอยางสูญเปลา และไมกอใหเกิดการสูญส้ินของชนิดหรือสายพันธุส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูใน
ระบบนิเวศนั้น  มีวิถีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)    มีการปลูกฝงจิตสํานึกของคนใหมีความรักทองถิ่น เขาใจถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผสมผสานใหเขากับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
ประชากรในชุมชนสามารถคืนความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจจะหายไปจากทองถิ่นกลับมา  
รวมทั้งยังสามารถชวยกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืนอยูคูชุมชนสืบไปได 

  
 
 

2)    การควบคุมดูแลความหลากหลายทางชีวภาพโดยภาครัฐอาจเปนการออกกฎหมายคุมครองหรือมีการ
ทําขอตกลงรวมกันระหวางประเทศ เพื่อควบคุมดูแลการคาสายพันธุส่ิงมีชีวิตที่เส่ียงตอการสูญพันธ  
หรือการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ  ตัวอยางเชน การลงนามความรวมมือกันระหวาง
ประเทศในอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ  
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ 
อนุสัญญาไซเตส (CITES) ซึ่งทําใหเกิดการควบคุมดูแลการคาขายนําเขาและสงออกสายพันธุพืชและ
สัตวที่ใกลสูญพันธุ เพื่อไมใหพืชหรือสัตวสายพันธุดังกลาวถูกทําลายใหสูญพันธุไปได  สําหรับใน
ประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการควบคุมการคาขายสายพันธุพืชที่
ใกลสูญพันธุไว 68 ชนิด เชน รองเทานารีดอกขาว เอื้องฟามุย เอื้องเขาแกะ เปนตน และควบคุมการ
คาขายสายพันธุสัตวที่ใกลสูญพันธุไว 12 ชนิด เชน เสือโครง แรด ชาง เปนตน 

3)  การปองกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน โดยอาศัยวิธีการอนุรักษปองกันไมให
ส่ิงมีชีวิตนั้นถูกรุกรานจนสูญพันธุไป มีการเก็บรวบรวมตัวอยางสิ่งมีชีวิตบางกลุมมาเลี้ยงเอาไว เพื่อ

ผูนําชุมชนและเยาวชนรวมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ศึกษาลักษณะการดํารงชีวิต และการขยายพันธุ เพื่อใหสามารถเพาะพันธุส่ิงมีชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นไดใน
อนาคต  

4)  การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการควบคุมดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาจถูก
ทําลายได โดยการสนับสนุนอาจทําไดหลายวิธี เชน การรณรงคใหตระหนักถึงความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม การ
ฝกอบรมแนวทางการอนุรักษธรรมชาติ เปนตน  

นอกจากนี้ ไดมีการฟนฟูในสวนที่ระบบนิเวศที่ถูกบุกรุกและทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงแทนที่จนสามารถกลับมาเปนระบบนิเวศที่สมดุลดังเดิมได แตการเปล่ียนแปลงแทนที่นั้นอาจตองใช
ระยะเวลายาวนานหลายรอยป แตมนุษยจะสามารถมีสวนชวยใหระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ไปสูจุด
สมดุลไดเร็วขึ้น ดวยการปลูกพืชที่เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตวตาง ๆ ในระบบนิเวศทดแทนระบบนิเวศ
เดิมที่ถูกทําลายลงไป เชน การสรางแนวปะการังเทียม การปลูกปา เปนตน  

7.3 ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเมือง 

ปจจุบันการขยายตัวของเมืองไดเพิ่มสูงขึ้นมาก  ดวยสาเหตุที่คนในเมืองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ยอมตองการพื้นที่
อยูอาศัย  และพื้นที่ทํากินเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการและสรางความ
สะดวกสบายแกคนในเมืองใหเพียงพอกับความตองการ  รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากการบริการ  และการอํานวย
ความสะดวกนั้นดวย  ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลาวเปนการทําลายความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งโดยตั้งใจ  และไม
ตั้งใจ   

ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองที่สําคัญ มี 3 ประการ ไดแก  

1) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน  เนื่องจากความเปนเมืองที่มีประชากรอพยพยายถิ่นเขามาอยูมากขึ้น  
ทําใหตองการสิ่งจําเปนพื้นฐานมากขึ้น ทั้งที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ  ไมวาจะเปน
บานเรือนที่อยูอาศัย  ตึกสํานักงาน  หางสรรพสินคา  หรือแมแตถนนหนทาง  เพราะการกอสรางดังกลาวเปน
การทําลายถิ่นที่อยูอาศัย  แหลงอาหาร  หรือแมแตส่ิงมีชีวิต  ซึ่งจะสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมืองดวย 

2) มลพิษ  จากการรวมตัวของกลุมคนจํานวนมาก  การอํานวยความสะดวกสบายตางๆ  รวมถึงการอุปโภค
บริโภคที่ไมเหมาะสม  ลวนแตเปนการปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตที่สามารถทนตอสภาพแวดลอม
แบบของชุมชนเมืองได  หรือสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูได 

3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ในปจจุบันการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยเปนสาเหตุสําคัญที่ปลอย
กาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น  และจากการที่ชั้นบรรยากาศมีปริมาณกาซเรือนกระจกเพิ่ม
สูงขึ้นนี้เอง  สงผลใหฤดูกาลเปลี่ยนแปลง  รวมถึงปริมาณน้ําฝน  ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบ
ตอส่ิงมีชีวิตทั้งสิ้น  ส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนี้ไดก็จะสามารถมีชีวิตอยูรอด  แต
หากสิ่งมีชีวิตชนิดใดไมสามารถปรับตัวไดก็อาจจะสูญพันธุไปในที่สุด 
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7.4 ทิศทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเมือง 

ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงนาโกยา ประเทศ
ญี่ปุน เมือ่เดือนตุลาคม 2553 หรือ COP10 มีผลทําใหเกิดแผนการดําเนินงานของรัฐบาลระดับนานาชาติ เมือง 
และองคกรทองถิ่นตางๆ ซึ่งนับวาเปนแนวทางที่มีผลตอการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  ของเมืองดวย
เชนกัน  โดยผลการประชมุดังกลาว มีสาระสาํคัญกลาวคือ 

1) กระตุนและสรางความรวมมอืระดับนานาชาติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนใหมี
ผูเขารวมหรือภาคีในยุทธศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับป 2011-2020 

2) จัดหาเครื่องมือและแผนการที่อํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของทองถิ่นและเพิ่มขีด
ความสามารถของทองถิ่น 

3) พัฒนาและเพิ่มความระมัดระวงัของแผนการดําเนินงาน 

การประชุมดังกลาว ยังไดกลาวถึงแผนยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ โดยในระดับนานาชาติมีเปาหมายหลักคือ ทําการ
ปรับปรุงพัฒนาเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพจากระดับปจจุบันใหไดในป 2050  และลดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใหไดภายในป 2020  

ในขณะที่ประเทศไทย ก็ไดกําหนดเปาหมายหลักการดําเนินงานในการสงเสริมใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนกระแสหลักในการดําเนินชีวิตของทุกคนในประเทศ สงเสริมการนํากลับมาใชของวัสดุและ
ทําใหเมืองเปนเมือง low carbon society โดยการสนับสนุนและสงเสริมมาตรการในระดับทองถิ่น ดวย  
ทั้ง 3 เปาหมายหลักนี้จะแปลงเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูการขยายตัวและสนับสนุนเมืองใหเร่ิมดําเนินการใน
ยุทธศาสตรของทองถิ่นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป 2012 

ในสวนความคิดเห็นและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งสรุปไดจากผลการประชุมภายใตโครงการ
นี้  แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตระหนักในบทบาทตอการอนุรักษความหลากหลายที่มีอยู
ในพื้นที่   โดยบางแหงไดดําเนินการเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไปบางแลว  มีความสําเร็จ
ปรากฎเปนรูปธรรม อยางเชน การสรางจิตสํานึกวาควรจะทําอยางไรใหบานตนเองนาอยู  ประกอบกับเจาหนาที่
ของเทศบาลที่ไดมีการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการไปศึกษาดูงาน  ทําใหไดรับมุมมองใหมๆ  ที่กลับมาคิดดูวา
พื้นที่ในความรับผิดชอบของตนนั้นมีปญหาอยางไร  และมีแนวทางที่จะแกไขปญหาไดอยางไรบาง  ประเด็น
สําคัญคือ  ความตองการของคนในชุมชนนั้นคืออะไร  และการเปดโอกาสใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
อยางแทจริง 

จากการประชุมระดมความคิดเห็น  ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เห็นพองตอแนวทางการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง  เพื่อกอใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม
และสิ่งแวดลอมตอชุมชนและเมืองเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ  โดยจะใหความสําคัญตอการ
กําหนดใหมีพื้นที่อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองเปนพื้นที่อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมือง  โดยอาจกําหนดขอบเขตใหเปนพื้นที่สาธารณะ ปองกันการบุกรุกและดําเนินการกับผูบุกรุก 
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อยางจริงจัง   การสรางความเขาใจกับคนทุกคนใน
เขตเทศบาลถึงความสําคัญและประโยชนที่จะได
จากการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ตอชุมชน ตอเมือง ตอประเทศ และตอโลก ทั้งนี้เพื่อ
สรางการมีสวนรวมใหชุมชนมาชวยกันดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 

นอกจากนี้ ตองใหการสํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ตลอดทั้งป  เพื่อใหไดขอมูลใน
ภาพรวม  และดูการเปล่ียนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  พรอมทั้งการเผยแพรขอมูลใหแกคน
ทั่วไปไดรับทราบ  ทั้งนี้ในการสํารวจความ

หลากหลายควรสงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐในสวน
ภูมิภาค  นักวิชาการ  และภาคเอกชน ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ
เมืองดวย   

การดําเนินงานตางๆ จะทําคูกับการรณรงคใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
รวมกันอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดขึ้น เชน การจัดทําแผนที่ชุมชน หรือแผนที่สีเขียว หรือ
เสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดทําโครงการคืนความหลากหลายใหกับเมือง หรือโครงการสํารวจศึกษาเพื่อ
วางแผนการใชประโยชนที่ดินและแผนการปรับปรุงภูมิทัศน  จัดการเรียนรู “หลักสูตรทองถิ่น” เร่ือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมืองที่คนในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาขึ้น รวมถึงการใชภูมิปญญาทองถิ่น  
เครื่องมือ  วิธีการ  หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม   

การระดมความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ซ

สรุปผลการศึกษา  
สวนที ่4  
สรปผลการศึกษา 
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8. สรุปและขอเสนอ 

8.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษารวบรวมและประเมินสถานการณและองคความรูระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง ภายใตการ
ดําเนินงานโครงการบูรณาการคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพสูแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความรูที่เกี่ยวของดานระบบ
นิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง เสริมสรางจิตสํานึก และพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

การศึกษาในระยะแรก คณะผูศึกษาจึงไดใหความสําคัญตอแผนงานรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของเปนลําดับแรก 
โดยทบทวนองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวของทั้งในระดับของประเทศและระดับพื้นที่  แลว
เร่ิมกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพทองถิ่นในจังหวัดนาน อันเปนกรณีศึกษาของระบบนิเวศ
เกษตร  ในขณะที่การศึกษาระบบนิเวศเมืองเนนการใชขอมูลที่มีการสํารวจไวแลวในพื้นที่ศึกษา 3 แหง ไดแก เมือง
เชียงราย เมืองตรัง และเขตบางขุนเทียน   นํามาใชแลกเปลี่ยนและเรียนรูผานเวทีสัมมนาตางๆ  เพื่อสรางความ
เขาใจและจิตสํานึกในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเมือง 

ผลการศึกษาโดยรวม มีขอคนพบที่สําคัญ 4 ประการ  

1) ดานขอมูลและองคความรูที่เกี่ยวของ: ที่ผานมาไดมีการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรมา
บาง แตผลการศึกษาสวนใหญกระจัดกระจาย  ไมมีหนวยงานใดดําเนินงานในดานนี้ที่ชัดเจน  แมจะ
สามารถคนพบงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการไดบางสวน  แตยังไมไดรับการเผยแพรหรือไมไดถูก
นําไปใชประโยชนในดานการจัดการพื้นที่  สวนขอมูลดานระบบนิเวศเมือง พบวามีนอยมาก  ซึ่งแตกตาง
จากเมืองใหญอื่นๆ ในตางประเทศที่มีการศึกษาคนควาและเผยแพรขอมูล รวมท้ังนําขอมูลไปใช
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ประโยชนในเชิงการสรางความตระหนักของประชาชนในทองถิ่น เปนตัวชี้วัดความนาอยูของเมือง รวมทั้ง
ใชเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 

2) ดานความตระหนักในคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ: พบวายังไดรับความสนใจอยูในกลุม
เล็กๆ  แมประชาชนเริ่มใหความสนใจตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
แตเนื่องจากผลกระทบที่ไมไดเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  ก็ยังทําใหความสนใจในเรื่องนี้ไมมากนัก  โดยเฉพาะ
การขาดขอมูลและสื่อสารใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน   

การสื่อสารที่เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธของความหลากหลายทางชีวภาพตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ในดานตาง ๆ ไมวา ดานอาหาร ดานสภาพแวดลอมท่ีดี และดานความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ รวมถึง 
ดานนันทนาการ  ก็ชวยกระตุนใหคนในทองถิ่นหันมาสนใจมากขึ้น    

3) ดานการมีสวนรวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ: มีอุปสรรคสําหรับสังคม
เกษตรกรที่ตางก็มุงไปที่การเพิ่มผลผลิตในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนํารายไดไปซื้อหาสินคาตางๆ  โดยพบ
กรณีตัวอยางที่มีวิถีตามแนวทางเกษตรยั่งยืนกระจายอยูทั่วไป ซึ่งตองทําแบบคอยเปนคอยไป และ
สามารถพึ่งตัวเองไดภายใน 4-5 ป  บางกรณีไดรับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูที่สามารถขยายผลแกผู
ที่สนใจ 

สําหรับสังคมเมือง การมีสวนรวมดูเหมือนจะเปนอุปสรรคมากกวา  เพราะวิถีการใชชีวิตที่ตางคนตางอยู 
ความสัมพันธภายในชุมชนมีนอย  ยกเวนบางกรณีซึ่งมีทุนทางสังคมและไดรับการหนุนเสริมจากผูบริหาร
ทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลพื้นที่  ก็จะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลรักษาระบบ
นิเวศเมืองใหคงอยูและมีความหลากหลายทางชีวภาพได 

4) ดานนโยบายและแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ: ในหลายๆ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แมจะยังไมมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพมากนัก  แตก็ไดมีนโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
ซึ่งก็มีสวนชวยในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อยางไรก็ตาม การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร ทองถิ่นมักมองวาเปนเรื่องของเกษตรกรและเจาของที่ดิน  จึงมักละเลย
ที่จะสงเสริมหรือใหความรูในเรื่องดังกลาว  มีเพียงหนวยงานสวนภูมิภาค เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ประมงจังหวัด ไดเขามาสนับสนุนในเรื่องนี้ 

สวนนโยบายและแผนระดับประเทศ ก็ใหความสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม  แตก็
พบวา ยังขาดการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาโครงการที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงไดนอยมาก 

สําหรับผลการศึกษาโดยสรุปเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศเมือง มีดังนี้ 

• ระบบนิเวศเกษตร 
การศึกษาและดําเนินงานเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตร  ไดใหความสําคัญไปที่ความหลากหลายของนิเวศเกษตร

ยั่งยืน ซึ่งถือวาเปนระบบที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอาจมีหลายรูปแบบ อาทิ เกษตรผสมผสาน 

เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย รวมทั้งวนเกษตร นอกจากนี้ ยังใหความสนใจนิเวศเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งกําลังมีการ
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ขยายตัวอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนาน ซึ่งมีการขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และ

ยางพารา ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่สูง อันเปนตนน้ําหลักของประเทศ 

แมจังหวัดนานจะมีการสั่งสมภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  แตดวยกระแส

การพัฒนาประเทศที่ผานมา นับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1  ซึ่งกําหนด

เปาหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศมาจากสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เนนประสิทธิภาพทางการผลิตจากฐานทรัพยากรของประเทศตามแนวทาง “เกษตรกรรมแผนใหม” ก็สงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการเกษตรเพื่อการคาเชนกัน 

การผลิตดังกลาวสงผลใหชนิดของพืชและสัตวลดลงในพื้นที่เกษตรของจังหวัดนาน  และยังสงผลตอความสูญเสีย

ชนิดพันธุตางๆ  อยางเชน สมสีทอง ขาวไร ขาวโพดพันธุพื้นเมือง เพราะเกษตรกรมุงผลเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ซึ่งพึ่ง

ปจจัยทางกายภาพในการผลิตและยังตองพึ่งปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และปจจัยทางเทคโนโลยีเขามามี

สวนในกระบวนการผลิตมากขึ้น ดวยการลงทุน การใชสารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช การลงทุนเพื่อสรางแหลงน้ํา

ทางการเกษตร ซึ่งจะพบวาการพัฒนาการเกษตรผลผลิตพืชเศรษฐกิจตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1- 7 มี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกประเภท  โดยเฉพาะยางพารามีอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 ตอป และขาวโพดเลี้ยงสัตวมี

ผลผลิตสูงขึ้นชัดเจน  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 

การปรับเปล่ียนดังกลาว ไดสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดของพันธุพืชและพันธุสัตวลดลง ขณะที่

แมลงที่เปนประโยชนและเชื้อราชนิดตางๆ จะถูกทําลายสูญหายไปเนื่องจากการใชสารเคมีจํานวนมหาศาล ซึ่ง

แนนอนทําใหผลผลิตพืชเชิงเดี่ยวมีปริมาณลดลง เมื่อประสบปญหาโรคและแมลงระบาด ความสูญเสียดังกลาวนี้ 

เมื่อผสมผสานกับระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยางตอเนื่อง  ยิ่งเปนการเพิ่มความเสี่ยง  ยิ่งไปกวานั้น  แมลงที่เปน

ประโยชนนานาชนิดที่รูจักกันดีที่ชวยในการผสมเกสร ก็จะถูกทําลายจากการใชสารเคมีฉีดพน รวมทั้งเชื้อราและ

ไมคอไรซาที่อาศัยอยูตามรากพืช ซึ่งมีความสําคัญตอการดูดซับอาหารและน้ําก็ถูกทําลายไปพรอมๆ กัน  

แมแนวนโยบายระดับตางๆ ลวนใหความสําคัญตอการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศตางๆ 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศ  แตยังมีความ

ทาทายที่สําคัญและสงผลกระทบตอความหลากหลายและระบบนิเวศเกษตรในอนาคต  ที่ยากแกการหลีกเลี่ยง 

ไดแก การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร และแบบ

แผนการบริโภคและการตลาด  ซึ่งนโยบายตางๆ ยังไมมีการเช ื่อมโยงกัน รวมทั้งยังขาดการแปลงไปสูการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

• ระบบนิเวศเมือง 
การดําเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายระบบนิเวศเมืองในประเทศไทย  ยังไมมีแผนหรือนโยบายในระดับตางๆ  
ใหความสําคัญอยางจริงจัง  แมวาจะพบผลศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองบางแหง  แตยังคง
เปนการรวบรวมขอมูลที่ผูบริหารทองถิ่นใหความสนใจ  และเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมือง  วาจะสามารถใชเปนตัวชี้วัดความนาอยูของเมืองได  ประกอบกับมีหนวยงานจากตางประเทศที่เล็งเห็น
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ถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพไดใหงบประมาณสนับสนุนในการสํารวจความหลากหลายใน
เมืองทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   

การศึกษานี้ ไดรวบรวมขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย  เทศบาลนครตรัง  
และเขตบางขุนเทียน  สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวมของคนทุกภาคสวนทั้งบุคลากร
ทองถิ่น  ชุมชนซึ่งมีหลากหลายอาชีพ  หลายวัย  รวมถึงขาราชการและนักวิชาการในพื้นที่  โดยพบวา  ปริมาณ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สํารวจพบมีจํานวนและชนิดพันธุนอยกวาในอดีต (จากการสอบถามกับกลุม
ผูสูงอายุที่เขารวมในการสํารวจ)  โดยสาเหตุหลักเนื่องจากความเปนเมืองที่เพิ่มมากขึ้น  ทําใหคนบุกรุกพื้นที่ของ
ส่ิงมีชีวิตที่อยูอาศัยอยูกอน  รวมถึงการปลอยมลพิษสูธรรมชาติ  และหากสิ่งมีชีวิตชนิดใดไมสามารถปรับสภาพให
เขากับสภาพแวดลอมใหมได  นั่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นอาจสูญพันธุได 

นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  ยังมีกลุมนักวิชาการที่มีความสนใจความหลากหลายทางชีวภาพบาง  
แตยังเปนการศึกษาและสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุที่นักวิชาการทานนั้นสนใจหรือมีความชํานาญ เชน 
ความหลากหลายของนกในเมือง  ความหลากหลายของผีเส้ือ  และความหลากหลายของไลเคน เปนตน 

สําหรับการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองสวนใหญมุงเนนไปท่ีเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่
ใกลบาน  เปนปอดของเมือง  เปนแหลงเรียนรูดานธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศของเมือง  รวมถึงใชเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเมือง 

8.2 ขอเสนอในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

แนวทางการจัดการระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ และยกระดับความเปนอยูของประชาชน  ซึ่ง

ไดรับประโยชนและพึ่งพิงระบบนิเวศนั้น ควรมีรูปแบบการผสมผสานทั้งทางดานเทคนิค นโยบาย กฎหมาย 

แรงจูงใจ และการศึกษาวิจัยไปพรอมๆ กัน    

การศึกษาน้ี มีขอเสนอซึ่งครอบคลุมการแปลงนโยบายที่มีอยูไปสูการปฏิบัติ และแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อ การ

จัดการระบบนิเวศเกษตรกรรมและระบบนิเวศเมือง ดังตอไปน้ี 

1) สงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธในระบบนิเวศและความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ

มนุษย  โดยผนวกกับการอธิบายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  อยางเชน ความมั่นคงดานอาหาร

ลดลง  การแพรระบาดของโรคมากขึ้นซึ่งขาดการควบคุมกันทางธรรมชาติ  ผลผลิตการเกษตรลดลงใน

ขณะที่ตองใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น  รวมท้ังการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมือง เปนตน  นอกจากนี้ ควร

นําเสนอใหเห็นถึงประโยชนที่เปนรูปธรรมในดานตางๆ ทั้งดานการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม ดานการ

สงเสริมเศรษฐกิจ และเสริมสรางความสัมพันธในชุมชน 

2) ศึกษาว ิจัยเพื่อกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพระบบนิเวศ  ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณและการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่    

3) การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนระบบ    เพื่อติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศตางๆ ซึ่งมีความออนไหว (sensitive area) อยางเชน พื้นที่ตนน้ํา พื้นที่ลาดชัน และพื้นที่
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ชุมน้ํา  โดยใชวิธีการสังเกตดวยตาเปลา  การกําหนดจุดเฝาระวังและกระจายความรับผิดชอบกันใน

ชุมชน รวมทั้งรูปแบบความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา และชุมชน 

4) สืบคนและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น  ทั้งในดานความเชื่อ ความรู ประเพณี และวิถีปฏิบัติ  ที่ชวย

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  อาทิ รูปแบบเกษตรพื้นบานอยางระบบไรขาวหมุนเวียน การเก็บ

รักษาพันธุพืชพื้นเมือง  การจัดการเหมืองฝาย เปนตน  

พรอมนําเสนอและสื่อสารในรูปแบบที่กลุมเปาหมายเขาถึงไดงาย เชน จุดเรียนรูหรือหลักสูตรทองถิ่น

สําหรับเยาวชน  การนําเสนอในการประชุมหมูบาน  การจัดทําเปนเอกสารบันทึกความรู  รวมท้ังการ

เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ 

5) รวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีหลายอยางที่เชื่อมโยงกับการรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ  โดยเฉพาะระบบนิเวศเกษตรซึ่งสังคมเกษตรกรในชนบทยังคงสืบสานประเพณีที่

หลากหลาย  สวนประเพณีสําหรับสังคมเมืองสวนใหญเปนสิ่งที่สังคมปฏิบัติกันโดยทั่วไป  โดยควรมีการ

ส่ือสารใหเห็นถึงความเปนมาและความสําคัญของประเพณีดังกลาว  พรอมมีกิจกรรมเสริมเพื่อที่ชวย

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในวันสําคัญๆ เชน การปลูกตนไม การปลอยพันธุสัตวน้ํา การแจก

กลาไมทองถิ่นที่หายาก เปนตน  

6) สงเสริมการผลิต  สงเสริมการผลิตตามหลัก “เกษตรยั่งยืน”  พรอมมีมาตรการจูงใจดานตางๆ อาทิ การ

สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชพันธุสัตวที่หลากหลาย  การพัฒนาระบบการจัดการน้ํา  การแปรรูปผลิตภัณฑ  

รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการบริการจัดการพื้นที่เกษตรและการตลาด   

7) พัฒนาแหลงเรียนรู   ในกรณีระบบนิเวศเกษตร ควรมีการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรตัวอยางที่มีวิถี

ตามแนวทางเกษตรยั่งยืนใหเปนแหลงเรียนรู  โดยมีระบบขอมูลการผลิต ระบบรายรับรายจายที่ชัดเจน 

ส่ือสารใหเห็นถึงผลกระทบตอสุขภาพและสังคมดวย ทั้งนี้  เพื่อสรางความมั่นใจตอเกษตรกรที่สนใจแต

ยังไมมั่นใจ  สวนกรณีระบบนิเวศเมือง ควรมีการกําหนดพื้นที่เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ

พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู เร่ิมจากพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมน้ํา และสวนสาธารณะตางๆ  โดยมีการสื่อสาร

ขอมูลที่ชัดเจน 

8) จัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางความตระหนัก  เพื่อใหคนในชุมชนเขาใจระบบนิเวศใกลตัว ที่เชื่อมโยง

กับการดํารงชีวิตของตนเองทั้งทางตรงและทางออม  ตอจากนั้น คอยพัฒนาไปเปนกิจกรรมระดับชุมชน

และทองถิ่น อาทิ การทําแผนที่ชุมชนและแผนที่ทรัพยากร  การวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม  

ขอเสนอขางตนนี้  หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปกําหนดไวในแผนและ

พัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม  อยางไรก็ตาม หนวยงานในระดับนโยบายก็ควรมี

แผนสนับสนุนแนวทางขางตน  ดวยการเชื่อมโยงเครือขาย การสนับสนุนการวิจัย เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการ

ทบทวนและเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ  เพื่อชวยกันรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ

นิเวศตางๆ ใหยังคงประโยชนตอมนุษยและสภาพแวดลอมตอไป 



 



83 

 
 
 

กนกพรรณ  สุพิทักษ,  2552.  เรื่องเลา.....ขาวโพดเลี้ยงสัตว.  มูลนิธิชวีิตไทย, ม.ป.ท.. 

กลุมคนรักษคลองน้ําเจ็ดและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. รายงานสรุปผลการสํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพพื้นทีค่ลองน้ําเจด็. กรุงเทพมหานคร, 2552 

กลุมงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมปาไม สํานักวิจัยการอนรัุกษปาไมและพันธุพืช กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช. คูมอืการใชนกเปนตัวชี้วัดสภาพแวดลอมและระบบนเิวศ (Online) พฤศจิกายน 2554  

http://www.dnp.go.th/environment.  

กรมโยธาธิการและผังเมือง, โครงการการศกึษาเพื่อจัดลาํดับการพฒันาเมือง, กรุงเทพฯ, 150 หนา, 2551 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย "'JAZZMAN' คูแขงกับขาวหอมมะลิไทย" (Online). มีนาคม 2552 

http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52002447.pdf 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (Online) 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน "อภิสทิธ์ินํารองโฉนดชุมชน 35 แหง" (Online) 29 สิงหาคม 2552 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/property/property/20090829/73062/อภิสิทธิ์นํา

รองโฉนดชุมชน-35-แหง.html  

กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดนาน,  2552.  แผนพฒันาสามป  พ.ศ. 2553-2555  

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน. นาน, ม.ป.ท.. 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2549. โครงการชีววิถเีพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน. กองผลิตส่ือ-

ประชาสมัพันธ, 2549.  

เครือขายรักษทะเลกรุงเทพฯและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. รายงานสรุปผลการสํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพพื้นทีบ่างขุนเทียน. กรุงเทพมหานคร, 2552 

จังหวัดทหารบกนาน, ศูนยประสานงานประชาคมจังหวัดนานและเครือขายปาชมุชนจังหวัดนาน, 2552.  รายงาน
การผลการดําเนินงานโครงการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม  2550  จังหวัดนาน. ม.ป.ท.. 

ชวเลิศ  นวลโคกสูง  กิตตินันท  วรอนุวฒันกุล  พันธ  ขําเกลีย้ง และจันทรเรียง  พลายละมลู.  2547.  แผนการใช

ที่ดินลุมน้าํสาขาแมน้ํานาน.  เอกสารวชิาการสาํนักสํารวจดินและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน, 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 



84 

เทศบาลนครเชียงรายและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย.รายงานสรุปผลการสํารวจความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่ปาดอยสะเก็น .กรุงเทพฯ, 2552. 

นันทิยา  หุตานุวัตร และณรงค  หุตานุวัตร.  2547.  เกษตรกรรมยั่งยืน  กระบวนทัศน  กระบวนการ และ

ตัวชี้วัด.  หลักไทย ชางพมิพ, 2547. 

บานจิตร  สายรอคํา  และถนดั  ใบยา,  2547.  ฮักเมืองนาน..กวาทศวรรษบนเสนทางแหงการเรียนรู.  มูลนิธี

ฮักเมืองนาน, นันททการกราฟฟกการพิมพ. 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห  พฤกษ  ยบิมันตะสิริ และกุศล  ทองนาม,  2544.  ศักยภาพการผลิตและความ
ตองการของเกษตรกรในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในแหลงปลูกที่สาํคัญของประเทศไทยป
การผลิต  2543.  ศูนยวิจัยเพือ่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร, (อัดสําเนา) 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห  และกุศล  ทองงาม,  2545.  นโยบายของรัฐและผลตอการผลติขาวโพดในประเทศ

ไทย.  ศูนยวิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร.มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

พงษศักดิ์  วิทวสัชุติกุล และพณิทิพย  ธิติโรจนะวัฒน,  2551.   ทําไมสวนยางพาราจึงใชทดแทนปาตนน้ํา

ไมได??? และทําไมจึงควรปลูกสวนยางพารา. ฝายวิชาการสวนจัดการตนน้ํา  สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษทื่ 13 (แพร), (อัดสําเนา). 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2554. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Online) พฤศจิกายน 2554 

http://www.sci.nu.ac.th/Biology/Biodiversity/index.htm.  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. รายงานการสํารวจผีเสื้อตามสถานทีต่างๆ (Online) พฤศจิกายน 2554 

http://www.ru.ac.th/butterfly/frameright/ buttreport.html. 

มูลนิธิโลกสีเขียว.  นิเวศในเมอืง (Online) พฤศจิกายน 2554: http://www.greenworld.or.th/columnist/ 

ecological/ 

วิทูรย  ปญญากุล,  2547. เกษตรยั่งยืน วิถีการเกษตรเพือ่อนาคต ประมวลความรูและประสบการณ

การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ.  มูลนิธสิายใยแผนดิน, ปาปรุสพับลิเควงค. 

วีณา  นําเจริญสมบัติ. 2552. จากคุณคาสูมลูคาทรัพยากรธรรมชาต.ิ เอกสารเผยแพรภายใตโครงการประเมิน

มูลคาทรัพยากรโดยชุมชน, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน. 

เวชศาสตร พลเยี่ยม, รุงอรุณ ถนอมจิตร, ชัยวัฒน บุญเพ็ง, สัญญา มีสิม, กัณฑรีย บุญประกอบ. การประชุม

วิชาการและวจิัย ประจําป 2552: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพมหานคร,2552, หนา 51-63 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  (Online)20 มกราคม 2554 

http://www.biotec.or.th/TH/index.php/knowledge/ documents/ . 

ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554. เอกสารประกอบการสัมมนา “โครงการ
ติดตามและวิเคราะหประเมนิสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤติทางความ
หลากหลายทางชีวภาพจังวัดอุตรดติถ แพร นาน และพะเยา”. นาน อดัสําเนา. 



85 

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. 2543. การศึกษาพัฒนาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (รายงานฉบับสมบูรณ).   

สวัสดิ์ วงศถิรวัฒน. การใชนกเปนตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยา. กลุมงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมปาไม สํานักวิจัย

อนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช: มีนาคม 2552 

สาวิตร  มจีุย,  2551.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติครั้งที่ 5   พลังงาน
ทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพือ่มนุษยชาติ  การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่
เหมาะสมเพือ่ทดแทนการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ลาดชนัโดยเกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัด
นาน.  อุบลราชธานี, (อัดสําเนา) 

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ความ

หลากหลายทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีไทย (Online) พฤศจิกายน 2554 http://chm-

thai.onep.go.th/chm/bio_th.html# ความหลากหลายทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีไทย. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544. รายงานการประเมินผลโครงการนาํรองเพื่อพฒันา

เกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอยภูมินิเวศนนาน 2544. นาน, ม.ป.ท. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2553. เอกสารประกอบการประชุม การจัดการทรัพยากรน้ําใน

ลุมน้ํานาน: ปญหาและโจทยวิจัยพื้นที่จังหวัดนาน วันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2553 . (อัดสําเนา). 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2552.  การจดัการความรู ประจําป 2552.  เกษตรจังหวัดนาน, ม.ป.ท.. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2553.  ผลิตภัณฑจังกวดั ตามราคาป  

(Online). http://ic.nesdb.go.th/home/web/home.web 

สํานักงานคลังจังหวัดนาน,  2550.  ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัดนาน  2550.  นาน. ม.ป.ท. 

สํานักงานคลังจังหวัดนาน, 2553.  รายงานภารวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนาน เดือนกุมภาพันธ  2553.  

นาน, ม.ป.ท.. 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน, 2553.  ขอมูลสรุปการบุรุกพื้นที่ปาไมและการเกิด

ไฟปาทองทีจ่งัหวัดนาน. นาน, (อัดสําเนา). 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน, ม.ป.ป..  แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554. นาน, (อัดสําเนา). 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551. รายงานการประชุมกลยุทธทั่วโลก
สําหรับการอนุรักษพืช: การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานดานการอนรุักษและใช
ประโยชนพืชอยางย่ังยืน (Biodiversity and Agriculture).  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552. รายงานการประชุมวันสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (Biodiversity and 
Agriculture).  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 



86 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. โครงการรางวัลเมือง/ชุมชนสีเขียวและตนไม

ใหญทรงคุณคาในเมือง/ชมุชนของประเทศ.  กรุงเทพฯ, 2553. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ 2550-

2554. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.นิยามเมอืง (Online) พฤศจิกายน 2554 

http://www.onep.go.th/uap/link/def_table.htm. 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,  2554.  เสนทางสายอินทรีย. กระทรวงพาณิชย, 2554. 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย, 

สํานักงานกระทรวงมหาดไทย, 2553.  คูมือการตดิตามผลการดําเนินงานโครงการประกันรายได

เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2552/2553  รอบที่ 2. กรุงเทพฯ. ม.ป.ท.. 

สํานักงานเลขาธาการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. พมิพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ :บริษัทรุงศิลปการ

พิมพ (1977) จาํกัด; 2552 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2552 . การใชที่ดนิถือครองทางการเกษตร. (Online).   

http://www.oae.go.th/main.php?filename=index  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถานการณสินคาเกษตรที่สําคญัและแนวโนม ป 2554. เอกสาร

เผยแพรของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สํานักงานสถิติจังหวัดนาน, 2552.  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.  2552.  นาน, นานการพิมพ. 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณโุลก)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. รายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม ลุมน้ํานาน

และลุมน้ํายมตอนลาง ป พ.ศ. 2551 (จังหวัดนาน อุตรดติ พิษณุโลก และพิจิตร). พษิณุโลก,  

ม.ป.ท. 

เสนห จามริก,.2551.  เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ, 2549. 

หนวยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง. ไลเคนในสวนสาธารณะ

กรุงเทพมหานคร และการชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Online)พฤศจิกายน 2554  

http://www.ru.ac.th/lichen/webpage/RURC%202009.html. 

เอกรินทร อนุกูลยุทธธน , เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีของทองถิน่, 2554 
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กิจกรรมเรียนรูระบบนิเวศชุมชน: “ตนกลา…เพื่อปาตนน้ํา” 

 
 

วันที่:   17-18 มีนาคม 2554  
สถานที่:   โรงเรียนบานทุงแฮว ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 
วัตถุประสงค: 1) เสริมสรางกระบวนการเรียนรูระหวางเยาวชนกับบุคคลในชุมชน  เกี่ยวกับระบบนิเวศและการ

เปล่ียนแปลงในทองถิ่น   
2) กระตุนความตระหนักใหเห็นความสําคัญของระบบนิเวศชุมชน และเชื่อมโยงสูแนวทางเพื่อการ

ฟนฟู อนุรักษ และรักษาระบบนิเวศของชุมชน    

ผูเขารวม:  จํานวน 72  คน  ประกอบดวย นักเรียนจากกลุมโรงเรียนอําเภอสันติสุข   50 คน  อาํเภอปว  5 คน  
กรรมการชุมชน ผูปกครอง วทิยากรพี่เล้ียง ตัวแทนครูโรงเรียนที่เขารวมโรงเรียนละ 1 คน รวม 17 คน 

รูปแบบกิจกรรม: เนนกระบวนการเรียนรูระบบนิเวศอยางงายผานการทํางานกลุม โดยมีกิจกรรมหลัก ไดแก  
กิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานพี่เล้ียง การสัมภาษณวิทยากรชุมชน  การสํารวจระบบนิเวศ (ยกเลิกเนื่องจากฝน
ตก) การแสดงละครบทบาทสมมุติ   การถายทอดการเรียนรูดวยการวาดภาพและนําเสนอผล  การประเมินผลและ
มอบประกาศนียบัตร  

 

 

 

 

สรุปผล: เยาวชนไดสัมภาษณผูนําชุมชนเกี่ยวกับสถานการณและระบบนิเวศบานหวยแฮว สรุปไดวาบานหวย
แฮว  หมูที่ 13  ตําบลพงษ  มีประชากร 362 คน 89 ครัวเรือน ตั้งบานเรือนกระจายตามถนน สวนใหญประกอบ

ภาคผนวก ก  
กิจกรรมระบบนิเวศเกษตร  
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อาชีพทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว คําวา “แฮว” ตามคําผูเฒาผูแกเลาวาสมัยกําลังวุนวายหาวิธีฆาวัวโพงชาวบาน
และหมอพรานปนไดใชแฮว คือใชเชือกมาขอดเปนบวงแฮว แลวก็กางกับดักไวในปาติดกับลําหวย พื้นที่ทํากินอยู
ทางดานทิศตะวันออกเปนสวนใหญ 

 

แผนที่ทรัพยากร: บานหวยแฮว ตั้งอยูพื้นที่เชิงเขา  ครัวเรือนชุมชน
ตั้งอยูตามเสนทางถนนสาย อ.สันติสุข-อ.แมจริม  มีพื้นที่ทํากินอยู
ทางดานทิศตะวันออก มีลําน้าํผานหมูบาน 2 สาย คือลําน้าํมวบ และ
ลําน้ําหวย  มีพืน้ที่ปาชุมชนอยูดานทิศเหนือ 300 ไร จึงเสนอใหชมุชน
ชวยกันดูแล ปลูกปาเสริม  สงเสริมชุมชนปลูกปาใชสอยในครัวเรือน 
ตั้งคณะกรรมการดูแลและปรับปรุงระเบียบปาชมุชนเดิม 

 

ปาเสื่อมโทรม: ในอดีตบานหวยแฮวมีทรัพยากรปาไมทีอ่ดุมสมบูรณ 
แหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีสัตวปานอยใหญมากมาย ปจจบุันตนไมเหลือ
นอยลงมาก มองไปโดยรอบจะเห็นแตภูเขาหัวโลน สงผลกระทบขึ้น
มากมายกับชุมชนบานหวยแฮวในปจจุบัน ดังนั้นจึงตองชวยกันดูแล
รักษาหนาดิน ปลูกปาทดแทน หามการตัดตนไมใหญที่เหลืออยู  

 

ปาสมบูรณ: ปาชุมชน 300 ไร  ถือวาเปนพื้นที่ปาที่มีความสมบูรณ
มากที่สุด มีพชืและสัตวหลากหลายชนิด มีตนไมใหญ เชน ตนประดู 
ตนไผ กะบก มะกอก  และสัตวปาไดแก เกง หมูปา ไกปา ตุน เปนตน 
ทําใหชาวบานสามารถเขาเก็บหาของปาได หามลาสัตวและตัดไม ฝา
ฝนปรับ 500-5000 บาท จึงเสนอเพื่อการฟนฟูและการอนุรักษของ
กลุม คือ เนนใหชุมชนปฏบิัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัว จัด
กิจกรรมในวันสําคัญ ปลูกตนไมเสริมใหมากขึ้น ดูแลเฝาระวังไฟปา 

 

พืชเชิงเดี่ยว: มีพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือขาวโพด คิดเปนรอยละ 70 
เพราะราคาดี ขาวไรรอยละ 12 เพื่อไวบริโภคในครัวเรือน ยางพารา
รอยละ 13 เพราะชาวบานเริ่มใหความสนใจและเปนพืชรายไดใน
ระยะยาว และลําไยรอยละ 5 เหลือนอยลงเพราะราคาต่ํา ชาวบาน
เปล่ียนไปปลูกขาวโพดแทน  จึงตองเนนการปลูกพืชผสมผสาน  ลด
การใชสารเคมี ทําปุยชีวภาพไวใชเอง และปลกูไมตามแนวตลิ่ง 

เกษตร(ผสมผสาน)หลายอยาง: กรณีลุงสวน มีการปลูกพชืหลายชนิด ขุดสระเลี้ยงปลา ในพื้นที่มีทั้งขาว ขาวโพด 
ยางพารา สักกระทอน มะมวง สรางรายไดมากวา 5 ป และยงัไดกินผักปลอดภัย สรางความสัมพันธกบัเพื่อนบาน
เพราะมีของจากสวนไปฝากเสมอ ลุงสอนวางแผนจะปลูกไมสัก แปรรูปผลไม และเริ่มชักชวนเพื่อนบานใหเร่ิม
ปลูกไมแซมท่ีละเล็กละนอย  เพื่อขยายผลรูปแบบท่ีทําอยู  

ผลที่ไดรับ:  เยาวชนไดเรียนรูขอมูลทองถิ่นอยางรอบดาน สะทอนทั้งปจจุบันและอดีต ไดมีโอกาสเสนอแนว
ทางการปองกันปญหา นอกจากนี้ เยาวชนยังไดแสดงออกและมีความสัมพันธที่ดีระหวางเยาวชนกับผูนําชุมชน  
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เวทีชุมชน: “ความมั่นคงดานอาหารบานเรา” 

 
 
วันที่:   25, 27, 28 กันยายน 2554  
สถานที่:  ชุมชน 6 แหง ในตําบลพงษ และตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 
วัตถุประสงค: 1) เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรในชมุชน 
 2) กระตุนใหเห็นถึงความสําคัญการสรางความมั่นคงดานอาหาร 

3) บูรณาการความรวมมอืและหาแนวทางการพัฒนาความมั่นคงดานอาหารของชุมชน  

ผูเขารวม:  ผูนําชุมชน 6 แหง กวา 200 คน    
รูปแบบกิจกรรม:  ระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนที่ทรัพยากร  ปฎิทินการผลิต  การวิเคราะหฐานทรัพยากร
ในชุมชนที่มีผลตอความมั่นคงทางอาหารและการดํารงชีวิต  ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดการเพื่อใหมีฐาน
ทรัพยากรของชุมชนที่มั่นคง 
 
 
 
 

 

 
สรุปผล:    

- ขอมูลจากชุมชนตางๆ ไดสะทอนใหเห็นการตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ราบตามแนวถนน สวนใหญใกลชิดกับ
ทรัพยากรปาไมและลําน้ําที่ไหลผานพื้นที่  มีนาขาวอยูในบริเวณที่ราบลุมเล็กๆ  พื้นที่ถัดขึ้นไปตามไหลเขา จะ
มีการทําไรขาว ขาวโพด  บางชุมชนยังมีการทําสวนผลไม และบางชุมชนมีสวนสัก นอกจากนี้ บางชุมชนมีการ
ทําหัตถกรรมในครัวเรือน  มีการรวมกลุมอาชีพ หรือกิจกรรมตางๆของชุมชนเพื่อเปนรายไดเสริมเปนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) บานพนาไพร (ชาใบหมอนและขิงผงสําเร็จรูป) กรณีบานดอนกลาง เปนชาวเผาล๊ัวะที่
ยังคงยึดมั่นในประเพณีการแตงกายดวยผาทอพื้นเมือง  ใชภาษาทองถิ่นและภาษาลั๊วะ มีการเอาแรงกันอยู
ชัดเจน   
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- แผนที่ทรัพยากรของชุมชน แสดงใหเห็นวาแตละชุมชนมีฐานทรัพยากรและมีแหลงหาอาหารปาและพืชผักจาก
ปาชุมชน  จับสัตวน้ําจากแหลงน้ํา แมวาปจจุบันจะมีปริมาณลดนอยลงมาก  ชุมชนจึงเริ่มคิดที่จะปลูกพืชผัก
อาหารพื้นบานผสมผสานกับพืชผักจีนในบริเวณรอบครัวเรือน   

- เมื่อกลาวถึงความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนตางๆ เห็นวาตองมีขาวในฉาง มีน้ําใน หวย หนอง คลอง ฝาย มีปลา
และเก็บหาผักธรรมชาติ มีเปด ไก พืชผักทุกชนิดที่ปลอดภัย พอกินภายในครัวเรือน ไมขาดแคลน   การมีพืชผัก
ความหลากหลายครบถวนเพราะคนนานนิยมทานผักเปนเคร่ืองปรุงและเครื่องเคียง  และตองมีความสะอาด
และปลอดภัย  

- ชุมชนตางๆ จะปลูกผักพื้นบานตามนา สวน ร้ัวบานตามฤดูกาลและนํามาเปนเครื่องเคียงเอาไวกินกับแกง ลาบ 
น้ําพริก เครื่องเคียง และยังใชเปนสมุนไพรอีกทางหนึ่ง ความหลากหลายของพืชอาหารและประโยชนทางยา 
ยังเห็นไดจากอาหารบางประเภท เชน แกงแค ซึ่งมีเครื่องปรุงเปนผักพื้นบานมากกวา 10 อยาง และเปน
องคประกอบสําคัญไดในอาหารพื้นเมืองของนาน เชน แกงสมเมือง แกงไค หอน่ึงไค ไคพรุย น้ําปู ฯลฯ   

- พืชสําคัญที่มีในชุมชน ไดแก  ตําลึงชะอม ดอกแค ดอกโสน หัวปลี ถั่วพู ผักกูด ผักหวานปา กะเพรา โหระพา 
ผักปลังขาว/แดง ใบสะระแหน ใบผักชีฝร่ัง พริกขี้หนู ลูกมะกรูด ใบขา ตะไคร เปนตน มีความหลากหลายของ
ชนิดพืชพันธมากมายตั้งแต 80-120 ชนิด ซึ่งทําใหมีความเพียงพอหมุนเวียนในรอบปไมขาดแคลน  อีกทั้งยังมี
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมีจากการปลูกไดมาก 

- สวนผักจีน ซึ่งหมายถึงผักที่ตองมีการจัดซื้อหาจากภายนอก หรือเพราะปลูกดวยเมล็ดพันธที่ตองจัดซื้อหามา มี
ประมาณ 20-30 ประเภท ไดแก  ผักคะนา ผักกวางตุงฮองกง ผักกวางตุงใบ ผักบุงจีน ผักกาดฮองเต 
ผักกาดขาวบางลุย ผักกาดขาวปลี กะหล่ําปลี บล็อกโคลี่ กะหล่ําดอก หัวไชเทา แครอทถั่วฝกยาว ถั่วแขกผัก
สลัดตางๆ มะเขือเปราะ ยาวผักโขมแกว แดงผักชุนฉาย เชียงรุงตนหอม ผักชีแตงกวา แตงรานฟกทอง ฟกออน
มะเขือเทศ สมปอย คึ่นฉาย เปนตน  

- มีสัตวเล้ียงไวเพื่อเปนอาหาร สวนใหญนิยมเลี้ยงไกบาน เปด หาน ไกเนื้อ และไกไข เฉล่ียครัวเรือนละ 5-10 ตัว  
โค กระบือเล้ียงเพื่อไวคาขายและใชแรงงานยามจําเปน ซึ่งมีจํานวนไมมากและพบไดนอยแลว  

- ชุมชนมีความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะสงกระทบตอความมั่นคงของชุมชน ไดแก การใชสารเคมีในการเกษตร  
พฤติกรรมที่ตองการความสะดวกสบาย  การจับจายซื้อจาดตลาดมากกวาการปลูกพืชผักไวเอง นอกจากนี้ 
ปญหาการการขาดแคลนน้ํา ก็จะสงกระทบตอแหลงทํามาหากินของชุมชน  

- มีขอเสนอจากเวทีชุมชนใหมีการรักษาฐานทรัพยากร ตองชวยกันรักษาปาชุมชนและแหลงน้ําไวดวย  ใหมีการ
ผลิตที่เกื้อหนุน ไมสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอมใกลเคียงดวยการใชปจจัยในระบบที่ปลอดภัย ระบบการจัดการ
ผลผลิตที่สอดคลองเหมาะสม โดยเนนระบบของธรรมชาติในการดูแล  ความมั่นคงทางการผลิต ทั้งการที่
สมาชิกชุมชนตองมีพื้นทีทํากินดิน น้ําไวใชอุปโภคบริโภค และทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ   

ผลที่ไดรับ:  ผูเขารวมเวทีชุมชนไดเขาใจและมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชนมากขึ้น  มีความ
ตระหนักตอสถานการณและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ทําใหความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวลดลง ปริมาณ
ลดลง และมีภยัคุกคามที่จะทําใหปญหามีความรุนแรงขึ้น 
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การอบรมผูนํา: “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 
 
วันที่:   28 กุมภาพันธ 2554  
สถานที่:  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 
วัตถุประสงค: 1) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดานการเกษตรในทองถิ่น 
 2) เสริมสรางศักยภาพในการสื่อสารความรูและการทํางานอยางมีสวนรวม 

3) หากแนวทางเพื่อเชื่อมโยงการจัดการพื้นที่เกษตรเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผูเขารวม:  ผูนําชุมชน ครู เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบล จํานวน 50 คน  

รูปแบบกิจกรรม:  นําเสนอและระดมความคิดเห็นตอสถานการณการเกษตร อ.สันติสุข และจ.นาน  เรียนรู
หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน  ฝกปฏิบัติผานบทบาทสมมติ  สรุปและประเมินผล 

   
สรุปผล:   

- การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรในทองถิ่นและบริเวณใกลเคียงเกิดขึ้นชัดเจน โดยเห็นไดจากการขยายพื้นที่เกษตร 
และมีผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยผลกระทบบางอยางเห็นไดชัด เชน ผลจากการใชสารเคมีตอสุขภาพและแหลงน้ํา  
ผลจากการเผาวัชพืชตอสุขภาพและกอเหตุรําคาญ เปนตน สวนผลกระทบที่เกี่ยวของกับภาวะภูมิอากาศแปละ
ภัยพิบัติ  แมเกิดบอยครั้งขึ้นก็ยังไมสามารถพิสูจนการเปนเหตุเปนผลตอกันไดอยางชัดเจน  ยากที่จะอธิบายให
ชุมชนเขาใจและเชื่อถือ  รวมทั้งยังขาดการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 

- การสื่อสารจะมีสวนชวยในเรื่องนี้ได  โดยอาศัยการสื่อสารสองทางหรือแบบปฏิสัมพันธ ที่ตองคํานึงถึง
องคประกอบ 5 ประการ ไดแก ผูสงสาร ขาวสาร ส่ือ ผูรับสาร และผลที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ตองเริ่มจากการกําหนด
กลุมเปาหมายหรือผูรับสารกอนวาเปนใคร กําหนดเปาหมายใหชัดเจนดวยวาตองการใหเกิดผลระดับใด เชน 
การเพิ่มพูนความรู การเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน แลวคอยผลิตส่ือและเรียบเรียงขาวสารใหมีความเหมาะสม   
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- สําหรับส่ือที่เหมาะสมกับทองถิ่นในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณการเกษตร ไดแก แผนที่ชุมชน แผนที่
ทรัพยากร ปฏิทินการผลิต และขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณเดน เชน พื้นที่เกษตร จํานวนเกษตรกร รายได
รายจายจากการผลิต รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- ผูเขารวมอบรมไดมีการแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมสถานศึกษา กลุมชุมชน และกลุมทองถิ่น โดยแตละ
กลุมไดฝกปฏิบัติผานบทบาทสมมติ สรุปไดดังนี้ 

o กลุมสถานศึกษา  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนํา ซึ่งเห็นความสําคัญของขาวสารใน

ประเด็น “สุขภาพชมุชน” จึงสื่อสารผานเวทีชุมชน เชิญเจาหนาที่สาธารณสุขมาเปนวิทยากรหลักในการ

นําเสนอขอมูลสุขภาพ การเฝาระวังปญหาสขุภาพของชมุชน รวมกับผูใหญบาน กรรมการหมูบาน มีผูรับ

สารคือ สมาชกิในชุมชน โดยสะทอนวาขอมลูเรื่องสุขภาพนับวาเปนเนื้อหาที่มีความสําคญัแตสรางความ

ตระหนักไดยาก ดังนั้น จึงตองเนนขอมูลตัวเชิงตัวเลขนํามาเปนขอมูลประกอบ แลกเปลี่ยนจากผูไดรับ

ผลกระทบจริง จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

o กลุมชุมชน ประกอบดวยสมาชิก กํานัน ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน ไดกําหนดเนื้อหาสาระของขาวสารใน

ประเด็น “งานแผนชุมชน” โดยผานชองทางการสื่อสารดวยเวทีทําประชาคมทําแผนชุมชน โดยเชญิ

นักพัฒนาชมุชนเปนวิทยากรหลักในการรวบรวมขอมูลกจิกรรมงานพัฒนาของชุมชน รวมกับผูใหญบาน 

กรรมการหมูบาน มีผูรับสารคือ สมาชิกในชุมชน ทั้งนี ้ ไดจัดเวทีทําความเขาใจเรื่องแผนชุมชน เพื่อใหได

เปนขอมูลสําคัญที่แสดงถึงความตองการของชุมชน ผานการเห็นชอบรวมกนั จึงเนนการเกริ่นนําเพื่อสราง

ความเขาใจชวงเริ่มตน รวมถึงสรางความเขาใจใหมองเห็นถึงประโยชนของสวนรวมรวมกนัมากกวาเสนอ

ความตองการของตนเปนหลัก นอกจากนี ้ ยงัเห็นชองทางที่จะแกไขปญหาโดยการเชื่อมโยงแผนชุมชนสู

แผนพัฒนาทองถิ่น 

o  กลุมทองถิ่น ประกอบดวยสมาชิก ผูบริหาร เจาหนาที่ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และ

ผูเกี่ยวของงานพัฒนาทอถิ่น กลุมนี้ตองการสื่อขาวสารประเด็น “การอนุรักษทรัพยากรปาไมของชมุชน”  

ดวยการอบรมสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม โดยเชิญ

เจาหนาที่ปาไมมาเปนวิทยากร ประธานปาชุมชน และพระนักพัฒนามารวมแลกเปลี่ยนขอมูล และ

ประสานเชิญนายอําเภอมาเปนประธาน ผูรับสารคือ  สมาชิกในชุมชน  ในเวทีอบรมไดหยิบยกปญหา

เร่ืองปาไมมานําเสนอ ใหเห็นวาเปนเรื่องของประโยชนสวนรวม ซึ่งตองรวมกันบริหารจัดการรวมกันดูแล

รักษา ควรเนนถึงประโยชนและขอมูลเชิงตัวเลขประกอบใหมาก  สวนวิทยากรที่มารวมกนัแลกเปลี่ยน  ก็

ไดนําแนวทางการจัดการปาใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งทองถิ่นกม็ีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนและมีสวน

รวมในการจัดการทรัพยากรปาไม 

ผลที่ไดรับ:  ผูเขารวมอบรมไดแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในทองถิ่น โดยเฉพาะดานการเกษตรที่มีการ
เปล่ียนแปลงชัดเจน  ซึ่งเห็นวายังตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อส่ือสารออกไปใหชัดเจน  ทั้งนี้ ผูเขารวมไดเขาใจทักษะ
และมีกรอบคิดในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ  และมีแนวทางการผลักดัน
ประเด็นดังกลาวเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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การสัมมนาและศึกษาดูงาน: “ระบบนิเวศเกษตร” 

 
 
วันที่:   16-18 กันยายน 2554  
สถานที่:  ศูนยศึกษาระบบนิเวศเกษตร และพิพิธภัณฑเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
วัตถุประสงค: 1) กระตุนการรับรูและตื่นตัวตอสถานการณดานการเกษตรทองถิ่น  
 2) เรียนรูและผสมผสานประสบการณจากภายนอกในการวิเคราะหสถานการณทองถิ่น 

3) มองภาพอนาคตเกษตรที่มีโอกาสเกิดขึ้นในทองถิ่น  
ผูเขารวม:  เยาวชน ผูนําชุมชน ครู และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวม 80 คน 

รูปแบบกิจกรรม: ประกอบดวย การเรียนรูระบบนิเวศเกษตรจากจุดเรียนรูและจากพพิิธภัณฑการเกษตร การ

แลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางกลุมผูนําเกษตรกรและเยาวชน การระดมความคิดเห็น วิเคราะหสถานการณปจจัย

การเปลี่ยน มองภาพอนาคตเกษตรทองถิ่น  

  

 

 
 

สรุปผล:  

- การเรียนรูที่ศูนยศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร  เนนย้ําใหเห็นวาคนเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ  
กิจกรรมการผลิตของคนสงผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งทางบวกและทางลบ สวนพิพิธภัณฑการเกษตรฯ  ได
เผยแพรพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร รวมท้ังความรูเร่ืองการเกษตรของไทย
ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน   

- ตอจากนั้น ไดมีการนําเสนอใหเห็นสถานการณดานการเกษตรในทองถิ่น แลวเชื่อมโยงกลับมามองภาพอนาคต
เกษตรของทองถิ่น    ซึ่งมีความไมแนนอน จึงตองคนหาปจจัยขับเคลื่อนที่จะสงผลตออนาคต วาจะทําใหเกิด
ภาพใดไดบาง  ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค การมองอนาคตจะทําใหเห็นภาพกวาง ทําใหมีโอกาส
ซักซอมและตั้งรับกับส่ิงไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น และผลักดันใหส่ิงพึงประสงคเกิดขึ้นได กระบวนการมอง
อนาคตจะอาศัยทั้งขอมูล ความรู รวมท้ังใชจินตนาการไปพรอมๆ กัน โดยจะชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
และมุมมองที่กวางขึ้น  และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น 
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- กระบวนการมองอนาคต ไดแบงผูเขารวมกิจกรรมออกเปน 2 กลุม แตละกลุมไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสถานการณการเกษตรอดีตสูปจจุบัน และสรุปวาปจจัยขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
คือ  จํานวนประชาการ วัตถุนิยมและการแขงขัน การเห็นแกตัวของสังคม ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีการเกษตร ความกาวหนาดานการสื่อสาร  ตนทุนการผลิต  คาใชจายการศึกษาบุตร  แหลงเงินกู
และหนี้สิน   สิทธิในที่ดินทํากิน ความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม    นโยบายการกระจายอํานาจ นโยบาย
การศึกษา นโยบายสงเสริมการเกษตร และนโยบายการคาการสงออก  โดยปจจัยบางอยางจะยังคงสงผลตอ
อนาคตพรอมทั้งมีปจจัยใหมๆ เกิดขึ้นดวย 

-  ผลการมองอนาคตของผูเขารวมกิจกรรมซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมยอย สรุปไดวาประเด็นสําคัญเหลานี้ จะมี
โอกาสเกิดขึ้นในอนาคต  

o กลุมที่ 1  : พืชอาหารขาดแคลนและราคาสูง เนื่องจากพืชพลังงานและพืชอาหารสัตวแยงพื้นที่  ขาวโพด

เล้ียงสัตวยังคงขยายตัวในบางพื้นที่  แตจะเปลี่ยนเปนยางพาราเพิ่มขึ้น  พื้นที่ที่มีการจัดทําแนวเขตปาไม

ชัดเจนจะไมเผชิญกับปญหานี้มากนัก จะมีการเปลี่ยนผูถือครองที่ดินจากรายยอยมาเปนรายใหญ   

เพราะครอบครัวเกษตรกรขาดผูสืบทอด เนื่องจากคนรุนใหมไมไดใสใจในดานการเกษตร แมจะมีแนวโนม

เกิดเกษตรกรรุนใหมที่จบการศึกษาจะกลับมาใชวิชาชีพในการบริการจัดการเกษตรในทองถิ่นตนเอง แต

ยังคงตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากบริษัทรายใหญ    เนื่องจากพันธุทองถิ่นไมสามารถตานทานภาวะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได   เกิดปญหาดานสุขภาพและเศรษฐกิจ จนกดดันใหหันหนาเขาหากัน

เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย  จึงเปนโอกาสในการขยายตัวของพืชสมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย และมีโอกาสขยายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จะชวยพยุงสังคมเกษตรกรได 

o กลุมที่ 2: ในอนาคตสังคมเกษตรของจังหวัดนาน จะเต็มไปดวยผูสูงอายุ ขาดแคลนผูสืบทอดการเกษตร 

ผูประกอบการเกษตรรายใหญจะเขามามีบทบาทมากขึ้น เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชตาม

กระแสการเปดการคาเสรีและความตองการของตลาดของโลก  มีการปลูกพืชพลังงานเขามาเพิ่ม  ใน

ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามขยายการเกษตรแบบผสมผสาน  การรวมกลุมเคลื่อนไหวของกลุม

เกษตรกรในการตอรองราคาผลผลิตกับรัฐบาล  แตก็มีพลังนอยกวาเกษตรายใหญยังความเสื่อมโทรม

ตอทรัพยากรโดยรวม  โดยเฉพาะทรัพยากรดิน  ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร ไดแก 

ปญหาการชะลาง การพังทลาย ดินโคลนถลมในแปลงเกษตรจะรุนแรงและมากขึ้น 

ผลที่ไดรับ:  ผูเขารวมกิจกรรมซึ่งประกอบดวยทั้งผูใหญและเยาวชน ไดมีการแลกเปลี่ยนและถายทอดขอมูล

ระหวางกัน  ทําใหเกิดการสะทอนภาพของทองถิ่นในอดีต ปจจุบัน และอนาคตไดชัดเจนขึ้น  ทั้งนี้ ภาพอนาคตที่

ไดนําเสนอกันมานั้น  จะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับแตละคนซึ่งมีบทบาทในชุมชนและในหนวยงานตางๆ ไดนําไป

เปนประโยชนตามภารกิจและหนาที่ของตัวเองที่จะผลักดันใหภาพทางบวกเกิดขึ้นและปองกันภาพในทางลบมิให

เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ข  
กิจกรรมระบบนิเวศเมือง  
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ภารกจิและบทบาทของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

หนวยงาน 
ทีเกี่ยวของ 

ภารกิจ 

บทบาทงานทีเ่กีย่วของ 

นโยบาย วิจัย/
พัฒนา 

ปฏิบัติ-
การ อื่นๆ 

สํานักงานพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ 

เปนหนวยงานหลกัของประเทศในการวางแผน และจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศระยะปานกลาง  เพ่ือชี้นําการพัฒนาสูความสมดุล
และยัง่ยืน ที่ยึดประโยชนสวนรวมทันตอการเปลีย่นแปลง และมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ  ทั้งนี ้ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) มุงเนนการสรางเศรษฐกิจสี
เขียว  โดยสงเสรมิกิจกรรมภาคการผลิตตางๆ ที่เปนมิตรตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

     

กระทวงเกษตร 
และสหกรณ 

มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ําและพัฒนา
ระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสนิคาเกษตรกรรม 
และราชการอืน่ทีก่ฎหมายกําหนด 

    

- กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ดวยการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย ดําเนินการโดยใชแผน
งานวิจัยการอนุรักษเชือ้พันธุ เชน โครงการศึกษาสํารวจและรวบรวม 
วิจัยเชือ้พันธุพืช จุลินทรีย แมลง ไร สัตวศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติใน
ธนาคาร แปลงรวบรวมพันธุ สภาพถิ่นเดิม และพิพิธภัณฑเชื้อพันธุ 

    

- กรมประมง บริหารการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงใหเปนไปตามกฎหมาย
ประมงเพื่อใหทรัพยากรประมง  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางดานการประมงไมใหสูญหาย 

    

- กรมปศุสัตว ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว  จัดทําฐานขอมูลจุลินทรยีที่
กอใหเกิดโรค ประเมินสภาพการใชประโยชนของสายพันธุ ใชแนวทาง
เชิงนิเวศในการผลิตปศุสัตวใหเกิดประสิทธิภาพ ประเมินคุณคาของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตวตอความมั่นคง
ดานอาหาร 

    

ภาคผนวก ค 
ภารกิจหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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หนวยงาน 
ทีเกี่ยวของ 

ภารกิจ 

บทบาทงานทีเ่กีย่วของ 

นโยบาย วิจัย/
พัฒนา 

ปฏิบัติ-
การ อื่นๆ 

 - กรมพัฒนาที่ดิน ชวยการพัฒนาที่ดินใหเอื้อตอการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีการสํารวจจําแนกพื้นที่ชุมน้ําในประเทศ โดยใชภาพถาย
ดาวเทียมขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน แผนที่การใชดินขอมูลแหลงน้ํา ทํา
การวิเคราะห ซอนทับขอมูลและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

    

-  สํานักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน) 

ชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศเสนอแนะนโยบาย มาตรการ
และแผนพัฒนาการเกษตร จัดทํา และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
การเกษตรศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    

กระทรวงทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม 

การสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดการใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ตามที่กฎหมายกําหนด 
กําหนดนโยบายการดําเนินการใหทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
ของประเทศ  รวมทั้งประชาชนไดมีการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
ภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี   

    

-  สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จัดต้ัง
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ มีสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ ทําหนาที่เปนเลขานุการ
การจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษฯ ในการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมในทุก
ประเด็น รวมถึงการคุมครองทรัพยากรชีวภาพของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงการเสริมสรางบทบาทของหนวยงานนั้นๆ   

      

-  สํานักงานความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ดานปาไม  กรมปาไม 

เปนหนวยงานใหม ต้ังขึ้นเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และดําเนินตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน จัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสารสนเทศ  สงเสริมและจัดการ  ติดตามและ
ประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาตางๆ ดานปาไมและที่เกี่ยวของ 

    

-  สํานักสถาบันวจิัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) 

ขับเคลือ่นการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เนนสนับสนุนภารกิจของ
โครงการหลวง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ  รักษาและ
พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและสราง
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หนวยงาน 
ทีเกี่ยวของ 

ภารกิจ 

บทบาทงานทีเ่กีย่วของ 

นโยบาย วิจัย/
พัฒนา 

ปฏิบัติ-
การ อื่นๆ 

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง เพ่ือใหชุมชนมี
ความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาของโครงการหลวงทั้งภายในและตางประเทศ 

-  สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการ
มหาชน) 

สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ
ประเมินขอมูล สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรองคความรู 
พัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปองกันและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิประโยชนของประเทศ 

    

-  ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ
แหงชาติ (ไบโอเทค) 

บริหารจัดการงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
สนับสนุนทุนวิจัยและวิทยานิพนธแกนิสิตนักศึกษา  เพ่ือศึกษาวิจัย
ทรัพยากรชีวภาพในภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุน
การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานความหลาก 
หลายทางชีวภาพในประเทศไทยใหม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

     

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง สงเสริมอาชีพและความเปนอยูของประชาชนโดย
ประสานกับสวนราชการตางๆ รับผดิชอบการจัดต้ังกลุมเกษตรกร การ
คุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทาน  ดานการสังคมพัฒนาเยาวชนและรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม และดานการพัฒนาทางกายภาพ รับผิดชอบการ
จัดการชุมชน การจัดที่ดิน การใหบริการขั้นพ้ืนฐานในชนบท การจัดผัง
เมือง และการใหบริการสาธารณูปโภค 

    

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ใหสอดคลองกบัแผนพัฒนา
ระดับชาติ เพ่ิมขดีความสามารถของบุคลากรใหทํางานอยางมอือาชพี 
พัฒนาระบบการทํางานของอปท.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ 

    

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รักษาความสงบเรียบรอยและความสะอาด   จัดการศึกษา ใหบริการ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดีในทองถิ่น จัด
ใหมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ไดตามสมควร นอกจากนี้ 
ยังมีภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิน่  
การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรฯ และ
การฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
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หนวยงาน 
ทีเกี่ยวของ 

ภารกิจ 

บทบาทงานทีเ่กีย่วของ 

นโยบาย วิจัย/
พัฒนา 

ปฏิบัติ-
การ อื่นๆ 

หนวยงานอืน่ๆ       

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)  

มีภารกิจในการสนับสนุนการสรางองคความรูทั้งในระดับทองถิน่และ
ระดับประเทศ โดยใชการวิจัยเปนกลไกสรางฐานความรูสําหรับการ
แกปญหาใหแกสงัคม  มีพันธกิจเกีย่วของดานเกษตรและความ
หลากหลายทางชวีภาพ : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร
เพ่ือนําผลไปใชประโยชนจริงตามความตองการของกลุมผูเกี่ยวของ  

    

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

มีภารกิจสนับสนนุการวิจัยอันเปนวาระแหงชาติ หรือเปนประเด็นที่
สําคัญของประเทศ  โดยที่ผานมาไดมีการสนับสนุนงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
แกสถาบันการศึกษา นักวิจัยอิสระ และนักศึกษามาโดยตลอด    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“อีก 20 ปขางหนา ที่ดินและเกษตร 
อาจเปลี่ยนรูปแบบเปนเกษตรรายใหญ  
ที่มีการจัดการที่ดี เอื้อตอระบบนิเวศ  

แตไมเอื้อตอเกษตรกรรายยอย 
ที่เปนคนสวนใหญ”  

 

                     




