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บทคัดยอ 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร เปนคําที่มีความหมายกวางมาก โดยรวมทุกองคประกอบที่
อยูในระบบนิเวศของพื้นที่เกษตร ซ่ึงไมเนนเฉพาะพื้นที่ในสวนที่ทําการเกษตรเทานั้น แตยังหมายรวมและครอบคลุม
ถึง พื้นที่ที่เปนหวยหนองคลองบึงแมน้ํา ลําธาร ซ่ึงถูกนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกและใชเปนแหลงอาหาร
สําหรับการดํารงชีพ พื้นที่ที่ยังคงลักษณะของปาไมหรือแมแตไมใหญที่ขึ้นในแปลงเพาะปลูก พื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน
ที่รวมถึงพื้นที่บริเวณคันนา คันคลองและขอบถนน เปนตน ทุกสวนมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญตอความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในหัวขอสาระสําคัญที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดใหความสนใจและใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ปาและไดจัดทําเปนโปรแกรมงานหรือแนวทางในการดําเนินงานสําหรับประเทศภาคีสมาชิกไดใชประกอบการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามพันธกรณี  องคประกอบของพื้นที่เกษตรในแตละสวนอาจเรียกเปนนิเวศหรืออีกนัยหนึ่ง
คือถิ่นที่อยู ปจจุบันบางสวนของถิ่นที่อยูกําลังถูกคุกคามอยางตอเนื่องและรุนแรง ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่มุงเนนระบบการผลิตเปนหลักและขาดความสนใจที่จะอนุรักษนิเวศ ซ่ึงเปนแหลงรวมชนิดพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น
ที่มีคุณคา โครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอมเปนโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมวิชาการ
เกษตรซึ่งไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการและงบประมาณจากรัฐบาลเดนมารก ไดจัดทําโครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร เพื่อสรางความตระหนักใหกับชุมชนใหมีขีดความสามารถในการวางแผนการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพภายในชุมชนโดยชุมชนเองและไดพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานซึ่งมี 6 ขั้นตอน พรอมกับไดนําไปทดลองใชที่ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเปน
กรณีศึกษา 

 
คําสําคัญ:     ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่การเกษตร ระบบเกษตรยั่งยืน การอนุรักษและใช

ประโยชน การสรางความตระหนัก 
 
บทนํา-หลักการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพหรือในภาษาอังกฤษที่ใชคําวา Biodiversity หรือ 
Biological Diversity นั้น หมายถึง ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหลงหรือจากระบบนิเวศ
ตางๆ และรวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ ระหวางชนิดพันธุ และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศหรืออาจกลาวอยางเขาใจงายๆ คือ ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูทั้งในระดับชนิด
พันธุ ภายในชนิดพันธุและในระดับระบบนิเวศ แมวาความหลากหลายทางชีวภาพจะหมายรวมถึง
ความหลากหลายใน 3 ระดับดังกลาวขางตน แตในระดับระบบนิเวศดูเหมือนจะเปนระดับที่มี
ความสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะระบบนิเวศเปนระบบรวมอันซับซอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
                                                 
1 โครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ประกอบดวยชุมชนประชากรพืช สัตวและจุลินทรียกับสภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิต ซึ่งอยูรวมกันแบบ
มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกันเปนหนวยที่มีบทบาทหนาที่ (สุมณฑา, 2545) 

จากความหลากหลายของระบบนิเวศที่มีอยูบนโลก ไมวาจะเปนระบบนิเวศทางทะเล 
ระบบนิเวศชายฝง ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศปาไม และระบบนิเวศภูเขา เปนตนที่จัดวามีความ
หลากหลายทางชีวภาพอยูสูงและมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษและมีการใชประโยชน
อยางยั่งยืน เหตุที่จําเปนตองอนุรักษมีผลมาจากการเพิ่มจํานวนของประชากรโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งประเมินวาในอีก 50 ปขางหนาจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 9 พันลานคนจากเดิม
ที่มีอยูประมาณ 6 พันลานคนในปจจุบัน (U.S. Bureau of the Census, 2002) ทําใหตองเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการเพื่อการบริโภคของประชากรโลกที่
เพิ่มขึ้น แตความเปนจริงในปจจุบันพบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโนมที่
จะลดลง (World Research Institute, 2003) ทําใหตองมีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรเขาไปใน
พื้นที่ปาไม นั่นคือการบุกรุกทําลายปาและรวมถึงการขยายเขาไปในพื้นที่ที่ขาดความเหมาะสม 
สงผลใหระบบนิเวศในพื้นที่ดังกลาวถูกทําลาย ในประเทศไทยมีขอมูลประกอบเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางชัดเจน คือ การลดลงของพื้นที่ปาไม จากเดิมที่
เคยมีมากถึงประมาณ 2.7 แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณรอยละ 53 ของพื้นที่ทั้งประเทศในป 
พ.ศ. 2504 แตเหลือเพียงประมาณ 1.3 แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณรอยละ 26 ในป พ.ศ. 
2536 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2539  อางอิงโดย สุมณฑา, 2545) 
 ยังม ีระบบนิเวศอ ีกหนึ ่งระบบคือระบบนิเวศทางการเกษตร  ที ่ในปจจ ุบ ันจ ัดว ามี
ความสําคัญเชนกัน ระบบนิเวศทางการเกษตรในที ่นี ้ม ิไดหมายถึงเฉพาะพื ้นที ่ในสวนที ่ทํา
การเกษตรเทานั้น แตยังหมายรวมและครอบคลุมถึงพื้นที่ที่เปนหวยหนองคลองบึงแมน้ํา ลําธาร 
ซึ่งถูกนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกและใชเปนแหลงอาหารสําหรับการดํารงชีพ พื้นที่ที่ยังคง
ลักษณะของปาที่อาจเรียกวาปาละเมาะหรือแมแตไมใหญที่ขึ้นในแปลงเพาะปลูก พื้นที่ที่ไมไดใช
ประโยชนที่รวมถึงพื้นที่บริเวณคันนา คันคลองและขอบถนนเปนตน (Kevin Kamp, พูดคุย
สวนตัว) พื้นที่แตละสวนอาจเรียกเปนนิเวศที่มีปจจัยหรือสภาวะที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุตางๆ สภาวะที่เหมาะสมนั้น จะหมายรวมถึงสภาพแวดลอมที่เปนองคประกอบ
ทั ้งชีวภาพและกายภาพดวยและอาจกลาวไดอ ีกนัยหนึ ่งคือสภาวะของถิ ่นที ่อยู  ซึ ่งจัดวามี
ความสําคัญทั้งนี้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตไมสามารถอยูรอดสืบทอดลูกหลานไดถาไมมีถิ่นที่อยู (สุมณฑา
, 2545) 
 ในปจจุบันบางสวนของนิเวศหรือถิ่นที่อยูในพื้นที่เกษตรกําลังถูกคุกคาม อันเปนผลสวน
หนึ่งมาจากการทําการเกษตรอยางเขมขนที่แตกตางจากการปฏิบัติที่มีมาแตดั้งเดิม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีการใชสารเคมีกันคอนขางมากในปจจุบัน ทําใหความสมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไป 
นอกจากนี้ ยังมีภาวะคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาตางๆ เชน การสรางถนน บานจัดสรร การตัด
โคนเผาทําลาย การปลูกพืชเชิงเดียวแบบเขมขนเปนตน สงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
อยูทั้งในแปลงที่ทําการเพาะปลูกและในพื้นที่บริเวณใกลเคียงสูญเสียไป 

การศึกษาที่ผานมาจํานวนมากไดแสดงใหเห็นวา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะที่มีประโยชนทาง
การเกษตรถูกทําลายอันเปนผลมาจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน การใชสารเคมีใน
กลุมคลอรีนอินทรีย ไดแก บีเอชซี ดีดีทีและแอลดรินเพื่อปองกันกําจัดไสเดือนฝอยที่เปนศัตรูพืช 
จะทําอันตรายตอตัวห้ําของไสเดือนฝอย หรือการใชสารเคมีจําพวก คลอโรพิคริน ดาโซเมต เมแทม
โซเดียม และเมทิลโบรไมด สารเคมีเหลานี ้จะเปนพิษตอไสเดือน ซึ ่งจัดวาเปนสิ ่งมีชีว ิตที ่มี
ประโยชนที่อาศัยอยูในดิน ในระดับรุนแรงทั้งส้ิน (ศุภมาศ, 2539) นอกจากนี้การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกยังสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูธรรมชาติไมวาจะเปนตัวห้ําและ
ตัวเบียน เชนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกขาวที่มีผลกระทบตอแมงมุมที่เปน
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ศัตรูธรรมชาติ (ชนวน, 2539) และจากงานวิจัยเมื ่อเร็ว ๆ นี้ชี ้ใหเห็นวา การใชสารเคมีจําพวก 
Fipronyl (Ascend 5%EC) หรือ Imidacloprid (Condifor 10%SL) ในอัตราที่แนะนํา จะสงผลให
กลุมแมลงศัตรูขาวมีอยูในปริมาณที่มากกวากลุมแมลงศัตรูธรรมชาติ อยางไรก็ดีสารเคมีทั้ง 2 
ชนิดนี้จัดอยูในกลุมสารเคมีที ่มีอันตรายเล็กนอยตอแมลงศัตรูธรรมชาติ (สุวัฒน และวันทนา, 
2543 และ 2544) 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ถาไมไดสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีที่มากเกิน
ควร รวมถึงการสรางความเขาใจในเรื่องของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูในถิ่น
ที่อยูใกลเคียงและการใชประโยชนอยางยั่งยืน ก็อาจทําใหความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เกษตรเสื่อมโทรมลง สงผลตอความยั่งยืนทางการเกษตรไดในอนาคต 
 การแกไขปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม ควรจะอิงกับ
ประชาชนในทองถิ่นตามชนบทที่อยูใกลชิดกับแหลงทรัพยากรชีวภาพ โดยใหชาวบานเขามามีสวน
รวมในกระบวนการอนุรักษ โดยอาศัยหลักการและองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาชนบทตามวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับธรรมชาติและไมทําลายสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสรางการอนุรักษธรรมชาติอยางไดผลคุมคา 
(วิสุทธิ์, 2545) 
 นอกจากนี ้ ความหลากหลายทางช ีวภาพทางการเกษตร  ยังจัดเปนหนึ ่งในหัวข อ
สาระสําคัญที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity-CBD) ใหความสนใจและจัดทําเปนโปรแกรมงานหรือแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหประเทศภาคีสมาชิกไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกรณี 
ซึ่งในปจจุบัน กรม กองตางๆ ที่อยู ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองตอพันธกรณีไดสวนหนึ่ง เชน การออกระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการ
อนุรักษและเก็บรวบรวมพันธุพืชในที่เดิม (in situ) นอกที่เดิม (ex situ) หรือในสภาพธนาคารเชื้อ
พันธุ (gene bank) พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหมีการสํารวจพันธุพืชที่มีอยูเดิมในสภาพธรรมชาติและ
อนุรักษในสภาพเดิมในพื้นที ่นั ้น โดยหามบุคคลอันเก็บหรือทําลาย นอกจากนั้นใหมีการเก็บ
รวบรวมพันธุในสภาพธนาคารเชื้อพันธุและในสภาพเนื้อเยื่อ สวนพันธุที่ไมสามารถเก็บรักษาไดใน
ทั้ง 2 สภาพดังกลาวใหปลูกรักษาในสถานที่รวบรวมพันธุ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
, 2545) 
 จะเห็นไดวากิจกรรมสวนใหญจะอยูในขอบขายของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่
เกี่ยวของกับพืชเศรษฐกิจของประเทศ แตความหลากหลายทางชีวภาพในสวนที่เกี่ยวของกับนิเวศ
หรือถิ่นที่อยูในพื้นที่เกษตรยังมิไดมีการดําเนินการ โครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมวิชาการเกษตรไดรับความชวยเหลือทางดาน
วิชาการและงบประมาณ จากรัฐบาลเดนมารก จึงไดจัดทําโครงการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่เกษตรและการสรางความตระหนักใหกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูตามถิ่นที่อยูตาง ๆ ในพื้นที่เกษตร และ (2) เพื่อสรางความ
ตระหนักแกชุมชนในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร
อยางยั่งยืน 
 
วิธีการศึกษา 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนดวิธีการดําเนินงานบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของชุมชนและดําเนินงานโดยชุมชนเอง โดยยกกรณีศึกษาที่ตําบลคูขุด อําเภอสทิง
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พระ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 และแยกให
เห็นเปนขั้นตอนดังตอไปนี้  
 
 ขั้นตอนที่  1  การทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร  

ดําเนินงานรวมกับนักวิชาการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8   โดยการเชิญ
ผูนําชุมชนในพื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพ จากนั้นเปดเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพรอม
ทั้งเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร 
 ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกพื้นที่และการจําแนกนิเวศในพื้นที่เกษตร  

ดําเนินการคัดเลือก 1 พื้นที่จากพื้นที่เปาหมายเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษารวมกับ
นักวิชาการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขต 8 โดยพิจารณาจาก   สภาพพื้นที่ที่ มี
องคประกอบของนิเวศในพื้นที่การเกษตรคอนขางจะสมบูรณ และความตองการของชุมชนที่เห็น
คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร หลังจากไดพื้นที่แลว ทําการจําแนกนิเวศใน
พื้นที่เกษตรรวมกับชุมชนพรอมกับจัดทําแผนที่เพื่อระบุตําแหนงนิเวศที่จําแนก 
 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บตัวอยางชนิดพันธุและการจําแนกชนิดพันธุที่สําคัญ  

ดําเนินการเก็บตัวอยางชนิดพันธุเทาที่เห็นหรือที่มีอยูในนิเวศตาง ๆ ที่ไดจําแนกไว รวมกับ
ชุมชน ในกรณีนี้ตัวอยางชนิดพันธุหลัก ๆ ที่เก็บไดจะเปนพืชและสัตวโดยเฉพาะแมลง นําตัวอยาง
ชนิดพันธุที่เก็บไดแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งใชในการนําเสนอของชุมชนและอีกสวนหนึ่งจะถูกเก็บ
รักษาไวเพื่อใชเปนวัสดุอางอิงในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรของชุมชน 
โดยตัวอยางพืชจะเก็บรักษาในลักษณะตัวอยางแหงและตัวอยางแมลงจะเก็บรักษาในลักษณะของ
การอบแหง 
 การนําเสนอของชุมชนในตัวอยางที่เก็บรวบรวมได เปนการนําเสนอในประเด็นของ
ประโยชนและโทษที่พบเห็นของชนิดพันธุนั้น ๆ ซึ่งถือไดเปนสวนหนึ่งของภูมิปญญาทองถิ่น 
นอกจากนี้ยังตองนําเสนอถึงภาพในอดีตเพื่อเปรียบเทียบกับส่ิงที่เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปจจัยที่
คุกคามความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ และการจําแนกชนิดพันธุที่คิดวามีความสําคัญตอชุมชนทั้ง
ในปจจุบันและในอนาคต 
 ขั้นตอนที่ 4  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับถ่ินที่อยูและการจัดการในชนิดพันธุที่
ชุมชนคิดวาสําคัญ  

ทําการศึกษารวมกับชุมชนเกี่ยวกับปจจัยที่จําเปนในการอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ รวมทั้ง
วิธีการที่จะเพิ่มหรือขยายเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนภายในชุมชน นอกจากนี้ยัง
จําเปนตองหาขอมูลทุติยภูมิรวมกับนักวิชาการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 เพื่อนํามา
เสริมสรางความรูใหกับชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 5  การกําหนดแผนการจัดการชนิดพันธุของชุมชน  

หลังจากที่ชุมชนไดจําแนกชนิดพันธุที่มีความสําคัญตอชุมชนและไดเรียนรูถึงปจจัยตาง ๆ 
ที่สงผลถึงการอยูรอดและการเพิ่มปริมาณชนิดพันธุ ส่ิงที่จะตองดําเนินการตอคือการกําหนด
แผนการจัดการชนิดพันธุของชุมชน ไมวาจะเปนแผนการอนุรักษและแผนการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน ซึ่งจะตองดําเนินการเองโดยชุมชนและเพื่อชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินงานตามแผนและการติดตามผล  
แผนที่กําหนดไดโดยชุมชนจะตองไดรับการบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของการบริหารสวน

ทองถิ่น และจะตองมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่องตามกระบวนการของการบริหาร
สวนทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้เปนการผลักดันของชุมชนเอง 
 กลไกในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน มีกําหนดไวในคูมือการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรระดับชุมชน ซึ่งจัดทําโดยโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
วิธีการวิเคราะห 

 จากขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและบรรยายใหเห็นภาพของนิเวศตาง ๆ ที่มีอยูในแตละ
พื้นที่เกษตร จํานวนและชนิดพันธุทั้งที่มีประโยชนและมีโทษ การกระจายของชนิดพันธุในพื้นที่
เกษตร การจําแนกชนิดพันธุในเชิงวิชาการ ปจจัยที่มีโอกาสคุกคามชนิดพันธุที่มีอยู การกําหนดแผน
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางชุมชน เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทําการศึกษา 2 ชวงเวลาคือ ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2547 และชวงที่ 2 
ระหวางวันที่ 16-19 กันยายน 2547 
 
ผลและการวิเคราะหผล-กรณีศึกษาตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

เนื่องจากการศึกษาในพื้นที่ที่ใชเปนกรณีศึกษานี้ยังไมแลวเสร็จในทุกขั้นตอน จึงนําเสนอ
ผลและการวิเคราะหผลแตเพียงบางสวน 
 

ขั้นตอนที่  1  การทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องความ
หลากหลายทาง  ชีวภาพในพื้นที่เกษตร 

การเริ่มทําความเขาใจกับชุมชนในประเด็นแนวคิดในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรนั้นไมใชเรื่องงาย อยางไรก็ดี
ความสําเร็จในขั้นตอนนี้จะอยูที่ความสามารถของวิทยากร ประเด็น
สําคัญคือการสรางความเปนกันเองและการแสดงเจตนารมณเพื่อให
ชุมชนเห็นวาคณะผูทํางานมาชวยสรางความตระหนักและพัฒนา

แผนการอนุรักษชนิดพันธุและถ่ินที่อยู แนวทางที่เปนไปไดคือการเริ่มตนพูดคุยเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
อาชีพของชุมชนและรวมถึงประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ชุมชนใหความสนใจ โดยพยายามจูงไปในเรื่อง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้นจึงมุงไปสูแนวคิดในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่เกษตร และสอบถามชุมชนใดใหความสนใจที่จะดําเนินการ ส่ิงที่ไดจากการพูดคุยกับชุมชน
ในเขตตําบลคูขุดพอสรุปไดวา ความหลากหลายทางชีวภาพในปจจุบันนี้อยูในระดับที่ลดนอยถอย
ลง โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลา และความหลากหลาย



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                 239                      

 

ของนก นอกจากนี้ความหลากหลายบนพื้นที่เกษตรที่นาหวงวาจะสูญหายในอนาคตคือตน
ตาลโตนดซึ่งในปจจุบันนี้ไมมีการปลูกเพิ่มเติม มีแตการทําลายโดยการตัดตนมาทําเปนเฟอรนิเจอร 
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความตระหนักของชุมชนในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและตองการที่จะมี
สวนรวมในการวางแผนอนุรักษและใชประโยชน คณะผูดําเนินงานจึงไดสอบถามความพรอมของ
ชุมชนบนฐานของความตองการของชุมชน ซึ่งชุมชนจากหมู 7 ตําบลคูขุดไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
และความพรอมของชุมชนที่จะศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร 
 

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกพื้นที่และการจําแนกนิเวศในพื้นที่เกษตร 
  

       
                                          แผนที่ตําบลคูขุด            ตนไมใหญ            พื้นที่ริมถนน 
 

     
                    พื้นที่ปาละเมาะ                                  พื้นที่ทิ้งราง                                     พื้นที่ชุมน้ํา 
   

เมื่อคัดเลือกไดชุมชนที่ใหความสนใจซึ่งในกรณีนี้คือชุมชนที่อยูในหมู 7 อยางไรก็ตาม ได
เชิญตัวแทนของหมูอื่นๆ ที่อยูในตําบลคูขุดรวมทั้งคณะกรรมการ อบต. เขารวมในการดําเนินการ
ครั้งนี้ดวย เนื่องจากแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นจากชุมชนในหมู 7 จะตองนํามาใชในทางปฏิบัติที่
จะตองไดรับการสนับสนุนจากทุกหมูบานและ อบต. ดวย จากนั้นจึงไดออกสํารวจสภาพพื้นที่พรอม
กับคณะทํางานของชุมชน ทําการจําแนกนิเวศยอยในพื้นที่เกษตรของหมู 7 ซึ่งแบงออกไดเปน พื้นที่
ชุมน้ํา/คูน้ํา ตนไมใหญ พื้นที่ริมถนน พื้นที่ปาละเมาะ พื้นที่ทิ้งราง พื้นที่นา/คันนา และพื้นที่ใน
บริเวณที่อยูอาศัย (ดังแสดงใหเห็นบางสวนในภาพขางบน) นําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแผนที่ระบบ
นิเวศยอยในพื้นที่เกษตรของหมู 7 เพื่อแสดงใหเห็นสภาพพื้นที่ในภายโดยรวมทั้งหมด 
 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บตัวอยางชนิดพันธุและการจําแนกชนิดพันธุที่สําคัญ 
 

       
การเก็บตัวอยางชนิด
พันธุ  

การจัดเตรียมชนิดพันธุ   การจําแนกและนําเสนอ
ชนิดพันธุ 

การจัดเตรียมตัวอยาง
แหงเพื่อการอางอิง 
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ทําการเก็บตัวอยางชนิดพันธุที่มีชีวิตและที่มีอยูในระบบนิเวศยอยที่ไดจําแนกไวในเบื้องตน
โดยชุมชนเปนผูดําเนินการภายใตคําแนะนําจากคณะผูศึกษา ตัวอยางที่เก็บไดนี้สวนใหญจะเปน
ตัวอยางพืชทั้งนี้เปนส่ิงมีชีวิตที่มองเห็นไดและไมเคลื่อนยายไปไหน มีบางที่เปนแมลง เชนมดและ
แมงมุมเปนตน และสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวอื่น ๆ เชน กิ้งกือและหอยเปนตน จํานวนชนิดพันธุที่เก็บ
รวบรวมไดแยกตามนิเวศยอยในพื้นที่เกษตรแสดงใหเห็นในตารางที่ 1 อยางไรก็ดี ยังมีส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 
เปนจํานวนมากที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดไมวาจะเปนแมลงขนาดเล็กหรือปลาที่อยูในน้ํารวมทั้ง
นก ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถสืบหาไดดวยการสอบถามจากชุมชน ตัวอยางที่เก็บไดชุมชนจะเปนผู
จําแนกชนิดพันธุ รวมถึงการระบุถึงประโยชน ไมวาจะเปนทางดานการใชเปนอาหาร ใชเปนยา หรือ
ใชเปนสวนหนึ่งทางวัฒนธรรม และระบุถึงโทษและภาวะคุกคามที่มีตอชนิดพันธุนั้น ๆ ดังแสดงให
เห็นบางตัวอยางชนิดพันธุในตารางที่ 2 นอกจากนี้ชุมชนจะตองเตรียมตัวอยางเพื่อการนําเสนอและ
เพื่อการอางอิงในอนาคตโดยจัดเปนเวทีสําหรับชุมชนที่จะแลกเปลี่ยนความรู และขอคิดเห็นที่มีอยู
ของชุมชนในประเด็นดังกลาวขางตน 
 
ตารางที่ 1   สรุปจํานวนชนิดพันธุที่เก็บรวบรวมไดจากนิเวศตาง ๆ ในพื้นที่เกษตรเขต หมู 7 ต.คูขุด  

อ.สทิงพระ  จ.สงขลา สํารวจระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2547 
 

ชนิดพันธุ\
นิเวศยอย 

พื้นที่ปา
ละเมาะ 

พื้นที่
นาราง 

พื้นที่
บาน
สวน 

พื้นที่
ริม
ถนน 

พื้นที่คู
น้ํา 

พื้นที่
ชุมน้ํา 

พื้นที่
คันนา 

พื้นที่
นา 

บริเวณ
ตนไม
ใหญ 

พืช 34 26 30 36 17 3 16 12 13 
แมลง 1 4 - 1 1 13 - - 7 
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน - 4 1 - 3 10 - 2 2 
รวม 35 34 31 37 21 26 16 14 22 

 
ตารางที่ 2  ตัวอยางบางชนิดพันธุที่จําแนกโดยชุมชน ไดแกชื่อชนิดพันธุ ประโยชนและโทษของชนิด 
                 พันธุนั้น ๆ 
 
ชนิดพันธุ 

         
     หวัสามสิบ             ตนเปยน          หญารังนก            แมงมุม                   หอยขม 
ชนิดพันธุ ประโยชน โทษ 
หัวสามสิบ ประดับซุมประตู, พวงหรีด หนามตําเจ็บ 
ตนเปยน ปุยชีวภาพ, บํารุงดิน ไมมี 
หญารังนก ใชเปนอาหารสัตว เปนวัชพืช 
แมงมุม กําจัดแมลงศัตรูพืช บางชนิดมีพิษ, บานสกปรก 
หอยขม อาหารคน/สัตว ไมมี 
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ขั้นตอนที่ 4  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับถ่ินที่อยูและการจัดการในชนิดพันธุที่
ชุมชนคิดวาสําคัญ 
 

 
การจัดลําดับความสําคัญ 
และการคัดเลือกชนิดพันธุ 

 
การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู 

 
การทําความเขาใจเกี่ยวกับ 
หวงโซอาหาร 

 
การจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุของชุมชนไมสามารถทําไดทุกชนิดพันธุที่มีอยู จึง

จําเปนที่ชุมชนจะตองรวมกันพิจารณาและตัดสินใจที่จะเลือกชนิดพันธุใดชนิดพันธุหนึ่งที่จะใชใน
การกําหนดแผน วิธีการที่เหมาะสมคือการใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูจากขั้นตอนที่ 3 เปนองคประกอบ
ในการพิจารณา โดยเริ่มจากการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุที่มีตอชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ 
อาหาร ยา สังคมและวัฒนธรรม จากนั้นพิจารณาถึงโทษที่มีอยูของชนิดพันธุนั้น ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภัยคุกคามที่มีตอชนิดพันธุที่จะคัดเลือกเพื่อจัดทําแผนการจัดการสําหรับชุมชน อยางไรก็ตาม
ชุมชนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซอาหารซึ่งเปนองคประกอบหลักในระบบนิเวศและ
นําไปสูการทําการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดี อยางไรก็ดีความรูหรือประเด็นที่ชุมชนตอง
รวมกันพิจารณาที่เกี่ยวกับชนิดพันธุที่มีความสําคัญตอชุมชนไดแก ถิ่นที่อยูอาศัย อาหาร ปจจัยที่
ชนิดพันธุจะอยูรอด ปจจัยที่ทําใหชนิดพันธุสูญหายและสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกับชนิดพันธุเปนตน 
 ผลจากการพูดคุยโดยชุมชนตามกระบวนการดังกลาวขางตน ชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของชนิดพันธุ 2 ชนิด ที่ชุมชนควรจะตองจัดทําแผนการจัดการที่เหมาะสมสําหรับชุมชน ไดแก      
ตนตาลโตนด ซึ่งจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน และนกคูด ซึ่งมีประโยชนในลักษณะที่เปน
ตัวห้ํา โดยจะจับหนูเปนอาหารและทั้ง 2 ชนิดพันธุมีแนวโนมที่จะลดจํานวนลง 

ขั้นตอนที่ 5  การกําหนดแผนการจัดการชนิดพันธุของชุมชน 
ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินงานตามแผนและการติดตามผล 
เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานรวมทั้งเวลาที่ชุมชนมีใหไมเพียงพออันเปนผลให

กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ไมสามารถดําเนินการและสรุปผลออกมาได ซึ่งจะตองศึกษาเพิ่มเติม
อีกครั้งในระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2457 
 
สรุปผลที่ไดจากการศึกษา 

 จากกรณีศึกษาที่ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พอสรุปใหเห็นไดวา ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะในนิเวศยอย ๆ มีอยูคอนขางมาก และชุมชน
สามารถจําแนกชนิดพันธุและระบุประโยชนในหลาย ๆ ดานและโทษที่พบเห็นไดตอมนุษย รวมถึง
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชนิดพันธุนั้น ๆ ชนิดพันธุดังกลาวชุมชนไดเรียนรูกระบวนการที่จะเก็บรักษา
เพื่อใชอางอิงและเปนแหลงความรูสําหรับชุมชนในอนาคต และดวยความตระหนักของชุมชน สงผล
ใหชุมชนไดคัดเลือกชนิดพันธุ 2 ชนิด คือ ตนตาลโตนดและนกคูดเพื่อจัดทําแผนการจัดการสําหรับ
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ชุมชน การที่จะรักษาชนิดพันธุดังกลาวใหดํารงอยูไดหนีไมพนที่จะตองทําความเขาใจในเรื่องของถิ่น
ที่อยูของชนิดพันธุนั้น ๆ ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการวิจัยในกรณีที่ยังขาดขอมูล และเกี่ยวเนื่องกับ
ความยั่งยืนทางการเกษตรในอนาคต 
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