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บทคัดย่อ : การพัฒนาเมืองมีผลท าให้พื้นท่ีธรรมชาติลดลงเน่ืองจากมีการแทนท่ีด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างซ่ึงน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพอากาศ อุณหภูมิสูงขึ้น ความมีสุนทรียภาพลดลง รวมถึงการท าลายถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และพืช ดังน้ันจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
กระบวนการพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการศึกษาประโยชน์ท่ีพื้นท่ีเมืองได้รับจากระบบนิเวศ เพื่อให้
สามารถคงความหลากหลายทางชีวภาพได้ในพื้นท่ีเมืองซ่ึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาน้ี ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นชุมชน  
ชานเมืองอยู่ในเขตหนองจอกของกรุงเทพมหานครถูกคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เ น่ืองจากในพื้นท่ียังคงเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีชุมชนประกอบ
กิจกรรมทางเกษตรกรรมและได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาของพื้นท่ีโดยรอบ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชน 
100 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนได้รับบริการด้านการจัดหา (Provisioning) จากการท าการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวและ
ผักบนพื้นท่ีสีเขียว ในด้านการบริการด้านการควบคุม (Regulating) พื้นท่ีสีเขียวของชุมชนสามารถช่วยหน่วงน้ าได้ในช่วงฤดูฝน รวมถึง
ช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงท่ีเป็นศัตรูพืชหรือเชื้อโรค ส า หรับในด้านการบริการด้านการสนับสนุน 
(Supporting) พื้นท่ีสีเขียวในชุมชนมีส่วนช่วยในการเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ส าหรับการบริการ
ด้านวัฒนธรรม (Cultural) พบว่ามีการบริการด้านการท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจแต่อยู่ในระดับไม่สูงมาก ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถ
นาไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองท่ียังคงรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 
ค าส าคัญ : บริการระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพเมือง ชุมชนชานเมือง 

Abstract : Ecosystem services of a suburban community in Bangkok 
Wanpen Charoentrakulpeeti 
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Corresponding author : wanpen_charoen@yahoo.com 

Urban development generally results in reduction of natural resources due to their replacement by built-up areas. 
This alteration contributes to degrading air quality, increasing temperatures and decreasing aesthetics including flora 
and fauna habitat degradation. Therefore, it is essential to promote urbanization that is friendly to biodiversity 
through studying the benefits that urban areas gain from the ecological system. In this research, evidence to maintain 
urban biodiversity is a main objective. Koeyruttukwa Gold Land community, located in suburban areas of Nongchok 
district, Bangkok, was selected as a case study because it remains agricultural and has green areas. The questionnaire 
surveys of 100 respondents were conducted. The results show that the community has gained ecosystem services 
in four aspects. Firstly, the community obtains provisioning services from the green area such as rice and vegetable 
productivity. Secondly, green areas of the community give regulating services as retention areas during the rainy 
season and help to reduce the distribution of insects and diseases. Thirdly, green areas support form habitats for 
the animals in the ecosystem. Lastly, cultural services have been found in that green areas create recreational 
spaces. The result of this study paves the way to retain a balance between urban development and biodiversity 
conservation. 
Keywords : ecosystem services, urban biodiversity, suburban community 
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บทน า 

ประชากรมากกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเมือง และมีการคาดการณ์ว่าภายในปีค.ศ. 2050 จะมีประชากร 2 ใน 3 ของโลก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเมือง ถึงแม้ว่าจะมีพื้นท่ีเมืองเพียงแค่ร้อยละ 2 บนผืนโลก แต่เมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เน่ืองจากเมืองบริโภคทรัพยากรของโลกถึงร้อยละ 75 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 80  (Muller et al., 2010) 
กระบวนการเป็นเมืองท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาท้ังในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย  ซ่ึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง มีผลต่อการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ลักษณะการเจริญเติบโตของพืชผัก และสายพันธุ์ชนิดดั้งเดิมสูญพันธุ์และแทนท่ีด้วยสายพันธุ์ใหม่  (McKinney, 2002; 2006;  
Sumel and Kowarik, 2010) โ ด ย ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  ค รั้ ง ท่ี  9  (COP 9) ท่ี เ มื อ ง บ อ น น์ 
ในปีค.ศ. 2008 จึงมีความพยายามท่ีจะให้การพัฒนาเมืองมีการค านึงถึงการป้องกันและการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  
ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการศึกษาประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการบริการ
ทางนิเวศน์ท่ีคนเมืองได้รับ (MA, 2005; Pearson et al., 2010) ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองท่ีค านึงถึงการพึ่งพาอาศัยของชุมชนกับ
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ  

บริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) บางครั้งเรียกว่า บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ บริการทางด้านระบบนิเวศ 
หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนุษย์ได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อมจากระบบนิเวศ (Costanza et al., 1997) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม เช่น น้ า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การควบคุม  
การกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นต้น MA (2005) ได้จัดกลุ่มบริการระบบนิเวศน์เป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือ การให้บริการวัตถุดิบในการผลิต เช่น น้ า อาหาร 
ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาติ พืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ เป็นต้น  2) บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ  
การควบคุมปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
การป้องกันน้ าท่วม และการป้องกันการกัดเซาะของดิน เป็นต้น  3) บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ 
ทางนามธรรมท่ีด ารงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น และ 4) บริการด้านการเกื้อหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการ
ทางธรรมชาติท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของบริการอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การเป็นแหล่งท่ีอยู่ของ 
สัตว์วัยอ่อน เป็นต้น 

ชุมชนชานเมือง (Suburban communities) เป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตัวเมือง ประชากรยังมีการติดต่อไปมาอยู่ในเมือง  (อานนท์ 
อาภาภิรมย์, 2522) ตามประกาศก าหนดชุมชนของกรุงเทพมหานครได้นิยาม ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีด าเนินการ 
ด้านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัดแต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน พื้นท่ีชุมชน 
ชานเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ียังคงเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีชุมชนยังคงอาศัยและพึ่งพาระบบนิเวศน์ในพื้นท่ี นอกจากน้ียังเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการ
ระบบนิ เ วศทางด้ าน เกษตรกรรมต่ อคน เมื อง  (Douglas, 2006; Huang et al., 2009) ดั ง น้ันพื้ น ท่ี ช าน เมื อ งจึ ง เป็นพื้ น ท่ี 
ท่ีมีความสลับซับซ้อนท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ความสลับซับซ้อนน้ันขึ้นอยู่กับบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม 
ท่ีพื้นท่ีน้ันสามารถจัดหาให้กับคนเมืองได้ (Tacoli, 1998) พื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีมีการจัดการแล้ว (Zhang et al., 
2007) และพบได้บริเวณชานเมือง พื้นท่ีเกษตรกรรมนับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม (agro-ecosystem 
services) และเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินทางเกษตรกรรมจึงมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมเมืองท้ังระบบเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริการระบบนิเวศด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อย 
ท้ังทางทฤษฏีและทางปฏิบัติของประโยชน์ของบริการระบบนิเวศของพื้นท่ีชานเมืองท่ีมีต่อเมือง (Oliveira et al., 2011) ดังน้ัน 
ในบทความน้ีจึงมีความพยายามในการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการระบบนิเวศของชุมชนชานเมือง 

วิธีการ 

การศึกษาบริการระบบนิเวศของพื้นท่ีชุมชนชานเมืองใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลบริการระบบนิเวศของชุมชน โดยเลือกชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา หรือ 
หมู่บ้านล าไทร เป็นกรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นชุมชนชาวมุสลิม ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2492 บริเวณหมู่ 5 แขวงโคกแฝก 
เขตหนองจอกของกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนชานเมืองท่ียังคงความเป็นชุมชนดั้งเดิม ประกอบอาชีพหลักคือการท าเกษตรกรรมท่ียัง
พึ่งพาอาศัยบริการระบบนิเวศของพื้นท่ี มีการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกต์ใช้ ภายในชุมชนยังมีทุ่งนาเขียวขจี มีต้นไม้ร่มครึ้ม มีล าคลองใสสะอาด (ดภูาพท่ี 1 ประกอบ) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนจ านวน 100 ตัวอย่าง จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในชุมชน 
133 ครัวเรือน เพื่อศึกษาว่าบริการระบบนิเวศภายในชุมชนและประโยชน์ท่ีชุมชนและคนเมืองได้รับจากระบบนิเวศ  โดยใช ้
สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์เพื่อบรรยายสรุปลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการน าเสนอ
ด้วยตารางและรูปภาพ 

ผลการศึกษา 

พื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครมี 26 เขต จากท้ังหมด 50 เขต คิดเป็นพื้นท่ี 180,305.49 ไร่  
มีครอบครัวเกษตรกร 13,774 ครัวเรือน ในปี 2554 โดยเขตหนองจอกมีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุดคือ 4,057 ครัวเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.45 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีท้ังข้าว ผัก ผลไม้ หญ้าสนามและ
ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยเขตหนองจอกเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกข้าวมากท่ีสุดถึง 72,491 ไร่ ส าหรับการปศุสัตว์ท่ีมีการเลี้ยงในพื้นท่ี 
เขตหนองจอก มีจ านวน 23,902 ตัว และการประมงในเขตหนองจอกมีพื้นท่ี 2,903 ไร่ (ส านักผังเมือง, 2555) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 666 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 588 ตารางกิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2538 และลดเหลือ 487 ตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ. 2543 (Madhawan et al., 2001) การลดลงของพื้นท่ีเกษตรกรรมมีผลต่อ
ความสามารถของบริการระบบนิเวศท่ีลดลงด้วย นอกจากการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชนและคนในเมืองแล้วยังส่งผลให้ ศักยภาพ
ของการควบคุมระบบระบบน้ าใต้ดิน การควบคุมภูมิอากาศท้องถิ่น การป้องกันน้ าท่วม และการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ด้อย
ลงด้วย (Chang and Ying, 2005)  

จากการศึกษาประโยชน์ของระบบนิเวศของชุมชนคอยรุตตั๊กวาท่ีมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน สามารถจ าแนกได้เป็น  
4 ด้าน ตามการจัดกลุ่มของ Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) มีรายละเอียดดังน้ี (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) 

1) บริการด้านการจัดหา (Provisioning) พบว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการท าการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวและ
ผักบนพื้นท่ีสีเขียว ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตต๊ักวาโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีขนาดพื้นท่ีในการท าเกษตรกรรม 25 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าวถึงร้อยละ 91 ปลูกผักร้อยละ 30 พื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองคอยรุตตั๊กวาท าให้ชุมชนสามารถบริโภคและท าการค้าจาก
ผลผลิตท่ีได้ ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของคนเมืองด้วย (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ) โดยผลผลิตข้าวท่ีได้จะน าไปขาย
พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีแถวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีผักจะน าไปขายที่ตลาดกันเอง 

2) บริการด้านการควบคุม (Regulating) พื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนสามารถช่วยหน่วงน้ าได้ในช่วงฤดูฝน โดยร้อยละ 75 
ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้ าท่วมขังและอุทกภัย เนื่องจากเป็นพื้นท่ี
ลุ่มต่ าช่วยกักเก็บน้ าและชะลอความเร็วของน้ าไม่ให้ไหลเข้าไปในเมือง ช่วยในการควบคุมการพังทลายของดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินมี
บทบาทช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส าหรับการควบคุมด้านภูมิอากาศ ร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรม
ในชุมชนของตนเองสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่างๆ ) เน่ืองจากมีต้นไม้เยอะ ร้อยละ 98 ของ 
กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตนเองมีอากาศท่ีเย็นกว่าอากาศในเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยในการระบายอากาศท่ีดี ในขณะท่ีด้าน
การควบคุมศัตรูพืช ร้อยละ 70 เห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองไม่มีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลง 
ท่ีเปน็ศัตรูพืชหรือเชื้อโรคท่ีเกิดในพืช เช่น เพล้ียไฟ หนอนกินใบ เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล แมลงวันเจาะยอดข้าว หนอนกอ มวน เป็นต้น 

3) บริการด้านวัฒนธรรม/พักผ่อนหย่อนใจ (Cultural/Recreating) ท่ีได้รับจากระบบนิเวศธรรมชาติหรือระบบนิเวศ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ศาสนา ความงดงาม การคงอยู่ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนแผ่นดินทอง
คอยรุตตั๊กวา ร้อยละ 92 ตอบว่ามีนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน แต่ไม่ได้เกิดจากทัศนียภาพท่ีสวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ  
จากพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชน (ร้อยละ 76) โดยให้เหตุผลว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนเน่ืองจากต้องการดูวิถีชีวิต  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีเก่า โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นระบบนิเวศท่ี  
มนุษย์สร้างขึ้น (ดูภาพท่ี 3 ประกอบ) 

4) บริการด้านการสนับสนุน (Supporting) พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวามีส่วนช่วยในการสนับสนุน
โดยการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41 โดยให้เหตุผลว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนเป็น
พื้นท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ์ท าให้มีสัตว์มาอาศัยอยู่  ได้แก่ กระรอก หนูนา นกเอี้ยง นกกระจิบ นกพิราบ นกเป็ดน้ า นกกระยาง ปลิง 
หอยเชอรี่ หนอน ซ่ึงจะมาตามฤดูกาล 

จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบ
นิเวศท้ัง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา การควบคุม วัฒนธรรม และการสนับสนุน อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชานเมืองอย่างชุมชนแผ่นดิน
ทองคอยรุตตั๊กวาเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ชุมชนสามารถ  
ด ารงความเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมาได้มากกว่า 50 ปี ท้ังนี้เน่ืองจากชุมชนเองมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรมใน
ชุมชน ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกให้ลูกหลานและเพื่อนบ้านในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบนิเวศ (ร้อยละ 33) ป้องกัน/อนุรักษ์
พืชหรือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่เดิมในพื้นท่ีไม่ให้สูญพันธุ์ เช่น ขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองเดิม (ร้อยละ 30) มีการปลูกพืชท่ีเป็นแหล่งอาหารและ 



 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 113 

ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศทดแทนระบบนิเวศเดิมท่ีถูกท าลายลงไป เช่น  การสร้างแนวปะการังเทียม การปลูกป่า  
(ร้อยละ 41) ในขณะเดียวกันชุมชนเองยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น การฝึกอบรม 
แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ร้อยละ 58) การรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของพื้นท่ีสีเขียวและระบบนิเวศน์ (ร้อยละ 21) การให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 12) และ การพัฒนาและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม (ร้อยละ 11) อย่างไรก็ตามมิใช่ทุกชุมชนท่ีจะสามารถรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีให้บริการ
ระบบนิเวศไว้ได้ เนื่องจากระดับความเข้มแข็งของชุมชนและทัศนคติท่ีมีต่อบริการระบบนิเวศทางเกษตรน้ันมีความแตกต่างกัน 

บทสรุป 

พื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบนิเวศท้ัง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา ชุมชน
เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชผักให้กับคนในชุมชนและคนกรุงเทพมหานคร ในด้านการควบคุม พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนเป็นพื้นท่ีหน่วงน้ า
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยให้กับกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยให้เกิดการถ่ายเทของอากาศระหว่างพื้นท่ีเมืองกับพื้นท่ี
ชนบท นอกจากน้ียังสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้บ้าง ในด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อน พบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนให้
ประโยชน์ในทางระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าระบบนิเวศทางธรรมชาติ เน่ืองจากชุมชนใช้พื้นท่ีเกษตรกรรมในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน และในด้านการสนับสนุน พบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนเป็นแหล่ งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และนกต่างๆ ช่วย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นท่ีเพาะปลูกของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการระบบนิเวศ
ทางเกษตรซ่ึงประชากรเมืองได้รับผลประโยชน์น้ัน อย่างไรก็ตามอิทธิพลการเจริญเติบโตของเมืองต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองมีผล
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมซ่ึงน าไปสู่การสูญเสียบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม การสูญหายของ ท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์ ปัญหาด้านการควบคุมระบบน้ า อากาศ และดิน ท่ีจะน าไปสู่การบริการด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเท่ียวท่ีลดลงด้วย 
(Kroeger and Casey, 2007; Martínez et al., 2009; Seto and Fragkias, 2005; Weng, 2007) นอกจากน้ีการสูญหายของบริการ
ระบบนิเวศก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Lee et al., 2015) ดังน้ันจึงควรมี 
แนวทางการวางแผนท่ีค านึงถึงบริการระบบนิเวศซ่ึงจะสามารถช่วยรักษาพื้นท่ีการเพาะปลูกไว้ได้ โดยปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  ได้ก าหนดให้พื้นท่ีเขตหนองจอกเป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (ส านักผังเมือง, 
2559) ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  และเพื่อเป็นชุมชน
และศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยรักษา
พื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงความส าคัญท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตหนองจอกซ่ึงหากพื้นท่ีเกษตรกรรม
ชานเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไปแล้ว ก็เป็นการยากท่ีจะน ากลับมาเป็นพื้นท่ีเกษตรดังเดิม เน่ืองจากการปนเปื้อน
และการสูญเสียท่ีเกิดจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจในด้านสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ดังน้ันการให้บริการทางนิเวศน์ของพื้นท่ี
เกษตรกรรมชานเมืองจึงมีความส าคัญต่อการวางผังเมือง การสร้างความเข้าใจในแนวคิด ผลประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อเมืองจะสามารถช่วยก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้ 
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การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 115 

ตารางที่ 1 แสดงบริการระบบนิเวศ 4 ด้านของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

บริการระบบนิเวศ  จ านวน ร้อยละ 
1.   ด้านการจัดหาให้ (Provisioning) เพื่อการเป็นแหล่งอาหาร 

ขายข้าว 91 91 
ขายผัก 30 30 

ขายผลไม้ 1 1 
2. ด้านการควบคุมวัฎจักร (Regulating) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีท่ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้ าท่วมขัง   
มี 75 75 

ไม่มี 25 25 
- ชุมชนของท่านมีอากาศร้อนหรือเย็นกว่าอากาศในเมือง   

ร้อนกว่า 0 0 
เย็นกว่า 98 98 
พอๆกัน 2 2 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่างๆ)   
ได้ 33 33 

ไม่ได้ 67 67 
- พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนมีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงที่เป็น

ศัตรูพืชหรือเชื้อโรคท่ีเกิดในพืช เช่น เพล้ียไฟ หนอนกินใบ เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
  

มี 30 30 
ไม่มี 70 70 

3. ด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อน (Cultural/Recreating)   
- ชุมชนมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม   

มี 92 92 
ไม่มี 8 8 

- นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเน่ืองจากทัศนียภาพท่ีสวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ จากพื้นท่ี    
ใช ่ 24 24 

ไม่ใช่ 76 76 
4. ด้านการสนับสนุน (Supporting)   

- เป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศ   
ใช ่ 41 41 

ไม่ใช่ 59 59 
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ภาพท่ี 1 แสดงสภาพกายภาพของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

   

ภาพท่ี 2 บริการระบบนิเวศด้านการจัดหาของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

  
ท่ีพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเท่ียว ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

ภาพท่ี 3 บริการระบบนิเวศด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อนของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

 


