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บทคัดย่อ : แม้ว่าพื้นท่ีเมืองท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีท้ังหมดบนพื้นผิวโลกแต่กลับเป็นแหล่งท่ีมาส่วนใหญ่
ของผลกระทบท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามความเข้าใจในระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการกลายเป็นเมือง
ท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ รวมถึงศักยภาพท่ีเป็นประโยชน์เน่ืองจากการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีเมืองยังไม่เป็น
ท่ีรับรู้และเข้าใจกันอย่างแพร่หลายในสังคม จึงท าให้การจัดล าดับความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นท่ีมาก่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เสมอมา  ดังน้ันเพื่อการจุดประเด็นสาหรับนักวางแผนเมืองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาถึง
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง ในการศึกษาน้ีจึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ 
(Ecosystem Services) ท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง ซ่ึงจะคลอบคลุมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการด้านการจัดหา (Provisioning)  
การบริการด้านการควบคุม (Regulating) การบริการด้านการสนับสนุน (Supporting) และการบริการด้านวัฒนธรรม (Cultural) เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อนแล้วจึงนาเข้าสู่ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจของนักวางแผนเมืองท่ี
เกี่ยวข้องกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองท่ีให้ความส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมความเห็นจากนักวางแผนเมืองท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการบริการระบบ
นิเวศ ท่ีจะใช้เป็นกรอบการพิจารณาทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด 
ค าส าคัญ: บริการระบบนิเวศ, ความหลากหลายทางชีวภาพเมือง 
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Urban areas have shared in a little proportion of the earth’ surface but it has been accepted that is a vast proportion 
having impacts on biodiversity. Meanwhile, the understandings of its impact on urban biodiversity as well as the 
potential benefits in restoration of ecosystems in urban areas remain defective. As the result of poorly understanding 
about the impacts of urbanization on urban biodiversity, the opportunity in developing areas is always be prioritized 
the opportunity in conserving biodiversity.  In order to stimulate planners or pertinent persons to pay attention to 
significant influence of urban biodiversity on urban environment, this study was reviewed the meaning and extent 
of ecosystem services, which play key roles in 4 aspects for serving urban areas (provisioning, regulating, supporting, 
and cultural). These will make urban planners similarly clarify the acknowledgement about the importance of urban 
biodiversity. Then, the data relevant to the understanding and concerning of the urban planners on urban 
biodiversity was discussed. These data were gathered by questionnaires from the urban planners who play a major 
role in designating the direction of urban development. The attitudes of the planners were analyzed by considering 
their viewpoints on urban biodiversity given aspects of ecosystem services, as a result, the level of planners’ attitudes 
on the importance of urban biodiversity were delineated. 
Keywords : urban biodiversity, ecosystem services 
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บทน า 

องค์การสหประชาชาติได้รายงานข้อมูลประชากรมนุษย์ในโลกท่ีอาศัยอยู่ในเมืองคิดเป็นร้อยละ 13 ใน ปี 1900  
(United Nations 2006) และค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 29 ในปี 1950  และหากอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองยังเป็นเช่นเดิม 
คาดการณ์ว่าประชากรโลกท่ีอาศัยอยู่ในเมืองจะเท่ากับ ร้อยละ 70 ในปี 2050 (United Nations 2010) การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
เกิดขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของพื้นท่ีเมือง สถานการณ์การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองส่งผลต่อการหายไปของพันธ์พืชท้องถิ่น เช่น กรณี
ของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีพื้นท่ีเมืองมากกว่าครึ่งหน่ึงของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศในช่วงก่อนปี 1990 (Corlett, 1992) และเป็นเหตุให้ 
พันธุ์พืชท้องถิ่น 3 ใน 4 สูญหายไปจากพื้นท่ีในประเทศสิงคโปร์ (Brook et al., 2003) การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองที่รุกล้ าเข้าไปในพื้นท่ี 
ท่ีควรอนุรักษ์เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในประเทศต่างๆ แม้ในประเทศท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ 
(Dearborn and Kark, 2010) 

สถานการณ์การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองท่ีส่งผลต่อการลดลงของท่ีอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีนักวางแผน
เมืองให้ความส าคัญ แต่ในขณะเดียวกันนักวางแผนเมืองก็ต้องเผชิญกับภาวะการตัดสินใจท่ียากล าบากในการตัดสินใจท่ีจะรักษาพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น หรือจะย่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาเป็น
สภาพแวดล้อมเมือง ท้ังน้ีเน่ืองจากความไม่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการอนุรักษ์พื้นท่ีเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นท่ี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีอย่างรวดเร็วและมูลค่าท่ีดินในเมืองท่ีมีมูลค่าสูงเป็น
เป็นปัจจัยท่ีท้าทายส าหรับการรักษาโครงข่ายพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น 
(Dearborn and Kark, 2010) จากสถานการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ความจ าเป็นในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงการพัฒนาเมืองท่ีดีไม่อาจด าเนินการได้โดยปราศจากความเข้าใจพื้นฐานทางด้านระบบนิเวศอย่างลึกซ้ึง 
เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจของเมืองเป็นส่ิงที่ต้องพึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Seto et al., 2013) 

ในการศึกษาน้ีจึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อน แล้วจึงน าเข้าสู่ผลการส ารวจทัศนคติและความเข้าใจของนักวางแผนเมืองใน
ประเทศไทยท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผน
เมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใดซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนาเมืองต่อไป 

วิธีการ 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการบริการระบบนิเวศ ในส่วนน้ีท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นกรอบในการอธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และขอบเขตการบริการระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเข้าใจและ  
ใช้ เป็นกรอบในการพิจารณาความเข้าใจของนักวางแผนเมือง ท่ีมีต่อความส าคัญของพื้ นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด 

ส่วนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมือง 
ท าการรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงได้ส่งแบบสอบถามไปสอบถามนักผังเมืองท่ีท างานอยู่ในกรมโยธาธิก ารและผังเมือง ส านักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองประจ าจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดเลย  รวม 42 ฉบับ และได้รับข้อมูล  
จากการตอบแบบสอบถามกลับมา รวม 14 ฉบับ แยกเป็น นักผังเมืองท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกรมโยธาธิการและผังเมือง 8 ฉบับ นักผังเมือง
จากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 2 ฉบับ จังหวัดตรัง 1 ฉบับ จังหวัดเลย 1 ฉบับ และ กรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ เนื่องจาก
พื้นท่ี ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายครอบคลุมพื้น ท่ี ในหลายลักษณะ โดยอาจจ าแนกประเภทของพื้น ท่ี 
ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองออกเป็นพื้นท่ีตามธรรมชาติ ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าไม้ หรือพื้นท่ีชุ่มน้ าประเภทต่างๆ และพื้นท่ี 
ท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ และรวมถึงพื้นท่ีเกษตรกรรมรอบๆเมือง ซ่ึงความสามารถในการให้บริการ  
ด้านนิเวศของพื้นท่ีเกษตรต่อพื้นท่ีเมืองเป็นท่ียอมรับว่าส่งผลประโยชน์อย่างสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองในการควบคุมด้าน
คุณภาพอากาศและการควบคุมกลไกการระบายน้ า (Brenda et al., 2015) ดังน้ัน ในการก าหนดค าถามในแบบสอบถามส าหรับใน
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การศึกษาน้ี จึงได้ระบุพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้ตอบมีความชัดเจนในเชิงพื้นท่ี
และไม่สับสนในความหมายและสามารถให้ค าตอบได้ถูกต้องตามความเข้าใจอย่างแท้จริง  

ส าหรับรายละเอียดท่ีได้จากแบบสอบถาม จะถูกน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อแยกแยะเน้ือหาท่ีได้จาก
ทัศนคติของนักวางแผนเมือง ในประเด็นต่อไปน้ี 1) ความส าคัญของพื้นท่ี ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อเมือง และ 2) 
เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลทัศนคติในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมกับขอบเขตการบริการระบบนิเวศ โดยการวัดระดับ
ทัศนคติท่ีมีความเข้าในการบริการระบบนิเวศแบบเบื้องต้น ซ่ึงในการศึกษาน้ีก าหนดให้ขอบเขตการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นมี
ค่าคะแนนเท่ากับ 1 โดยผลรวมคะแนนจากทุกประเด็น เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และหากนักวางแผนเมืองมีทัศนคติตรงหรือสอดคล้อง
กับการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นให้ได้ค่าคะแนน 1 คะแนน  ผลรวมท้ังหมดท่ีได้คิดเป็นร้อยละของความเข้าใจของนักวางแผน
เมืองท่ีมีต่อความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นค่าระดับของทัศนคติท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจของนัก
วางแผนเมือง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนา
เมืองต่อไป 

ผลการศึกษา 

ความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ 

ในกรณีการศึกษาน้ีมีค าส าคัญท่ีจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในความหมายประกอบด้วย 1) ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 
(Biodiversity) มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ท่ีพอสรุปได้ในภาพรวมคือ การให้ความหมายของกลุ่มนักชีววิทยาท่ีกล่าวว่า  
ความหลากหลายทางชีวภาพคือ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จากทุกแหล่งและรวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันท่ีเชื่อมโยงกัน
ระหว่างระบบนิเวศ ซ่ึงมีนัยหมายความถึงความหลากหลายตั้งแต่ระดับเล็กไปหาระดับใหญ่ ตั้งแต่ระดับอนูของสารประกอบ
(Molecules) ลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม(Genes) กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในท่ีเดียวกันในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
(Populations) ชนิดพันธ์ (Species) กลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Communities) และ ระบบท่ีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยใน
แหล่งท่ีอยู่เดียวกัน (Ecosystems) (Clair et al., 2010) ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายท่ีก าหนดโดยท่ีประชุมว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (the URban Biodiversity and Ecosystems Services: URBES project) 

การบริการระบบนิเวศ (Ecosystem services)  มีการก าหนดความหมายของการบริการระบบนิเวศไว้อย่างแตกต่างและ
หลากหลาย แต่ท่ีชัดเจนและมีการจัดกลุ่มไว้อย่างเป็นหมวดหมู่คือการให้ความหมายของ the UK National Ecosystem Assessment 
(2016) ซ่ึงได้ให้ความหมายการบริการระบบนิเวศไว้ว่า เป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดจากระบบนิเวศอันเป็นการส่งเสริมการด าเนินชีวิตมนุษย์
ท้ังความเป็นไปได้และคุณค่าชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) Provisioning services (2) Regulating services (3) Supporting 
services และ (4) Cultural services  โดยการบริการระบบนิเวศ สามารถแยกย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการ
พิจารณาได้ดังแสดงในตารางที่ 1 

ทัศนคติของนักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามถึงความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
มีต่อพื้นท่ีเมือง สามารถจัดกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเด็นผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการบริการระบบนิเวศ ซ่ึงสามารถรวบรวมประเด็นทัศนคติได้ 15 ข้อ และทัศนคติอีกกลุ่มหน่ึง ไม่
สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ซ่ึงจะเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพทางเศรษฐกิจและทางพื้นท่ี
อันเป็นเหตุและผลของกระบวนการพัฒนาเมือง รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 2 

ส าหรับกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีสอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบ  
และก าหนดค่าระดับค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3)  

1) การบริการด้านผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับจากระบบนิเวศ (Provisioning services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญในประเด็น
ของการเป็นแหล่งอาหาร และการเป็นแหล่งพันธุกรรมของเมือง หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี  
ต่อเมืองคิดได้เป็น  2 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ  

2) การบริการด้านการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศ (Regulating services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญใน
ประเด็นการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพน้ า อากาศ และดิน หากคิดค่าคะแนนความ
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เข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองคิดได้เป็น  3 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 6 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศใน
ด้านการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศ 

3) การบริการท่ีส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ (Supporting services) ไม่มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญท่ีตรง
กับประเด็นท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี
ต่อเมืองคิดได้เป็น  0 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 3 คะแนน ของการบริการท่ีส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ 

4) ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับจากระบบนิเวศ (Cultural services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญในประเด็นของการ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การพักผ่อนและการท่องเท่ียว หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองคิด
ได้เป็น  2 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับจากระบบนิเวศ 

ผลลัพธ์ทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีแสดงถึงความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง โดยใช้การบริการ
ระบบนิเวศเป็นกรอบในการพิจารณาความเข้าใจของนักวางแผนเมืองดังกล่าว พบว่า นักวางแผนเมืองมีความเข้าในความส าคัญของพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง คิดเป็น ร้อยละ 41 ซ่ึง เป็นระดับความเข้าใจท่ีค้อนข้างต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น ท้ังนี้เน่ืองจากแนวคิดด้านการบริการ
ระบบนิเวศยังไม่ถูกบรูณาการไปสู่กระบวนการจัดท าแผนเมือง จึงท าให้ทัศคติของนักวางแผนเมืองกระจายไปในประเด็นต่างๆ โดยไม่มี
การจัดหมวดหมู่ความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน 

บทสรุป 

ประชากรเมืองและพื้นท่ีเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียท่ีพื้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพท้ังท่ีอยู่ในและนอกเมือง ในขณะท่ีการพัฒนาเมืองท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั้งยืนไม่สามารถ
ท าได้โดยปราศจากความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงกับเมือง ดังน้ัน นักวางแผนเมืองจึงมีบทบาทอย่างสูงที่จะชี้น า
และก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่จากการส ารวจทัศนคติของนักวางแผน
เมือง และการก าหนดค่าระดับความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง โดยการคิดค่าคะแนนอย่างง่ายโดยใช้ประเด็น
การบริการระบบนิเวศเป็นกรอบในการก าหนดค่าคะแนน ผลลัพธ์ท่ีได้พบว่ามีค่าความเข้าใจในระดับร้อยละ 41 ซ่ึง ถือว่าเป็นระดับท่ี 
ค้อนข้างต่ า ความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อเมืองในระดับดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนา
พื้นท่ีในปัจจุบันท่ีมักให้ความส าคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการคงอยู่ของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง แต่
อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ด้านบริการระบบนิเวศยังถือว่าเป็นเรื่องท่ียังไม่ได้บูรณาการกับกระบวนการวางแผนเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจึง
ท าให้ระดับความเข้าใจท่ีค านวณได้มี ค่าไม่สูง อีกประการหน่ึง คือข้อจ ากัดของทัศนคติ ท่ีรวบรวมได้จากนักวางแผนเมือง  
ท่ีมีจ านวนไม่มากนัก เป็นข้อจ ากัดหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อทัศนคติท่ีรวบรวมได้ไม่คลอบคลุมประเด็นการบริการระบบนิเวศ ซ่ึงควรมี  
การพัฒนาแนวทางการรวบรวมทัศนคติของนักวางแผนเมืองให้ได้สัดส่วนท่ีมากขึ้น 
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ตารางที ่1 ประโยชน์แต่ละด้านท่ีได้รับจากระบบนิเวศ 

Provisioning services Regulating services Supporting services Cultural services 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับจากระบบ
นิเวศ 

การควบคุมกระบวนการใน
ระบบนิเวศ 

การบริการท่ีส่งเสริมผลิตผล
ด้านต่างๆของระบบนิเวศ 

ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับ
จากระบบนิเวศ 

-อาหาร 
-เซลล์เส้นใย 
-น้ าสะอาด 
-แหล่งพันธุกรรม 

-ควบคุมสภาพภูมิอากาศ 
-ควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ  
-ควบคุมมลภาวะทางเสียง 
-ควบคุมระบบการผสมเกสร
ของพืช 
-ควบ คุมกาฬโรคและ โ รค
ระบาด   
–ควบคุมคุณภาพน้ า อากาศ 
และดิน  

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย
กลายเป็นดิน 
- ส่ ง เ ส ริ ม วั ฎ จั ก ร ขอ ง ธ า ตุ
อาหารในดิน  
-ส่งเสริมวัฎจักรน้ า 

-คุณค่าทางจิตใจ  
-มรดกทางวัฒนธรรม  
-การพักผ่อนและการท่องเท่ียว  
-สุนทรียภาพ 
 

ที่มา: the UK National Ecosystem Assessment (2016) 

ตารางที่ 2 จ าแนกกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ทัศนคติ 

สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ ไม่สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ 

1. เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ แหล่งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร 1. เป็นพื้นท่ีท่ีมีราคาถูกกว่าพ้ืนท่ีอื่น 

2. เป็นพื้นท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง 2. เป็นพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 

3. ช่วยลดโลกร้อน 3. เป็นพื้นท่ีกันชนระหว่างเมืองกับพ้ืนท่ีธรรมชาติ 

4. สร้างสมดุลธรรมชาติ เช่น การไหลของน้ า คุณภาพน้ า 4. เป็นแหล่งรองรับอาชีพ และปัจจัยการด ารงชีพ 

5. พื้นท่ีรับน้ าในฤดูน้ าหลาก ชะลอน้ าท่วมเมือง  

6. แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  

7. เป็นปอดของเมืองท่ีดูดซับมลพิษของเมือง  

8. เป็นพื้นท่ีนันทนาการให้กับเมือง  

9. เป็นพื้นท่ีรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  

10. เป็นพื้นท่ีโล่งของเมือง  

11. ช่วยปรับสภาวะภูมิอากาศของเมือง  

12. เป็นท่ีอาศัยของสัตว์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย  

13. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเมือง  

14. เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงความหลากหลายวิถีชีวิตและชีวภาพ  

15. เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ   
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