เรี ยนรู้หลักคิด และประเด็นวิชาการ
เรื่ อง “บริ การของระบบนิเวศ” (Ecosystem Service)
วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การเรี ยนรู้วิถีนิเวศน์ชมุ ชนบ้ านกุดร่อง
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
การร่วมเรี ยนรู้ประเด็น “การบริ การของระบบนิเวศ” จัดโดยคณะทํางาน Thai CJ เล็งเห็นว่าประเด็นนี ้
เป็ นเรื่ องใหม่สํ าหรั บประเทศไทย โดยเฉพาะจุดน่าสนใจที่เ ชื่ อมโยงหลักคิดนี เ้ ข้ ามาสู่กระบวนการทํ างาน
เกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึ่งจําเป็ นต้ องขยายกรอบคิดเรื่ องมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้ านความปลอดภัย
ของอาหาร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมูลค่าที่หลบซ่อนอยู่เบื ้องหลังการปรับตัว และจัดการอย่างเป็ น
มิตรกับภูมินิเวศ ผ่านระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนของเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ยึดมัน่ เป็ นหลักปฏิบตั ิมา
โดยตลอด
Thai CJ ได้ เชิญนักวิชาการที่มีทงข้
ั ้ อมูลวิชาการ และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมโดยตรง มาเป็ น
วิทยากร และร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ อาจารย์จตุพร เทียรมา อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็ นการบรรยายเพื่อเปิ ดประเด็นหลักคิด และสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กบั ผู้เข้ าฟั งการบรรยาย ประกอบด้ วยผู้สนใจจาก เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน มูลนิธิท่งุ กุลา
ร้ องไห้ นักวิชาการงานวิจยั ท้ องถิ่นของ สกว.
ประเด็นนําเสนอเพื่อจุดประกายการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ “การบริการของระบบนิเวศ”
o องค์ ประกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศ มีองค์ประกอบ 2 ด้ าน คือ ด้ านกายภาพ ด้ าน
ชีวภาพ เมื่อองค์ประกอบทังสองมารวมกั
้
นเป็ นโครงสร้ างที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และเกิด
เป็ นหน้ าที่ของระบบนิเวศ 4 ประการ
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o นิยาม ของ “การบริการของระบบนิเวศ” คือ ประโยชน์ (สินค้ าที่จบั ต้ องได้ และบริการซึง่
อาจจับต้ องไม่ได้ แต่ร้ ูสกึ หรื อรับรู้ได้ ) ที่มนุษย์ได้ รับจากการทําหน้ าที่ของระบบนิเวศ ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม
– “The benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem
functions.” ; Costanza 1997
– “Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems.” ; Millennium
Assessment 2003

o การจําแนกบริการของระบบนิเวศ ออกเป็ น 4 ประเภท
 บริ การ หรื อ ประโยชน์ โ ดยตรง (provisioning
services) ได้ แก่ อาหาร เนื ้อไม้ นํ ้า เชื ้อเพลิง
 บริ การ หรื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการทํ า หน้ า ที่ ข อง
ระบบนิเวศ (regulating services) เช่น อากาศ บรรยากาศ
คุณภาพนํ ้า นํ ้าท่วม ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ
 บริ ก าร หรื อ ประโยชน์ ท างวั ฒ นธรรม (cultural
services) เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรี ยภาพ ท่องเที่ยว
คุณค่าทางจิตใจ-จิตวิญญาณ
 บริ การ หรื อ ประโยชน์ที่เป็ นตัวสนับสนุนก่อให้ เกิ ด
บริ การทังสามส่
้
วนข้ างต้ น (supporting services) เช่น
แหล่งอาศัย การหมุนเวียนธาตุอาหาร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ตัวอย่าง ของ บริ การ หรื อ ประโยชน์โดยตรง การให้ ประโยชน์โดยตรงกับคน (provisioning service)
 ด้ านอาหาร เช่น การเพาะปลูก การปศุสตั ว์ การจับปลา การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
อาหารป่ า
 ด้ านไฟเบอร์ เช่น ไม้ ฝ้าย ไหม ปอ เชื ้อเพลิง
 ด้ านทรัพยากรพันธุกรรม
 ด้ านชีวเคมี
 ด้ านนํ ้าจืด
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ตัวอย่าง ของ บริการ หรื อ ประโยชน์ ที่ได้ จากการทําหน้ าที่ของระบบนิเวศ (regulating services)
เช่น การปรับคุณภาพอากาศ การควบคุมกัดเซาะพังทลายของดิน การทําให้ นํ ้าสะอาด การควบคุม
เชื ้อโรค การควบคุมศัตรูพืช การผสมละอองเกสร การควบคุมมลภาวะ
ตัวอย่าง ของ บริ การ หรื อ ประโยชน์ ทางวัฒนธรรม /ทางนามธรรม (cultural services) เช่น
คุณค่าทางการศึกษา ทางจิตวิญญาณ และศาสนา ระบบองค์ความรู้ แรงบันดาลใจสัมพันธภาพเชิง
สังคม ความเป็ นพื ้นที่ นันทนาการ และการท่องเที่ยว
o ความสําคัญของ “บริการของระบบนิเวศ” ต่ อ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน”
จะเห็นได้ วา่ บริ การของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความมัน่ คงทางอาหาร
สุขภาพของคน อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ภายใต้ บริ บทเงื่อนไขปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ต่างๆ

ด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างบริ การของระบบนิเวศที่มีตอ่ คนนี ้เอง หากจะมองถึงความเชื่อมโยงในการทํา
เกษตรกรรมกับบริ การของระบบนิเวศ พบว่า รู ปแบบการทําเกษตรอินทรี ย์จะมีความเชื่อมโยงส่งผลต่อการ
ให้ บริ การของระบบนิเวศได้ มากกว่าเกษตรกรรมเคมี (ลูกศรสีนํ ้าเงินเข้ ม)
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o ประเภทการบริการและมูลค่ าการบริการ ของระบบนิเวศ
นักเศรษฐศาสตร์ มี ความพยายามประเมินคุณค่าบริ การของระบบนิเวศ ให้ เป็ นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การดําเนินงานต่างๆ โดยมีตวั อย่างการศึกษาประเภทการบริ การและมูลค่าการบริ การของระบบนิเวศในพื ้นที่
เพาะปลูก ซึ่งทําการศึกษาโดย Sandhu et al. (2007) ได้ ศกึ ษามูลค่าการบริ การของระบบนิเวศเปรี ยบเทียบ
ระหว่างพื ้นที่เพาะปลูกอินทรี ย์ กับเคมี พบว่าพื ้นที่เพาะปลูกแบบอินทรี ย์จะมีความโดดเด่นในเรื่ องมูลค่าบริ การ
ด้ านการควบคุมศัตรู พืชเชิงชี วภาพ การหมุนเวียนธาตุอาหาร การหมุนเวียนนํ ้า และการเป็ นกํ าแพงป้องกัน
แมลงในพื ้นที่เพาะปลูก รวมถึงการแลกเปลี่ยนละอองเกสร
นอกจากนี ้ ยังพบจุดน่าสนใจที่เป็ นมูลค่าของบริการ ซึง่ จัดเป็ นคุณค่า หรื อมูลค่า ที่ไม่อยูใ่ นระบบ
ตลาด (Non-market value) อันเป็ นสิ่งสําคัญที่อาจประเมินค่าไม่ได้ ในเชิงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และ
สุขภาพของผู้บริ โภค ซึง่ เป็ นผลจากการทําเกษตรกรรมอินทรี ย์
4

o ประเภทบริการของระบบนิเวศ กับการวางแผนจัดการในระดับพืน้ ที่
หากพิจารณาประโยชน์ หรื อ บริ การของระบบนิเวศ (สินค้ า และบริการ) 13 ประเภท ตามขอบเขตพื ้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก โดยกําหนดความสัมพันธ์ตอ่ กันของประเภทบริ การ
ของระบบนิเวศ กับกรอบวิเคราะห์ เชิงพื ้นที่ สามารถแบ่งเป็ นสเกลความสัมพันธ์ ได้ เป็ น 6 ระดับ ตังแต่
้ น้อย
จนถึงมาก อยูท่ ี่ 0-5 ตามลําดับ
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จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า พื ้นที่ระดับท้ องถิ่น (แถบสีเหลืองอ่อน) จะมีบริ การของระบบนิเวศสําคัญหลัก
คือ การแลกเปลี่ยนและผสมเกสร (pollination) รองลงมาเป็ น การฟอกอากาศ และบําบัดของเสีย การควบคุม
การพังทลายหน้ าดิน อาหาร เชื ้อเพลิง ปริ มาณนํ ้า วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามลําดับ
ส่วนระดับประเทศจะมีความสัมพันธ์ กบั บริ การของระบบนิเวศเป็ นไปในทิศทางเดียวกับระดับท้ องถิ่น และยัง
ครอบคลุมจนถึงบริ การที่ ได้ รับในด้ านอาหาร เชือ้ เพลิง ปริ มาณนํา้ วัฒนธรรม การศึกษาวิจัย และสํ าหรั บ
ขอบเขตระดับโลกนันจะสั
้ มพันธ์กบั ทุกประเภทของบริการของระบบนิเวศ

บทความนี ้ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นของการเปิ ดประเด็นคิด ขยายมุมมอง ให้ เห็นคุณค่า และมูลค่า ของ
ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ที่ไม่ได้ จํากัดอยู่เพียงขอบเขตชุมชนท้ องถิ่นเท่นานัน้ แต่ยงั คงต้ องการการเปิ ดเผยให้
เห็นคุณค่า และมูลค่า ที่ซอ่ นอยู่ และรอคอยผู้ร่วมค้ นหาที่มีความมุง่ มัน่ อย่างแท้ จริง
คณะทํางาน Thai CJ จะนําเสนอกรอบคิดนี ้อย่างเจาะลึก และมีตวั อย่างการทําเกษตรในพื ้นที่ชมุ ชนท้ องถิ่น ในลักษณะ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (operational research) ให้ ตดิ ตามคุณค่าและมูลค่าของระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนกันต่อไป
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บริ การของระบบนิ เวศ (Ecological Services)

Ecosystem services (ES) หรือ นิเวศบริการ
หมายถึง
ประโยชน์ ท่ธี รรมชาติส่งมอบให้กบั มนุ ษย์ นิเวศบริการที่เราคุ้นเคยที่สุดได้แก่ อาหาร
นํ้าสะอาด และทรัพยากรธรรมชาติทใ่ี ช้ในการผลิตสินค้า และบริการต่างๆ แต่ยงั มีบริการอีกมากมายที่
เรามักไม่ค่อยนึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอน และบรรเทาภาวะสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงของป่าไม้
การกรอง และทํานํ้าให้สะอาดของพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า ฯลฯ
ดังนัน้ ถ้าเรามองระบบนิเวศในฐานะนิเวศบริการ เราก็จะสามารถมองสิง่ แวดล้อมว่าเป็ น
“สินทรัพย์” ที่การพัฒนาต้องพึ่งพา และดังนัน้ การดูแลสิง่ แวดล้อมก็จะเป็ น “การลงทุน” ที่จําเป็ น
เลิกคิดว่าการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเป็ น “ค่าใช้จา่ ย” ทีไ่ ม่ได้อะไรกลับคืน

นิ เวศบริ การ บางครัง้ เรียกว่า “บริการทางด้านสิง่ แวดล้อม” หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ”
หมายถึง ผลประโยชน์ทม่ี นุษย์ได้จากระบบนิเวศ ทัง้ จากสิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคน และสังคม เช่น นํ้ า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุม
สภาพภูมอิ ากาศ การคุ้มครองความเสีย่ งทางธรรมชาติ การควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อน
หย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

การศึกษาเรื่องนี้ ยังคงเป็ นเรื่องใหม่สําหรับบ้านเรา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกรอบคิดการบริการ
ของระบบนิ เ วศ และการประเมินมูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับงานด้านเกษตรกรรมยังยื
่ น หรือ เกษตร
ทางเลือก จึงใช้กรณีศกึ ษาจากต่างประเทศ 2 เรือ่ ง มาใช้เปิดประเด็นเรียนรูเ้ ป็ นเบือ้ งต้น ดังนี้
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เรือ่ งที ่ 1 “อนาคตของภาคเกษตร: มูลค่าของนิ เวศบริ การของการเกษตรแบบอิ นทรีย์ (organic)
และการเกษตรปกติ หรือที่ใช้เคมี (conventional) แนวทางการทดลอง” (The future of farming: The
value of ecosystem services inconventional and organic arable land. An experimental approach 1 )
โดย Harpinder S. Sandhu และคณะ, 2551
การศึกษาในเรื่องนี้ เป็ นการทดลองใช้แนวทางจากล่างสู่บน โดยจากพิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของนิเวศบริการที่ให้กบั พื้นที่เหมาะแก่ การเพาะปลูก และมีการเพาะปลูกอย่างเข้มข้นพื้นที่หนึ่ง ในเมือง
แคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์
วิธกี ารศึกษา
การคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนิเวศบริการของการทําเกษตร เปรียบเทียบการทําเกษตร 2
รูปแบบ คือ การเกษตรอินทรียแ์ ละแบบเคมี มูลค่าที่คํานวณเป็ นการพิจารณาบนพืน้ ฐานของการทดลองใช้
วิธกี ารวัดมูลค่าในการให้บริการทางนิเวศของเกษตรทัง้ สองแบบ ทัง้ นี้เป็ นการคิดมูลค่าของทัง้ ผลผลิตทีเ่ ป็ น
สินค้าและการบริการ ทีใ่ ช้ทงั ้ เพื่อการบริโภคและเพื่อให้ในการผลิต โดยการคํานวณมาจาก พืน้ ทีส่ ุ่มตัวอย่าง
จํานวน 29 พืน้ ที่ (ฟาร์ม) สินค้า และบริการดังกล่าว มี 12 ประเภท คือ
1. การควบคุมศัตรูพชื โดยวิธแี บบธรรมชาติ โดยวิธกี ารทดลอง แล้วคํานวณจากต้นทุนทีไ่ ม่ต้อง
เสีย เทียบกับวิธใี ช้สารเคมี
2. กระบวนการสร้างดิน
3. ธาตุอาหารในดิน
4. การบริการในการช่วยผสมเกสร
5. การกัน้ บริเวณโดยสิง่ ปลูกสร้างและการปลูกต้นไม้เป็ นแนวเขต
6. การหมุนเวียนของนํ้าในพืน้ ที่
7. การบริการด้านความสวยงามของสถานที่ บรรยากาศ การพักผ่อน หรือ การสันทนาการ
8. การบริการด้านเป็ นแหล่งผลิตอาหาร
9. การบริการด้านเป็ นแหล่งวัตถุดบิ
10. การสะสมคาร์บอน
11. การตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) คือ กระบวนการที่สงิ่ มีชวี ติ นํ าแก๊สไนโตรเจนจาก
บรรยากาศมาเปลีย่ นเป็ นโมเลกุล (ส่วนมากเป็นแอมโมเนีย) ทีส่ ามารถนําไปใช้ได้ในสิง่ มีชวี ติ
ได้อย่างเหมาะสม
12. การบริการด้านการให้ธาตุอาหารในดิน
ใช้วธิ คี าํ นวณมูลค่านิเวศบริการจากการตีมลู ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทีไ่ ด้ทงั ้ สองประเภท ดังนี้
1) ทรัพยากรทีม่ มี ลู ค่าชัดเจนโดย คํานวณ จากมูลค่าผลผลิตทีแ่ ปรรูป (เป็นอาหารแล้ว) + ทรัพยากรทีย่ งั เป็นวัตถุดบิ
2) ทรัพยากรธรรมชาติไม่เข้าสู่ระบบตลาด (Non- market value) โดย คํานวณจาก (ค่าเฉลีย่ ของมูล
ค่าทีค่ วบคุมศัตรูพชื แบบไม่ใช้เคมี – ค่าปุ๋ยทีต่ อ้ งเติมไปในดิน) – (ค่าเฉลีย่ ของมูลค่าอาหารทีไ่ ด้ – ค่าผลผลิตทีย่ งั
เป็ นวัตถุดบิ )
1
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ผลปรากฏว่า
• มูลค่านิเวศบริการของเกษตรอินทรีย์ อยู่ท่ี 1,610-19,420 ดอลล่าร์สหรัฐ (48,300 –
582,600 บาท 2) ต่อพืน้ ที่ 1 เฮกตาร์ หรืออยูท่ ่ี 7,728 – 93,216 บาท ต่อพืน้ ที่ 1 ไร่
• มูลค่านิเวศบริการของเกษตรเคมี อยู่ท่ี 1,270-14,570 ดอลล่าร์สหรัฐ (38,100 – 437,100)
ต่อพืน้ ที่ 1 เฮกตาร์ หรือ 6,096 - 69,936 บาท ต่อพืน้ ที่ 1 ไร่
1

ส่วนผลการวัดทรัพยากร ที่ไม่เข้าสู่ระบบตลาดของการให้บริการทางนิ เวศ
ผลปรากฏว่า
• เกษตรอินทรีย์ มีมลู ค่า 460- 5,240 ดอลล่าร์สหรัฐ (13,800 – 157,200 บาท) ต่อพืน้ ที่ 1
เฮกตาร์ หรือ 2,208 - 25,152 บาท ต่อพืน้ ที่ 1 ไร่
• เกษตรเคมี มีมลู ค่า 50- 1,240 ดอลล่าร์สหรัฐ (1,500 – 37,200) ต่อพืน้ ที่ 1 เฮกตาร์ หรือ
240 – 5,952 บาท ต่อพืน้ ที่ 1 ไร่
แสดงให้เห็นว่ามูลค่าในการให้บริการทางนิเวศของเกษตรสองระบบนี้มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ
นอกจากนี้แล้วจากมูลค่าที่ได้ยงั มีการคาดการณ์ การตีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทัง้ ทรัพยากรที่
ทรัพยากรธรรมชาติมมี ลู ค่าชัดเจน และ ทรัพยากรธรรมชาติไม่เข้าสู่ระบบตลาด (Non- market value)ของ
พืน้ ทีเ่ กษตรทัง้ เมือง ซึง่ มีอยู่ถงึ 125,000 เฮกตาร์ (781,250 ไร่) ว่ามีมลู ค่า US $332 million and US $71
million (9,960 ล้านบาท และ 2,130 ล้านบาท) ตามลําดับ แต่ ถ้าหากว่า ถ้าพื้นที่เกษตรครึ่งหนึ่งที่เป็ น
เกษตรเคมี หัน มาทําเป็ นเกษตรอินทรีย์ จะทําให้มูล ค่ าที่นิเ วศบริก ารโดยรวมนัน้ เพิ่ม ขึ้นเกิน กว่าครึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลค่าทรัพยากรทีไ่ ม่ได้เข้าสู่ระบบตลาดของเกษตรอินทรีย์ จะเห็นได้ชดั ว่ามีมลู ค่านิเวศ
บริการทีม่ ากกว่าเกษตรเคมี เกือบ 1 เท่าตัว

2

คิดที่อตั รา 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ
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เรือ่ งที ่ 2 “บทบาทนิ เวศบริการด้านการเกื้อหนุน 3 ในพื้นที่ทาํ การเกษตรแบบอิ นทรียแ์ ละแบบเคมี”
(The role of supporting ecosystem services in conventional and organic arable farmland 4)
โดย Harpinder S. Sandhu และคณะ, 2553
เป็นงานการศึกษาเรือ่ งเดียวกับงานวิจยั ข้างต้น แต่งานเขียนได้ยา้ํ ให้เห็นถึงปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญ
หลักทีส่ นับสนุ นนิเวศบริการของระบบการเกษตร ซึง่ นิเวศบริการทีเ่ ลือกมาทัง้ หมดนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็น
สินค้าหรือทรัพยากรทีม่ มี ลู ค่าอยูใ่ นระบบตลาด (non market value) ได้แก่
2

1) การควบคุมศัตรูพชื แบบวิธ ี
ธรรมชาติ (biological control of pests)
คือใช้ศตั รูกําจัดศัตรูดว้ ยกันเอง
2) กระบวนการสร้างดิน (soil formation)
โดยดูจากประชากรไส้เดือน
3) การสร้างธาตุอาหารในดิน
(mineralisation of plant nutrition)

การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี (Biological Control) การควบคุมโดย
ชีววิธี คือ การใช้ศตั รูธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน รวมทัง้ เชือ้ โรค
และไส้เดือนฝอย) เป็ นตัวควบคุมศัตรูพชื ซึง่ เป็ นการลดปริมาณการ
ใช้ ส ารเคมีไ ด้ อีก ทางหนึ่ ง สามารถทํ า ได้ โ ดยการอนุ ร ัก ษ์ แ ละ
สนับสนุ นศัตรูธรรมชาติทม่ี อี ยู่ภายในแหล่งเกษตรกรรม การนําเข้า
ศัตรูธรรมชาติจ ากแหล่งเกษตรกรรมแหล่งอื่นๆ และเพิม่ ปริมาณ
ประชากรศัตรูธรรมชาติท่มี ปี ริมาณน้ อยโดยการเพาะเลี้ยงภายใน
ห้องปฏิบตั กิ าร

โดยวิธกี ารวัดมูลค่าในนิเวศบริการแต่ละด้านได้เลือกใช้วธิ ที ่ไี ด้รบั การรับรองโดยงานวิจยั อื่นๆ ว่า
ได้ผ ล ซึ่งก็พ บว่ า ประเด็นที่ทําให้ผ ลในทางนิเ วศบริการแตกต่างกันคือ เกษตรอินทรีย์นัน้ มีมูลค่านิ เวศ
บริการมากกว่า คือ การควบคุมศัตรูพชื แบบวิธธี รรมชาติ ส่วนกระบวนการเกิดดิน และแร่ธาตุอาหารในดิน
นัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกันในการทําการเกษตรทัง้ สองระบบนี้
วิธกี ารศึกษา
ได้ทาํ การเก็บ ตัวอย่างทัง้ หมด จากฟาร์ม จํานวน 29 ราย โดย แบ่ง เป็ นเกษตรอินทรีย์ และเคมี ประมาณ ครึง่ ๆ ซึง่
วิธกี ารเลือกฟาร์มที่เป็ นเกษตรอินทรีย์ จํานวน 14 ฟาร์ม นี้ ต้องได้รบั รองมาตรฐานจากหน่ วยงานที่เชื่อถือได้ในประเทศ
นิวซีแลนด์ และได้รบั การรับรองจาก IFOAM (the International Federation of Organic Agriculture Movements
(http://www.ifoam.org) และ ตัวอย่างทีเ่ ลือกมานี้ ก็ควรจะมีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรืออยูใ่ นรายการพืชทีเ่ หมือนๆ กัน
1) การควบคุมศัตรูพชื แบบชีววิธ ี โดยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีววิธ ีของตัวหํ้า ตัวเบียน ที่เกิด จากการหลีกเลี่ยงต้นทุนการใช้ส ารเคมีกําจัดศัต รูพชื อ้างอิงต้นทุ นของ
เกษตรกรในประเทศนิวซีแลนด์ และอเมริกา มีต้นทุนรวมอยู่ท่ี 61 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี
(292.8 บาทต่อไร่ต่อปี ) ส่วนต้นทุนการใช้สารกําจัดศัตรูพชื เฉลี่ยที่ใช้ในฟาร์มเคมีท่เี คนเบอร์ร่ี ประเทศ
นิวซีแลนด์ ควบคุมตัวหํ้าและตัวเบียนอยูท่ ่ี 35 เหรียญดอลลาร์ฯ และ 30 เหรียญดอลลาร์ฯ
3

บริ การด้ านการเกื ้อหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการทางธรรมชาติที่สนับสนุนการดํารงอยูข่ องบริการอื่นๆ เช่น
เป็ นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขันต้
้ น การทําให้ เกิดวัฏจักรของอาหาร การเป็ นแหล่งที่อยูข่ องสัตว์วยั อ่อน เป็ นต้ น
4
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2) กระบวนการสร้างดิน การประเมินมูลค่าของไส้เดือนในดิน ซึง่ มีการคํานวณบนสมมุตฐิ านจาก
ค่าเฉลีย่ ชีวมวลของไส้เดือนที่ 0.2 กรัม และ 1 ตันไส้เดือนมาจาก 1,000 กก.ของดินต่อเฮกตาร์ต่อปี มูลค่า
ของดินในฟาร์มรวมถึงการช่วยให้เกิดมูลค่าของดินชัน้ บน ซึง่ ในนิวซีแลนด์นนั ้ อยู่ท่ี 23.60 เหรียญดอลลาร์ฯ
ต่อตัน (708 บาทต่อตัน)
3) การสร้างธาตุอาหารในดิน การประเมินมูลค่าของการสร้างธาตุอาหารของพืชในดิน ที่เกิดจาก
สิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กในดิน (micro-organism) และสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง โดยการใช้ขอ้ มูลการสร้างธาตุ
อาหารของอินทรียวัตถุทเ่ี กิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในพืน้ ที่ องค์ประกอบของอินทรียวัตถุในพืน้ ที่
มีการประมาณการโดยใช้น้ํ าหนักรวมของดิน (จากความหนาแน่ นของดินที่ความลึก 10 ซม.) และธาตุ
ไนโตรเจนรวมทีไ่ ด้จากการทดสอบดิน
ผลการศึกษา
1) ตัวหํ้า ตัวเบียน และหนอนแมลงวัน และการประเมินมูลค่า : ใน 24 ชัวโมงพบตั
่
วหํ้า ตัวเบียนอยู่ 4.7 –
48.8% ในฟาร์มอินทรีย์ และ 0 – 5.9% ในฟาร์มเคมี และไข่แมลงวัน จาก 11 – 50% ในฟาร์มเคมี และ 0 – 6% ในฟาร์มเคมี
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการควบคุมศัตรูพชื แบบชีววิธขี องตัวหํ้า ตัวเบียน อยู่ท่ี 35 –
70 เหรียญดอลลาร์ฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี มูลค่าทางเศรษฐกิจของการควบคุมแบบชีววิธขี องแมลงวันทองอยู่ท่ี
33 – 67 เหรียญดอลลาร์ฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี
2) ประชากรไส้เดือน และมูลค่าทางเศรษฐกิจของการสร้างดิน มูลค่าของการสร้างดิน ในฟาร์ม
อินทรีย์ อยู่ท่ี 0.6 – 11.6 เหรียญดอลลาร์ฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 2.88 – 55.58 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่ 6
เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 28.8 บาทต่อไร่ต่อปี) และฟาร์มเคมีอยู่ท่ี 1.7 – 8.75 เฮกตาร์ต่อปี หรือ 8.16
– 42 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่ 4.75 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 22.8 บาทต่อไร่ต่อปี)
3) การสร้างธาตุอาหารในดิน และมูลค่าทางเศรษฐกิจ อัตราการสร้างธาตุอาหารทีค่ ํานวณขอบเขต
ของการเคลื่อนย้ายในฟาร์มอินทรียอ์ ยู่ท่ี 1.04 – 17.18% (เฉลีย่ 7.1%) และในฟาร์มเคมี 1.56 – 14.06%
(เฉลี่ย 6.3%) ค่าความแตกต่างระหว่างฟาร์มอินทรีย์และเคมีไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ คือ ใน
ฟาร์มอินทรียม์ มี ลู ค่า อยู่ท่ี 25 – 425.5 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 120 – 2,042 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่
160 เหรียญฯ ต่ อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 768 บาทต่ อไร่ต่อปี ) และในฟาร์มเคมี อยู่ท่ี 30 -348 เหรียญฯ ต่อ
เฮกตาร์ต่อปี หรือ 144 - 1,670 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่ 142 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 681 บาทต่อไร่ต่อปี)
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมสําหรับฟาร์มอินทรียอ์ ยู่ระหว่าง 66 – 538 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ
317 – 2,582 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่ 232 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 1,113 บาทต่อไร่ต่อปี ) และฟาร์ม
เคมี 31 – 355 เหรียญฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือ 149 – 1,704 บาทต่อไร่ต่อปี (เฉลีย่ 146 เหรียญฯ ต่อ
เฮกตาร์ต่อปี หรือ 700 บาทต่อไร่ต่อปี ) มูลค่าทางเศรษฐกิจของฟาร์มอินทรียส์ ูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฟาร์มเคมี ในด้านผลผลิต ฟาร์มอินทรียอ์ ยู่ระหว่าง 0.3-27 ตันต่อเฮกตาร์ (เฉลี่ย 6.33 ตันต่อเฮกตาร์) และ
ในฟาร์มเคมี 0.5-30 ตันต่อเฮกตาร์ ถือว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างผลผลิตของสองระบบ
การศึก ษานี้ มุ่ง เน้ น ให้เ ห็นถึง ความท้า ทายในอนาคต และเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการทาง
ชีวภาพ และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของภาคการเกษตร เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการ และการปรับปรุง
วิธกี ารการผลิตอาหารสําหรับประชากรมนุ ษย์ ให้ยงยื
ั ่ นต่อไปได้อย่างไร
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