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 คําว่า “Biological diversity” ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกนํามาใช้คร้ังแรกโดย Raymond F. Dasman 

นักวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและนักอนุรักษ์ และในปี ค.ศ. 1988 คําวา่ Biodiversity ถูกนํามาใช้คร้ังแรกโดย Edward O. 

Wilson นักกีฏวิทยา จะเห็นได้ว่าความรู้และความสนใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มาโดย

ตลอด 

 ตลอดระยะเวลากว่า 4,000 ปี ท่ีมนุษย์ได้พฒันาและปรับปรุงพันธุพ์ืชและสัตว์เพื่อผลิตเป็นอาหารและการค้าโดย

ให้ความสําคัญกับพันธุพ์ืชและสัตว์เพียงไม่กี่ชนิด ได้ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตชนิดพันธุ์ท้องถ่ินดั้งเดิมถูกละเลยและสูญหายไปเป็น

จํานวนมาก  กรณีประเทศไทย คือ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า การลดน้อยหรือสูญหายไปของพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผลกระทบจากกระแสโลก เกิดข้ึนอย่างชัดเจนเม่ือคร้ังท่ีประเทศไทยเข้าร่วมลง

นามในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (United Nations Conference on Environment 

and Development) การประชุมคร้ังน้ันทําให้เกิดความตกลงระหว่างประเทศท่ีสําคัญ 2 ฉบับ คือ กรอบอนุสัญญาว่า

ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซ่ึงมเีป้าหมายในการควบคุมและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก และอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นความตกลงระดับโลกฉบับแรกท่ีกล่าวถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งนานาประเทศต่างก็ให้การยอมรับกันถ้วนหน้า โดยมีรัฐบาลของกว่า 150 

ประเทศร่วมลงนามรับรอง ณ การประชุมดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย  ต่อมา ประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบันใน

อนุสัญญาฉบับน้ี เม่ือ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2003 และมีผลรับรองเมื่อ 29 มกราคม ค.ศ. 2004 เป็นประเทศภาคีอนุสัญญาใน

ลําดับท่ี 188  ปัจจุบันมีประเทศร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับน้ีท้ังหมด 193 ประเทศ 

 ผลของการลงนามในกรอบอนุสัญญา ฯ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ นครรีโอเดจาเนโร และให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2537 และตามข้อ 23 วรรค 2 ของอนุสัญญา ฯ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อประเทศไทย 

ตั้งแต่วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม รับหน้าท่ีดําเนินการภายใต้

อนุสัญญาฯ  

 



ลักษณะสําคัญของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  

 ความหลายหลายทางชีวภาพมีท้ังความแตกต่างในระดับพันธุกรรมหรือยีน (gene) ระดับชนิดหรือสปีชีส์

(species) ไปจนถึงความแตกต่างในระดับของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในเชิงนิเวศ (ecological community) ดังน้ี 

1) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (ภายในชนิดพันธุ์) (genetic diversity)  

 Genetic คือ ความหลากหลายในสายพันธุ์เดียวกัน เช่น เสือ เป็นชนิดเดียวกัน แต่มีความหลากหลายทางสาย

พันธุ์ ท้ังน้ี ความหากหลายทางพันธุกรรม บ่งช้ีความแข็งแรง และความทนต่อโร กล่าวคือ พันธุกรรมต่างกันมีความ

แข็งแรงและทนทานต่อโรค หรือความสามารถในการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ถ้าพันธุกรรมไม่หลากหลาย มี

โอกาสท่ีชนิดพันธุ์น้ันจะอ่อนแอ และอาจสูญพันธุ์ ความหลากหลายของยีน (genes) ท้ังด้านจํานวนและการผสมผสานของ

ยีนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดแตกต่างกัน หรือส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันแตกต่างกัน ส่ิงมีชีวิตชนิดท่ีมีความ

ใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมมากจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันมากกว่าส่ิงมีชีวิตท่ีมีความห่างไกลกันในทางพันธุกรรม 

2) ความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ (species diversity)  

 ในประเทศไทย มักมีการพูดถึง “ชนิดพันธุ์” เพื่อระบุถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้มี

บทบาทหลักในการศึกษาชนิดพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต ลักษณะการสูญพันธุ์ และแนวทางการปกป้องรักษา นับจนถึงปี 2554 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบส่ิงมีชีวิตรวมแล้วมากกว่า  8.7 ล้านชนิด และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ

ส่ิงมีชีวิตใหม่ท่ีอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านชนิด ในแง่น้ี ทําให้เห็นว่า การศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพจําเป็นต้องมองร่วมกับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วย เช่น เช้ือโรคต่างๆ ไมใ่ช่มองเฉพาะส่ิงมีชีวิตท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อมนุษย์เพียงอย่างเดียว 

3) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity) 

 ระบบนิเวศท่ีแตกต่างมีหน้าท่ีและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น “ระบบนิเวศตึก” โดยรอบจะมีระบบนิเวศสระนํ้า 

ระบบนิเวศเกษตร ซึ่งทุกระบบถูกต้ังอยู่ จัดวางให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ไม่มีระบบนิเวศใดสามารถแยกตัวอยู่ได้อย่าง

โดดเดี่ยว แต่ล้วนมีความเช่ือมโยงกัน  

 หากมองจาก “ความม่ันคงทางอาหาร” จะอยู่ใน “การบริการด้านการจัดสรรทรัพยากร” (เสบียง) คือ การ

ผลิตในระบบเกษตร อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพจะมีความเช่ือมโยงกับ การบริการทางนิเวศวิทยาด้าน

อ่ืนๆ ด้วย คือ บริการด้านการควบคุม บริการด้านวัฒนธรรม หมายถึง จิตวิญญาณ ศาสนา สํานึก  



 กล่าวโดยสรุป การมอง “ความม่ันคงทางอาหาร” ท่ีเช่ือมโยงกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” จาํเป็นต้อง

ขยายมุมมองให้รอบด้านจากมุมพิจารณา “บริการทางนิเวศ” ท้ัง 4 ด้าน ท่ีกล่าวไปข้างต้น จงึจะทําให้การเช่ือมโยงความ

มั่นคงทางอาหารกับความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดมุมมองท่ีกว้างออกไปและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัด ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

ความสมบูรณ์ของถ่ินท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต 

• การรักษาแหล่งท่ีอยู่อาศัยให้มคีวามหลากหลาย 

• การรักษาแหล่งท่ีอยู่อาศัยให้มคีุณภาพได้แก่ ผลผลิต การจัดการน้า มลภาวะ อุณหภูมิ ความช้ืน 

• การเช่ือมต่อของแหล่งท่ีอยู่อาศัย 

• ความยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามและการเปล่ียนแปลง 

• ระดับของภัยคุกคามท่ีมีอยู่หรือท่ีคาดการณ์ไว ้

• ภัยธรรมชาติในพื้นท่ี 

สวัสดิภาพของส่ิงมีชีวิต 

• รักษาความหลากหลายของชนิดพันธ์ุท่ีมีอยู่รวมถึงชนิดพันธ์ท่ีสําคัญในพื้นท่ี 

• ชนิดพันธ์ท่ีเป็นตัวช้ีวัดท่ีสําคัญมีจํานวนท่ีคงท่ีหรือเพิ่มข้ึน 

• สถานการณ์การล่า การรุกลํ้าพื้นท่ี ชนิดพันธ์ต่างถ่ินหรือการต้ังอาณาจักรใหม ่

• การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

• การจัดการหรือการตอบสนองต่อภัยพิบัต ิ

สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

• แรงกดดันต่อท่ีอยู่อาศัยและชนิดพันธุ์จากชุมชนท้องถ่ิน อาทิ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

• การเพิ่มข้ึนของภัยคุกคามหรือการพฒันาจากภายนอก 



• แนวคิดการใช้วิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

• ผลกระทบจากกิจกรรมการบริการท่องเท่ียวและการคุกคามต่างๆ 

• ระดับของการอนุรักษ์และการสนับสนุนและการจัดการร่วมจากภาคส่วนต่างๆในการป้องกันเฝ้าระวัง การศึกษาวิจัยหรือ

การป้องกันไฟป่า 

 หากพิจารณาจากกระแสโลก พบว่า “การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” เป็นประเด็นท่ีสังคมโลกให้ความสําคัญ แต่ใน

ส่วนของสังคมไทย การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จะมีผลกระทบต่อสังคมไทยมากกว่า ซึ่งการลดลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การร่อยหรอของทรัพยากรทุกรูปแบบท่ีเป็นปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย การลดลงของบริการทางนิเวศในฐานะเป็นแหล่งของปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยท่ีจําเป็นต่อ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ท้ังน้ี “ส่ิงแวดล้อมท่ีดี” เป็นฐานสําคัญท่ีเอ้ือหนุนต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของสังคม

ต่อไป 

 การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพเกิดข้ึนทุกหัวระแหง หรือทุกหย่อมหญ้า จากโลกถึงท้องถ่ิน และจาก

ท้องถ่ินกระทบต่อโลก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพต้องอาศัยหลายวิชา ได้แก่ 

• การจัดการทรัพยากร (ป่าไม้ ประมง เกษตร เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า การท่องเท่ียว) 

• วิชาท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (ชีววิทยา นิเวศวทิยาฯลฯ) 

• วิชาการปกป้องฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

• วิชาการจัดการส่ิงมีชีวิตต่างถ่ิน 

• วิชาการวางมาตรการปฏิบัติร่วมกันระดับโลก (อนุสัญญาต่าง ๆ) 

• วิชาการวางมาตรการร่วมกันระดับท้องถ่ิน (กลไกการมีส่วนร่วมระดับท้องถ่ิน) 

 ท้ายท่ีสุดแล้ว การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพจึงต้องมีการ “สุมหัวกัน” ของคนหลากหลายประเภท 

ร่วมกับต้องมี “แผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยพบว่า ประเทศอังกฤษ มีแผนการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถ่ิน ในขณะท่ีประเทศส่วนใหญ่มีแผนหลักเพียงแผนเดียวแล้วใช้ปฏิบัติท้ังประเทศ แต่

แนวโน้มในอนาคต คือ ต้องมี “แผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถ่ิน” โดยเฉพาะ 

 



พลวัตของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในระบบเกษตร  

 ก่อนท่ีจะมีความเคล่ือนไหวความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร เป็นเพียงแนวคิดหรือมุมมองความ

หลากหลายในทางวิทยาศาสตร์ เช่น จุลินทรีย์ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ฯลฯ โดยพบวา่มีตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระบบเกษตร ดังน้ี 

���� ภูมินิเวศ-ภูมิสังคมของท่ีราบภาคกลางลุ่มนํ้าเจ้าพระยา เช่น ระบบนิเวศข้าว เป็นระบบนิเวศท่ีสามารถเลียนแบบ

พื้นท่ีชุ่มนํ้าได้มากท่ีสุด 

���� ระบบนิเวศเกษตร มีการปลูกป่าท่ีมีการผสมระหว่างพันธุ์ไมพ้ื้นถ่ินและต่างถ่ิน ท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีของสัตว์ป่าอย่าง

กระทิง ช้างป่า ท่ีพบว่ามีการเพิม่จํานวนมากข้ึน เป็นตัวอย่างของการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยมนุษย์ 

���� ภูมิผสมเกษตรกระทิง ระบบวนเกษตรท่ีอยู่ร่วมกันในป่าเขาใหญ่ ลําธารน้อยใหญ่บริเวณพืน้ท่ีเกษตรของเขาแผงม้า อ. 

วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา ท้ังระบบบก (แมงมุมใยทอง) ระบบดิน (แมลงหางดีด) ระบบนํ้า    (กุ้งฝอย) กล่าวได้ว่าเป็น

จุดเร่ิมต้นของ การส่ือความหมายความหลากหลายทางชีวภาพใน “ระบบภูมิผสมเกษตรกระทิง” 

���� วนเกษตรภาคราชการและประชาชน เป็นการขยายมุมมองของระบบเกษตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ 

นิยาม “วนเกษตร” ของภาคราชการ จะหมายถึง ป่าธรรมชาติท่ีมีการปลูกป่าเสริมในลักษณะของไร่นาสวนผสม ในขณะท่ี 

ระบบวนเกษตรของภาคประชาชน หมายถึง ระบบเกษตรกรรมท่ีมีพืชป่ากระจายพันธุ์ในพื้นท่ี และปล่อยให้ระบบนิเวศ

จัดการตนเอง 

 การมอง “เชิงพื้นท่ี” มีความสําคัญมาก เพราะหากเรามอง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นตัวต้ัง จะพบว่า 

เก่ียวข้องกับทุกศาสตร์สาขา ซึ่งต่างจากการมอง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในทางชีววิทยา ท่ีมุ่งการสร้างและเก็บ

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอาจขาดความเข้าใจความสําคัญทางสังคมและวัฒนธรรมไปซ่ึงส่งผลต่อวิถีชุมชน

ท้องถ่ิน ในขณะท่ีมุมมองทางมานุษยวิทยาทําให้เห็นว่ามนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน คือ อยู่ใน “ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” ท่ีส่ิงมีชีวิตอ่ืนจะสอนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้กับมนุษย์ 

 


