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บทคัดย่อ
การออกแบบพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมเพื่อ่� ความยั่่ง� ยืืน อำำ�เภอวาปีีปทุมุ จัังหวััดมหาสารคาม มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาทฤษฎีี
และแนวความคิิด นิิเวศวิิทยาภููมิทัิ ศั น์์ นิิเวศเกษตรกรรม การออกแบบอย่่างยั่่ง� ยืืนเพื่อ่� การออกแบบพััฒนาพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม
อย่่างยั่่�งยืืน ส่่งเสริิมคุุณค่่าด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยศึึกษาเอกสารงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมกัับการทำำ�งาน
แบบมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและการบููรณาการเรีียนการสอน การสำำ�รวจพื้้�นที่่เ� พื่อ่� การเก็็บข้้อมููลด้้านกายภาพ ข้้อมููลชุุมชน การ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึก จากการศึึกษาพบว่่า การทำำ�เกษตรกรรมในอดีีตเป็็นแบบพึ่่�งพาธรรมชาติิ ต่่อมามุ่่�งเน้้นเพื่อ่� จำำ�หน่่ายมากขึ้้น�
จึึงมีีการขยายพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมรุุกล้ำำ�ป่
� า่ ไม้้เดิิม การทำำ�เกษตรลดความหลากหลายของพืืชพรรณและสััตว์์ ลดความซัับซ้้อน
ของระบบนิิเวศทำำ�ให้้ระบบนิิเวศขาดเสถีียรภาพ ขาดความยั่่ง� ยืืน ในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมพบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� ดิินเค็็ม
ดิินขาดสารอาหาร ผลผลิิตมีีคุุณภาพต่ำำ�� เกษตรกรใช้้ปุ๋๋ย� และสารเคมีีเพื่อ่� เร่่งการผลิิต ทำำ�ให้้สารเคมีีปนเปื้้อ� นในดิิน ดิินเสื่่อ� ม
คุุณภาพแนวคิิดการออกแบบคืือการฟื้้น� ฟููระบบนิิเวศเกษตรกรรมควบคู่่�กัับระบบนิิเวศป่่าไม้้เดิิม และ แก้้ไขปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ�� และดิินเสื่่อ� มคุุณภาพ ปรัับเปลี่่ย� นพืืชในระบบเกษตรให้้มีีความหลากหลายตามหลััก “วนเกษตร” ทั้้�งไม้้เศรษฐกิิจ ไม้้ผล
พืืชไร่่ พืืชสวน พืืชผััก และพืืชสมุุนไพร สร้้างความซัับซ้้อนและความยั่่ง� ยืืนให้้พื้้น� ที่่เ� กษตรกรรม และสร้้างรายได้้ให้้เกษตรกร
ทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว
ค�ำส�ำคัญ: นิเวศวิทยาภูมิทัศน์, นิเวศเกษตรกรรม, การออกแบบอย่างยั่งยืน
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Abstract
This project examines designing sustainable agricultural landscapes for the Wapi Pathum District,
Maha Sarakham Province. By studying conceptual theories, landscape ecology, aggro-ecology, and
sustainable design, strategies in agricultural development can be developed to stimulate the
economic, social, and environmental conditions in the Wapi Pathum District. Study-related documents
and research is combined with community participation, forming an integrated process of teaching and
learning. These studies survey physical data, community data, and in-depth interviews. The studies
found that agricultural development in the past depended greatly on nature. As agricultural
developments expanded into forested areas, the bio-diversity of plants and animals were damaged,
causing unsustainable ecosystems. In agricultural areas with poor water supply, and poor soil quality,
farmers turned to fertilizer and chemicals to accelerate the process. These methods have
contaminated the soil, leading to further deterioration. The integration of research-based studies and
active community involvement can identify the relevant factors In order to develop strategies for
sustainability. These include conceptual designs to restore agricultural ecology and forest ecosystems.
Problems of soil quality and abundance can be improved with agro-forestry designs (forest economy,
fruit trees, field crops, horticulture, vegetables, and herbs.). An integrated approach to the problems
can yield sustainable solutions benefiting farmers, consumers, and the natural environment in both the
short & long term.
Keywords: landscape ecology, agro-ecology systems, sustainable design
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1. บทน�ำ
ประเทศไทยมีีเนื้้�อที่่ท� างการเกษตรทั้้�งหมด 149,253,718 ไร่่ ประกอบไปด้้วย นาข้้าว 68,728,283 ไร่่ พืืชไร่่ 30,734,030
ไร่่ สวนผลไม้้ ไม้้ยืืนต้้น 36,932,127 ไร่่ สวนผััก ไม้้ดอก ไม้้ประดัับ 1,400,999 ไร่่ และอื่่�น ๆ 11,458,279 ไร่่ และภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือมีีพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมมากเป็็นอัันดัับ 1 ของประเทศคืือ 63,858,129 ไร่่ รองลงมาคืือ ภาคเหนืือ ภาคกลางและ
ภาคใต้้ (สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และสำำ�นัักสถิิติิแห่่งชาติิ, 2563) จัังหวััดมหาสาคาม
มีีพื้้�นที่่ทั้้� ง� หมด 3,307,302 ไร่่ มีีเนื้้�อที่่ป่� า่ ไม้้เพีียง 121,750 ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 3.67 แต่่มีีพื้้น� ที่่ที่� เ่� กษตรกรรมมากถึึง 2,830,155
ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 85.57 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด ถึึงแม้้ปีี 2556 จะมีีพื้้�นที่่�ป่่าเพิ่่�มขึ้้�น 145,900 ไร่่ ทั้้�งที่่�ในอดีีตมีีป่่าไม้้มากกว่่า
ร้้อยละ 60 ปััจจุุบัันเหลืือพื้้�นที่่�ป่่าเพีียง 51,250 ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 1.55 ของพื้้�นที่่ทั้้� �งหมด (สำำ�นัักงานทััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดมหาสารคาม, 2552) การลดลงของป่่าไม้้และถููกแทนที่่�ด้้วยพื้้�นที่่�เกษตรกรรมทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบ
อย่่างรุุนแรง
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ภาพที่ 1 การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2562
ที่่�มา: ผู้้�นิิพนธ์์

อำำ�เภอวาปีีปทุุม จัังหวััดมหาสารคาม เป็็นชุุมชนเกษตรกรรม ประกอบอาชีีพทำำ�นาเป็็นหลััก เป็็นการทำำ�นาปีี (การปลููก
ข้้าวตามฤดููกาล) มีีพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวจ้้าว 74,515 ไร่่ และข้้าวเหนีียว 144,203 ไร่่ ซึ่่�งผลิิตข้้าวเหนีียวได้้เพีียง 15,250 ตััน
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอำำ�เภอที่่�มีีพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวเหนีียวใกล้้เคีียงกัันซึ่่�งให้้ผลผลิิตสููงถึึง 76,471 ตััน สาเหตุุเกิิดการขาดแคลน
แหล่่งน้ำำ��ซึ่่ง� เป็็นปััญหารุุนแรงระดัับจัังหวััดมากที่่สุ� ดถึ
ุ งึ ร้้อยละ 62.8 (สำำ�นักั งานจัังหวััดมหาสารคาม กลุ่่�มงานยุุทธศาสตร์์และ
ข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาจัังหวััด, 2559) เพราะยัังมีีความเลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��สาธารณะ ชาวบ้้านจึึงขุุดบ่่อน้ำำ��ไว้้ใช้้เอง
ด้้านลัักษณะดิินของจัังหวััดมหาสารคามเป็็นกลุ่่�มดิินที่่มีีอิ
� ินทรีีวััตุุ และธาตุุอาหารจำำ�พวกฟอสฟอรััส โพแทสเซีียมต่ำำ�� ความ
สมบูู ร ณ์์ ข องดิิ น ต่ำำ�� ดิิ น มีีความลาดชัั น เพยง 1-5% การระบายปานกลาง น้ำำ��ซึึ ม ผ่่ า นเร็็ วจึึ ง ไม่่ ส มารถกัั ก เก็็ บ น้ำำ�� ได้้
(สำำ�นัักสำำ�รวจและวิิจััยทรััพยากรดิิน, มปป) การขยายพื้้�นที่่�เกษตรกรรมบุุกรุุกและทำำ�ลายป่่าไม้้เดิิม ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศป่่า
ธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ลดลง ประกอบกัับการใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิต การเผาวััชพืืชทำำ�ให้้เกิิดการสะสมสารพิิษในดิิน
น้ำำ��และอากาศ ผลกระทบกระจายตััวในวงกว้้างทั้้�งในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ชุุมชนเกษตรกรรมและเมืืองที่่�อยู่่�โดยรอบ
จากปััญหาความเสื่่�อมโทรมของสภาพแวดล้้อมจากการทำำ�การเกษตร ส่่งผลต่่อปััญหาสุุขภาพของเกษตรกร ปััญหา
ด้้านภาระหนี้้�สิินและการลงทุุน สมาคมไทยบ้้านจึึงมีีการสนัับสนุุนการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์เพื่่�อแก้้ปััญหาและผลกระทบ
ที่่เ� กิิดขึ้้น� และมีีความต้้องการพััฒนาพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ในปััจจุบัุ นั การทำำ�การเกษตรในประเทศไทย
มีีการทำำ�ตามรููปแบบเกษตรทฤษฎีีใหม่่เน้้นเรื่่�องการจััดการพื้้�นที่่�ดิินในการทำำ�การเกษตร (มููลนิิธิิชััยพััฒนา, มปป) กัันอย่่าง
กว้้างขวาง ตลอดจนแนวคิิด “วนเกษตร” คืือการแก้้ไขปััญหาป่่าไม้้เสื่่�อมโทรมโดยเน้้นความหลากหลายของพืืชพรรณตาม
ระบบนิิเวศป่่าไม้้ธรรมชาติิ (ภาคภููมิิ วิิธานติิรวััฒน์์ และคณะ, มปป) ผสานกัับการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องการขาดแคลนน้ำำ��ตาม
หลัักการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่�อ่ พััฒนาพื้้�นที่่�เกษตรกรรม สร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
(Wenche Dramstad, James D. Olson, and Richard T.T. Forman. 1996) การสร้้างพื้้�นที่่�เกษตรกรรมให้้มีีการพึ่่�งพา
อาศััยกัันของสิ่่ง� มีีชีีวิิตและไม่่มีีชีีวิิต ลดการใช้้พลังั งาน เพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน (Claudia Dinep and Kristin Schwab. 2010)
โดยการศึึกษาวิิจััยในครั้้�งนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์ คืือ
1) ศึกษาทฤษฎีแนวความคิด นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ นิเวศเกษตรกรรม และการออกแบบอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมด้านคุณค่า
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2) ศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาและการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของกลุ ่ ม เกษตรกรตั ว อย่ า งในอ�ำเภอวาปี ป ทุ ม
จังหวัดมหาสารคาม
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2. วิธีด�ำเนินการศึกษา
งานวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ 1) การศึึกษาทฤษฎีีและแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
นิิเวศวิิทยาภููมิิทััศน์์ นิิเวศเกษตรกรรม การออกแบบอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อวิิเคราะห์์รููปแบบหลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้องและนำำ�มาใช้้
ในการวางแผนการดำำ�เนิินงาน 2) การสำำ�รวจลัักษณะทางกายภาพ การสัังเกต การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก เพื่�อ่ วิิเคราะห์์รููปแบบ
เกษตรกรรม วิิเคราะห์์ข้อ้ ดีี-ข้้อเสีียผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม ตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุบัุ ัน 3) การวิิเคราะห์์ศัักยภาพและข้้อจำำ�กััด เพื่�อ่ หาแนวทางออกแบบพื้้�นที่่�เกษตรกรรมรููปแบบใหม่่เพื่�อ่ แก้้ปััญหาและ
สร้้างความยั่่�งยืืน โดยการศึึกษาวิิจััยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและการบููรณาการกัับการเรีียนการสอนในรายวิิชา
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ (Landscape ecology) วิชาหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน (one program one community) ของนิสิต
ชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้มีีส่่วนร่่วมในการลงพื้้�นที่่� การสำำ�รวจ การสััมภาษณ์์ชุุมชนและการใช้้ความรู้้�ความสามารถด้้านการออกแบบ
พััฒนาพื้้�นที่่�เกษตรกรรม โดยการออกแบบพื้้�นที่่�หลากหลายขนาด เพื่่�อให้้เกษตรกรสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในพื้้�นที่่�
ของตนเองได้้

3. แนวคิดที่น�ำมาใช้ ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
“แนวคิดนิเวศวิยาภูมทิ ศั น์” เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมต่อสิง่ แวดล้อม หรือ สิง่ มีชีวิตต่อสิง่ ไม่มชี ีวิต
การศึกษาความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งต่อสิ่งหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งต่าง ๆ ภายในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงและมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย การศึกษา
ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ที่ส่งผลด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการศึกษาองค์ประกอบส�ำคัญ
ของระบบนิิเวศ ได้้แก่่ Patch Edges Corridor Mosaic (Wenche Dramstad, James D. Olson, and Richard T.T.
Forman. 1996) เพื่่�อวิิเคราะห์์ลัักษณะทางกายภาพของระบบนิิเวศและพื้้�นที่่�ศึึกษา นอกจากนั้้�นยัังศึึกษา เรื่่�อง “แนวคิิด
ระบบนิเวศเกษตร” ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศทมี่ นุษย์เข้าไปจัดการ ปรับปรุงเปลยี่ นแปลงพืน้ ที่ ตัง้ แต่การปรับเปลยี่ น
บางส่วนหรือการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ทั้งด้านคุณสมบัติ องค์ประกอบเดิมของระบบนิเวศ ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ
เพื่อให้เป็นแหล่งที่สามารถด�ำเนินการผลิตผลผลิตทางการเกษตร หรือ อาหารอื่น ๆ ตามที่มนุษย์ต้องการ (ทศพร วัชรางกูร
และ คณะ, 2556) และระบบนิเวศเกษตรกรรมจะถูกประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านกายภาพ ซึ่งจะสามารถบ่ง
บอกลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศเกษตรกรรมในพื้นที่ได้
“แนวคิิดการออกแบบภููมิิสถาปััตยกรรม” เป็็นการศึึกษาเพื่่�อการออกแบบเชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ใช้้งานของทั้้�งมนุุษย์์และต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการสร้้างสรรค์์สภาพแวดล้้อมให้้เหมาะสมต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�
เกี่่ย� วข้้องทั้้�งคนสััตว์์และพืืช ซึ่่ง� ต้้องมีีการศึึกษากระบวนการทางธรรมชาติิ กระบวนการทางสัังคม ค่่านิิยม วิิธีีการการออกแบบ
และการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสม (ศิิริชัิ ยั หงศ์์วิทิ ยากร, มปป) เป็็นการออกแบบเพื่่อ� ให้้เกิิดการใช้้งานทั้้�งในปััจจุบัุ นั และ
นาคต สอดคล้้องกัับ “แนวคิิดการออกแบบอย่่างยั่่�งยืืน” เพราะเป็็นการออกแบบโดยยึึดหลัักการพื้้�นฐานของธรรมชาติิ ส่่ง
เสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพของพื้้�นที่่� การออกแบบและสร้้างสรรค์์พื้้�นที่่�ให้้เกิิดประโยชน์์ การบููรณาการร่่วมกัับการ
จััดการระบบนิิเวศ การศึึกษาระบบนิิเวศเพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ และการส่่งเสริิมระบบนิิเวศ มีีการคำำ�นึึงถึึงปััจจุุบัันอนาคต
โดยคำำ�นึึงถึึงความสมดุุลของเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Claudia Dined and Kristin Schwab, 2010)
“แนวคิดรูปแบบการท�ำการเกษตรกรรมทชี่ ว่ ยรักษาสภาพแวดล้อม” เป็นแนวคิดส�ำคัญที่เกษตรกรเริม่ การเกษตรที่ชว่ ย
ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้นเช่น “วนเกษตร” และการท�ำ “โคก หนอง นา” นอกจากนั้นยังมีแนวคิดเกษตร
อินทรีย์ เกษตรแบบธรรมชาติ หรือเกษตรปลอดสารพิษ ซึง่ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะพืน้ ที่และความ
ต้องการของเกษตรกรได้
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ตารางที่ 1 รูปแบบเกษตรกรรมที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
แนวคิิด

รููปแบบและการจััดการพื้้�นที่่�
วนเกษตร
เป็็นระบบการใช้้พื้้�นที่่�ทำำ�เกษตรเลีียนแบบ
ระบบนิิเวศป่่าไม้้เพื่่�อแก้้ไขปััญหาพื้้�นที่่�ป่่าเสื่่�อมโทรมปลููก
พืืชพรรณที่่�หลากหลาย ไม้้ยืืนต้้น ไม้้เศรษฐกิิจ พืืชสวน พืืช
ผัักสวนครััวและพืืชสมุุนไพรเน้้นการจััดการด้้วยระบบตาม
ธรรมชาติิ เ น้้ น การพึ่่� ง พาอาศัั ย ของพืื ช และสัั ต ว์์ พืื ช และ
มนุุ ษ ย์์ ใ นระบบวนเกษตรพึ่่� ง พาอาศัั ย ปัั จ จัั ย นำำ� เข้้ า จาก
ภายนอกน้้อย ลดการใช้้ปุ๋๋�ยและสารเคมีี

โคกหนองนาโมเดล คืือการปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะกายภาย
เพื่่� อ กัั ก เก็็ บ น้ำำ�� แก้้ ปัั ญ หาการขาดแคลนน้ำำ�� การขุุ ด คลอง
ขนาดเล็็กเพื่�อ่ กระจายความชุ่่�มชื้้�น เน้้นการปลููกพืืชที่่�หลาก
หลาย ผสมผสานระหว่่างพืืชเศรษฐกิิจและไม้้ยืืนต้้นขนาด
ใหญ่่เพื่�อ่ สร้้างความมั่่�นคงด้้านอาหารและสภาพแวดล้้อม

เกษตรทฤษฎีีใหม่่ เป็็นรููปแบบการจััดสรรการใช้้ประโยชน์์
ที่่� ดิิ น โดยให้้ มีี การจัั ด สร้้ า งแหล่่ ง น้ำำ��สำำ� หรัั บ การทำำ� การ
เกษตรแบบผสมผสานเน้้นการจััดการพื้้�นที่่�ให้้มีีความหลาก
หลาย เกิิดการหมุุนเวีียนในระบบนิิเวศเกษตรกรรม เพื่่�อให้้
เกษตรกรสามารถเลี้้�ยงตััวเองได้้ สร้้างรายได้้ไม่่หวัังผลกำำ�ไร
มีีอาหารบริิโภคตลอดปีี อยู่่�แบบพอเพีียง
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4. ผลการศึึกษา
4.1 รูปแบบการท�ำการเกษตร
จากการลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจ พบว่่า พื้้�นที่่�เกษตรกรรมเดิิมเป็็นป่่าเบญจพรรณมาก่่อน มีีพืืชพรรณหลากหลายชนิิด
ทั้้�งไม้้เต็็ง ไม้้รััง และพืืชสมุุนไพร หลัังจากการขยายพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ป่่าลดลง โดยการทำำ�เกษตรกรรม
ในอำำ�เภอวาปีีปทุุมจะเป็็นพื้้�นที่่�ปลููกข้้าว โดยนิิยมปลููกข้้าวเหนีียวมากกว่่าข้้าวเจ้้า และปลููกมานานมากกว่่า 50 ปีี ทำำ�ให้้ขาด
ความยั่่ง� ยืืนในระบบเกษตร ขาดความสมดุุลของโครงสร้้างตามธรรมชาติิ ทั้้�งสิ่่ง� มีีชีีวิิตและไม่่มีีชีีวิิต นิิเวศเกษตรขาดเสถีียรภาพ
เมื่่�อเกิิดภััยแล้้งหรืือการระบาดของโรคและแมลงศััตรููพืืช พืืชจะตายพร้้อมกััน เพราะไม่่มีีป่่าไม้้หรืือกลุ่่�มไม้้ใหญ่่คอยดููดซัับ
ความชื้้�นในดิิน สร้้างแร่่ธาตุุสะสมอาหาร ขาดแหล่่งผลิิตอาหารและพลัังงานให้้กัับแมลง เช่่น ตััวห้ำำ�� ตััวเบีียน ผึ้้�ง นก
ซึ่่ง� มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการควบคุุมแมลงศััตรููพืชื ภาพรวมของลัักษณะทางกายภาพมีีความเปลี่่ย� นแปลงไปมากเพราะป่่าไม้้ลดลง
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�มีีอากาศร้้อนอบอ้้าวตลอดปีี แดดจััด เกิิดภััยแล้้งบ่่อยครั้้�ง อากาศเปลี่่�ยนแปลงฉัับพลััน มีีลมพายุุรุุนแรงเพราะ
เป็็นพื้้�นที่่�ราบ และไม่่มีีแนวไม้้ใหญ่่ป้้องกัันวาตภััย ปริิมาณน้ำำ��ฝนน้้อย แต่่หากมีีฝนตกติิดต่่อกัันก็็ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาน้ำำ��ท่่วม
ได้้ เพราะไม่่มีีทางน้ำำ�� ไม่่มีีร่่องน้ำำ�� และดิินมีีการอััดแน่่นทำำ�ให้้น้ำำ��ซึึมลงดิินได้้ยาก นอกจากนั้้�นยัังพบ พบปััญหาด้้านแหล่่งน้ำำ��
ปััญหาดิินเค็็ม ผลผลิิตไม่่ได้้คุุณภาพ
กระบวนการทำำ�นายัั งส่่ งผลต่่ อสภาพแวดล้้ อม เช่่ น ปล่่ อยทิ้้� งร้้ างหลัั งจากฤดูู ทำำ�นา หรืื อทำำ�นาปรัั งต่่ อเนื่่� อง
และเร่่งการผลิิตไม่่พัักหน้้าดิินหรืือบำำ�รุุงดิิน ทำำ�ให้้ดิินไม่่มีีการสะสมธาตุุอาหารตามธรรมชาติิ ดิินขาดความสมบููรณ์์ต้้องเติิม
สารอาหารและใส่่ปุ๋๋ย� เคมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ดินิ เสื่่อ� มคุุณภาพมากขึ้้น� ส่่งผลต่่อการทำำ�การเกษตรในระยะยาว อีีกทั้้�งการเผา
เศษวััชพืืช ตอซัังข้้าว หลัังการเก็็บเกี่่�ยว ทำำ�ลายหน้้าดิินทำำ�ให้้หน้้าดิินแข็็ง ใส้้เดืือน หอย และจุุลิินทรีีย์์ในดิินตาย การเผา
หลัังฤดููเก็็บเกี่่�ยวยัังทำำ�ให้้เกิิดมลภาวะทางอากาศ เป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของการเกิิดฝุ่่�น PM2.5 ซึ่่�งไม่่ได้้สร้้างความเสีียหายแก่่พื้้�น
ที่่�เกษตรกรรมเท่่านั้้�น ยัังส่่งผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยในชุุมชนและในเขตเมืืองด้้วย
กลุม่ เกษตรกรจึงเริม่ หันมาสนใจการท�ำเกษตรอินทรยี แ์ ต่ยงั มนี อ้ ยเพราะมขี อ้ จ�ำกัดดา้ นความรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต้องมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ท�ำให้เกษตรกรรุ่นเก่าไม่สามารถปรับตัวได้ มีเพียงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าใจกระบวนการ
ท�ำงานและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ปัจจัยด้านการเงินเป็นอีกเหตุผลส�ำคัญ เพราะจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท�ำให้ทราบ
ว่่าการปลููกข้้าวอิินทรีีย์์จะให้้ผลผลิิตน้้อยกว่่าการเกษตรแบบใช้้สารเคมีี 20-30% และต้้องใช้้เวลา 3-5 ปีี จึึงจะได้้ผลผลิิต
เท่่าเดิิม ทำำ�ให้้เกษตรกรส่่วนใหญ่่ล้้มเลิิกการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ อีีกทั้้�งยัังขาดการสนัับสนุุนจากภาครััฐที่่�ทำำ�ให้้เกษตรกร
ส่่วนใหญ่่ต้้องพึ่่�งพาอาศััยตนเอง จึึงเลืือกทำำ�การเกษตรแบบเดิิมแทนการทำำ�การเกษตรอิินทรีีย์์ เกษตรกรกลุ่่�มตััวอย่่าง
ยัังเป็็นการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวซึ่่�งไม่่มีีความหลากหลายของพืืชพรรณ
4.2 ผลกระทบของการท�ำการเกษตร
4.2.1 การท�ำการเกษตรกรรมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
รูปแบบการท�ำการเกษตรมกี ารปรับเปลยี่ นลักษณะป่าเดิมโดยการใช้เครือ่ งจักรในการไถพรวน ปรับแต่งหน้า
ดิิน มีีการถมพื้้�นที่่ลุ่่�� ม พื้้�นที่่น้ำ� ำ��ท่ว่ มขััง หรืือบ่่อน้ำำ��เดิิมเพื่่อ� เพิ่่�มพื้้�นที่่เ� พาะปลููก ส่่งผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะทางกายภาพ
ทำำ�ให้้แหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ลดลง ไม่่มีีเนิินดิินเดิิม ไม่่มีีทางน้ำำ�� ไม่่มีีพื้้�นที่่�รัับน้ำำ�� ในฤดููฝนทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมขััง น้ำำ��ไหลบ่่าชะล้้าง
หน้้าดิินได้้รัับความเสีียหาย พื้้�นที่่�ขาดความชุ่่�มชื้้�น
การปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะกายภาพทำำ�ให้้ระบบนิิเวศขาดความสมดุุล นกและแมลงต่่าง ๆ ที่่�มีีส่่วนช่่วยควบคุุม
แมลงศััตรููพืืชตามธรรมชาติิลดลง เกษตรกรเร่่งการผลิิตจึึงเริ่่�มใช้้การใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีเร่่งการเจริิญเติิบโต เร่่งใบให้้เขีียว เร่่งการ
ตั้้�งท้้อง เร่่งแป้้ง เร่่งให้้เมล็็ด เพิ่่�มน้ำำ��หนััก การใช้้สารเคมีีเพื่่�อกำำ�จััดแมลงมากขึ้้�น เพิ่่�มสารพิิษในดิิน เกิิดสารตกค้้างในผลผลิิต
ทำำ�ลายให้้สัตั ว์์ในดิินตาย การใช้้พลังั งานจากไฟฟ้้าเพื่อ�่ เร่่งการเจริิญเติิบโตของพืืชบางชนิิด หรืือการใช้้เครื่่อ� งจัักร น้ำำ��มันั เชื้้อ�
เพลงในการเกษตร ก่่อมลพิิษทั้้�งต่่อเกษตรกรเองและสภาพแวดล้้อมในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม การเพิ่่�มเติิมวััสดุุอุุปกรณ์์
และพลัังงานจากภายนอกเข้้าไปในระบบนิิเวศเกิินความจำำ�เป็็น และทำำ�ให้้ต้้นทุุนในการผลิิตเพิ่่�มสููงขึ้้�น
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4.2.2 การท�ำการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวลดความหลากหลายของพืชและสัตว์
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส�ำปะหลัง โดยเฉพาะการปลูกข้าว
ติดต่อกันมายาวนานมากกว่า 50 ปี ท�ำให้ความหลากหลายในระบบนิเวศเกษตรกรรมลดลง ระบบนิเวศไม่สามารถพึ่งพา
อาศัยหรือด�ำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ความซับซ้อนของระบบนิเวศค่อย ๆ ลดลง ความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ลดลง
การท�ำการเกษตรก�ำลังเดินสวนทางกับการสร้างความยั่งยืน เพราะระบบนิเวศมีหลากหลาย มีความซับซ้อนมาก ยิ่งท�ำให้
เกิดความยั่งยืนได้มากเท่านั้น

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมในอ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ที่่�มา: ผู้้�นิิพนธ์์
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5. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในอ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
5.1 แนวคิดในการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรม
การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้แนวคิดนิเวศวิยาภูมิทัศน์ แนวคิดการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม และแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้น
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ดั้งเดิมของชุมชน ค�ำนึงถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของธรรมชาติ
การรักษาความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตรที่ไม่ขัดแย้งกับระบบนิเวศเดิม การรักษาระบบระบายน�้ำ หรือการ
สร้างทางน�้ำใหม่การออกแบบพื้นที่กักเก็บน�้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำการออกแบบระบบระบายน�้ำเลียนแบบ
ธรรมชาติ เพื่อช่วยการชะลอการไหลของน�้ำ การดักตะกอน และช่วยให้น�้ำซึมลงในดินไม่ไหลออกนอกพื้นที่ รักษาความ
สมดุลของระดับน�้ำใต้ดิน ท�ำให้ดินมีความชุ่มชื้น รักษาระบบนิเวศของดิน การส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติใน
พืน้ ทเี่ กษตรกรรมสร้างความเป็นถิน่ ที่ โดยการใช้ไม้พนื้ ถิน่ พืชสมุนไพร หรือไม้หายากของชุมชนมาปลูกเสริมสร้างความเป็น
เอกลักษณ์และเพิ่มความน่าสนใจผสานกับหลักการของนิเวศวิทยาเกษตรกรรม ซึ่งต้องค�ำนึงถึงระบบเกษตรกรรม
กระบวนการท�ำการเกษตร และรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
5.2 ขั้นตอนการออกแบบพื้นที่การเกษตรเพื่อความยั่งยืน
5.2.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล”
โคก หนอง นา โมเดล เป็นแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้ำ โดยออกแบบแหล่งกักเก็บน�้ำให้เพียงพอต่อ
การท�ำการเกษตรตลอดทั้งปี การขุดบ่อเลียนแบบบ่อน�้ำธรรมชาติ สร้างระดับความลึกไม่เท่ากัน และสร้างขอบบ่อเป็นขั้น
บันได ปลูกพืชริมน�้ำ พืชชายน�้ำเพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของระบบนิเวศริมน�้ำ สร้างทอี่ ยูอ่ าศัยของสัตว์น�้ำ สัตว์ครึง่ บกครึง่
น�้ำ การขุดคลองรอบพื้นที่เพื่อกักเก็บน�้ำและเชื่อมไปยังบ่อน�้ำหลักเพื่อกักเก็บน�้ำในฤดูฝน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดเกาะ
หน้าดิน ดักตะกอนที่มีธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ รากหญ้าแฝกจะช่วยลดการอัดแน่นของดิน ท�ำให้ดินมีอากาศและท�ำให้
น�้ำสามารถซึมลงใต้ดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน และฟื้นฟูสภาพดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสงเพื่อคลุม
ดินและเพิ่มไนโตรเจนในดิน การเติมปุ๋ยขี้วัว เพื่อการบ�ำรุงดินและการเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
5.2.2 การเพิ่มความหลากหลายของพืชพรรณตามหลัก “วนเกษตร”
การใช้พืชในระบบวนเกษตรเป็นการสร้างความหลากหลายของพืชพรรณ ผสานกับหลักการของระบบนิเวศ
เกษตรกรรมเดิม การเลือกใช้พชื ทนเค็ม ทนแล้ง เพือ่ ให้เหมาะกับสภาพภูมอิ ากาศและสภาพดิน การเลือกใช้พชื พรรณทที่ น
ต่อสภาพดินหรือไม้พื้นถิ่นจะท�ำให้ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องบ�ำรุงรักษามาก มีอัตราการรอดชีวิต และให้ผลผลิตได้ดี ใช้น�้ำน้อย
ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรมีแหล่งอาหารปลอดสารพิษ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายตลอด
ทั้งปี สร้างรายได้และความมั่นคงให้ครอบครัวเกษตรกร และสร้างความหลากหลายให้ระบบนิเวศให้มีความซับซ้อนท�ำให้
พื้นที่เกษตรกรรมสามารถรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืน
5.2.3 การใช้พืชพรรณกับการออกแบบ
พืชส�ำคัญในระบบวนเกษตร ได้แก่ (1) พืชพี่เลี้ยง คือ กล้วย จะช่วยให้พืชต้นเล็กมีร่มเงา เมื่อพืชหลักมีความ
แข็งแรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ สามารถหาอาหารและด�ำรงชีวิตเอง กล้วยสามารถน�ำไปรับประทานเป็นผัก
จิม้ น�้ำพริก ท�ำส้มต�ำกล้วย ผลสุกใช้รบั ประทาน จ�ำหน่าย แปรรูป ใบกล้วยน�ำไปใช้ในงานบุญงานประเพณี ใช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
(2) พืชระดับบน ได้แก่ มะพร้าว อยู่คู่กับสวนมานาน สามารถน�ำมาประกอบอาหารคาวและหวาน เช่น แกงเผ็ด แกงกะทิ
กล้วยบวชชี (3) ปลูกไม้ทรงพุ่ม เช่น ขนุน มะขาม มะม่วง เพราะเป็นกลไกหลักในการหมุนเวียนธาตุอาหาร (4) ไม้ทรงพุ่ม
เตี้ย เช่น มะนาว มะเฟอื ง มะไฟ มะปราง (5) พืชผัก เป็นพืชทสี่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรเพราะมอี ายุสนั้ สามารถ
ปลูกและเก็บผลผลิตจ�ำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ในระยะ 3-4 ปีแรกของการท�ำวนเกษตร (6) พืชไร่ สามารถปลูกพืชไร่ร่วมกับ
การท�ำวนเกษตรได้ทั้งมันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวไร่ โดยปลูกแทรกลงไปในแปลง (7) พืชพื้นบ้านชั้นล่าง ได้แก่ ขิง ข่า
กระชาย ตะไคร้ กลอย กระบุก พืชเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชุมชน คือเป็นอาหาร เครื่องเทศ และสมุนไพร (8) พืช
สมุนไพร ตามธรรมชาติของสมุนไพรจะเจริญเติบโตได้ดีในพืน้ ที่ป่าทมี่ คี วามร่มรืน่ จึงไม่ตอ้ งดูแลรักษามาก (9) ไม้กนั ลม เป็น
ไม้ที่มีความสูง กิ่งเหนียว ลู่ลม ไม่หักง่าย ได้แก่ ไม้ประดู่ สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา ไผ่ จะช่วยกันลมป้องกัน
ความเสียหายต่อพืชผลในแปลง เกษตรกรสามารถปลูกพืชทัง้ 9 ระดับ ตามขนาดและศักยภาพขนาดพืน้ ที่ และปรับเปลี่ยน
ชนิิดพืืชให้้เหมาะสม สามารถสร้้างรายได้้ให้้เกษตรกรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และพืืชทุุกชนิิดห่่างปลููกอย่่างเหมาะสม
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ย่่อมจะเป็็นประโยชน์์ต่่อระบบนิิเวศ เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของนก แมลง และสััตว์์ชนิิดอื่่�น ๆ สร้้างความหลากหลาย
ให้้กัับพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
5.2.4 เกษตรอินทรีย์กับการผสมผสานกระบวนการท�ำการเกษตร
การเกษตรอิินทรีีย์์เป็็นจุุดแข็็งของของกลุ่่�มเกษตรกรในพื้้�นที่่�ศึึกษา เป็็นการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ซึ่่�งไม่่ใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี
ยากำำ�จััดศััตรููพืืชและวััชพืืช เป็็นมิิตรต่่อสภาพแวดล้้อมและระบบนิิเวศ การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ถืือเป็็นจุุดแข็็งของเกษตรกร
ในพื้้�นที่่ศึ� กึ ษา ซึ่่ง� สามารถนำำ�มาต่่อยอดการทำำ�การเกษตรรููปแบบใหม่่ที่เ่� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เกษตรกรกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความ
รู้ความเข้าใจในการท�ำเกษตรอินทรีย์ สามารถน�ำไปต่อยอดการท�ำการเกษตรรูปแบใหม่และการท�ำเกษตรแบบผสมผสาน
โดยการะประยุกต์จากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดี่ยวเป็นการปลูกพืชอินทรีย์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานการออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Landscape ecology
ที่มา: ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
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6. สรุป
การออกแบบพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน มีีแนวคิิดหลัักในการออกแบบ คืือ นิิเวศวิิทยาภููมิทัิ ศั น์์ นิิเวศเกษตรกรรม
และการออกแบบอย่่างยั่่�งยืืน เพราะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมด้้านคุุณค่่าด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมพื้้�นที่่�
เกษตรกรรมของอำำ� เภอวาปีี ปทุุ ม มีีการปลูู ก ข้้ า วในพื้้� น ที่่� เ ดิิ ม มามากกว่่ า 50 ปีี การเกษตรในอดีีตพึ่่� ง พาธรรมชาติิ
ต่่อมามีีการทำำ�เกษตรที่่มุ่่�� งเน้้นการผลิิตให้้ได้้ปริิมาณมาก การตััดต้้นไม้้ ทำำ�ให้้ป่่าลดลง ความชุ่่�มชื้้�นในดิินน้้อยลง สารอาหาร
ในดิินลดลง ดิินเสื่่�อมสภาพ ปริิมาณน้ำำ��ฝนน้้อยลงทำำ�ให้้เกษตรกรหัันมาใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี สารเคมีี สารกำำ�จััดแมลงมากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อรัักษาปริิมาณของผลผลิิตให้้ได้้ดัังเดิิม ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนของสารเคมีีในดิินและแหล่่งน้ำำ��
ผลกระทบจากการท�ำเกษตรกรรม คือ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปรับหน้าดิน ถมพื้นที่ลุ่ม ไม่มีเนิน ไม่มีทางน�้ำ ไม่มีพื้นที่รับน�้ำ
เกิดชะล้างหน้าดิน ดินแห้งและเค็ม เกษตรกรใช้ปยุ๋ เคมเี ร่งการเจริญเติบโต เร่งใบให้เขยี ว เร่งการตัง้ ท้อง เร่งแป้ง เร่งให้เมล็ด
เพิ่่�มน้ำำ��หนัักผลผลิิต ดิินขาดความชุ่่�มชื้้�น ดิินเค็็ม และมีีการปนเปื้้�อนสารพิิษ การปลููกข้้าวติิดต่่อกัันมานาน ลดความหลาก
หลายของพืื ช และสัั ต ว์์ ความซัั บ ซ้้ อ นของระบบนิิ เวศลดลง การเกษตรกำำ�ลัั ง เดิิ น สวนทางกัั บ การสร้้ า งความยั่่� ง ยืื น
การทำำ�การเกษตรกรรมในปััจจุบัุ นั ทำำ�ให้้เสถีียรภาพของระบบนิิเวศเกษตรอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ขาดความยั่่ง� ยืืนในระบบเกษตรกรรม
แนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�เกษตรกรรมอย่่างยั่่�งยืืน คืือ การปรัับพื้้�นที่่�เพื่่�อรัักษาระบบน้ำำ��ผิิวดิินในพื้้�นที่่� การบำำ�รุุงรัักษาดิิน
และแหล่่งน้ำำ�� เพื่่�อแก้้ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� ดิินเสื่่�อมโทรม มีีการปนเปื้้�อนของสารเคมีี ด้้วยการสร้้างพื้้�นที่่�เก็็บน้ำำ��ที่่�เหมาะ
สม และปลููกพืืชคลุุมดิิน พืืชบำำ�บัดั และใช้้หลัักการสร้้างความหลากหลายของพืืชพรรณแบบแนวคิิด “วนเกษตร” เพื่่อ� รัักษา
เอกลัักษณ์์เดิิมของพื้้�นที่่� เน้้นการใช้้พืืชเกษตรที่่�หลากหลายทั้้�งไม้้ยืืนต้้น ไม้้เศรษฐกิิจ พืืชไร่่ พืืชสวน พืืชผััก และพืืชสมุุนไพร
สร้้างความซัับซ้้อน สร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับระบบเกษตรกรรม รัักษาความสมดุุลของเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
สร้้างสัังคมเกษตรกรให้้เข้้มแข็็งสามารถพึ่่�งพาตนเองและเป็็นที่่�พึ่่�งให้้คนอื่่�นได้้ และสิ่่�งสำำ�คััญคืือ การสร้้างสรรค์์รููปแบบ
เกษตรกรรมที่่�สามารถเดิินทางไปควบคู่่�กัับการรัักษาสภาพแวดล้้อม

6. ข้อเสนอแนะ
การออกแบบพัฒนาพืน้ ที่เกษตรกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั กลุม่ เกษตรกรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วาม
เข้าใจเป็นพื้นฐานเดิม และมีความตั้งใจปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว การพัฒนาต้องท�ำ
ควบคู่ไปกับการพูดคุย การติดตามผลอย่างใกล้ชิด และควรมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมให้ความเชื่อมั่นที่ให้การสนับสนุน
ดูแลอย่างจริงจัง จะท�ำให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เกษตรกรกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเงิน และหากมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนให้มากขึ้นจะท�ำให้อาชีพ
เกษตรกรรมสามารถยังคงเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรที่สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่ทดแทนพื้นที่ป่าเดิมและน�ำ
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิิจััยในครั้้�งนี้้�ได้้รัับการสนัับรัับทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยจากคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ผัังเมืืองและนฤมิิตศิิลป์์
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 การทำำ�งานในครั้้�งนี้้�ต้้องขอขอบคุุณเกษตรกรกลุ่่�มตััวอย่่าง
ในอำำ�เภอวาปีีปทุมุ จัังหวััดมหาสารคาม ที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือในการให้้ข้อ้ มููล ขอบคุุณสมาคมไทบ้้าน บ้้านปลาบู่่� ในการเอื้้อ� เฟื้้อ�
สถานที่่�และการประสานงาน ขอบคุุณนิิสิิตชั้้�นปีีที่่� 2 และปีีที่่� 3 สาขาภููมิิสถาปััตยกรรมที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการลงพื้้�นที่่�
การสำำ�รวจ การเก็็บข้้อมููล และการสร้้างสรรค์์ผลงานการออกแบบพื้้�นที่่�เกษตรกรรมให้้กัับชุุมชน
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