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มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการทรพัยากรชีวภาพทางการเกษตรในพื้นทีชุ่มน้ําของ
เกษตรกรรายยอย: กรณศีึกษาชุมชนบานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย             

จ. สกลนคร 
 

 ยุภาพร ศิริบัติ1 บุศรา  ล้ิมนิรันดรกุล2,3และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ2 
 

บทคัดยอ 
บานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร เปนหมูบานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ชุมน้ําของลุมน้ํา

สงครามตอนลาง วิถีชีวิตของชุมชนบานดงสารมีความผูกพันกับภาวะน้ําทวมประมาณกวา 3-4 เดือน (สิงหาคม – 
พฤศจิกายน) ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วของแมน้ําโขงทําใหน้ําหลากสูบริเวณลุมแมน้ําสงคราม ใน
ฤดูฝนนั้นมีพื้นที่ไมถึงรอยละ 10 ที่สามารถปลูกขาวนาปได ดังนั้นการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรมีผล
ตอวิถีชีวิตและความอยูรอดของเกษตรกร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลทางเศรษฐกิจทางตรงการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรที่มีผลตอความเปนอยูของครัวเรือนเกษตรกร โดยวิธีการศึกษาอยางมีสวนรวม การ
สํารวจรูปแบบการจัดการ การประชุมกลุมยอยเกษตรกร การสัมภาษณรายครัวเรือนและการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาพบวาวิถีชีวิตของประชากรชุมชนบานดงสารประชากรสวนใหญรอยละ 95 ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม ปลูกขาวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีเพียงรอยละ 53 ของครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํานาป ผลผลิตขาว
เฉล่ียเพียง 362 กก. ตอไร ชุมชนมีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกขาวนาปรังเพื่อแกปญหาปญหาขาวไมเพียงพอตอปริมาณ
ความตองการบริโภค นอกจากนี้ยังมีการปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอดโดยการจัดการ
และพึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเปนแหลงอาหารและรายได ดวยรูปแบบการรวมกลุมทางสังคมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบและกติกาการใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะปาทามทุงพันขัน แหลงน้ําธรรมชาติ ทุง
หญาเลี้ยงสัตว ที่เปนแหลงทรัพยากรสําคัญที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของชุมชน โดยผลทางเศรษฐกิจทางตรงทั้งที่เปน
เงินสดและไมใชเงินสดตอครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยมีมูลคารวม 114,868 บาทตอครัวเรือนตอป เปนมูลคาจาก
ผลิตภัณฑการประมง ไสเดือนดิน การเก็บเห็ด การเก็บหนอไม การเก็บผักปาพื้นบานจํานวน 84,066 15,865 7,743 
4,574 และ 2,620 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ:  พื้นที่ชุมน้ํา การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มูลคาทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรายยอย  
 
 
 
 
 
 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม, 50200 
2  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
3  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
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บทนํา  
แมน้ําสงคราม แมน้ําสาขาของแมน้ําโขงและถือวาเปนแมน้ําสายสําคัญสายหนึ่งของประเทศไทยและยัง

ถูกจัดใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (OEPP, 1999) 
โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,700 ตารางกิโลเมตร ไหลผานพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคอิสาน คือ สกลนคร 
อุดรธานี หนองคาย และ นครพนม (MWBP, 2005) ในฤดูฝนนั้นมีน้ําทวมหลากกินพื้นที่ประมาณ 500,000 -
600,000 ไร ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน ชาวบานในพื้นที่ประยุกตรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตโดยอาศัยการผสมผสานระหวาง การประมง การทําการเกษตร และเก็บหาผลิตผลจากพื้นที่ชุมน้ํา (Blake and 
Pitakthepsombut, 2006) ดังนั้นพื้นที่ชุมน้ํานั้นถือเปนแหลงสําคัญที่สนับสนุนทั้งสินคาและบริการใหกับชุมชน
ทองถิ่นเพื่อความยั่งยืนในการดํารงชีวิตของชุมชนลุมน้ําสงครามซึ่งแบงไดเปน ก) มูลคาผลประโยชนทางตรง อาทิ
เชน ปลา (fish) การทองเที่ยว (tourism) และการเกษตร (agriculture);  ข) มูลคาของผลประโยชนทางออม อาทิเชน 
การปองกันอุทกภัย (flood control) การปกปองพื้นที่ตนน้ํา (watershed protection) (MWBP, 2003) อยางไรก็ตาม
การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเพิ่มการใชประโยชนทรัพยากรนําไปสูการพัฒนาอยางไมมีแบบแผนในเขตพื้นที่ชุม
น้ําทําใหเกิดปญหาคุกคามอยางหนักตอระบบนิเวศนอยางมีนัยสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบาน 

บานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร เปนหมูบานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ชุมน้ําของลุมน้ํา
สงครามตอนลาง เปนอีกหนึ่งชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมหลากในฤดูฝน   ชาวบานจึงมีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธในการดําเนินวิถีชีวิตเพื่อประโยชนสูงสุดจากระบบนิเวศนอันกวางใหญไพศาล อาทิเชน พื้นที่ปาน้ําทวมถึง (ปา
บุงปาทาม) หนองน้ําและบอน้ําตามธรรมชาติ พื้นที่นา (Limnirankul and Gypmantasiri, 2007) อีกทั้งวิถีชีวิตของ
ชุมชนบานดงสารขึ้นอยูกับการเกษตรและมีความผูกพันกับภาวะน้ําทวมประมาณกวา 3-4 เดือน (สิงหาคม – 
พฤศจิกายน) โดยชุมชนบานดงสารนั้นสามารถปลูกขาวไดเพียงปละครั้งและมีผลผลิตขาวในระดับต่ํา   ดังนั้นรายได
เพื่อการดํารงชีพ 1 ใน 3 มาจากการปลูกขาว และ2 ใน 3 ของรายไดมาจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทรัพยากรชีวภาพ
ทางการเกษตรของพื้นชุมน้ํา  

วิถีชีวิตของชุมชนบานดงสารนั้นผูกพันกับแมน้ําสงครามและปาบุงปาทามอยางแยกกันไมออก เนื่องจาก
แมน้ําสงครามและปาบุงปาทามเปนแหลงทรัพยากรที่หลอเล้ียงชุมชน รอบๆ มาอยางยาวนาน และชาวบานไดพึ่งพา
ทรัพยากรดานตาง ๆ จากความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในปาบุงปาทาม ลุมน้ํา
สงคราม จนสรางความมั่นคงดานอาหาร ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี   ในทางตรง
ขามรูปแบบการจัดการและพฤติกรรมของชาวบานมีสวนสําคัญตอการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพมาก 
เพื่อใหเกิดเชื่อมโยงระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศนเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพการเกษตรอยางยั่งยืน    
กลไกที่สําคัญในการควบคุมความเสื่อมคุณภาพของทรัพยากรชีวภาพการเกษตร จําเปนตองตองมีขอมูลมูลคา
ทรัพยากรชีวภาพการเกษตรที่เปนมาตรฐานเดียวกันกับขอมูลดานเศรษฐกิจซึ่งมีมาตรวัดที่มีหนวยเปนมูลคาเงิน  ซึ่ง
จะชวยทําใหเกษตรรายยอยในชุมชนทองถิ่นไดตระหนักและมีการปรับพฤติกรรมเปนไปในทางที่ดีขึ้น    

 
วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรของเกษตรกรราย
ยอยของชุมชนบานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร 
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2. เพื่อศึกษาถึงผลทางเศรษฐกิจทางตรงของทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรที่มีผลตอความเปนอยูของ
ครัวเรือนเกษตรกรรายยอยของชุมชนบานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร 
 
วิธีการศึกษา/ วิเคราะห 
 
 พ้ืนที่ศึกษา 
 การศึกษาถึงผลทางเศรษฐกิจทางตรงของทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรไดดําเนินการในพื้นที่บานดง
สาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร ซึ่งมีประชากรอยู 250 ครัวเรือน โดยสวนใหญดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรและการประมงน้ําจืด มากกวารอยละ 90 ของประชากรดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรแบบยังชีพซึ่งขึ้นกับ
ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร 
 
 การสํารวจและเก็บขอมูลการ/ วิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อเขาใจบริบทพื้นที่ศึกษาและทราบ
ถึงรูปแบบการจัดการและการใชประโยชนทรัพยากร ระบบการปลูกพืช ผลิตภาพ และผลผลิต  รวมถึงบริบทดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีเพื่อทราบถึง โดยการเก็บขอมูลประกอบดวย การสุมสัมภาษณตัวอยาง
เกษตรกรผูนํา ครัวเรือนหรือเกษตรกรตัวแทนจํานวน 40 ครัวเรือน การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของและรวมถึงการ
จัดประชุมกลุม  
  

แนวคิดในการศึกษา 
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เนนถึงอิทธิพล

ของส่ิงแวดลอมวาเปนตัวกําหนดที่สําคัญตอวัฒนธรรม (ยศ, 2540) ในระบบนิเวศนที่หลากหลาย โดยมีกลไกทาง
วัฒนธรรมทําหนาที่ในการปรับตัวของมนุษยใหเขากับส่ิงแวดลอมภายใตเงื่อนไขของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อรักษาดุลย
ภาพและความมั่นคงของการดํารงชวีิตใหอยูรวมกันอยางยั่งยืน 

  Doppler et al., (2007) ระบุวารายไดของครัวเรือนเกษตรกรรายยอยมาจากรายไดในภาคการเกษตรไดแก 
รายไดจากสินคาพืชการเกษตร ปศุสัตว และนอกภาคการเกษตร ไดแกรายไดคาแรงงานจากการรับจาง 

แนวคิดของ FAO (2004) การประเมินมูลคาของทรัพยากรชีวภาพการเกษตร สามารถจําแนกการรับรู
คุณคาของทรัพยากรชีวภาพการเกษตรของมนุษยออกเปน คุณคาของการใชประโยชนส่ิงแวดลอม (Use Value) 
และคุณคาทางความรูสึกแมวาจะไมไดใชประโยชนจากส่ิงแวดลอม (Non-use Value) โดยคุณคาของการใช
ประโยชนจําแนกไดเปน 3 ประเด็น คือ การใชประโยชนโดยตรง (Direct Value) การใชประโยชนทางออม (Indirect 
Value) และการใชประโยชนในอนาคต (Option Value) สวนคุณคาทางความรูสึกแมวาจะไมไดใชประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอมจําแนกได เปน 3 ประเด็น คือ การตระหนักวามีอยู (Existence Value) ความตองการศึกษาเรียนรู 
(Vicarious Value) และความตองการสงวนไวเพื่อมนุษยในรุนหลังไดสัมผัส (Bequest Value)  
 การศึกษาเพื่อการประเมินคาทรัพยากรชีวภาพการเกษตรจะเลือกศึกษาในสวนที่มีความซับซอนนอยที่สุด
เสียกอน โดยเริ่มจากการประเมินมูลคาของการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติทางตรงในปจจุบันของชาวบาน
ชุมชนดงสารรวมกับชาวบานในชุมชน (ภาพที่1) เพื่อใหทราบถึงมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและรูปแบบของการ
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จัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อใหเกิดทัศนคติตอการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและเกิด
ความยั่งยืนสืบไป 
 

 
 
          ภาพที่1 กรอบแนวคิดการศึกษามูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรในพื้นที่ชุมน้ําของเกษตรกร  

รายยอย : กรณีศึกษาชุมชนบานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย  จ. สกลนคร 
 
ผลการศึกษา 
 
 บริบททางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร 
 ชุมชนบานดงสาร ต.โพนงาม อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร ความสัมพันธระหวางชุมชนดงสารกับ
ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรสวนใหญเปนไปเพื่อการยังชีพ เปนอีกหนึ่งชุมชนที่มีการปรับเปล่ียนกลยุทธในการ
ดําเนินวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอดโดยการจัดการและพึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเปนแหลงอาหารและ
รายได โดยชุมชนดงสารไดใชระบบผูอาวุโสและรูปแบบการรวมกลุมทางสังคมในกระบวนการพัฒนากฎระเบียบและ
กติกาการใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะปาทามทุงพันขัน แหลงน้ําธรรมชาติ ทุงหญาเลี้ยงสัตว ที่เปนแหลง
ทรัพยากรสําคัญที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของชุมชน อันเปนกลไกสําคัญในการจัดการความขัดแยงหรือขอพิพาทตางๆ
ในชุมชน รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของชุมชน เชน การจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรในเขตพื้นที่
ชุมชน ไดแก การจัดสรรพื้นที่ปาเพื่อการใชประโยชน การประมูลขายปลาในหนองน้ํา การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
ความสมบรูณของพื้นที่ชุมน้ํา เปนตน ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบรวมกันจากสมาชิก
ในชุมชน 
 

รูปแบบการจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร 
 

 ผลการศึกษาจากการสํารวจและการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่1) ในชวงฤดูฝนจากเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ระดับน้ําในแมน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดน้ําหลากในลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง รวมถึงพื้นที่ปาบุงปาทาม และทวมไรนาของชาวบานชุมชนบานดงสารใชเวลานานกวา 3-4 เดือน 
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(สิงหาคม – พฤศจิกายน) ชาวบานชุมชนดงสารจึงมีการปรับเปล่ียนวางแผนกลยุทธในการดําเนินวิถีชีวิตเพื่อความ
อยูรอดโดยการจัดการระบบการผลิต 

1) การทํานาขาว 
ชาวบานชุมชนดงสารสวนใหญรอยละ 95 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีการทํานาขาวเพื่อการบริโภค 

มากกวาการขาย การทํานาปรังมีความสําคัญตอชาวบานชุมชนดงสารเนื่องจากนาปมักไดรับความเสียหาย จาก
การศึกษาพบวา รอยละ 53 ของครัวเรือนตัวอยางมีพื้นที่ราบเพื่อทํานาปรังดวยจํานวนพื้นที่เฉล่ียประมาณ 3 ไรตอ
ครัวเรือน และมีผลผลิตขาวเฉลี่ยเพียง 362 กก. ตอไร จัดวาผลผลิตขาวที่อยูในระดับตํ่า ชุมชนมีการปรับพื้นที่เพื่อ
ปลูกขาวนาปรังเพื่อแกปญหาปญหาขาวไมเพียงพอตอปริมาณความตองการบริโภค นอกจากนี้ยังมีการปรับเปล่ียน
กลยุทธในการดําเนินวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอด 

2) การปศุสัตว 
ผลจากการประชุมกลุมยอยในเรื่องแหลงที่มารายไดของชาวบานกิจกรรมในภาคการเกษตร เนื่องจากพื้นที่

บริเวณชุมชนบานดงสารเปนทุงหญาเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว ประกอบกับในปาบุงปาทามเองก็อุดมสมบูรณ การ
เล้ียงวัวควายจึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบานดงสาร จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบ 21 ครัวเรือนที่ทําการ
เล้ียงควาย รวมทั้งส้ิน 288 ตัว ในรอบปที่แลวมี 11 ครัวเรือนในกลุมผูเล้ียงควายไดรับรายไดจากการขายควายโดย
เฉล่ีย 84,000 บาท/ ครัวเรือน และ 2 ครัวเรือนที่ทําการเลี้ยงวัวรวมทั้งส้ินจํานวน 21 ตัว  

การเลี้ยงวัวควายนั้นจําเปนตองใชพื้นที่โลงกวาง ชุมชนบานดงสารมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตวดังนี้ 
(ตารางที่1) ในชวงฤดูกาลเพาะปลูก (พ.ย.-มี.ค.) ชาวบานจะนําควายไปเลี้ยงพื้นที่ปาชุมชน (ดอนปูตา)และพื้นที่ปา
โคก (หนองปลาปาก)ซึ่งเปนพื้นที่ที่ชุมชนตกลงใหเปนที่เล้ียงสัตวในฤดูกาลเพาะปลูก สวนในชวงเดือนเมษายน
ชาวบานจะปลอยควายเขาไปหากินเองในพื้นที่ทามทุงพันขันโดยไมมีปญหาการลักขโมยจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม
กอนที่ระดับน้ําสงครามจะหลากเขาสูพื้นที่ปาทามจึงทําการไลควายกลับเขาหมูบาน ในชวงเดือนสิงหาคมพื้นที่ทุง
หญาและปาทามจะถูกน้ําทวมชาวบานจึงนําควายไปเลี้ยงในบริเวณพื้นที่รอบบานของตนเองและพื้นที่ทุงหญา
สาธารณะที่น้ําทวมไมถึง (หนองแฮ) ทําใหชาวบานชุมชนดงสารจําเปนและตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย  

3) ผลิตผลจากพื้นที่ชุมน้ํา 
การใชประโยชนประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ํา ชาวบานมีการเขาไปใชประโยชนจากปาทาม

ทุงพันขันจนเปรียบเสมือนเปนตูกับขาวของชุมชนบานดงสาร การเขาไปนั้นเพื่อเก็บหาไมวาจะเปน ไมใชสอย 
สมุนไพร ผักปาพื้นบาน ผลไมปา ดอกไม เห็ดกินได หนอไม ไสเดือน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรพื้นที่ทุงพันขัน
เพื่อปลูกขาวและปลูกผักพื้นบานเสริมในคันนา 

 
ผลทางเศรษฐกิจทางตรงของทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร 
จากการสํารวจพื้นที่ศึกษาพบวาการประกอบอาชีพของชาวบานชุมชนดงสารมีความหลากหลายมากขึ้น 

การประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่งไมเพียงพอ ปาทามและสัตวน้ําเปนทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญ ชาวบานชุมชน
บานดงสารไดพึ่งพิงทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิตในดานตางๆ ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร ยาสมุนไพร พื้นที่
เล้ียงสัตว ไมฟน ดวยลักษณะการจัดการและการใชประโยชน สามารถจัดกลุมผลผลิตจากพื้นที่ชุมน้ําของชุมชนบาน
ดงสารได 5 กลุม ดังนี ้
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1) การประมง 
ดวยลักษณะพื้นที่ของหมูบานประกอบดวยแหลงน้ําตามธรรมชาติ ลําน้ําหวย หนองบึง  ใชประโยชนทั้ง

เปนชลประทานเพื่อการเกษตรและการประมง ในฤดูน้ําหลากชุมชนบานดงสารเปนหนึ่งชุมชนที่มีการทําประมงน้ํา
จืดลุมน้ําสงครามเพื่อเปนแหลงที่มาของรายไดหลักทดแทนรายไดจากการผลิตขาว เนื่องจากพื้นที่สวนใหญไมวาจะ
เปนปาบุงปาทาม ทุงหญา และที่นา เปนที่ต่ําน้ําทวมถึงเปนประจําทุกป โดยระดับน้ําจะเริ่มลดลงในเดือนตุลาคม
ในชวงประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม  
 
ตารางที่ 1: รูปแบบการจัดการระบบการผลิตและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพทางเกษตรตลอดป  บานดงสาร ต.โพนงาม   
อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร 

ปการเพาะปลูก 2550/ 2551 
กิจกรรม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. 
ฤดู รอน ฝน หนาว รอน 

ระดับน้ําในแหลง
น้ํา 

ตํ่าสุด 
 

                                                                สูงสุด           ตํ่าสุด 

การเกษตร  
- ขาวนาป    

 - ขาวนาปรัง 
 

  
 

- ปศุสัตว 
(โคและกระบือ) 

ทาม (ทุงพันขัน) หนองแฮ/ พื้นที่รอบบาน หนองปลาปาก/ ดอนปูตา 

หนอไม  น้ําทวมหลาก 
 

 หนอไม 

เห็ดกินได 
 

 

ผักปาพื้นบาน 
 

 

ผักปาพื้นบาน 
 

  ไสเดือนดิน  

- ผลผลิตจากพื้นที่
ชุมน้ํา 
 
 

    การประมง 
ที่มา: การสํารวจ, 2550 

ชาวบานชุมชนดงสารจะมีการจัดประมูลหนองปลาธรรมชาติเรียกวา “การกัดปลา” ราคาประมูลขึ้นอยูกับ
ขนาดหนองน้ําและความชุมของปลาในหนองน้ํานั้น ๆ รวมถึงประสบการณของชาวบานเอง ปลาน้ําจืดจึงมีบทบาท
หลักเพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวบานชุมชนดงสารในชวงฤดูน้ําหลาก หรือแมกระทั่ง
สามารถหาปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนตนเองไดตลอดทั้งป 

2) หนอไม 
วัตถุประสงคหลักของการเก็บหาหนอไมของชุมชนดงสารนั้นพบวารอยละ 98 เปนการเก็บหาเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือน สวนการเก็บหาหนอไมเพื่อขายเปนรายไดของชุมชนบานดงสารนั้น เริ่มตนในชวงกลางเดือน
มกราคม และหนอไมคุณภาพดีเริ่มมีตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน สวนในเดือนกรกฎาคมนั้นสวนมากเปนการเก็บ

เก็บเกี่ยว เพาะปลูก 

เก็บเกี่ยว เพาะปลูก 
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หาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ ในชุมชนดงสารนั้นหนอไมและแขนงหนอไมโดยปกติราคาเฉลี่ยอยูที่ 15 
และ 10 บาท/ ก.ก. ตามลําดับ แตในชวงที่มีหนอไมเยอะราคาจะลดลงโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 2-3 บาท/ ก.ก. จากการ
สัมภาษณพบวามีผูเก็บหาหนอไมไดสูงสุดถึงวันละ 40 กิโลกรัม  

3) เห็ด 
เห็ดที่เปนที่ตองการของชาวบานชุมชนดงสารนั้นคือ เห็ดผ้ึงทาม (Floodplain Honey Mushroom) ซึ่งเห็ด

ชนิดนี้เปนที่ตองการของตลาดเปนอยางมาก มีราคาสูงถึง 60-80 บาท/ ก.ก. จากการสัมภาษณพบวาในชวงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม มีผูเก็บหาเห็ดชนิดนี้ไดสูงสุดถึงวันละ 2 กิโลกรัม  

4) ไสเดือนดิน 
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ชาวบานชุมชนดงสารมีอาชีพทําไสเดือนตากแหงสงขายใหกับพอคา ในชวงเดือน

ตุลาคมจนกระทั่งถึงกลางเดือนธันวาคม การเก็บหาไสเดือนดินถือเปนแหลงรายไดหลักของชุมชนบานดงสาร เมื่อ
ระดับน้ําในหวยสาขาลดลง ชาวบานดงสารก็เริ่มออกเก็บหาไสเดือนตามพื้นที่ปาตางๆ ไมวาจะเปน พื้นที่นา ปา
ชุมชนดอนปูตา ปาทามทุงพันขัน และพื้นที่หมูบานใกลเคียง เพื่อนํามาผานกระบวนการทําความสะอาด ชําแหละ 
และตากแหงเพื่อขายใหกับพอคาคนกลางในชุมชนในราคาประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท  

5) ผักปาพ้ืนบาน 
 ความรูเกี่ยวกับพืชพรรณผักปาพื้นบานนั้นไดรับการสืบตอถายทอดเรื่องของการใชประโยชน การจัดการ 
และการเก็บหาโดยชาวบานผูยากจนในชุมชนทองถิ่นของในเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่กําลังพัฒนา (IPGRI, 2002) 
ผักปาพื้นบานที่เก็บหาไดในพื้นที่น้ําทวมถึง (floodplain area) สวนมากจะเปนสวนยอดใบของตนไม อยางเชน   ผัก
กระโดน (Barringtonia acutangula.) (Prayawanadon, 1960) โดยชาวบานจะนํามาเปนผักเคียงกับลาบในการ
บริโภคภายในครัวเรือนเพราะสามารถเก็บหาไดงายในพื้นที่ทามทุงพันขัน ผักกระโดนหนึ่งมัด (150 กรัม)ขายใน
ราคาเพียง 1 บาท นอกจากนั้นยังมีสามารถนําสวนดอกและลําตนของพืชมาบริโภคได อาทิเชน ดอกแคปา
(Dolichandron serrulata. ) (Prayawanadon, 1960) โดยสามารถพบไดทั่วไปตามตลาดทองถิ่น ราคา 1-2 บาทตอ
มัด 

ตารางที่ 2 แสดงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตผลที่เก็บหาไดจากพื้นที่ชุมน้ํา มูลคาเศรษฐกิจทางตรงของ
ผลิตผลจากพื้นที่ชุมน้ําทําไดโดยการประเมินมูลคาจากจํานวนและปริมาณการใชในรอบหนึ่งป ในรูปแบบการ
ประเมินรายไดที่เปนเงินสดและรายไดที่ไมใชเงินสด ณ ราคาตลาด ชุมชนบานดงสาร 
 

ในป 2550 ผลิตผลจากการประมงน้ําจืดที่ดําเนินกิจกรรมไดตลอดทั้งป ราคา 20-160 บาทตอกิโลกรัม
ขึ้นอยูกับชนิดของปลาแตละชนิด มีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 84,066 บาท/ ครัวเรือน/ ป ผลิตภัณฑไสเดือน
ตากแหงมีราคา 120 บาทตอกิโลกรัม มีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 15,865 บาท/ ครัวเรือน/ ป เห็ดกินไดมี
ราคา 40-80 บาทตอกิโลกรัม มีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 7,743 บาท/ ครัวเรือน/ ปหนอไมไผกะซะมีราคา 
10-15 บาทตอกิโลกรัมและ 2-3 บาทตอกิโลกรัมในฤดูฝน  มีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 4,574 บาท/ 
ครัวเรือน/ ป และผักปาพื้นบานมีราคา 1-15 บาทตอกิโลกรัม มีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 2,620 บาท/ 
ครัวเรือน/ ป ดังนั้นมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงทั้งหมดทั่งที่เปนเงินสดและที่ไมใชเงินสดมีมูลคาเฉล่ียรวม 114,868 
บาท/ ครัวเรือน/ ป 
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ตารางที่ 2: มูลคาทางเศรษฐกิจของผลผลิตจากพื้นที่ชุมน้ํา  บานดงสาร ต.โพนงาม  
อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร 

กิจกรรม รายไดในรูปของ
เงินสด 

รายไดที่ไมใชเงิน
สด* มูลคารวม 

การประมง 11,374 72,692 84,066 
ไสเดือนดิน 15,865        - 15,865 
เห็ด 2,743 5,000 7,743 
หนอไมไผกะซะ 985 3,589 4,574 
ผักปาพื้นบาน 810 1,810 2,620 
มูลคารวม 31,777 83,091 114,868 
ที่มา: การสัมภาษณ, 2550 
หมายเหตุ: * ประเมินคาจากการบริโภคในครัวเรือน ณ ราคาตลาดของชุมชนบานดงสาร 

 
ดังนั้นเห็นไดวาการดํารงชีวิตของชาวบานชุมชนดงสารรอยละ 80 ไดจากผลิตผลจากพื้นที่ชุมน้ํา รอยละ 

16 ไดจากการทํานาขาวโดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 23,190 บาท/ ครัวเรือน/ ป และที่เหลืออีกรอยละ 4 
นั้นไดจากกิจกรรมนอกภาคการเกษตรโดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรงเฉลี่ย 5,600 บาท/ ครัวเรือน/ ป  
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาขางตน สามารถกลาวไดวาทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรไดกอใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจโดยตรงทั้งที่อยูและไมอยูในรูปเงินสดเปนจํานวนมหาศาล ชาวบานดงสารไดตระหนักถึงผลประโยชนจาก
การพึ่งพิงทรัพยากรทางชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดเปน องคกรชุมชนทองถิ่นเปนกลไก
สําคัญในการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรดวยรูปแบบการรวมกลุมทางสังคมในกระบวนการพัฒนา
กฎระเบียบและกติกาการใชประโยชน 
 จากการศึกษาพบวาการวิจัยที่ตองการนําผลสูการพัฒนาจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการประเมินมูลคาของ
ทรัพยากรชีวภาพการเกษตร เพื่อสรางความเขาใจรวมกับเกษตรกรและใหเห็นความสําคัญของทรัพยากร การศึกษา
นี้ชี้ใหเห็นวา การประเมินมูลคาสินคาและทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางเชน ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร มี
ความสําคัญตอการสรางความตระหนักความเขาใจ และคํานึงถึงในการจัดการทรัพยากรเพื่อการอยูรวมกันของคน
ในชุมชนและสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการและการใชประโยชนเพื่อการอนุรักษใหเกิดความยั่งยืนสืบตอไป 
และเมื่อการเขาไปใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ํานั้นไดกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมหาศาลตอชาวบานผูเขาไป
ดําเนินกิจกรรมจึงเห็นวาควรมีการแบงปนผลประโยชนคืนสูชุมชนสวนรวมโดยการสมทบรายไดสวนหนึ่งเพื่อใชใน
กิจกรรมการอนุรักษความหลากหลายชีวภาพทางการเกษตรในพื้นที่ชุมน้ําของชุมชนบานดงสาร 
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