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บทที่ 1  
บทน า 

 

 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาการคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่จัดว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรก ๆ ของโลก และได้รับการกล่าวถึงในความตกลงระหว่าง
ประเทศหลาย ๆ ฉบับ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ( Convention on Biological 
Density ) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายในชนิดพันธ์ุ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลายในระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบความ
หลากหลาย การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรม ประเทศต่างๆต้องพยายามอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสามระดับ อันได้แก่ ระบบ
นิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตไม่ให้หมดไป การหมดไปของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอาจเป็นได้ในหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การท าลายของมนุษย์โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การหมด
ไปตามธรรมชาติอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม การวิวัฒนาการ และที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท าให้สังคม พันธุ์พืชและพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็คือ ส่ิงมีชีวิตต่างถิ่น ( alien species ) 
  สาเหตุดังกล่าวในมาตรา 8 (h) กล่าวถึงการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตา มแบบธรรมชาติโดยให้
แต่ละภาคีต้องด าเนินการป้องกันการน าเข้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นควบคุมหรือก าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นซึ่ง
คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือชนิดพันธ์ุอื่น ในฐานะที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองอนุสัญญาฯ 
จากการประชุมของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดกรอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
อนุสัญญาฯ และมีมติให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ในการ
ควบคุมการคุกคามของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นปัจจัยเร่งด่วน
ที่จะต้องด าเนินการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ประสบปัญหาการคุกคามอย่างรุนแรงทั้งการบุกรุกท าลายถิ่นที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เหมาะสม การน า
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นเข้ามาในระบบนิเวศก่อให้เกิดผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุพื้นเมือง และการขาดข้อมูล
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ และมีมาตรการที่เข้มงวดในการติดตาม ตรวจสอบชนิดพันธ์ุต่างถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ดังนั้น เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการควบคุม ดูแล ก าจัด และติดตามตรวจสอบชนิดพันธ์ุไม้
ต่างถิ่นดังกล่าวที่รุกรานความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องศึกษาชนิดพันธ์ุ
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การแพร่กระจาย และการรุกรานของพันธุ์ไม้ต่างถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ต่อไป 
 
1.1 สถานการณ์และประเด็นปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทย มีชนิดพันธ์ุต่างถิ่นมากกว่า 3,500 ชนิด และยังมีผู้น าเข้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
ใหม่ ๆ มาในประเทศอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ถูกน าเข้ามาเพื่อใช้ทดลองทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง
เป็นสัตว์เลี้ยง ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งการเก็บรวบรวมไว้ใน
สวนสัตว์ และสวนพฤษศาสตร์  บางชนิดมีการแพร่กระจายข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ติด
มากับยานพาหนะ การขนส่ง การเดินทาง และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเข้ามาทางน้ าอับเฉาของเรือ
บรรทุกสินค้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือทวีป  
 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นบางชนิดสามารถด ารงชีวิตได้ดีในสภาพธรรมชาติของประเทศไทย จน
กลายเป็นสัตว์หรือพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางชนิดเข้ามาตั้งถิ่นฐานและแพร่กระจาย
ในธรรมชาติ จนกลายเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ส่งผลต่อชนิดพันธ์ุพื้นเมือง ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก หากไม่มีระบบการป้องกันและควบคุมอย่างทันท่วงที 
  ชนิดพันธ์ุที่น าเข้ามาอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 การน าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และโครงสร้างของระบบนิเวศ เกิดการแก่งแย่ง
กับชนิดพันธ์ุพื้นเมือง การน าโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสู่ชนิดพันธ์ุพื้นเมืองที่มีภูมิต้านทานโรคน้อย 
จนอาจท าให้เกิดการสูญพันธ์ุของชนิดพันธ์ุพื้นเมือง รวมทั้งเกิดการผสมและถ่ายทอดพันธุกรรมกับ
ชนิดพันธ์ุพื้นเมือง ท าให้ชนิดพันธ์ุพื้นเมืองดั้งเดิมสูญเสียพันธุกรรมไป 
 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ผลกระทบในทางบวก ชนิดพันธ์ุที่น าเข้ามาหลายชนิด ได้กลายเป็นชนิดพันธ์ุที่มีประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย อาทิ พืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด 
และอ้อย สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เช่น ชุมเห็ดเทศ และขี้เหล็กบ้าน สัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
สุกร โค แพะ แกะ เป็ดเทศ สุนัข และปลาสวยงามต่าง ๆ  
 ผลกระทบในทางลบ  ชนิดพันธ์ุที่น าเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หากไม่มีมาตรการ
ควบคุมดูแลที่เพียงพอ เกิดการหลุดรอดสู่ธรรมชาติจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซ่ึงเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการด ารงชีวิต ส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจ และสุขอนามัย
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ของมนุษย์ อาทิการปิดกั้นล าน้ าและการเดินเรือของผักตบชวา และไมยราบยักษ์ และการระบาดของ
ปลาซักเกอร์ เป็นต้น 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
รุกรานอยู่บ่อยครั้ง อาทิ การแพร่ระบาดของผักตบชวา ไมยราบยักษ์ นาคหญ้า ปลาดุกรัสเซีย ปลาซัก
เกอร์ และการแพร่ระบาดของหอยเชอร่ีในนาข้าวที่มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจไว้กว่า 1 
พันล้านบาทต่อปี ซ่ึงการด าเนินการแก้ไขเมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดแล้วนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง และยังไม่
สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางประการ เช่นการสูญพันธ์ุของ
ชนิดพันธ์ุพื้นเมือง และโครงสร้างของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
ที่ติดมากับน้ าอับเฉาเรือ ยังคงมีอยู่ในวงที่จ ากัด และประชาชนทั่วไปยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของการควบคุมดูแลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุที่น าเข้ามาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง และปลา
สวยงามที่มีการปล่อยลงสู่ธรรมชาติอยู่เนืองๆ ประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นโดยตรง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีมาตรการ 
และระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม จึงท าให้การจัดการก ากับดูแลชนิดพันธ์ุต่างถิ่นใน
ประเทศไทยยังคงขาดทิศทาง และระบบการควบคุมดูแลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
 ค าว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ( Alien species ) หมายถึง ชนิดพันธ์ุของส่ิงมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในถิ่น
ใดถิ่นหนึ่งมาก่อน แล้วถูกน ามาหรือเดินทางเข้ามายึดครองและด ารงชีพอยู่ในอีกถิ่นหนึ่ง อาจอยู่ได้อย่าง
ดีหรือเลวขึ้นกับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธ์ุนั้นๆ ที่รู้จักในอีกช่ือ
หนึ่งคือ  exotic species ส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่นั้นๆมาก่อนตามธรรมชาติเรียกว่าพันธ์ุ
พื้นเมือง ( indigenous species) (อุทิศ, 2539) และส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช ( 2552) ได้
กล่าวถึงชนิดพันธ์ุต่างถิ่นว่า หมายถึง ชนิดพันธ์ุสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมา
ก่อนแต่ได้ถูกน าเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใดๆจากถิ่นอื่น  ซึ่งอาจด ารงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธ์ุนั้น 

 
 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน หมายถึง ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการ
แพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธ์ุเด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ ( dominant species)  และเป็นชนิด
พันธ์ุที่อาจท าให้ชนิดพันธ์ุท้องถิ่นหรือชนิดพันธ์ุพื้นเมืองสูญพันธ์ุ  รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย (ส านักวิจัย
การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช,2552)  
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  พืชต่างถิ่นรุกราน ( Invasive Alien Plants ) หมายถึง ชนิดพันธ์ุของส่ิงมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏใน
ถิ่นใดถิ่นหนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกน าเข้ามาหรือเข้ามายึดครองและด ารงชีพอยู่ในถิ่นนั้น แล้วเจริญเติบโต
ขยายพันธ์ุและแพร่ระบาดออกไปจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุและพันธุกรรมอันเป็นการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยชนิดพันธ์ุพืชที่มาจากต่างถิ่นและไม่เคยปรากฏอยู่ในระบบ
นิเวศดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ จะเจริญเติบโตและแพร่พันธ์ุได้ดี มีจ านวนมากสามารถครอบครองพ้ืนที่
และกลายเป็นชนิดพันธ์ุเด่นของระบบนิเวศ (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2544) 
    
  พันธุ์ไม้ต่างถิ่น ( Alien plants )  หมายถึง ชนิดพันธ์ุพืชที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นใดถิ่นหนึ่งมาก่อน  
แต่ได้ถูกน าเข้ามาหรือเดินทางเข้ามายึดครองด ารงชีพอยู่ในถิ่นหนึ่ง  ซึ่งอาจอยู่ได้อย่างดีหรือไม่ดีนั้น 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธ์ุไม้นั้นๆ (ส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2544) 
 
1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม ก าจัดขอประเทศไทย 
  รายการ 1 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว 
และสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการเผยแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธ์ุเด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ 
(dominant species) และเป็นชนิดพันธ์ุที่อาจท าให้ชนิดพันธ์ุท้องถิ่นหรือชนิดพันธ์ุพื้นเมืองสูญพันธ์ุ รวม
ไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสุขอนามัยของมนุษย์ 
 รายการ  2 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง ( 1) ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามี
การรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วและสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ใน
ธรรมชาติ จากการส ารวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ( 2) ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เคยรุกรานใน
อดีตซ่ึงสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว 
 รายการที่ 3 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศ
ไทย  หมายถึง ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น 
 รายการที่ 4  หมายถึง  ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิด
พันธ์ุต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธ์ุต่าง
ถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ห้ามน าเข้าตาม
กฎหมาย และชนิดพันธ์ุที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่นๆ ฯลฯ 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาชนิด การกระจาย และปริมาณของพืชต่างถิ่นเบื้องต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 18 แห่ง 
  2. เพื่อประเมินสถานการณ์ของพืชต่างถิ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
  3. ศึกษาความสามารถในการเป็นภัยคุกคามของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นต่อระบบนิเวศเดิมในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ 
 4. ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางด้านการจัดการระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


