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การตรวจเอกสาร 
 
 ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานเปนหน่ึงในประเด็นปญหาการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จัด
วามีความสําคัญเปนอันดับแรก ๆ ของโลก และไดรับการกลาวถึงในความตกลงระหวางประเทศหลาย ๆ ฉบับ 
ตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ( Convention on Biological Density ) เปนอนุสัญญา
ระหวางประเทศที่ครอบคลุมถึงการอนุรักษความหลากหลายในชนิดพันธุ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
ความหลากหลายในระบบนิเวศ การใชประโยชนขององคประกอบความหลากหลาย การแบงปนผลประโยชน
อยางยุติธรรมและเทาเทียมกันในการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม ประเทศตางๆตองพยายามอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสามระดับ อันไดแก ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไมให
หมดไป การหมดไปของความหลากหลายทางชีวภาพอาจเปนไดในหลายสาเหตุดวยกัน เชน การทําลายของ
มนุษยโดยต้ังใจและไมไดต้ังใจ การหมดไปตามธรรมชาติอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอม การ
วิวัฒนาการ และที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหสังคม พันธุพืชและพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็คือ สิ่งมีชีวิตตาง
ถ่ิน ( alien species ) 
 
  สาเหตุดังกลาวในมาตรา 8 (h) กลาวถึงการอนุรักษในถ่ินที่อยูอาศัยตามแบบธรรมชาติโดยใหแตละ
ภาคีตองดําเนินการปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินซึ่งคุกคามระบบนิเวศ 
ถ่ินที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น ในฐานะที่ประเทศไทยไดใหการรับรองอนุสัญญาฯ จากการประชุมของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดกรอบการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาฯ และมีมติให
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาฯ ดังกลาว ในการควบคุมการคุกคามของชนิดพันธุ
ตางถ่ิน 
 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพจึงเปนปจจัยเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับสถานการณปจจุบันของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ประสบปญหาการคุกคามอยางรุนแรงทั้งการบุกรุกทําลายถ่ินที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางไมเหมาะสม การนําชนิดพันธุตางถ่ินเขามาในระบบ
นิเวศกอใหเกิดผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมือง และการขาดขอมูลสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพที่
เปนปจจุบัน อุทยานแหงชาติเปนหนวยงานหน่ึงที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการ และมีมาตรการที่เขมงวดในการ
ติดตาม ตรวจสอบชนิดพันธุตางถ่ิน เพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 ดังน้ัน เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการควบคุม ดูแล กําจัด และติดตามตรวจสอบชนิดพันธุไมตางถ่ิน
ดังกลาวที่รุกรานความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองศึกษาชนิดพันธุการแพรกระจาย 
และการรุกรานของพันธุไมตางถ่ินในเขตอุทยานแหงชาติ ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ตอไป 
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สถานการณและประเด็นปญหา 
 
 ปจจุบันประเทศไทย มีชนิดพันธุตางถ่ินมากกวา 3,500 ชนิด และยังมีผูนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินใหม ๆ 
มาในประเทศอยูตลอดเวลา สวนใหญถูกนําเขามาเพื่อใชทดลองทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเปนสัตวเลี้ยง ใช
ในการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนไมดอกไมประดับ รวมทั้งการเก็บรวบรวมไวในสวนสัตว และสวนพฤษ
ศาสตร  บางชนิดมีการแพรกระจายขามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบาน ติดมากับยานพาหนะ การขนสง 
การเดินทาง และการทองเที่ยว รวมทั้งการเขามาทางนํ้าอับเฉาของเรือบรรทุกสินคาที่ขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ หรือทวีป  
 
 ชนิดพันธุตางถ่ินบางชนิดสามารถดํารงชีวิตไดดีในสภาพธรรมชาติของประเทศไทย จนกลายเปนสัตว
หรือพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางชนิดเขามาต้ังถ่ินฐานและแพรกระจายในธรรมชาติ จน
กลายเปนชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน สงผลตอชนิดพันธุพื้นเมือง กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก 
หากไมมีระบบการปองกันและควบคุมอยางทันทวงที โดยชนิดพันธุที่นําเขามาอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศและกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ดังน้ี 
 
 1. ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ การนําชนิดพันธุตางถ่ินเขามาในพื้นที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในหลายประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ และ
โครงสรางของระบบนิเวศ เกิดการแกงแยงกับชนิดพันธุพื้นเมือง การนําโรคเขามาในพื้นที่และระบาดสูชนิด
พันธุพื้นเมืองที่มีภูมิตานทานโรคนอย จนอาจทําใหเกิดการสูญพันธุของชนิดพันธุพื้นเมือง รวมทั้งเกิดการผสม
และถายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุพื้นเมือง ทําใหชนิดพันธุพื้นเมืองด้ังเดิมสูญเสียพันธุกรรมไป 
 
  2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 
 
  2.1 ผลกระทบในทางบวก ชนิดพันธุที่ นําเขามาหลายชนิด ไดกลายเปนชนิดพันธุที่มี
ประโยชนทางเศรษฐกิจในประเทศไทย อาทิ พืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญ เชน ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด 
ขาวโพด และออย สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เชน ชุมเห็ดเทศ และข้ีเหล็กบาน สัตวเศรษฐกิจ เชน 
สุกร โค แพะ แกะ เปดเทศ สุนัข และปลาสวยงามตาง ๆ 
  
  2.2 ผลกระทบในทางลบ  ชนิดพันธุที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนทางเศรษฐกิจ หากไมมี
มาตรการควบคุมดูแลที่เพียงพอ เกิดการหลุดรอดสูธรรมชาติจะกอใหเกิดความเสียหายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเปนทรัพยากรพื้นฐานในการดํารงชีวิต สงผลกระทบตอเน่ืองทั้งทางเศรษฐกิจ และสุขอนามัย
ของมนุษย อาทิการปดกั้นลํานํ้าและการเดินเรือของผักตบชวา และไมยราบยักษ และการระบาดของปลาซัก
เกอร เปนตน 
 
 ที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาในการแกไขปญหาการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถ่ินรุกรานอยู
บอยครั้ง อาทิ การแพรระบาดของผักตบชวา ไมยราบยักษ นาคหญา ปลาดุกรัสเซีย ปลาซักเกอร และการ
แพรระบาดของหอยเชอรี่ในนาขาวที่มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจไวกวา 1 พันลานบาทตอป ซึ่ง
การดําเนินการแกไขเมือ่พบวามีการแพรระบาดแลวน้ัน มีคาใชจายสูง และยังไมสามารถแกไขไดในระยะเวลา
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อันสั้น รวมทั้งไมสามารถแกไขปญหาบางประการ เชนการสูญพันธุของชนิดพันธุพื้นเมือง และโครงสรางของ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 นอกจากน้ัน การศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถ่ิน โดยเฉพาะชนิดพันธุตางถ่ินที่ติดมา
กับนํ้าอับเฉาเรือ ยังคงมีอยูในวงที่จํากัด และประชาชนทั่วไปยังคงขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการ
ควบคุมดูแลชนิดพันธุตางถ่ิน โดยเฉพาะชนิดพันธุที่นําเขามาเพื่อเปนสัตวเลี้ยง และปลาสวยงามที่มีการปลอย
ลงสูธรรมชาติอยูเนืองๆ ประกอบกับกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการชนิดพนัธุตาง
ถ่ินโดยตรง และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ยังไมมีมาตรการ และระบบปองกันและแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม 
จึงทําใหการจัดการกํากับดูแลชนิดพันธุตางถ่ินในประเทศไทยยังคงขาดทิศทาง และระบบการควบคุมดูแลที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับชนิดพันธุตางถ่ิน 
 
 คําวาชนิดพันธุตางถ่ิน ( Alien species ) หมายถึง ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถ่ินใดถ่ิน
หน่ึงมากอน แลวถูกนํามาหรือเดินทางเขามายึดครองและดํารงชีพอยูในอีกถ่ินหน่ึง อาจอยูไดอยางดีหรือเลว
ข้ึนกับความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุน้ันๆ ที่รูจักในอีกช่ือหน่ึงคือ exotic 
species สวนสิ่ งมี ชี วิตที่ มีอ ยู ด้ั ง เ ดิมในพื้นที่ น้ันๆมากอนตามธรรมชาติ เรียกว าพัน ธุพื้ น เมือง         
(indigenous species) (อุทิศ,2540) และสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (2552) ไดกลาวถึงชนิด
พันธุตางถ่ินวา หมายถึง ชนิดพันธุสิ่งมีชีวิต ที่ไมเคยปรากฏในถ่ินชีวภูมิศาสตรหน่ึงมากอนแตไดถูกนําเขามา
หรือเขามาโดยวิธีใดๆจากถ่ินอื่น ซึ่งอาจดํารงชีวิตอยูและสามารถสืบพันธุไดหรือไม ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
ของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุน้ัน 

 
 ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่เขามาแลวสามารถต้ังถ่ินฐานและมีการ
แพรกระจายไดในธรรมชาติ เปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม ( dominant species)  และเปนชนิดพันธุที่
อาจทําใหชนิดพันธุทองถ่ินหรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย (สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและ
พันธุพืช,2552)  
 
  พืชตางถ่ินรุกราน ( Invasive Alien Plants ) หมายถึง ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถ่ินใด
ถ่ินหน่ึงมากอนแตไดถูกนําเขามาหรือเขามายึดครองและดํารงชีพอยูในถ่ินน้ัน แลวเจริญเติบโตขยายพันธุและ
แพรระบาดออกไปจนเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ ชนิดพันธุและพันธุกรรมอันเปนการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยชนิดพันธุพืชที่มาจากตางถ่ินและไมเคยปรากฏอยูในระบบนิเวศดังกลาวมากอน
หนาน้ี จะเจริญเติบโตและแพรพันธุไดดี มีจํานวนมากสามารถครอบครองพื้นที่และกลายเปนชนิดพันธุเดนของ
ระบบนิเวศ (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2544) 
    
  พันธุไมตางถ่ิน ( Alien plants )  หมายถึง ชนิดพันธุพืชที่ไมเคยปรากฏในถ่ินใดถ่ินหน่ึงมากอน  แต
ไดถูกนําเขามาหรือเดินทางเขามายึดครองดํารงชีพอยูในถ่ินหน่ึง ซึ่งอาจอยูไดอยางดีหรือไมดีน้ัน ข้ึนอยูกับ
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ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุไม น้ันๆ (สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2544) 
 
 ชาญชัย (2548) ศึกษาการจัดการพืชตางถ่ินรุกรานในพื้นที่คุมครอง และไดจัดทําบัญชีรายช่ือพืชตาง
ถ่ินรุกรานในพื้นที่คุมครองของประเทศไทย แบงเปน ระบบนิเวศนํ้า 17 ชนิด เชน ตาลปตรฤาษี 
(Limnocharis flava(L.) Buchenau) ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (C.Mart.) Solms) ธูปฤาษี 
(Typha angustifolia L.) ไมยราบยักษ (Mimosa pigra L.) แวนแกว (Hydrocotyle umbellate L.) เปน
ตน และระบบนิเวศบก 17 ชนิด เชน สาบเสือ (Chromoleana odoratum (L.)R.M. King & H. Rob.) สาบ
หมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.) สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides 
L.) หญายาง (Euphorbiaheterophylla L.) แมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) เปนตน ซึ่งพืช
เหลาน้ีสวนใหญมีถ่ินกําเนิดมาจากเขตรอนและเขตอบอุนของทวีปอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ ในประเทศ
ไทยมักพบในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม หรือชายปาที่โลงแจง เมื่อนําบัญชีรายช่ือพืชตางถ่ินรุกรานในพื้นที่คุมครอง
ของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับบัญชีรายช่ือพืชตางถ่ินรุกรานอยางรายแรงของโลกพบวา มีรายช่ือตรงกนั 2 
ชนิด คือ ผักตบชวา และไมยราบยักษ แสดงใหเห็นวาความรุนแรงของการแพรกระจายของพืชตางถ่ินรุกราน
ไมเพียงแตในพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่รกราง 2เทาน้ัน พื้นที่อนุรักษก็เชนเดียวกันที่กําลังถูกพืชเหลาน้ี
คุกคาม สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักคือ พื้นที่อนุรักษเปนถ่ินอาศัยของพืชพื้นเมืองจํานวนมาก หลายชนิดมี
ประชากรจํานวนนอย เสี่ยงตอการสูญพันธุ และมีระบบนิเวศที่เปราะบางตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง หาก
พืชตางถ่ินรุกรานมีการคุกคามที่รุนแรงมาก อาจทําใหระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษเปลี่ยนแปลงไป และมีผลทํา
ใหสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองต่ืนตัวในการติดตามและเฝา
ระวังการแพรระบาด และศึกษารูปแบบของการกระจายพันธุ พรอมทั้งปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิต
ของพืชเหลาน้ีเพื่อวางมาตรการในการจัดการและควบคุมที่จริงจัง ถูกตองเหมาะสม 
 
  ดอกรัก (2549) กลาววาจากชนิดพันธุตางถ่ิน 918 ชนิดพันธุในประเทศไทย มี 14 ชนิดที่คาดวาเปน
ชนิดพรรณตางถ่ินที่รุกรานในประเทศไทย โดยจัดอยูในทะเบียนรอยชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานของโลก 8 ชนิด 
ไดแก กระถินยักษ Leucaena leucocephala สาบเสือ Chromolaena odorata ผกากรอง Lantana 
camara ผักตบชวา Eichhornia crassipe ไมยราบยักษ Mimosa pigra ข้ีไกยาน Mikania micrantha 
หญาคา Imperata cylindrica และออ Arundo donax และอีก 6 ชนิดไมไดจัดอยูในทะเบียนรอยชนิดพันธุ
ตางถ่ินที่รุกรานของโลก ไดแก สาบหมา Ageratina adenophora  บัวตอง Tithonia diversifolia  หญา
ขจรจบ Pennisetum pedicellatum ธูปฤาษี Typha angustifolia ผักเปดนํ้า Altermanthera sessillis 
และจอก Pistia stratiotes 
 
หลักเกณฑในการพิจารณาจัดกลุมทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย 
 
  รายการ 1 ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานแลว หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่เขามาในประเทศไทยแลว และ
สามารถต้ังถ่ินฐานและมีการเผยแพรกระจายไดในธรรมชาติ เปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม (dominant 
species) และเปนชนิดพันธุที่อาจทําใหชนิดพันธุทองถ่ินหรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ รวมไปถึงสงผลคุกคาม
ตอความหลากหลายทางชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของ
มนุษย 
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 รายการ 2 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีแนวโนมรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีหลักฐานวามีการ
รุกรานในถ่ินอื่น ที่เขามาในประเทศไทยแลวและสามารถต้ังถ่ินฐานและมีการแพรกระจายไดในธรรมชาติ จาก
การสํารวจและเฝาสังเกตพบวาอาจแพรระบาดหากมีปจจัยเกื้อหนุนหรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงทําให
เกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุตางถ่ินที่เคยรุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมดูแล
ไดแลว 
 
 รายการที่ 3 ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีประวัติวารุกรานแลวในประเทศอื่นแตยังไมรุกรานในประเทศไทย  
หมายถึง ชนิดพันธุตางถ่ินที่เขามาในประเทศไทยแลวมีหลักฐานวามีการรุกรานในประเทศอื่น 
 
 รายการที่ 4  หมายถึง  ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานที่ยังไมเขามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุตาง
ถ่ินที่มีขอมูลหรือหลักฐานวาเปนชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานในประเทศอื่น ไดแก ชนิดพันธุตางถ่ินตามทะเบียน 
100 ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุตางถ่ินที่หามนําเขาตามกฎหมาย และชนิดพันธุที่มี
ขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยวาเปนชนิดพันธุตางถ่ินรุกรานในพื้นที่อื่นๆ ฯลฯ 
 
 


