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ความหลากหลายทางชีวภาพ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ความหมายและความสําคัญของความหลายหลายทางชีวภาพ 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพตรงกับคําภาษาอังกฤษวา "Biodiversity" นักชีววิทยากลาวถึง 

ความหลากหลายทางชีวภาพใน 3 ระดับ ดังน้ี  
 

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) ความหลากหลายของ

องคประกอบทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งแสดงออกดวยลักษณะทางพันธุกรรมตางๆ ที่ปรากฏ              

ใหเห็นโดยทั่วไปทั้งภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน และระหวางส่ิงมีชีวิตตางชนิดกัน ระดบัความแตกตาง

น่ีเองที่ใชกําหนดความใกลชิด หรือความหางของสิ่งมีชีวิตในสายวิวัฒนาการ ส่ิงมีชีวิตที่สืบทอด

ลูกหลานดวยการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศหรือส่ิงมีชีวิตที่เปนฝาแฝดเหมือน ยอมมีองคประกอบ

พันธุกรรมเหมือนกันเกือบทั้งหมด เน่ืองจากเปรียบเสมือนภาพพิมพของกันและกัน ส่ิงมีชีวิตที่สืบทอด
มาจากตนตระกูลเดียวกัน ยอมมีความคลายคลึงกันทางพันธุกรรม มากกวาส่ิงมีชีวิตที่มิใชญาติกัน  

ยิ่งหางก็ยิ่งตางกันมากยิ่งขึ้น จนกลายเปนส่ิงมีชีวิตตางชนิด ตางกลุม หรือตางอาณาจักรกันตามลําดับ 
นักชีววิทยามีเทคนิคการวัดความหลากหลายทางพันธุกรรมหลายวิธี แตทุกวิธีอาศัยความแตกตาง

ขององคประกองทางพันธุกรรมเปนดัชนีในการวัด หากสิ่งมีชีวิตชนิดใดมีองคประกอบทางพันธุกรรม
เปนแบบเดียวกันทั้งหมด ยอมแสดงวาส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นไมมีความหลากหลายทางพันธุกรรม 

 

ความหลากหลายในพันธุกรรม อาจมองไมเห็นชัดนัก แตความจริงคือวา ในทุกชนิดพันธุมิใช
มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ในประชากรของชนิดพันธุใดๆ แตละตัว แตละตน ของพืช สัตว            

จุลินทรีย มีพันธุกรรมที่แตกตางหลากหลาย การแตกตางกันของพันธุกรรมในชนิดพันธุใดๆ เปนผล
มาจากกระบวนการวิวัฒนาการหากปราศจากเสียซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมเสียแลว ส่ิงมีชีวิต
ชนิดตางๆ อาจไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของโลกที่ผันแปรไปเรื่อยๆ และไมสามารถ
พัฒนาความตานทานตอโรคใหมๆ ได ความอยูรอดของชนิดพันธุใดๆ จึงตกอยูในความเสี่ยง หากใน
ประชากรของชนิดพันธุน้ัน ไมมีความแตกตางหลากหลายในพันธุกรรม 
 

 2. ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิต (Species diversity) ความ

หลากหลายแบบนี้วัดไดจากจํานวนชนิดของส่ิงมีชีวิต และจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 
รวมทั้งโครงสรางอายุและเพศของประชากรดวย ความหลากหลายของชนิดพันธุ อาจเปนส่ิงที่เห็นได
ชัดเจนที่สุด พืช สัตว จุลินทรียมากมายหลายชนิดรอบตัวเรา คือความหมายของความหลากหลายของ
ชนิดพันธุในโลกนี้มีส่ิงมีชีวิตประมาณ 1.7 ลานชนิดที่ไดรับการจําแนกวินิจฉัยแลว                 
แตนักวิทยาศาสตรคาดวาส่ิงมีชีวิตที่มีอยูในโลกมีมากกวานั้นอีกหลายเทา อาจจะมากกวา 12 ลาน
ชนิดดวยซ้ําไป แมลงในโลกนี้ ที่จําแนกวินิจฉัยแลวมีถึง 950,000 ชนิด มากเสียกวาสัตวกลุมอื่นๆ 

และพืชมากมายนัก การทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกอยางรวดเร็ว          
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และตอเนื่องจนถึงทุกวันนี้ มีผลใหส่ิงมีชีวิตหลายชนิดสูญสลายไปเสียกอนที่โลกจะคนพบ และจําแนก
วินิจฉัย 
 

3. ความหลายหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity) ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
หมายถึง ความแตกตางผันแปรในที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่กลุมของส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูดวยกัน            
และประกอบรวมกันเปนหนวยหนึ่งของระบบของโลก มีระบบนิเวศมากมายหลายประเภทในโลก และใน
ประเทศไทย เชน ปาผสมผลัดใบ ปาดิบชื้น ปาชายเลน ชายหาด ทะเลสาบ แนวปะการัง ฯลฯ               

ระบบนิเวศแตละระบบเปนแหลงของถิ่นที่อยูอาศัย (Habitat) ของส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ ซึ่งมีปจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมกับส่ิงมีชีวิตแตละชนิดในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิตบางชนิดมี

วิวัฒนาการมาในทิศทางที่สามารถปรับตัวใหอยูไดในระบบนิเวศที่หลากหลาย แตบางชนิดก็อยูได

เพียงระบบนิเวศที่มีสภาวะเฉพาะเจาะจงเทานั้น ความหลากหลายของระบบนิเวศ ขึ้นอยูกับชนิดและ

วิวัฒนาการในอดีต และมีขีดจํากัดที่จะดํารงอยูในภาวะความแปรปรวนของสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรของมันเองสวนหนึ่ง และขึ้นอยูกับความรุนแรงของ
ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมอีกสวนหนึ่ง หากไมมีทั้งความหลากหลายทางพันธุกรรมและความ

หลากหลายของระบบนิเวศ ส่ิงมีชีวิตกลุมน้ันยอมไรทางเลือกและหมดหนทางที่จะอยูรอด เพ่ือสืบทอด
ลูกหลานตอไป 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนเอกลักษณประจําโลกของเรา ทําใหโลกเปนดาวเคราะห
ที่แตกตางจากดาวเคราะหอื่นในสุริยจักรวาล ดังน้ัน ในระดับมหภาค ความหลากหลายทางชีวภาพจึง
ชวยธํารงโลกใบนี้ใหมีบรรยากาศ มีดิน มีนํ้า มีอุณหภูมิ และความชื้นอยางที่เปนอยูใหไดนานที่สุด  

สําหรับความสําคัญตอมนุษยน้ันมีมากมายมหาศาล เน่ืองจากมนุษยเปนสวนหน่ึงของชีวภาพ จึงตอง
อาศัยส่ิงมีชีวิตดวยกันเพื่อการดํารงอยูของชาติพันธุตางๆ มนุษยจึงใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกดานและใชมากกวาส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆ ดวย เพราะนอกจากจะใชประโยชนดาน

อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและที่อยูอาศัยเพื่อความอยูรอดแลว ยังใชในดาน การอํานวยความ

สะดวกสบาย ความบันเทิงและอื่นๆ อยางหาขอบเขตมิได ในวิวัฒนาการมีมนุษย เกิดขึ้นเพียง

ประมาณ 1 แสนปมาแลว ดังน้ัน เม่ือเทียบกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ทําใหเกิด ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกอนที่จะมีมนุษยอยูในโลกนี้ มนุษยจึงมีชวงเวลาที่จะรูจัก และใชประโยชนจากความ

หลากหลายนี้นอยมากแตเพียงเล็กนอยเทานี้ ก็ทําใหมนุษยเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นอยางรวดเร็ว ยิ่ง
กวาส่ิงมีชีวิตขนาดใหญชนิดใดๆ การขยายถิ่นฐาน รวมทั้งการขยายขอบเขตของการใชทรัพยากร

ชีวภาพ เพ่ือความอยูรอดและความพออยูพอกินมาเปนความฟุมเฟอย อยางไมมีที่ส้ินสุด ทําใหมนุษย
ไดทําลายความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราที่เร็วกวาปกตินับพันเทา ซึ่งแทจริงแลว ความ

หลากหลายทางชีวภาพเปนสมบัติพ้ืนฐานที่จะทําใหมนุษยชาติอยูรอด คงมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพเปนจํานวนมากที่ไดสูญส้ินไปแลว ดวยน้ํามือของมนุษยโดยรูเทาไมถึงการณ กอนที่มนุษยจะ
ไดมีโอกาสนํามาใชประโยชนเสียดวยซ้ําไป 
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2. สาเหตุของความหลายหลายทางชีวภาพ 
สาเหตุของความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ไดกลาวมาแลววาพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ซึ่งมีปฐมเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของหนวยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) ซึ่งเปนการ 
เปลี่ยนแปลงที่นักพันธุศาสตรเรียนกวา มิวเตชัน (Mutation) มิวเตชันเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ        
แตเกิดขึ้นในอัตราที่คอนขางต่ํา แตละหนวยพันธุกรรมมีอัตรามิวเตชันไมเทากัน สวนใหญเกิดขึ้น 

นอยมาก เชน เกิดในอัตราประมาณ 1 ใน 100,000 ตอชั่วรุน แตบางอยางเกิดไดมากข้ึน เชน           

เกิดในอัตราประมาณ 1 ใน 10,000 ตอชั่วรุน เม่ือเกิดขึ้นแลวสามารถสืบทอดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ไป
ยังรุนตอๆ ไปได ในธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยบังเอิญ             
ของกลไกการแบงตัวของหนวยพันธุกรรมหรืออาจถูกรบกวนจากรังสีตามธรรมชาติ แตหากมีส่ิงกอ

เกิดมิวเตชันมากขึ้นจากการกระทําโดยตรงหรือโดยออมของมนุษย เชน ส่ิงแวดลอมเปนพิษ 

กัมมันตรังสีตางๆ เปนตน ก็จะทําใหอัตรามิวเตชันสูงขึ้นกวาอัตราปกติเปนอันมาก 
 

แมวามิวเตชันจํานวนมากจะเปนภัยตอส่ิงมีชีวิต เพราะหนวยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต           

มักผานกระบวนการปรับตัวมาอยางดีแลว แตมิวเตชันก็เปนอีกสาเหตุเบ้ืองตนของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ซึ่งเม่ือผนวกกับปจจัยเสริมตางๆ ก็ทําใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบ
นิเวศได นอกจากนี้ การนําพันธุใหมๆ เขามาในกลุมอาจจะโดยการอพยพยายถิ่นหรือการนําเขาโดย
มนุษยก็ทําใหพันธุกรรมมีความหลากหลายเชนเดียวกัน 

 

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ทําใหหนวยพันธุกรรมจากสองแหลงมีโอกาสมาพบกันและมา
รวมกลุมกันใหม ทําใหมีการรวมกลุมของลักษณะตางๆ อยางหลากหลายไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม อาทิ การถายทอดหนวยพันธุกรรมใหแกเซลล โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เซลลและเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ก็เปนวิธีการสรางความหลากหลายของกลุมหนวยพันธุกรรมได 

เชนเดียวกัน 
 

สาเหตุของความหลากหลายของชนิดของส่ิงมีชีวิต (ชนิดพันธุ) 
ส่ิงมีชีวิตที่มีหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการที่คอยๆ สะสมองคประกอบ

ทางพันธุกรรมทีละนอยๆ ในเวลาหลายชั่วรุนจนกระทั่งส่ิงมีชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวไดดีตอ 
ส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม หรือที่นักชีววิทยาเรียกวา "Speciation" 
น้ัน เปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหส่ิงมีชีวิตชนิดใหมสามารถสืบพันธุไดเฉพาะภายในกลุมของตนเอง 
แตไมสามารถถายทอดพันธุกรรมใหกับส่ิงมีชีวิตตางชนิดได ดังน้ัน การเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม จึงเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แมจะดํารงชีวิตอยูในที่เดียวกัน แตละชนิด         

ก็ยังคงรักษาเอกลักษณของกลุมของตนเองเอาไวได 
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โดยทั่วไปแลว ส่ิงมีชีวิตใหมมักจะมีรูปรางลักษณะภายนอกแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
อยางเห็นไดชัด แตก็อาจจะไมจําเปนเสมอไป ปจจัยสําคัญของการเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม จึงไดแกการ
พัฒนาระบบและกลไกการสืบพันธุเฉพาะภายในกลุมของตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการที่สวนใหญจะใช
เวลายาวนานหลายชั่วรุนโดยผานการคัดเลือกตามธรรมชาติ ซึ่งจะคัดพันธุที่ดอยกวาในดานการสืบ
ทอดลูกหลานออกไปจากกลุม ในอัตราที่เร็วชาตางกันไปตามความเขมของการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

 

นักชีววิทยาอธิบายวา การที่ส่ิงมีชีวิตชนิดใหมเกิดขึ้นไดน้ัน นาจะมีสภาวะบางประการที่

ทําใหประชากรซึ่งเคยเปนพวกเดียวกันมีอันตองตัดขาดจากกัน สภาวะนี้อาจจะเปนสภาพภูมิศาสตร
ซึ่งขวางกั้นมิใหมีการผสมพันธุระหวางกัน ทําใหตางฝายตางมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวน และ

องคประกอบของหนวยพันธุกรรมภายในกลุมของตนเอง โดยไมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนหนวย

พันธุกรรมกับกลุมอื่น จนในที่สุดตางฝายตางก็มีวิวัฒนาการไปตามทางของตน โดยการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติในสภาพแวดลอมที่ตางกัน แมวาตอมาจะมีโอกาสพบกันก็ไมสามารถสืบทอดลูกหลาน

รวมกันไดอีกตอไป นอกจากนี้ มนุษยยังอาจทําหนาที่คัดเลือกพันธุเพ่ือใหไดพันธุพืชและสัตวที่ตน

ตองการ วิธีน้ีเปนการเลียนแบบธรรมชาติซึ่งสามารถทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหมๆ เชนเดียวกัน

ตางกันแตเพียงวาส่ิงมีชีวิตพันธุใหมๆ เหลานี้อาจจะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่มนุษยกําหนดขึ้น
เทานั้น อาจจะไมสามารถดํารงอยูตามธรรมชาติได จึงไมนาจะยั่งยืนและไมมีประโยชนมากนัก             
ตอความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ 

 

ยั ง มีการ เกิด ส่ิ ง มีชี วิ ตชนิด ใหมอย า งฉับพลันด วยระบบและกลไกอื่ นอีกบ า ง                 
แตปรากฏการณน้ีเทาที่พบก็ยังเกิดขึ้นไดนอยมาก ปจจัยอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก 
การสุมเส่ียงของสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรขนาดเล็ก การสุมเส่ียงดังกลาวอาจจะทําใหเกิดปรากฏการณที่
ส่ิงมีชีวิตซึ่งมีลักษณะเหมาะสมกับ ส่ิงแวดลอมถูกคัดออกไปโดยบังเอิญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง สิ่งมีชีวิต
ซึ่งมีลักษณะดอยกวาอาจจะอยูรอดไดหรือมีจํานวนมากกวา ทั้งน้ีดวยความบังเอิญมากกวา

ความสามารถในการปรับตัว 
 

ไมวาจะเปนกรณีการคัดเลือกพันธุหรือกรณีการสุมเส่ียงโดยบังเอิญ ระบบนิเวศจะเปน

ปจจัยสําคัญเสมอในการกําหนดความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิต ดังน้ัน แมจะมีส่ิงมีชีวิตจํานวนมากมายหลาย

ชนิดเพียงใดก็ตาม แตหากส่ิงมีชีวิตเหลานั้นปรับตัวโดยมีความสัมพันธตอกันและกันอยางแนนแฟน 
การสูญไปของสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวยอมหมายถึงการสูญเสียส่ิงมีชีวิตทั้งหมดเปนลูกโซตามๆ กันไป 
 

สาเหตุของความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธตอกันไมโดยทางตรงก็ทางออม ในวงจรการ

ถายทอดพลังงาน โดยที่ตางก็เปนองคประกอบของกันและกันในหวงโซอาหารหรือสายใยอาหาร ระบบ
นิเวศที่มีส่ิงมีชีวิตสัมพันธกันแนนแฟน หรือมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่เฉพาะเจาะจงในดานถิ่นที่อยูอาศัย
มากเพียงใดระบบนิเวศนั้นยอมอยูในภาวะเสี่ยงมากกวาระบบนิเวศอื่น เพราะปจจัยใดที่กระทบตอ

ส่ิงมีชีวิตเพียงสวนนอยยอมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนั้นทั้งหมด โดยทั่วไปแลว ระบบนิเวศที่ยั่งยืน
มักจะผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จนกระทั่งระบบนั้นมีกลไก        
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ทั้งทางชีวภาพและกายภาพที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดี สภาพระบบนิเวศเชนนี้จัด
วาเปน ระบบนิเวศในสภาวะสมดุล คําวา "สมดุล" ในที่น้ีมิไดหมายความวาทุกอยางคงที่ แตหมายถึง
สภาวะที่ระบบนิเวศสามารถปรับตัวเขาสูภาวะเดิมไดเม่ือประสบกับการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศใน

ลักษณะเชนนี้มีอยูแลวในธรรมชาติ ไดแกปาไมประเภทตางๆ และแหลงนํ้าขนาดใหญ เชน ทะเล 

ทะเลสาบ เปนตน 
 

ระบบนิเวศเหลานี้จึงเปนแหลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนที่พ่ึงที่ม่ันคงและ

ยั่งยืนของมนุษย พืช สัตว และจุลินทรีย ภายในระบบนิเวศเหลานี้ไดมีการสะสมแหลงพันธุกรรมไว
เปนจํานวนมหาศาล โดยผานขั้นตอนของวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร มาเปน

ระยะเวลายาวนานกวากําเนินของมนุษยนับรอยลานเทา แมมนุษยจะพยายามจําลองระบบเหลานี้

เพียงใดก็ทําไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งไมอาจเปรียบเทียบกับธรรมชาติได เรายังคงตองรักษาระบบ
นิเวศเหลานี้เอาไวใหดีเพ่ือใหเปนแหลงพันธุกรรมที่อุดมสมบูรณ 
 

3. การสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ  
เม่ือทราบสาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพแลว เรายอมทราบสาเหตุของการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพดวย การสูญพันธุของส่ิงมีชีวิตเปนการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่นากลัวมากที่สุด เพราะการสูญพันธุหมายถึง การหมดสิ้นไปของแหลงพันธุกรรมจํานวนมาก
พรอมๆ กันทั้งหมดโดยไมอาจหาหรือสรางมาทดแทนได 

 

สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหส่ิงมีชีวิตเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
3.1 การขาดแคลนความหลากหลายทางพันธุกรรม ส่ิงมีชีวิตที่มีองคประกอบทาง

พันธุกรรมเพียงแบบเดียวจะมีผลทําใหส่ิงมีชีวิตไมมีทางเลือกอื่นเมื่อส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ปจจัย
ที่จะสงผลใหความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง ไดแก การผสมพันธุระหวางส่ิงมีชีวิตสายพันธุ

เดียวกัน การผสมพันธุระหวางส่ิงมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกัน การไมมีการยายถิ่น การที่จํานวน

ประชากรมีขนาดเล็ก และสิ่งแวดลอมแปรปรวนอยางฉับพลัน เปนตน 
 

3.2 การลดลงของจํานวนประชากรในแตละถิ่นที่อยูอาศัย ส่ิงมีชีวิตแตละหนวยเกิดขึ้น

และตายไป แตประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงอยูเพราะสิ่งมีชีวิตแตละชนิดสืบทอดลูกหลานชนิด

เดียวกับตัวเองได ดังน้ัน ความยั่งยืนของประชากรของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด จึงขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการดํารงหรือการเพิ่มจํานวนลูกหลานในรุนตอๆไป ความสําคัญจึงขึ้นอยูกับวาประชากรนั้น             

มีความสามารถในการเจริญพันธุมากนอยเพียงใด ซึ่งเชื่อมโยงกับจํานวนของประชากรในวัยเจริญพนัธุ 
อัตราสวนของเพศ อัตราการเจริญพันธุ อัตราการอยูรอดของประชากรกอนวัยเจริญพันธุ และโอกาส
การจับคูผสมพันธุ ดังน้ัน เม่ือประชากรที่เจริญพันธุไดประสบปญหาจํานวนลดลงจึงเส่ียงตอการ           

สูญพันธุของประชากรนั้น นอกจากนี้ประชากรขนาดเล็กยังทําใหเกิดสภาพการสุมเส่ียงทางพันธุกรรม
และเกิดการผสมพันธุในหมูญาติโดยปริยาย ซึ่งทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงเปนการ

เพ่ิมอัตราเสี่ยงอีกทางหนึ่งดวย 
 



 

เอกสารนี้เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 2500106 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

- 69 - 

3.3 การสูญเสียถ่ินที่อยูอาศัย ส่ิงมีชีวิตไมสามารถอยูรอดสืบทอดลูกหลานไดถาไมมีถ่ิน 

ที่อยูอาศัย ส่ิงมีชีวิตจํานวนมากตองการถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ จึงจะสืบทอดลูกหลานได            
คําวา "ถ่ินที่อยูอาศัย" มิไดหมายความเฉพาะพื้นที่เทานั้น แตหมายรวมถึงสภาพแวดลอมที่เปน

องคประกอบทั้งชีวภาพและกายภาพดวย พืชและสัตวจํานวนมากกําลังสูญพันธุดวยเหตุน้ี 
 

การที่ปาผืนใหญ หรือแหลงนํ้าขนาดใหญถูกตัดใหเปนสวนเล็กสวนนอย 

(Fragmentation) แมวาเนื้อที่รวมกันอาจจะไมลดลง แตก็ทําใหสภาพถิ่นที่อยูอาศัยถูกตัดขาดจากกัน 
ประชากรในแตละสวนจึงเผชิญกับภาวะเสี่ยงตามที่ไดกลาวมาแลวเชนเดียวกัน การสูญพันธุอยาง

รวดเร็วกําลังเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในปาชื้นเขตรอนรวมทั้งประเทศไทยดวย ประมาณกันวาใน
ส้ินคริสตศตวรรษที่ 20 น้ีจะมีการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ ในโลกนี้ไมนอยกวา 20-50% และ
สวนใหญจะเกิดขึ้นในปาชื้นเขตรอนนั่นเอง 
 

4. ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
นักวิชาการประมาณการวา ส่ิงมีชีวิตในโลกนี้มีประมาณ 5 ลานชนิด ในจํานวนนี้มีอยูใน

ประเทศไทย ประมาณรอยละ 7 ประเทศไทยมีประชากรเพียงรอยละ 1 ของประชากรโลก ดังน้ันเมื่อ

เทียบสัดสวนกับจํานวนประชากร ประเทศไทยจึงนับไดวามีความร่ํารวยอยางมากในดานความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 

ส่ิงมีชีวิตในประเทศไทยหลากหลายไดมาก เน่ืองจากมีสภาพทางภูมิศาสตรที่หลากหลายและ
แตละแหลงลวนมีปจจัยที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นับตั้งแตภูมิประเทศแถบชายฝงทะเล          

ที่ราบลุมแมนํ้า ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาที่มีความสูงหลากหลายตั้งแตเนินเขาจนถึงภูเขาที่สูงชันถึง 

2,400 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประเทศไทยจึงเปนแหลงของปาไมนานาชนิด ไดแก ปาชายเลน     
ปาพรุ ปาเบญจพรรณ ปาดิบ และปาสนเขา 

 

อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 30 ปที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาเปนจํานวนมหาศาล 
เน่ืองจากหลายสาเหตุดวยกัน อาทิ การเพิ่มของประชาการทําใหมีการบุกเบิกปาเพิ่มขึ้น การให

สัมปทานปาไมที่ขาดการควบคุมอยางเพียงพอ การตัดถนนเขาสูพ้ืนที่ปา การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม 

การแพรของเทคโนโลยีที่ใชทําลายปาไดอยางรวดเร็ว การครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไร เปนตน   

พ้ืนที่ปาไมซึ่งเคยมีมากถึงประมาณ 2.7 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 53 ของพื้นที่

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2504 เหลือเพียงประมาณ 1.3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 26 
ในป พ.ศ.2536 ขอมูลนี้ไดจากการศึกษาตามโครงการ VAP 61 โดยคณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสดงวาพื้นที่ปาไมลดลงเทาตัวในชวงเวลา 32 ป และสวนใหญเกิดขึ้นกับ
ปาบนภูเขาและปาชายเลน ยังผลใหพืชและสัตวสูญพันธุ อาทิ เน้ือสมัน แรด กระซู และกูปรี และเสี่ยง
ตอการสูญพันธุในอนาคตอันใกลน้ีอีกเปนจํานวนมาก อาทิ ควายปา ละอง ละมั่ง เน้ือทราย กวางผา 

เลียงผา สมเสร็จ เสือลายเมฆ เสือโครง และชางปา รวมทั้งนก สัตวครึ่งนํ้าครึ่งบก สัตวเลื้อยคลาน 

แมลง และสัตวนํ้าอีกเปนจํานวนมาก 
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การทําลายปากอใหเกิดวิกฤตการณทางธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แหลงนํ้าที่เคยอุดมสมบูรณ
เริ่มลดนอยลง ผืนปาที่เหลืออยูไมสามารถซับน้ําฝนที่ตกหนัก เกิดปรากฎการณนํ้าทวมฉับพลัน 
ยังผลใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจ บานเรือน และความปลอดภัยของชีวิตคนและสัตวเปนจํานวน
มาก เชน เหตุการณนํ้าทวมที่ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุการณพายุเกยถลมจังหวัด

ชุมพร และเหตุการณนํ้าทวมในที่ตางๆ เปนตน 
 

ปญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงเปนปญหาใหญและเรงดวนที่จะตอง

ชวยกันแกไข ดวยการหยุดยั้งการสูญเสียระบบนิเวศปาทุกประเภท การอนุรักษส่ิงที่เหลืออยูและการ
ฟนฟูปาเส่ือมโทรม ใหกลับคืนสูสภาพปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดังเดิม เพราะความ

หลากหลายเทานั้นเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน สังคมไทยมีพ้ืนฐาน        

มาจากสังคมเกษตรกรรม และเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก วัฒนธรรมไทย
หลายอยางผูกพันกับการแสดงออกซึ่งความกตัญูตอผูมีพระคุณในการเพาะปลูก คนไทยแตโบราณกาล
จึงมีความออนนอมตอธรรมชาติและผูกพันกับธรรมชาติอยางแยกกันไมออก นับวาคนไทยมีพ้ืนฐาน
เชิงวัฒนธรรมพรอมมูลอยูแลว แมวาการศึกษาสมัยใหมจะมีการเรียนรูเกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยี
ที่กาวหนา แตการใชเทคโนโลยีและวิชาการอยางไมเขาใจหลักการและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
ยอมนําสังคมไปสูหายนะในระยะยาว แมวาในระยะสั้นจะดูเหมือนวามีความเจริญรุงเรืองก็ตาม 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity หรือ Biodiversity) มีความหมายกวางไกล
มากกวาคําวา ส่ิงมีชีวิต (Life) แตพอสรุปไดวา หมายถึงคุณสมบัติของชุมชนสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน
ระดับพันธุกรรมหรือยีน (Gene) ขึ้นไปถึงระดับชนิดหรือสปชีส (Species) จนถึงความหลากหลาย

ของกลุมส่ิงมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา (Ecological community) สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี้เปนผลพวง            
มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการตามกาลเวลา และตามสภาพวะสมดุลของธรรมชาติ         
อันประกอบดวยถิ่นอาศัย (Habitat) หลายประเภท น่ันคือ ธรรมชาติสรางสรรคจรรโลงสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนคําใหม สําหรับประชาชนคนไทยที่ไมคุนเคยกับวิชาการดานชีววิทยา 
ในชวงระยะ 3 - 4 ปที่ผานมา เริ่มมีการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในสื่อมวลชน และกลุมคนไทย         

ในเชิงของคุณคามหาศาลของพืชสมุนไพร ความหลากหลายของพรรณไมและพันธุสัตวเศรษฐกิจ 

ตลอดจนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พวกจุลินทรียและเห็ดราอื่นๆ ที่ยังมีอยูมากมายในปาเขตรอนในทุกภาค

ของประเทศไทย และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลตอสมดุลของระบบนิเวศ 
ทรัพยากรชีวภาพเหลานี้ลวนมีคุณคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ตลอดจนคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของชาวไทยทุกหมูเหลา ในอดีตที่ผานมา บรรพชนไทยไดรับผลประโยชนจากคุณคาของ        

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ

ยารักษาโรค ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชนคนไทย ที่สรางสรรคและ      
ส่ังสมสืบสานกันมายาวนาน ในรูปลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน ในประเทศไทยมี
มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายกระจัดกระจายอยูตามถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งทางบก

และทางน้ํา มีพรรณไมที่ศึกษาแลวประมาณ 20,000 ชนิด และพันธุสัตวประมาณ 12,000 ชนิด 

สวนพวกจุลินทรียน้ันยังรูจักกันนอย นักวิชาการคาดคะเนวานาจะมีส่ิงมีชีวิตอีกมากมาย อาจมีถึง 
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100,000 ชนิด ที่ยังไมไดมีการนํามาศึกษาคนควาหาขอมูลกันอยางจริงจัง และสิ่งมีชีวิตที่ยังไมเปน       

ที่รูจักกันนั้น อาจมีจํานวนไมนอยที่มีคุณคาทางดานทรัพยากรพันธุกรรม ที่สามารถนํามาพัฒนาเปน
ยาและอาหาร และผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอมนุษยได 
 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของประเทศ 

อันเนื่องมาจากการบุกรุกทําลายปาบกและปาชายเลน เพ่ือขยายพื้นที่ทําเกษตรกรรมและ               

แหลงทองเที่ยวใหมๆ ทําใหเกิดการทําลายถิ่นอาศัย ตลอดจนปญหามลพิษในแหลงนํ้า ที่กลายเปน
ปญหาสําคัญอันดับหนึ่งดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จากการพัฒนาประเทศตามแนวทางของโลก
ตะวันตกในชวง 30 ปเศษที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําลายปาและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
จากเดิมที่เคยมีมากถึงรอยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปที่แลว             
จนในขณะนี้เหลือพื้นที่ปาเพียงประมาณรอยละ 26 ของพื้นที่ประเทศเทานั้น เรามิอาจประเมินคุณคา
ของทรัพยากรชีวภาพที่สูญเสียไปอยางมากมายนั้นได และที่นาเสียดายยิ่งไปกวานั้น คือ การสูญเสีย
ทรัพยากรพันธุกรรมที่ถูกลักลอบนําพาออกไปจากประเทศไทยโดยชาวตางชาติ และบริษัทขามชาติ 

แลวเอาไปพัฒนาเปนตัวยารักษาโรคภัยไขเจ็บ และที่เอาไปพัฒนาปรับปรุงเปนสายพันธุพืช สายพันธุสัตว 
ตลอดจนสายพันธุจุลินทรียที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมากมาย โดยที่ประชาชนคนไทยไมไดรับ

ผลประโยชนใดๆ ตอบแทนอยางเปนธรรม 
 

กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการจัดการทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวของกับ                 

ความหลากหลายทางชีวภาพ กําลังเปนเสียงเรียกรองจากนักวิชาการ นักอนุรักษ และนักพัฒนา        

อยางยั่งยืน ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก เราจะตองใชความพยายามอยางมาก         
ที่จะโยงใยความสัมพันธดานการอนุรักษใหเขากับปญหา และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทาง       

ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความยากจนของชาวชนบท การหลั่งไหลของแรงงานเขาสูเมืองใหญ 

ความขัดแยงแขงขันกันในเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติและการตัดไมทําลายปา เพราะกิจกรรม

ตางๆ เหลานี้กอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และทําลายลางชุมชนสิ่งมีชีวิต 

(Biological community) ในปาเขา ปาที่ราบลุม ปาชายเลน แหลงนํ้า และแนวปะการังชายฝงของประเทศ 
 

นักวิชาการไทยยังมีความรูนอยเกี่ยวกับทรัพยสินทางชีวภาพตามแหลงที่อยูอาศัยตางๆ 

ตลอดจนการทํางานเชิงนิเวศวิทยาของชุมชนส่ิงมีชีวิตตางๆ ที่ประกอบดวยความหลากหลายของ           
สปชีส และความหลากหลายทางพันธุกรรม การอยูดีกินดีของชุมชนทองถ่ินในอดีต ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความมั่งคั่งและมั่นคงของระบบนิเวศที่สมบูรณ ที่บรรพชนไทยไดนําเอาทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู

โดยรอบชุมชนมาใช อยางทะนุถนอมยั่งยืนยาวนานมานับเปนรอยปพันป จนกลายเปน "เทคโนโลยี

พื้นบาน" ที่สืบสานถายทอดกันเรื่อยมาตามสภาพของภูมิปญญาทองถ่ิน ไมวาจะเปนเรื่องการ

เพาะปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว การหาอาหารและยาสมุนไพรจากปา ซึ่งลวนแตมีคุณคาตอ
สังคมพื้นบานติดตอกันมาหลายยุคหลายสมัย 
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แนวทางการแกไขปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ควรจะอิงกับประชาชน             

ในทองถ่ินตามชนบทที่อยูใกลชิดกับแหลงทรัพยากรชีวภาพ โดยใหชาวบานเขามามีสวนรวม          

ในกระบวนการอนุรักษ โดยอาศัยหลักการและองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผสมผสาน
กับภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาชนบทตามวิถีชีวิตที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติและไมทําลายสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสรางการอนุรักษธรรมชาติอยางไดผลคุมคา 
 

5. สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของไทย 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  

1. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดที่สูญพันธุ (Extinct) มี 1 ชนิด คือ สมัน 
 

2. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดที่สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) มี 3 ชนิด ไดแก 

แรด กูปรี และละมั่ง 
 

3. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered)  
มี 13 ชนิด ไดแก คางคาวคุณกิตติ ชะนีมือดํา นากใหญหัวปลาดุก อีเห็นน้ํา เสือกระตาย                 
แมวปาหัวแบน วาฬฟนเขี้ยว โลมาอิระวดี พะยูน กระซู วัวแดง กวางผา และกระรอกสามสี 

 

4. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered) มี 35 ชนิด ไดแก 

คางคาวมงกุฎหูโตมารแชล คางคาวหนายักษจมูกปุม คางคาวทองสีนํ้าตาลสุราษฎร ชะนีมงกุฎ 
กระรอกหางมาใหญ เพียงพอนเสนหลังขาว นากใหญภูเขา ชาง สมเสร็จ กระจงควาย เน้ือทราย           
วาฬหัวแตงโม โลมาฟนหาง โลมาปากยาว โลมาแถบ โลมาลายจุด วาฬเพชฌฆาตเล็ก                 
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ แมวลายหินออน ลิงอายเงี้ยะ ลิ่นจีน วาฬฟน วาฬซิทตัง วาฬหัวทุย               
วาฬหัวทุยเล็ก วาฬหัวทุยแคระ วาฬเพชฌฆาต วาฬนํารองครีบส้ัน ควายปา เกงหมอ                 
หนูขนเส้ียนเขาหินปูน ชะมดแปลงลายแถบ ชะมดแปลงลายจุด อีเห็นลายพาด และเสือไฟ 

 

5. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) มี 62 ชนิด 

ไดแก หนูเหม็น (สาทู) หนูผีปาหางจู กระแตหางหนู กระแตหากขนนก คางคาวดายัค คางคาวดอย 
คางคาวหางหนู คางคาวปกถุงปลอม คางคาวยอดกลวยเล็ก คางคาวยอดกลวยปกปุม คางคาวฟนรอง 

คางคาวยอดกลวยปกใส คางคาวปกยนหูหนา คางคาวขุนชาง สิงเสน คางดํา คางคาวหนารอง             

คางแวนถ่ินใต คางคาวมงกุฎหูโตใหญ คางแวนถ่ินเหนือ คางคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก ชะนีมือขาว 

คางคาวหนายักษกุมภกรรณ หมาใน คางคาวอายแหวง หมีหมา หมีควาย คางคาวหูหนูยักษ          

คางคาวดอยหลังลายขาว เพียงพอนเหลือง เพียงพอนเล็กสีนํ้าตาล คางคาวทองสีนํ้าตาลใหญ        

คางคาวทอง สี นํ้าตาลหูหนา  นากใหญขนเรียบ  คางคาวอีอาอี โอ  ชะมดแผงสันหางดํ า                 

คางคาวกินแมลงนิ้วส้ัน เสือลายเมฆ คางคาวฟนหนาซอนใหญ เสือดาว คางคาวฟนหนาซอนเล็ก  

เสือโครง โลมาเผือก คางคาวจมูกหลอดทองขาว คางคาวปกขนใต โลมากระโดด โลมาปากขวด 

คางคาวยอดกลวยปา วาฬเพชฌฆาตดํา พญากระรอกบินสีดํา กระทิง หนูไผเล็บแมมือแบน             
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พญากระรอกเหลือง  หนูขนเสี้ ยนหางยาว  กระรอกดินแกมแดง  หนูไม เล็บแม มือแบน               

กระรอกดินหลังลาย หนูขาสูง กระรอกหนากระแต กระรอกบินตีนขน หนูฟานเล็ก และหนูนํ้าดอยอางกา 
 

6. ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (Endemic) มี 6 ชนิด ไดแก คางคาวคุณกิตติ สมัน                 
หนูถํ้าคางคาวหนายักษจมูกปุม หนูขนเส้ียนเขาหินปูน และคางคาวทองสีนํ้าตาลสุราษฎร 
 

นก 
1. นกที่สูญพันธุไปจากประเทศไทย (Extinct) มี 2 ชนิด คือ นกชอนหอยใหญ และนกพงหญา 
2. นกที่อยูในสถานภาพสูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) มี 3 ชนิด ไดแก          

นกกระสาปากเหลือง นกกระเรียน และนกชอนหอยดํา 

3. นกที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered) มี 38 ชนิด ไดแก 

นกกระทุง นกแวนสีนํ้าตาล นกบูบบี้สีนํ้าตาล นกฟนฟุท นกอายงั่ว นกกระแตผีใหญ นกกระสาใหญ 

นกกระแตผีชายหาด นกยางจีน นกนางนวลแกลบแมนํ้า นกกระสาคอขาว นกนางนวบแกลบทองดํา 
นกกระสาคอขาวปากแดง นกนางนวลแกลบจีน นกกระสาคอดํา นกน็อดดี้ นกตะกราม นกเปลาแดง 
นกตะกรุม นกเปลาใหญ นกปากชอนหนาดํา นกเคาใหญสีคล้ํา นกปากกบยักษ เปดกา พญาแรง 
เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา นกกะเต็นเฮอคิวลิส แรงเทาหลังขาว นกเงือกปากยน นกแตวแลวทองดํา           

แรงสีนํ้าตาล นกเจาฟาหญิงสิรินธร ไกนวล นกปรอดแมพะ, นกปรอดแมทะ นกกระทาดงปกษใต        
นกไตไมสีสวย ไกฟาหนาเขียว และนกมุดน้ํา 

4. นกที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered) มี 69 ชนิด ไดแก นกกาน้ําใหญ  

นกเขนนอยปกดํา นกโจรสลัดเกาะคริสตมาส นกขี้เถาลายขวาง นกกระสานวล นกปรอดดําปกขาว 

นกหกใหญ นกกระสาแดง นกเคาหนาผากขาว นกกาบบัว นกเคาแดง นกกระสาดํา เปดหงส           
นกปากกบปกษใต นกชอนหอยขาว (นกกุลา) นกขุนแผนทายทอยแดง นกขุนแผนตะโพกสีนํ้าตาล 

เหยี่ยวคางคาว นกเงือกคอแดง เหยี่ยวดํา นกเงือกกรามชางปากเรียบ เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา              

นกเงือกดํา นกอินทรีปกลาย นกเงือกหัวแรด นกอินทรีหัวไหลขาว นกชนหิน นกโพระดกหลากสี 

เหยี่ยวหงอนสีนํ้าตาลทองขาว นกกระทาดงจันทบูรณ นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล ไกจุก นกหวา 

ไกฟาหางลายขวาง นกหัวขวานหัวเหลือง นกหัวขวานอกแดง นกหัวขวานดางหนาผากเหลือง นกยูง 

นกแตวแลวใหญหัวสีนํ้าเงิน นกอัญชันหางดํา นกแตวแลวยักษ (นกซุมหมู) นกทะเลขาเขียวลายจุด 
นกแตวแลวแดงมลายู นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ นกแตวแลวเขียวเขมร นกนางนวลแกลบหงอนใหญ 
นกเปลาเล็กหัวเทา นกขัตติยา นกเปลาหนาแดง นกกระจอยคอดํา นกแกวโมง นกชาปไหน                 

นกพงนาพันธุแมนจูเรีย นกจุนจูทองเทา นกสาลิกาเขียวหางสั้น นกกางเขนดงหางแดง นกเขนน้ําเงิน 
นกไตไมใหญ นกปกแพรสีมวง นกกินแมลงปากหนา นกจับแมลงอกสีนํ้าตาล นกกินแมลงหัวสีคล้ํา 
นกกินแมลงหัวแดงใหญ นกจับแมลงอกสีสม นกจูเตนลาย นกจับแมลงคอสีฟาสด นกอีกแพรดอกลาย 
นกจูเตนตีนใหญ และนกกินแมลงหูขาว 

 
 

5. นกที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) มี 82 ชนิด ไดแก นกพรานผึ้ง 
นกกาน้ําปากยาว นกเงือกหัวหงอก เปดไบขาน เปดดําหัวสีนํ้าตาล เปดดําหัวดํา เปดปากยาว               
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นกหัวขวานเขียวทองลาย นกหัวขวานใหญสีดํา นกพญาปากกวางทองแดง นกแตวแลวปาโกงกาง           

นกอินทรีหัวนวล เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว นกนางแอนทรายสีนํ้าตาล นกนางแอนหางลวด ไกฟาพญาลอ 

นกกระทาสองเดือย นกกระแตหาด นกเขนนอยคิ้วขาว นกพญาไฟเล็กคอดํา นกหัวโตมลายู                 

นกขมิ้นขาว นกปรอดสีคล้ําใตคอเหลือง นกซอมทะเลอกแดง นกกะลิงเขียดหางหนาม นกปากซอมพง 

นกชายเลนปากชอน นกกานอยแถบปกขาว นกกรีดน้ํา นกติ๊ดหัวแดง นกเปลาหางเข็มหัวปกแดง         

นกเปลือกไม นกเปลาทองขาว นกกินแมลงปาโกงกาง นกกินแมลงปาสีนํ้าตาลแดง นกเปลาขาเหลือง 

นกกินแมลงตะโพกแดง นกพิราบเขาสูง นกลุมพูแดง นกกินแมลงคอดํา นกกินแมลงหลังฟู                

นกโกโรโกโส นกเคาใหญพันธุสุมาตรา นกกะรางอกลาย นกปากกบพันธุชวา นกกะรางหางแดง           

นกกะรางแกมแดง นกแอนทองลาย นกศิวะหางสีตาล นกขุนแผนหัวดํา นกกะเต็นขาวดําใหญ              

นกมุนรกคอแดง นกกะเต็นใหญปกสีนํ้าตาล นกภูหงอนวงตาขาว นกกะเต็นสรอยคอสีนํ้าตาล            

นกภูหงอนพมา นกคอสามสี นกนิลตวาทองสีสมพันธุจีน นกจับแมลงปาโกงกาง นกกินปลีแดง            

นกอีแพรดทองเหลือง นกปากนกแกวทางสั้น นกปากนกแกวคิ้ วดํา นกแซวสวรรคหางดํา             

นกกระจิ๊ดคอสีเทา นกกระจิ๊ดคิ้วดําทองขาว นกกิ้งโครงปกลายจุด นกกินปลีหางยาวเขียว             

นกปกส้ันสีนํ้าเงิน นกเขนนอยหัวดํา นกปกแพรสีเขียว นกปลีกกลวยหูเหลืองใหญ นกกาฝากอกแดง 

นกยอดหญาหลังดํา  นกเดินดงหัวน้ํ าตาลแดง  นกกาฝากทองเหลือง  นกกระจาบอกลาย                

นกเดินดงหลังสีไพล นกเดินดงอกดํา นกกระจาบทอง นกเดินดงอกเทา และนกกระติ๊ดใหญปกลาย 
6. นกที่อยูในสถานภาพขอมูลไมเพียงพอ (Data deficient) มี 2 ชนิด คือ นกกินแมลงเด็ก

แน็น และนกจับแมลงอกเทา 
7. นกที่อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near threatened) มี59 ชนิด ไดแก                 

นกยางลายเสือ นกเงือกปากดํา นกยางไฟหัวเทา นกเงือกกรามชาง นกกก (นกกาฮัง)                 

นกยางแดงใหญ นกชอนหอยดําเหลือบ นกอินทรีหางขาว หานปาขาเทา เหยี่ยวปกแดง นกอินทรีดํา 
หานหัวลาย เปดเปยหนาเขียว นกอินทรีสีนํ้าตาล เปดแมนดาริน นกอินทรีสีนํ้าตาลใหญ เหยี่ยวภูเขา 
เปดคับแค เหยี่ยวกิ้งกาสีน้ําตาล แรงดําหิมาลัย เหยี่ยวฮอบบี้ เหยี่ยวแดง นกคุมสี นกออก นกลุมพู 
นกลุมพูขาว นกกระทาดงคอสีแสด นกอัญชันจีน นกเคาใหญพันธุเนปาล นกอีลุม นกแอนกินรัง          
นกเคาปาหลังจุด นกกระแตหัวเทา นกหัวโตปากยาว นกอีกอยตะโพกสีน้ําตาล นกแอนหางสี่เหลี่ยม 
นกปากซอมสวินโฮ นกกะเต็นนอยแถบอกดํา นกกระแตผีเล็ก นกเงือกสีนํ้าตาล นกมุนรกภูเขา          
นกนางนวลแกลบเล็ก นกเปลาหนาเหลือง นกเสือแมลงคอสีตาล นกจับแมลงคิ้วเหลือง                 
นกเปลาอกสีมวงน้ําตาล นกหัวขวานใหญสีเทา นกจับแมลงสีคล้ําหางแถบขาว นกจับแมลงสีฟาจิ๋ว  
นกหัวขวานดางทองน้ําตาลแดง นกหัวขวานหลังสีสม นกกระจาบธรรมดา นกกระติ๊ดแดง            
นกพญาไฟตะโพกสีนํ้าตาล นกปรอดหงอนหลังลาย นกปรอดโองแกมเทา นกขมิ้นหัวดําเล็ก             
นกกระจาบปกออนอกเหลือง และนกกระติ๊ดเขียว (นกไผ) 
 
 
 

สัตวเลื้อยคลาน 
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1. สัตวเลื้อยคลานชนิดที่สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) มี 1 ชนิด คือ         

จระเขปากกระทุงเหว 
2. สัตวเลื้อยคลานที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered)           

มี 7 ชนิด ไดแก เตามะเฟอง เตาหัวคอน เตาหญา เตากระอาน เตาลายตีนเปด ตะพาบมานลาย และ
จระเขนํ้าจืด 

3. สัตวเลื้อยคลานที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered) มี 5 ชนิด ไดแก            

เตาตนุ เตากระ เตาเดือย ตะพาบหัวกบ และจระเขนํ้าเค็ม 
4. สัตวเลื้อยคลานที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) มี 28 ชนิด ไดแก 

เตาหก เตาปูลู เตาจักร เตาทับทิม จิ้งเหลนเรียวลาย จิ้งเหลนดวงหางลาย ตุกแกหัวโต กิ้งกางู          

งูทองขาว งูหลามปากเปด งูลายสาบทาสาร งูลายสอหมอบุญสง งูลายสอลาวเหนือ งูลายสอสองสี        

งูดอกหมากแดง งูสายทองลายแถบ งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง งูปาลม งูเขียวตุกแก จิ้งจกนิ้วยาวมลายู 

จิ้งจกดินขางดํา ตุกแกเขาหินทราย กิ้งกาบินปกหาแถบ กิ้งกาดงคิ้วสัน กิ้งกาดงบอรเนียว               

กิ้งกาดงมลายู กิ้งกาเขาสอยดาว และกิ้งกาเขาสูง 
5. ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (Endemic) มี 29 ชนิด ไดแก ตุกแกปาดงพญาเย็น               

ตุ ก แกป า โคนนิ้ วติ ด  จิ้ ง เหลนด ว งประจวบ  จิ้ ง เหลนด ว งหางลาย  จิ้ ง เหลนด ว งชลบุ รี                 

จิ้งเหลนดวงปกธงชัย จิ้งจกนิ้วยาวกําพล จิ้งจกดินขางดํา จิ้งจกหินหางเรียว จิ้งจกหินลายประ             

จิ้งจกหินเมืองกาญจน ตุกแกไทย งูดินโคราช งูดินตรัง งูสายรุงดํา งูลายสาบทาสาร งูเขียวดงลาย             

งูลายสอหมอบุญสง งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม งูปแกวใหญ งูหางแฮมกาญจน งูหางแฮมใต            

จิ้งเหลนเรียวลาย จิ้งเหลนเรียวปกษใต จิ้งเหลนเรียวโคราช จิ้งเหลนภูเขาเล็ก จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว 

จิ้งเหลนภูเขาสีจาง และจิ้งเหลนหวยไทย 

 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 
1. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) มี              

26 ชนิด ไดแก กะทาง อึ่งกรายตาขาว อึ่งกรายขางแถบ อึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายขายาว                  
อึ่งกรายปากแคบ กบเกาะชาง กบปาพรุ กบทาสาร กบตะนาวศรี ปาดยักษ ปาดเขียวตีนดํา                
ปาดดอยอินทนนท ปาดขาลาย ปาดปาจุดขาว ปาดตะปุมมลายู ปาดตะปุมใหญ ปาดตะปุมจันทบุรี 
อึ่งอันนัม กบสังขละ กบเขาสอยดาว กบเขาทองลาย กบดอยชาง กบอกหนาม คางคกขายาว และ
คางคกตนไม 

2. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่อยูในสถานภาพชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (Endemic) มี 7 ชนิด 

ไดแก คากคกหวยไทย กบดอยชาง กบทาสาร อึ่งอางกนขีด เขียดงูดอยสุเทพ เขียดงูศุภชัย                 
และเขียดงูหัวแหลม 
 

ปลา 
1. ปลาชนิดที่สูญพันธุไปจากประเทศไทย (Extinct) มี 3 ชนิด ไดแก เสือตอ หางเหยี่ยว 

(หางไหม) และ สายยู (หวีเกศ, เกด) 
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2. ปลาที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ(Endangered) มี 29 ชนิด ไดแก ฉนากยักษ             

ฉนากจะงอยแคบ ฉนาก ฉนากเขียว เอินคางมุม เอินฝาย ซิวสมพงษ หมูอารีย ตะพัด เกด ตองลาย 
เน้ือออน สะตือ หนวดแมว ตะลุมพุก เคาดํา ตะลุมพุก ติดหิน (แค) สะนากยักษ บึก เทพา ตะโกก 

กระโห กะรังหนางอน กะทิ (กระตาย) เสือตอลายเล็ก ปกเปาขน ทรงเครื่อง (ฉลามหางแดง)           

ดาบลาว (ทองพลุ, ฝกพรา) 
3. ปลาที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) มี 155 ชนิด ไดแก ฉลามกบ

เหลือง  ฉลามหัวแหลม ฉลามหัวแหลม ฉลามตุกแก (ฉลามกบ) ฉลามมลายู ( ฉลามหิน) ฉลามเสือ 
(ฉลามทะเล) ฉลามสันทอง (ฉลามหนูเทา) ฉลามขี้เซา (ฉลามครีบขาว) ฉลามหนู (ชายกรวย) 

ฉลามปลายครีบขาว ฉลามครีบดําใหญ ฉลามตาเล็ก ฉลามครีบดาง ฉลามหัวบาตร ฉลามครีบดําเล็ก 

ฉลามหูดํา ฉลามเทา ฉลามกระโดงสูง ฉลามหนูหัวแหลม ฉลามเสือ (ตะเพียนทอง) โรนัน (กระเบน
ทองน้ํา) โรนันจุดขาว โรนัน (อีมุด) โรนันหัวใส อีมด (อีมุด, โรนันหัวจิ้งจก) โรนันยักษ กระเบนหาง

ส้ัน กระเบนน้ําจืด กระเบนหางยาว กระเบนไฟฟาสีนํ้าตาล กระเบนไฟฟา กระเบนไฟฟาอินเดีย        

กระเบนไฟฟาจุดเขม กระเบนไฟฟาจุดเล็ก กระเบนไฟฟา (ปลาเสียว) แดงนอย บา หวา (ชะอี, คําชะอี) 
แปบหางดอก พลวงถ้ํา ยี่สก(ยี่สกทอง, เอิน) ตุม ซิว กระเบนน้ําจืดขาว กระเบนราหู (กระเบนน้ําจืด

ยักษ) กระเบนจุดขาว (กระเบนมา) กระเบนน้ําจืดลาย กระเบนธง กระเบนปากแหลม (กระเบนลาย
แมลงวัน) กระเบนคางคาว กระเบนนกจุดขาว กระเบนนก กระเบนนกบั้ง กระเบนจมูกวัว กระเบนนก

รางกะแส ซิวขางขวาน หมูหางแดง หมูครีบหลังยาว หมูหางลาย กระเบนจมูกวัว (ยี่สน) คอหนาทัก 

จิ้งจกถํ้า คอตาบอด คอจารุธาณินทร ยอดจาก (มังกร) ดาบลาวสั้น หางไก แมวหูดํา คอถํ้า คอยาว 
(คองู) แขยงวัง แขยงธง แขยงหิน แมวหูยาว มะลิ (ไสตัน, กะตักขาว) ดุกบอนหางแหลม อีปุด นํ้าเงิน 

หมากผาง หลักเขียวหางดํา กางพระรวง (กระจก) ปกไก โคก (ตะเพียนน้ําเค็ม) เน้ือออน ชะโอนหิน 

โคก (คุบ) นํ้าหมึก ซิวเพชรนอย ชะโอนหิน ซิวแคระ ดวง ขาวเมา ขยุย แปบ นวลจันทร นวลจันทรนํ้า

จืด ขยุย (สามเขี้ยว) ซิวใบไผรัฐฉาน ขยุยมาเลย ขยุย จิ้มฟนจระเข กะแมะ มาน้ํา ดุกดาน 

จิ้มฟนจระเขแคระ ดุก กระทิงไฟ ดุกลําพันภูเขา กะรังจุดน้ําตาล ดุกลําพัน หมอทะเล จีด กะพงขี้เซา 

กด (ทูกัง) สรอยนกเขา กดยิ้ม (กดหัวกบ) บูนอย กดหัวลิง บูมหิดล กดโพ (กดโปะ,อุกขาว) อุก          

บูรําไพ กดหัวหิน (กดหัวโต) จาระเม็ดขาว ริวกิว (เลียวเซียว, กด) จาระเม็ดดํา บูใส หมอจําปา 

หัวตะกั่วยักษ (ชอนเข็ม) กริมแรด กระดี่มุก บูสมิธ จักรผาน (ซีกเดียว) เข็มพรุ ปกเปา เข็ม กระทุง

เหวทะเล และปกเปาน้ําจืด 
4. ปลาที่เปนปลาประจําถ่ิน (Endemic) มี 16 ชนิด ตองลาย พลวงถ้ํา หมากผาง                

ซิวสมพงษ สะนากยักษ หมูครีบยาว ซิวแคระ หมูหางลาย โจกไหม เจก โจก ทรงเครื่อง ติดหิน (แค) 
ดุกลําพันภูเขา บูใส และหวา (ชะอี, คําชะอี) 

5. ปลาที่ถูกคุกคามในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in the wild)             
มี 4ชนิด กัดปา กัดไทย และหมอจูบ (หมอตาล) 

6. ปลาที่อยูในสถานภาพขอมูลไมเพียงพอ (Data deficient) มี 33 ชนิด ไดแก ฉลามวาฬ 
(ทงกานต) ตาเหลือกยาว ตาเหลือกยาว ขยุย เข็ม มาน้ําหางยาว จิ้มฟนจระเข จิ้มฟนจระเขยักษ          
ซิวเจาฟา โจก เลียหิน แปบยาว แปบขาว แปบ ไหลบึง หลาด ติดหิน เฉลียบ (สีเสียด) ยอดมวง 
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หนวดพราหมณ โกงกาง (ติดหิน) ขานกยาง (สละ,สีเสียด) ปากคมน้ําจืด (หัวยุง) สีกรุดแตมยาว 

เห็ดโคนปากมา และขยุย 

 

6. ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (Invasive alien species) 
ชนิดพันธุตางถ่ิน (Alien species) หมายถึง ชนิดพันธุที่เกิดขึ้นในที่ที่แตกตางจากพื้นที่การ

แพรกระจายตามธรรมชาติ ชนิดพันธุตางถ่ินบางชนิดแพรระบาดจนกลายเปนรุกราน (Invasive alien 
species) หมายถึงวา ชนิดพันธุน้ันคุกคามระบบนิเวศ แหลงที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่นๆ มีหลาย
ปจจัยที่มีผลเกื้อหนุนใหชนิดพันธุตางถ่ินตั้งรกรากและรุกรานในที่สุด เปนที่ทราบกันวา อิทธิพลทาง
กายภาพและทางเคมีที่มนุษย มีตอระบบนิเวศไดเพ่ิมโอกาสใหชนิดพันธุตางถ่ิน กลายเปนชนิดพันธุ        
ที่แพรระบาดและรุกราน 

 

การรุกรานของชนิดพันธุไดรับการระบุวา เปนการคุกคามที่รายแรงตอความหลากหลาย        

ทางชีวภาพทั่วโลก เปนอันดับสองรองจากการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ในบางประเทศ
ถึงวาเปนการคุกคามที่สําคัญที่สุด ชนิดพันธุเหลานี้คุกคามระบบธรรมชาติและระบบการผลิตซึ่งมัน

แพรระบาดเขาไป ในหลายกรณีไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางส้ินเชิง เกิดการ

ครอบครองพื้นที่โดยชนิดพันธุเดียว และเกิดการสูญพันธุของชนิดพันธุพ้ืนเมือง ซึ่งมักจะสงผลใหเกิด
ปญหาสําคัญทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สุขอนามัย และสังคม ที่ตองเสียคาใชจายนับลานดอลลาร

สหรัฐและมีผลเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา 
 

การนําเขาพืชหรือสัตวจากตางประเทศ อาจเปนไปโดยอุบัติเหตุหรือโดยจงใจ พาหะที่สําคัญ
ที่สุดในการนําเขาชนิดพันธุที่รุกรานโดยไมจงใจ คือ การเดินทางและการขนสงระหวางประเทศ น่ันคอื

เกี่ยวของกับการคาขายแลกเปลี่ยน การพาณิชยและเกี่ยวกับการเดินทางและการทองเที่ยว ในขณะที่
พาหะที่สําคัญที่สุดของการนําเขาโดยจงใจเกี่ยวของกับระบบการผลิตทาง ชีวภาพ ไดแก การเกษตร 

การปาไม และการประมง 
 

เม่ือชนิดพันธุพืชหรือสัตวใดๆ ถูกนําเขาไปในสวนใดๆ ของโลก หากไมมีศัตรูตามธรรมชาติ 

ณ ที่น้ัน ประชากรของชนิดพันธุตางถ่ินก็จะเจริญเติบโตกลายเปนศัตรูพืชหรือศัตรูสัตว ดวยวิธีน้ี         

ชนิดพันธุที่ผูคนนําเขาประเทศมาโดยมิไดตั้งใจ ก็มักจะเปนวัชพืชอยูในไรนา สวนชนิดพันธุที่มีผูจงใจ
ที่นําเขามาเพื่อปลูกเปนไมประดับหรือพืชเศรษฐกิจหรือเพาะเลี้ยงในฟารม มีหลายกรณีที่เล็ดลอด

ออกจากแปลงเพาะปลูกหรือ ฟารมเพาะเลี้ยง ออกไปรุกรานแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ระบบ

นิเวศตางๆ ไมวาพื้นที่ชุมนํ้า ทุงหญา และปาไม ลวนแลวแตถูกคุกคามโดยชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน             

ซึ่งรวมถึง สัตวมีกระดูกสันหลัง วัชพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และเชื้อโรคพืช หรือเชื้อโรคสัตว              
ซึ่งอาจฆาหรือเขาแทนที่ชนิดพันธุพืชหรือสัตวพ้ืนเมืองได ชนิดพันธุตางถ่ินสามารถเขาไปอยูในพื้นที่
ใหมได 3 แนวทางหลัก คือ 

 
- การแพรกระจายเขาไปโดยความสามารถของชนิดพันธุเองเมื่อมีโอกาส  
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- การชักนําเขาไปโดยบังเอิญจากปรากฏการณทางธรรมชาติ  
- การนําพาโดยผูคนที่จงใจและมิไดจงใจ  

 

ผลกระทบตอระบบนิเวศ: ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานสามารถเปลี่ยนระดับหรือปริมาณของแสง 
และลดปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ํา, เปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของดิน,         
เพ่ิมปริมาณน้ําไหลบนพื้นผิว และการกัดเซาะหนาดิน ที่สําคัญที่สุดคือ ชนิดพันธุตางถ่ิน สามารถ

สงผลกระทบตอกระบวนการในระบบนิเวศ เชน วัฏจักรของสารอาหาร, การถายละอองเกสร,             
การทับถมหรือเกิดชั้นดินขึ้นมาใหม และการถายเทพลังงาน นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะหรือ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติ หรือสภาวะที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ เชน ความถี่,        
การแพรกระจาย และความรุนแรงของไฟปา หรือขัดขวางกระแสน้ํา 

 

ผลกระทบตอชนิดพันธุในทองถ่ิน: ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลักษณะเปนผูรุกรานจะดํารงชีวิตแบบ
แกงแยง, แทนที่หรือบริโภคส่ิงมีชีวิตในทองถ่ินหรืออาจเปนปรสิต หรือพาหะนําโรค, ลดอัตราการ

เจริญเติบโตและการอยูรอดของชนิดพันธุทองถ่ิน หรืออาจทําใหจํานวนประชากรลดลงจนถึงขั้นสูญ

พันธุ และอาจถอนรากถอนโคนหรือทําความเสียหายแกพืชในทองถ่ินดวย 
 

ผลกระทบตอความหลากหลายทางพันธุกรรม: ชนิดพันธุตางถ่ินสามารถลดความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมลงได จากการสูญเสียจํานวนประชากรที่มีลักษณะเดนทางพันธุกรรม การสูญเสียยีน 
และความซับซอนของยีน (Gene complex) และการผสมขามชนิดพันธุหรือสายพันธุระหวางชนิดพันธุ
ตางถ่ินกับชนิดพันธุพ้ืนเมือง 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากชนิดพันธุตางถ่ินที่ รุกรานจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรในวงกวางอยูตลอดเวลา เชน ในสหรัฐอเมริกา ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน
กอใหเกิดความเสียหายถึงประมาณปละ 123 พันลานเหรียญสหรัฐ และจัดวาเปนภัยสําคัญอันดับสอง

รองจากการทําลายแหลงที่อยูอาศัย ซึ่งคุกคามชนิดพันธุพ้ืนเมืองจนแทบสูญพันธุ นักนิเวศวิทยา

สรุปวาลักษณะพิเศษของการรุกรานทางชีวภาพ คือ เม่ือเกิดขึ้นและดําเนินไปแลว ความเสียหายและ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถดํารงอยูตอไป และอาจเพิ่มขึ้น ถึงแมวาไดจัดการกับตนตอของปญหาได
แลวก็ตาม 
 

ประเทศไทยไดมีการนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินทั้งพืชและสัตวมาเปนเวลานานจนลืมไปแลววา

เปนชนิดพันธุนําเขา ชนิดพันธุและพันธุกรรมตางถ่ินที่นําเขามาเพื่อการเกษตรและการประมง นับได
วาเปนหัวใจในการผลิตและพัฒนาอาหารใหกับโลกโดยรวม อาจกลาวไดวาการนําเขาชนิดพันธุตาง

ถ่ินเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงมิได แตเดิมไดถือวาชนิดพันธุและพันธุกรรมเปนสมบัติของโลกที่ประเทศตางๆ 
สามารถนําไปพัฒนาไดโดยเสรี พันธุขาวปาของหลายประเทศรวมทั้งของประเทศไทยไดถูกนําไปเก็บ
ไวที่สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) และประเทศตางๆ สามารถขอไปปรับปรุงพันธุขาวในประเทศ
ของตนได 
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การผลิตยางพารา 90 เปอรเซ็นตของโลกเปนการผลิตในประเทศไทย มาเลเซียและ 

อินโดนีเซีย ซึ่งไดมาจากเมล็ดของยางปาจากประเทศบราซิล การผลิตยาควินิน 95 เปอรเซ็นตจาก 

ตนควินิน (Cinchona calisaya) ซึ่งเปนพืชพื้นเมืองในประเทศเอกวาดอร เปรู และโบลิเวีย เปนการ
ผลิตในเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย หรือฝายอียิปต (Egyptian cotton) ซึ่งเปนฝายคุณภาพที่มี

เสนใยยาวเปนฝายพันธุที่ไดมาจากทวีปอเมริกากลาง ประเทศไทยสงมันสําปะหลังออกเปนอันดับหนึ่ง
ของโลก และสับปะรดเปนอันดับสองของโลก แตทั้งมันสําปะหลังและสับปะรดมิใชพืชชนิดพันธุทองถ่ิน
ของประเทศไทย แตมีกําเนิดในประเทศบราซิล 

 

ประเทศไทยไดนําเขาสัตวเลี้ยงพื้นบานจากตางประเทศ เชน สุนัข หมู เปดเทศ ไกอู วัว แพะ 

และแกะ สัตวเหลานี้เปนแหลงอาหารและสินคาที่สําคัญของประเทศ ปจจุบันมีการปรับปรุงพันธุและ
ไดนําพันธุกรรมใหมๆ เขามาอีกมาก ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีของการผสมพันธุ ทําใหมีการ
ส่ังนํ้าเชื้อและไขเขามาแทนการนําตัวสัตวเขาประเทศ และทําการผสมใหกับพันธุพ้ืนเมืองเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต 

 

มีการนําปลาตางถ่ินเขามามากมาย ทั้งเพ่ือการเลี้ยงเพื่อเปนอาหารและปลาสวยงาม             
กรมประมงไดทําการเพาะพันธุปลาตางถ่ินปลอยลงสูแหลงนํ้าปละมากๆ โดยเฉพาะปลานิล ปลายี่สก 

ปลาดุกยักษ ปลาเหลานี้ถูกปลอยลงแมนํ้าดวยความจงใจเพื่อเพิ่มอาหารและรายไดแกชาวประมง     
บางชนิดมีการเลี้ยงเปนกิจการขนาดใหญและในบางกรณีมีการเล็ดลอดออกสูธรรมชาติ 

 

มีการนําเขาไมดอกไมประดับคอนขางมาก บางชนิดสามารถทํารายไดเขาประเทศปละมากๆ 

เชน กุหลาบ เฟองฟา หนาวัว และไมตัดดอกอื่นๆ พืชบางชนิดนําเขามาแลวแพรกระจายสูปา โดยตรง 

เชน บัวตอง และหญาขจรจบ เปนตน 
 

มีการนําเขาพืชตางถ่ินมาเปนสมุนไพรเขามามากมาย บางชนิดกระจายเปนไมปาผสมกับไม
พ้ืนเมืองจนยากที่จะแยกออก ทั้งน้ีเน่ืองจากสมัยโบราณเมื่อมีการเดินทางไปที่ใดและพบเห็นมีการใช
พืชสมุนไพรใด หมอยาก็มักจะนําตนหรือเมล็ดเขามาปลูกเพ่ือใชรักษาคนปวย สมุนไพรพวกนี้สืบพันธุ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ตัวอยางเชน ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็กบาน เปนตน 

ในสวนสัตว และสวนพฤกษศาสตร ไดเก็บรวบรวมชนิดพันธุตางถ่ินจากตางประเทศ                 

ไวมากมาย เม่ือแหลงดั้งเดิมสูญหายไปหรือมีปญหา ก็มีการนําคืนสูถ่ินเดิมได ดังเชนประเทศไทยได
เปดกา และนกกระเรียนมาจากตางประเทศเพื่อฟนฟูประชากรใหม 

 

ชนิดพันธุตางถ่ินสวนหนึ่งไดเขามาตั้งรกรากแพรกระจายเปนชนิดพันธุรุกราน และมีการ

ปรับตัวตามธรรมชาติจนราวกับวาเปนชนิดพันธุพ้ืนเมือง ตัวอยางชนิดพันธุตางถ่ินรุกรานที่กอใหเกิด
ผลเสียตอระบบธรรมชาติและเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดแก 
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ผักตบชวา (Waterhyachinth) 
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เปนพืชน้ําซึ่งมีถ่ินดั้งเดิมอยูในทวีปอเมริกาใต แต

ไมระบาดทําความเสียหายเพราะมีศัตรูธรรมชาติหลายชนิดคอยควบคุมอยู ตามหลักฐานไดมีการนํา
ผักตบชวาเขามาในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2444 จากเกาะชวา อินโดนีเซีย ไดมีการปลูกไวที่วังสระ

ปทุมในกรุงเทพฯ แตจากการที่ขยายพันธุไดรวดเร็ว และเกิดน้ําทวมวังสระปทุม ผักตบชวาจึง

แพรกระจายไปทั่วจนกลายเปนวัชพืชน้ําที่รุนแรง และไดมีการออกพระราชบัญญัติสําหรับกําจัด

ผักตบชวา พ.ศ.2456 ขึ้นมาใช 
 

ผักเปดน้ํา (Alligatorweed) 
ผักเปดน้ํา (Alternanthera philoxeroides) เปนวัชพืชตางถ่ินที่มีแหลงกําเนิดอยูใน

อเมริกาใต ไมมีหลักฐานแนนอนวาไดแพรระบาดเขามาประเทศไทยตั้งแตเม่ือใด นอกเหนือจากผัก
เปดน้ําแลว ผักเปดชนิดใกลเคียงกันคือผักเปดบก (Alternanthera sessilis) ก็ไดระบาดเขามาถึง

ประเทศไทยเชนกัน 
 

จอก (Waterlettuce) 
จอก (Pistia stratiotes) ถือวาเปนวัชพืชน้ําที่รุนแรงอีกชนิดหนึ่งทั่วโลก ถึงแมวาจะไม

สามารถกําหนดไดอยางชัดเจนวามีกําเนิดในแถบใดของโลก เน่ืองมาจากการแพรกระจายทั่วไปในทุก
เขตรอนของโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย จอกถือไดวาเปนพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกากลาง 

 

ไมยราบยักษ (giant sensitive plant) 
วัชพืชที่เรียกวา "ไมยราบ" ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 ชนิด และทุกชนิดเปนวัชพืช

ตางถ่ินที่มีแหลงกําเนิดในอเมริกาเหนือตอนใต อเมริกากลาง และอเมริกาใตตอนเหนือทั้งส้ิน 

ไมยราบทั้งส่ีชนิดคือ ไมยราบธรรมดา (Mimosa pudica) ระบาดเขามาถึงประเทศไทยนานเทาไรแลว
ไมปรากฏ ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) และไมยราบเลื้อย (Mimosa invisa) เขามาระบาดใน

ประเทศไทย โดยการสันนิษฐานวาไดมีการนําเมล็ดเขามาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยผูนําเกษตรกร
ชาวไรยาสูบ เม่ือประมาณป พ.ศ. 2490 เพ่ือใชเปนพืชปุยสดในไรยาสูบ ที่อําเภอ แมแตง และอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม สวนไมยราบไรหนาม (Mimosa invisa inermis) ซึ่งเปนชนิดพันธุยอยของ
ไมยราบเลื้อยและไมมีหนาม ไดมีกานําเขามาปลูกเปนพืชอาหารสัตว ในชวงป พ.ศ. 2525-2530 
แตไมเปนที่รูแนนอนวาผูใดนําเขามาจากที่ใด ไมถือวาเปนชนิดพันธุที่รุกราน เฉพาะไมยราบยักษและ
ไมยราบเลื้อยเทานั้น ที่ถือไดวาเปนชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน (invasive alien species) ที่รุนแรงใน
ประเทศไทย วัชพืชทั้งสองชนิดนี้มีเขตแพรกระจายกอนนําเขามาสูประเทศไทยอยูแลวในมาเลเซีย 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
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ผกากรอง (Lantana) 
ผกากรอง (Lantana camera) เปนพืชพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก แตไดแพรระบาด

ไปทั่วโลกจนกลายเปนวัชพืชบุกรุกรุนแรงในหลายประเทศ เชน ฮาวาย ออสเตรเลีย และอินเดีย 

สําหรับในประเทศไทย มีการปลูกผกากรองบางสายพันธุเปนไมประดับ สวนสายพันธุที่เปนวัชพืชบุก
รุกสามารถพบไดประปรายทั่วประเทศ ตามชายปาและที่รกรางวางเปลา แตไมรุนแรงเชนที่พบใน

ประเทศอื่นๆ 
 

สาบเสือ (Siamweed) 
สาบเสือ (Chromolaena odorata) เปนวัชพืชที่มีถ่ินกําเนิดอยูในอเมริกากลาง มีเขต

แพรกระจายตั้งแตทางตอนใตของฟลอริดาจนถึงพ้ืนที่ตอนเหนือของอารเจนตินา ระบาดไปทั่วเขตรอน
ของโลกทุกทวีป ยกเวนการระบาดเขาไปในทวีปออสเตรเลียซึ่งเพ่ิงจะพบเพียงเล็กนอยในชวงเวลา

ภายใน 10 ปที่ผานมา ตามหลักฐานสาบเสือระบาดเขามาในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ               
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในชวงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2457-2461)             
โดยสันนิษฐานวาเมล็ดติดปะปนมากับน้ําอับเฉาของเรือสินคาจากหมูเกาะเวสตอินดีส ที่มาแวะเทียบ
ทาที่สิงคโปร แลวแพรกระจายเขามาสูมาเลเซีย สวนหลักฐานอื่นระบุวาไดมีการปลูกสาบเสือใน

แควนเบงกอล แถบนอกเมืองกัลกัตตา ตั้งแตป พ.ศ. 2425 และเมล็ดไดแพรกระจายเขาสูอัสสัม พมา 

แหลมมาลายู และเกาะสุมาตรา จนถึงกับมีการกําหนดวาสาบเสือแพรกระจายอยูในบริเวณดังกลาวซึ่ง
รวมถึงภาคใตของประเทศไทยดวยมาตั้งแตกอนป พ.ศ.2483 สวนการระบาดในพื้นที่อื่นรวมถึงภาค
อื่นของประเทศไทยเปนการระบาดหลังป พ.ศ. 2483 ซึ่งรวมถึงการระบาดในแถบประเทศ                 

ฝงตะวันตกของแอฟริกา เชน ไนจีเรีย ดวย 
 

สาบหมา (crofton weed หรือ pamakani) 
สาบหมา (Ageratina adenophorum) เปนวัชพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีป

อเมริกากลาง ไมมีหลักฐานปรากฏวาระบาดเขามาถึงประเทศไทยตั้งแตเม่ือไร แตที่แนนอนก็คือ สาบ
หมาระบาดเขามาจากพมาและตอนใตของประเทศจีนถึงประเทศไทยในชวงเวลาไมเกิน 30 ปที่ผาน
มา โดยจะพบวาระบาดในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 500-600 เมตร ขึ้นไป ซึ่งจะเปนระดับ

เดียวกันที่สาบเสือจะไมสามารถเจริญไดดี ถาระดับพื้นที่สูงไปกวานั้น สาบหมาระบาดเฉพาะในพื้นที่ที่
สูงจากระดับน้ําทะเลจะไมพบในพื้นที่ราบ การระบาดพบมากในพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือของประเทศ

ไทย เชน บริเวณยอดดอยสุเทพ ดอยปุย ดอยอางขาง และดอยอินทนนท เปนตน 
 

เพลี้ยไฟไทรคิวบา (Cuban laurel thrips) 
เพลี้ยไฟไทรคิวบา (Gainaikothrips ficorum) (Homoptera : Phlaeothripidae) 

ทําลายตนไทรหลายชนิด ระบาดจากประเทศคิวบามาถึงประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2510 
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แมลงหวี่ขาวขดลวด (Spiraling whitefly) 
แมลงหวี่ขาวขดลวด (Aleurodicus dispersus) (Homoptera:Aleyrodidae) ซึ่งเปนศัตรูพืช

ไรและไมผลหลายชนิดระบาดจากทวีปอเมริกากลาง มาถึงประเทศไทย เม่ือประมาณ พ.ศ.2524 
 

เพลี้ยไกฟากระถิน (Leucaena psyllid) 
เพลี้ยไกฟากระถิน (Heteropsylla cubana) (Homoptera: Psyllidae) ซึ่งเปนศัตรู

สําคัญของตนกระถิน ระบาดเขามาจากทวีปอเมริกากลางและเม็กซิโก เขามาถึงประเทศไทยเมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ. 2529 ในพื้นที่ปลูกกระถินบริเวณ จังหวัดสระแกว และพบการระบาดทําลายตน

กระถินในกรุงเทพฯ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2529 และเมื่อถึงกลางป พ.ศ. 2530 
เพลี้ยไกฟากระถินชนิดนี้ระบาดครอบคลุมทําลายตนกระถินทุกตนในประเทศไทย 

 

หอยทากยักษแอฟริกา (giant African snail) 
หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica) (Stylommatophora : Achatinidae) มีถ่ิน

กําเนิดอยูในทางฝงตะวันออกของแอฟริกา ระบาดถึงเกาะมาดากัสการประมาณป พ.ศ. 2343             
ถึงกัลกัตตาเมื่อป พ.ศ. 2390 ศรีลังกาเมื่อป พ.ศ. 2443 มาเลเซียเมื่อป พ.ศ. 2454 และจาก 

มาเลเซียเขามาถึงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2481 ทางภาคใต และระบาดถึงกรุงเทพฯ เม่ือป พ.ศ. 

2500 และระบาดทั่วประเทศในป พ.ศ. 2515 
 

หอยเชอรรี่ (Golden apple snail) 
หอยเชอรรี่ (Pomacea canaliculata) (Mesogastropoda:Pilidae) มีถ่ินกําเนิดอยูใน

ทวีปอเมริกาใต ไดมีการนํามาจากอารเจนตินาเขามาในไตหวัน ระหวางป พ.ศ. 2522-2532            
จากไตหวันนําเขาไปญี่ปุน เม่ือ พ.ศ. 2524 เพ่ือการเพาะเลี้ยงเปนอาหารสดและอาหารกระปอง

สําหรับผูบริโภค แตปจจุบันไมมีคุณคาทางการคาทั้งในไตหวันและญี่ปุนจึงเลิกไป จึงกลายเปน           
"ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน" อยูในประเทศทั้งสอง ตอจากนั้นไดมีการนําหอยเชอรรี่เขาไปเมืองกวาง

เจา มณฑลกวางตุง ประเทศจีน เขาสูแผนดินใหญป พ.ศ. 2528 และมีการเพาะเลี้ยงในประเทศ

เกาหลีในป พ.ศ.2529 ในแควน ซาราวัก ประเทศมาเลเซียในป พ.ศ. 2530 และในกรุงเทพฯ เม่ือป 

พ.ศ. 2533 ดวยความตั้งใจเพื่อการเพาะเลี้ยงเปนอาหาร แตตอมาพบวาไมคุมคาจึงจําเปนตองเลิก
กิจการ และไดปลอยหอยเชอรรี่ใหแพรกระจายตามยถากรรมตามธรรมชาติ จนเปนชนิดพันธุบุกรุกที่
ทําความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวงใหแกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในนาขาว 
 

ประเทศไทยไดตระหนักถึงโทษของชนิดพันธุตางถ่ินมาเปนเวลาชานานแลว และมีกฎหมายที่
เกี่ยวกับการควบคุมปองกันชนิดพันธุตางถ่ิน ไดแก 

- พระราชบัญญัติกําจัดผักตบชวา พ.ศ. 2466 
- พระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ.2495 (ถูกยกเลิกในป พ.ศ. 2507) 
- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
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- พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2532 
- พระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2499 

 

นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย ซึ่งมีเจตนารมณในการปองกันและ
กําจัดชนิดพันธุตางถ่ินที่อาจเปนภัยคุกคามชนิดพันธุพ้ืนเมือง หรืออาจเปนพาหะโรคที่อาจจะเขามา
ทําลายชนิดพันธุพ้ืนเมืองซึ่งอาจทําใหเกิดการสูญพันธุรวมทั้งอาจจะเปนภัยอันตรายโดยตรงตอผูคน 

 

การดําเนินงานดานการควบคุมและปองกัน มีการตั้งดานตรวจพืช สําหรับตรวจ               

ส่ิงตองหามและสิ่งจํากัดที่จะนําเขาหรือนําผาน การนําเขา-สงออกพืชระหวางประเทศจะตองมีหนังสือ
รับรองการปราศจากโรค และศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 เพ่ือปองกันไมให

ศัตรูพืชหรือพืชที่อาจเปนพาหะนําโรคแมลง ศัตรูพืช หรือเชื้อโรคพืชเขามาระบาดทําความเสียหาย         

ตอการเกษตรและระบบนิเวศในประเทศไทย 
 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) จะตองมีใบอนุญาตการนําเขา-สงออก ชนิดพันธุพืช                

สัตวปา ตามบัญชี CITES เชนเดียวกัน พรอมกันนี้ประเทศไทยมีคณะกรรมการกลางวาดวยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพตั้งแตป พ.ศ. 2535 ซึ่งไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สําหรับการทดลองทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี: ระดับหองปฏิบัติการ พ.ศ. 2537 และแนวทาง: 
ระดับภาคสนาม พ.ศ. 2537 ซึ่งชวยใหมีการควบคุมความเสี่ยงกันเกิดจากการนําเขา และปลอย

ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) 
 

ประเทศไทยไดดําเนินการควบคุมและกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินโดยชีววิธี (Biological 
control) ซึ่งหมายถึง การควบคุมศัตรูพืชไมวาจะเปนแมลงศัตรูพืชหรือศัตรูสัตว โดยการใชตัวห้ํา 
(Predators) ตัวเบียน (Parasites หรือ Parasitoids) หรือเชื้อโรค (Pathogens) โดยการเลียนแบบ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับสมดุลทางธรรมชาติ (Natural equilibrium) การควบคุมโดยชีววิธี
สามารถนํามาใชไดสําหรับการควบคุมชนิดพันธุตางๆ ที่เปนศัตรูพืช (Pets) ที่กอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งทางระบบนิเวศ ทางการเกษตร ทางการแพทย และสาธารณสุขซึ่งดําเนินการโดยศูนยวิจัยควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ (National Biological Control Research Center - NBCRC) ที่ตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 และเริ่มดําเนินการเปนรูปแบบตั้งแตป 2518 
 

การปองกันการนําเขาเปนมาตรการที่สําคัญที่สุด ในการจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน 

เน่ืองจากการกําจัดและการควบคุมลวนใชทรัพยากรส้ินเปลืองทั้งส้ิน ดังน้ัน ยังมีความจําเปนที่

ประเทศไทยจะตองดําเนินการอีกมากเพื่อปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินในอนาคต 
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7. แนวทางการปองกันแกไขปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การคาพืชปา สัตวปา และผลิตภัณฑจากสัตวปาระหวางประเทศ (ประเภทถูกกฎหมาย) 
 

ในแตละปปริมาณและมูลคาการคาพืชปา สัตวปา และผลิตภัณฑจากสัตวปาทั่วโลก              

มีจํานวนมากมายมหาศาล ในจํานวนนี้ไดสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมกับจํานวนสัตวปาและ           

พืชปาหลายชนิดที่อยูในธรรมชาติทั่วโลก น่ันคือ บางชนิดใกลสูญพันธุ บางชนิดหายาก บางชนิด            

ถูกคุกคามอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวนประชากรในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว อันที่จริงพืชปา             

และสัตวปาเปนของมีคาที่ไมอาจหาสิ่งใดมาทดแทนในระบบธรรมชาติของโลก และควรคุมครองไว

เพ่ือประโยชนของคนในรุนปจจุบันและคนรุนตอไป เราควรตระหนักถึงคุณคาของสัตวปาและพืชปาใน
ดานสุนทรียภาพ วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การพักผอนหยอนใจและเศรษฐกิจ และยอมรับวาความ

รวมมือระหวางประเทศเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง สําหรับการคุมครองพืชปาและสัตวปาบางชนิดไมให          

สูญพันธุไปจากโลกนี้ 
 

ในปพ.ศ.2515 ประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพระหวางประเทศเพื่ออนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources) จึงไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือเสนอและพิจารณาแนวทางในการควบคุมสัตวปาและพืชปา
ระหวางประเทศ และรางอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะ

สูญพันธุ ในป 2516 อนุสัญญาดังกลาวมีชื่อวา Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora. ซึ่งเรียกส้ันๆ วา อนุสัญญาไซเตส (CITES) และมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 เปนตนมา อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษทรัพยากรชีวภาพพืช
ปาและสัตวปาทั่วโลกมิใหถูกทําลายจนสูญพันธุ หรือถูกคุกคามจนตกอยูในภาวะใกลสูญพันธุจาก

การคาระหวางประเทศ โดยใชวิธีควบคุมการนําเขา (Import) สงออก (Export) และสงผาน (Transit) 
สินคาเหลานั้น ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นับเปนอนุสัญญาฉบับเดียวที่ประสานประโยชน

ระหวางการอนุรักษกับการคา 
 

อนุสัญญาไซเตส แบงชนิดสัตวปาและพืชปาที่ถูกควบคุมการคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 

บัญชีหมายเลข 1 บัญชีหมายเลข 2 และ บัญชีหมายเลข 3 
 

บัญชีหมายเลข 1 เปนบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปาและพืชปาที่ตกอยูในภาวะอันตรายใกล
สุญพันธุ จึงหามคาโดยเด็ดขาด ยกเวนบางชนิดที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือเพื่อประโยชนใน

การศึกษา วิจัย และเพาะพันธุทางวิชาการ ซึ่งกระทําโดยสถาบันที่เชื่อถือได 
 

บัญชีหมายเลข 2 เปนบัญชีรายชื่อชนิดพืชปาและสัตวปาที่ยังมีปริมาณมาก                 

ในธรรมชาติ แตตองควบคุมการคาเพื่อมิใหเกินปริมาณการผลิตจนอาจเปนเหตุใหสัตวปาหรือพืชปา
น้ันๆ ตกอยูในภาวะอันตราย หรือใกลสูญพันธุ ประเทศเจาของทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ ที่อยูในบัญชี
หมายเลข 2 จะตองมีแผนการจัดการที่ดี เพ่ือควบคุมปริมาณทรัพยากรชีวภาพใหคงอยูอยาสม่ําเสมอ
ตลอดไป จึงจะไดรับการอนุญาตใหสงออกอยางเสรี 
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บัญชีหมายเลข 3 เปนบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา พืชปา ที่สมาชิกอนุสัญญาไซเตส           

อันเปนประเทศถิ่นกําเนิด (Country of origin) ประกาศใหเปนสัตวปา พืชปาหวงหาม หรือคุมครอง

เฉพาะภายในประเทศของตน ก็เปนภาระของสมาชิกอื่นๆ ที่จะตองใหความรวมมือดูแลการนําเขา 
เพ่ือปองกันการลักลอบสงออกจากประเทศนั้นๆ 

 

ปจจุบันอนุสัญญาไซเตสมีสมาชิก 155 ประเทศ (ณ เดือนตุลาคม 2544) ประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา CITES เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2526 โดยเปนสมาชิกลําดับที่ 78               
การดําเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญา CITES ในประเทศไทยไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปน 3

หนวยงานหลักซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก 
1. กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบเรื่อง พืชปา (Flora) 
2. กรมปาไม รับผิดชอบเรื่องสัตวปา และผลิตภัณฑจากสัตวปา (Fauna) 
3. กรมประมง รับผิดชอบเรื่อง ปลา และสัตวนํ้า (Fauna) 

 

การคาพืชปาระหวางประเทศ 
กรมวิชาการเกษตร ไดมอบหมายใหสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ปฏิบัติงาน

รับผิดชอบในสวนของพืชปาตามอนุสัญญาไซเตส โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.

2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ในการจัดการ ควบคุม กํากับ 

ดูแล การคาพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ โดยเฉพาะการคาระหวางประเทศ (International Trade) 
อนุสัญญา CITES ไดสรางระบบเครือขายไวทั่วโลกเพื่อควบคุมการคาพืชปา และ

ผลิตภัณฑจากพืชปา ภายใตเง่ือนไขของกฎหมายของแตละประเทศที่เปนภาคี พืชปาของโลกที่ควบคุม
โดยอนุสัญญาไซเตส แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

 

ประเภทแรก พืชปาที่ใกลสูญพันธุของโลก (The most endangered species) อยูใน
บัญชีแนบทายอนุสัญญาหมายเลข 1 หมายถึง เปนชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุ จึงหามทําการคาโดย
เด็ดขาด ยกเวนเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ ขยายพันธุเทียม ซึ่งจะตองไดรับความยินยอมจาก
ประเทศที่จะนําเขาเสียกอน ประเทศที่สงออกจึงจะออกใบอนุญาตสงออกได ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความอยู
รอดของชนิดพันธุน้ันๆ ตัวอยางพืชปาของไทยในบัญชีน้ี เชน กลวยไมสกุลรองเทานารี ฟามุย เอื้อง

ปากนกแกว เปนตน  
 

ประเภทที่สอง พืชปาชนิดอื่นที่อยูในสถานะอันตราย (Other species at serious 
risk) อยูในบัญชีแนบทายอนุสัญญาหมายเลข 2 เปนชนิดพันธุที่ยังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุ                
จึงยังอนุญาตใหคาไดแตตองมีการควบคุมไมใหเกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว

จนถึงจุดใกลสูญพันธุ โดยประเทศที่จะสงออกตองออกหนังสืออนุญาตสงออกกํากับให และรับรองวา
การสงออกแตละครั้งจะไมกระทบกระเทือนตอการดํารงอยูของชนิดพันธุน้ันๆ ในธรรมชาติ                 

บัญชีแนบทายอนุสัญญาหมายเลข 3 เปนชนิดพันธุที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายขอบประเทศใด
ประเทศหนึ่ง แลวขอความรวมมือจากประเทศภาคีใหชวยดูแลการนําเขา กลาวคือ จะตองมีหนังสือ
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รับรองการสงออกจากประเทศถิ่นกําเนิด ตัวอยางพืชปาไทยที่ควบคุมโดยอนุสัญญาไซเตส หรืออยูใน
บัญชีแนบทายอนุสัญญา ไดแก ปรงทุกชนิด หมอขาวหมอแกงลิงทุกชนิด เอื้องปากนกแกว กลวยไม

สกุลรองเทานารีทุกชนิด ฟามุย เปนตน 
 

ลักษณะการคาพืชปา เชน ขายราก/ ไรโซม ขายเนื้อไม ขายเปลือกไม ใบ ตน หรือ

สกัดน้ํามัน/เรซิน เปนตน วัตถุประสงคการคาพืชปา เชน เพ่ือเปนสมุนไพร เปนเครื่องหอม               

เปนเครื่องเสริมสวย เปนไมซุง เปนพืชสวน เปนอาหาร เปนยาฆาแมลง เปนเครื่องดื่มบํารุงกําลัง     

เปนเครื่องประดับ เปนตน 
 

เม่ือป 2534 คณะกรรมาธิการอนุสัญญา CITES ไดมีมติใหประเทศภาคีอนุสัญญา 
CITES งดทําการคาซึ่งชนิดพันธุพืชและสัตวภายใตอนุสัญญา CITES กับประเทศไทย โดยใหเหตุผล
กลาวหาประเทศไทยวา ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับภายใตพันธกรณีที่ไดใหสัตยาบันไว กลาวคือ 
ประเทศไทยไมมีกฎหมายภายในมารองรับการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา และยังเปนแหลงสําคัญใน

การลักลอบซื้อขายสิ่งมีชีวิตที่ผิดกฎหมายทั้งพืชและสัตวที่ใกลสูญพันธุ ทําใหความพยายามของ

ประเทศภาคีอื่นๆ ที่จะพิทักษคุมครองสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุไมเปนผลสําเร็จเทาที่ควร             
จากมติดังกลาวทําใหประเทศไทยไดรับความเสียหายทั้งทางดานเศรษฐกิจและชื่อเสียง รวมทั้งความ
เชื่อถือของนานาประเทศตอประเทศไทยลดลงไปดวย ในป 2535 จึงไดมีการจัดทําราง

พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยผนวกเขากับพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 และมี

การแกไขเพ่ิมเติมจนผานเปนกฎหมายใหมเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2535 จึงไดมีการยกเลิกมาตรการ
งดทําการคาตอประเทศไทยตั้งแตน้ันมา 

 

สรุปวา ในประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษพืชปาที่

ใกลจะสูญพันธุ โดยเฉพาะชนิดที่มีแหลงกําเนิดในประเทศไทย  
 

การคาพืชปาในประเทศไทย 
การคาพืชปาสวนใหญจะเปนพืชที่จัดอยูในวงศกลวยไม พืชวงศปรง พืชวงศกระบองเพชร 

หมอขาวหมอแกงลิง พืชวงศกระบองเพชร เฟนลูกไกทอง เฟนตน รากระยอม ไมกฤษณา เปนตน

กลวยไมปาทุกชนิดนอกจากจะจัดเปนของปาหวงหามตามพระรากฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม 
พ.ศ. 2530 ซึ่งหามคาขายทุกจํานวนและหามครอบครองเกิน 20 ตนแลว ยังจัดเปน"พืชอนุรักษ" 
ตามพระราชบัญญัติพันธุพืชใหม ดังน้ัน กลวยไมพันธุแททุกชนิดไมวาจะเก็บออกมาจากปา           

หรือเพาะเลี้ยงขึ้นเอง หามนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร ยกเวนแตไดรับหนังสืออนุญาต
จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือหนังสืออนุญาตไซเตส 

 

ปญหาการลักลอบนํากลวยไมปาออกจากแหลงตามธรรมชาติเพ่ือจําหนาย หรือทําการคา
ทั้งในระดับทองถ่ินภายในประเทศ และรวบรวมโดยพอคาเพื่อการลักลอบสงออกไปยังตางประเทศนั้น 

ถือไดวา เปนการลดจํานวนประชากรของกลวยไมในธรรมชาติโดยตรง จนถึงปจจุบันนี้การคากลวยไม



 

เอกสารนี้เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 2500106 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

- 87 - 

ของประเทศไทยยังพบวา เปนปริมาณมากจนนาตกใจ ถาหากเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโต

โดยธรรมชาติของกลวยไมที่เปนไปคอนขางชามาก และขอจํากัดเฉพาะแหลงที่ขึ้นอาศัยไดแลว              

อาจกลาวไดวา บางชนิดกําลังจะสูญพันธุในอนาคตอันใกลน้ี 
 

จากตัวเลขที่ผานมาสถิติการสงออกตนกลวยไมปาตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึงป พ.ศ. 2540 
มีตนกลวยไมปาที่สงไปจําหนายในตางประเทศจํานวนถึง 2.4 ลานตน และจากที่มีการดําเนินคดี

จับกุมลักลอบทําการคากลวยไมปา ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร กทม. ของกรมปาไมตั้งแตป พ.ศ.2540 
ถึง พ.ศ.2544 (กันยายน) จํานวน 89 ครั้ง พบกลวยไมปามีจํานวนมากถึง 187,609 ตน ในกรณี

สงออกตนกลวยไม จะตองแจงแหลงที่มาที่ถูกตองตามกฎหมาย และตนกลวยไมจะตองมีสภาพมาจาก
การขยายพันธุเทียมเทานั้น กลวยไมปาทุกชนิดหามสงออก 
 

การคาขายระหวางประเทศของพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุน้ัน นอกจากจะตองอยูภายใต

เงื่อนไข กติกา และบทบัญญัติของอนุสัญญา CITES แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในของ            

แตละประเทศดวย ซึ่งนับวันจะมีการเขมงวดกวดขันมากยิ่งขึ้น บางประเทศมีบทลงโทษที่รุนแรง 
นักทองเที่ยวหรือผูประกอบการ หรือผูดําเนินการคา ควรตองระวังและศึกษาทําความเขาใจกฎหมาย

ใหชัดเจนกอนจะดําเนินการใดๆ มิฉะนั้นจะถูกดําเนินคดีโดยไมรูตัว ในประเทศไทยการทําการคาพืช
ปาที่ใกลจะสูญพันธุ โดยเฉพาะการสงออกกลวยไมที่เก็บมาจากปาไมสามารถกระทําไดในปจจุบัน 
ยกเวนกลวยไมที่ไดจากการขยายพันธุเทียมเทานั้นที่สามารถสงออกได สําหรับกลวยไมพันธุลูกผสม
ทุกชนิดในประเทศไทยไมถือวาเปนพืชอนุรักษตามกฎหมาย สามารถสงออกไดโดยเสรี แตก็ควรพึง

ระวังไว เพราะประเทศปลายทางสวนใหญยังถือวาเปนพืชที่ควบคุมตามกฎหมายนําเขาอยู ดังน้ัน

ผูประกอบการจึงสามารถมาขอรับเอกสารรับรองการสงออกพืชลูกผสมได ณ กรมวิชาการเกษตร          

โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษ 
 

ปญหาการลักลอบทําการคาพืชปาโดยเฉพาะพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ทั้งที่โดยความตั้งใจ
หรือเจตนา และโดยความรูเทาไมถึงการณ ปจจุบันพบวายังมีอยูอยางตอเนื่องและตลอดเวลา            
การคาพืชปาเหลานี้มีผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอประชากรพืชปาในธรรมชาติ บางชนิดลดลง
อยางนาใจหาย บางชนิดหายากยิ่งขึ้นในปจจุบัน การบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเปนเพียงสวนหนึ่ง

เทานั้นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมิใหสูญพันธุ การสรางจิตสํานึกของคนไทยใหมี

จิตสํานึกในการอนุรักษแบบยั่งยืน มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันและเปนหนาที่ของทุกคน           
การสื่อขาวสารและขอมูลที่ถูกตอง ทางดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ทั้งดานบวกและดานลบนั้นจําเปนมาก และทุกคนที่รับรูในเรื่องนี้สามารถชวยกันแพรกระจายขาวสาร
ดังกลาวไปไดโดยไมมีขอจํากัด โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ อนุรักษพืชปา สัตวปาโดยเฉพาะชนิดที่ใกล
จะสูญพันธุหรือถูกคุกคามจนอาจเปนเหตุใหสุญพันธุในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนแหงมวลมนุษยชาติ
ของชนรุนนี้และอนุชนรุนตอไป 
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