
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน หายนะของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 ประเทศไทยศูนย์รวมความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุที่ย่ิงใหญ่ไม่แพ้ใคร แต่อาจจะต้อง

สูญเสียชนิดพันธ์ุพ้ืนเมืองในระบบนิเวศไป หากมีการรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน หรือ เอเลี่ยนสปีชีส์ 

(alien species) 

 ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในถ่ินใดถิ่นหน่ึง แต่ถูกนําเข้ามาจากถิ่น

อ่ืน ซึ่งอาจจะสามารถดํารงชีวิตอยู่และสืบพันธ์ุได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัย

แวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธ์ุน้ันๆ ดังน้ัน จึงไม่ใช่ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นทุกชนิดที่จะสร้างความ
เสียหายให้แก่ระบบนิเวศและชนิดพันธ์ุท้องถิ่น แต่ต้องเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีความสามารถในการ

ดํารงชีวิต ต้ังถิ่นฐาน และสืบพันธ์ุแพร่กระจายในธรรมชาติได้ จนกลายเป็นชนิดพันธ์ุเด่นใน

สิ่งแวดล้อมใหม่ หรือที่เรียกว่า ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน (Invasive alien species) 

  

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา vcharkarn.com 

หลายประเทศท่ัวโลกต่างประสบปัญหาการรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถ่ินหลายชนิด เช่น ปลาซัคเกอร์ หอยเชอ

รี่ ผักตบชวา กกธูปฤาษี เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าชนิดพันธุ์ต่างถ่ินเหล่านี้เข้ามาแพร่ระบาดในระบบ
นิเวศของเราได้อย่างไร  

การนําเข้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นโดยมนุษย์ ถือเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหน่ึง แต่การนําเข้ามาเพ่ือ

หวังผลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร เป็นการนําเข้าพืชสายพันธ์ุดีจาก

ต่างประเทศ ซึ่งเราอาจจะเห็นกันจนชินตาและไม่คิดว่าเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่น คือ มะเขือเทศ แค-รอท 

เป็นต้น การใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้านความสวยงาม เป็นการนําเข้ามาเพ่ือเป็นสัตว์เลี้ยง ไม้

ดอกไม้ประดับ หรือสัตว์ในสวนสัตว์ นอกจากน้ียังมีการนําเข้ามาเพ่ือการทดลอง เช่น หนูทดลอง เป็น

ต้น  

หรือบางคร้ังอาจจะเกิดจากการนําเข้ามาโดยไม่ต้ังใจของมนุษย์ เช่น การติดมากับนํ้าอับเฉา

เรือ เช่น หอยกะพงเทศ การติดมากับเสื้อผ้า รองเท้าของคนที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือมากับ
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เหตุใดชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานจึงเป็นหายนะ? 
ไม่ใช่ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นทุกชนิดที่จะเป็น

หายนะของความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ชนิดที่

เจริญเติบโต ต้ังรกราก สืบพันธ์ุและแพร่กระจาย

พันธ์ุได้ จึงจะเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และ

ร้ายแรง      

ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานเป็นภัยร้ายแรงที่

คุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับ

สองรองจากการทําลายแหล่งที่อ ยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่รุกรานบางชนิดเคยก่อ

ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข และหลายชนิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยสิ้นเชิง 

จอกหูหนูยกัษ ์

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ  ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานสามารถเปลี่ยนระดับ หรือ

ปริมาณของแสงและลดปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ํา เปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทาง

เคมีของดิน เพ่ิมปริมาณนํ้าไหลบนพ้ืนผิว และการกัดเซาะหน้าดิน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการในระบบนิเวศ เช่น วัฏจักรของสารอาหาร การถ่ายละอองเกสร เป็นต้น  
ผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ในท้องถ่ิน ด้วยการแก่งแย่ง แทนที่ หรือบริโภคส่ิงมีชีวิตในท้องถิ่น 

หรืออาจเป็นปรสิต พาหะนําโรค ทําให้ชนิดพันธ์ุท้องถ่ินลดอัตราการเจริญเติบโตและลดจํานวน

ประชากรลงจนถึงข้ันสูญพันธ์ุ 

หน้า 2 ของ  5 

 

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม เน่ืองจากชนิดพันธ์ุต่างถิ่นทําให้จํานวน

ประชากรท้องถ่ินที่มีลักษณะเด่นทางพันธุกรรมต้องลด

จํานวนลง หรือเกิดการผสมข้ามสายพันธ์ุ 

หอยกะพงเทศ เกาะปกคลุมพื้นท่ีอาศยัของสตัวอ่ื์น และ
เกาะตามอปกรณ์การทาํประมง 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ก่อให้เกิดความ

เสียหายประมาณปีละ 123 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

บางครั้งอาจไปทําลายอุปกรณ์ในการทําประมงทําให้



นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านสังคม สุขอนามัย โดยการเป็นพาหะนําโรค

มาสู่มนุษย์ สัตว์และพืช 

  

100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานระดับโลก 

 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (International Union of Conservation or Nature 

and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ได้จัดอันดับชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน

ที่รุกรานรุนแรงของโลกไว้ 100 ชนิด ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเกษตร และมนุษย์ แบ่งเป็นสัตว์ 56 ชนิด พืช 36 ชนิด และจุลินทรีย์ 8 ชนิด 

 

 

 

สัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นอันดับต้นๆ และมีการระบาดใน

ประเทศไทย เช่น เต่าญี่ปุ่น (Trachemys scripta) ระบาดใน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และชานเมือง เพราะเมื่อเต่าพวกน้ีโตแล้วก็ไม่

น่ารัก ผู้เลี้ยงจึงปล่อยตามแหล่งนํ้าต่างๆ เต่าพวกนี้มีความอดทน

สูงมาก สามารถอยู่ได้แม้ในนํ้าเน่า มีนิสัยชอบขุดไข่เต่าอ่ืนกิน หอย

เชอรี่ (Pomacea canaliculata) ปัจจุบันยังมีการระบาดของ

หอยชนิดน้ีอยู่ สร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวในนา ยุงลาย 

(Aedes albopictus) จากทวีปเอเชีย ไประบาดในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยติดไปกับ

ยางเก่าที่ส่งออกไป 
ด้านพืชต่างถิ่นที่ รุ กรานรุนแรง  เ ช่น  ผักตบชวา 

(Eichhornia crassipes), ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra), 

สาบเสือ (Chromolaena odorata) ซึ่งล้วนเป็นชนิดที่มีการ

ระบาดหนักในประเทศไทยท้ังสิ้น 

ส่วนจุลินทรีย์ต่างถิ่นน้ัน ส่วนใหญ่เป็นเช้ือราที่ก่อให้เกิด

โรค เช่น โรคราของกุ้ง (Aphanomyces astaci) เกิดกับกุ้งทาง

ยุโรป โรคราของกบ (Batrachochytrium dendrobatidis) 

เป็นราในน้ําจืด เกิดกับพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้าทุกชนิด ต้ังแต่ระยะวางไข่ ไปจนถึงตัวเต็มวัย ระบาด

ง่าย เพราะสปอร์ราสามารถติดไปกับพาหะที่เดินทางจากแหล่งนํ้าหน่ึงไปยังอีกแหล่งนํ้าหน่ึงได้ พบ

ครั้งแรกที่ประเทศปานามา  
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ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานในประเทศไทย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธ์ุต่างถ่ินอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด และจะยิ่งเพ่ิมจํานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ จากการนําเข้ามาเพ่ือประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งชนิดพันธ์ุต่างถิ่นบางชนิดที่สามารถเล็ดลอด

ออกมาสู่ธรรมชาติได้ และทําให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับระบบนิเวศของไทย อีกทั้งยังหา

แนวทางการจัดการไม่ได้ คือ ปลาเทศบาล หรือ ปลาซัคเกอร์/ปลากดเกราะ 

ปลาซัคเกอร์สามารถพบได้ในแม่นํ้าลําคลองในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย จากการวิจัยพบว่า

ปลาซัคเกอร์มีความทนทานต่อสภาพแหล่งนํ้าทุกรูปแบบ ทั้งนํ้าที่มีคุณภาพตํ่า มีธาตุอาหารสูง หรือใน

บริเวณที่มีนํ้าเช่ียว และเน่ืองจากปลาซัคเกอร์มีขนาดใหญ่จึงสามารถแย่งพ้ืนที่อยู่อาศัยและแย่ง
อาหารของปลาท้องถิ่นได้เกือบ100% อีกทั้งพฤติกรรมการหาอาหารตามพ้ืนท้องนํ้า ทําให้ไข่ของปลา

ท้องถิ่นที่อยู่ตามพ้ืนท้องน้ําถูกกินเกือบหมด ไม่เว้นแม้แต่ลูกปลาขนาดเล็ก จึงย่ิงทําให้จํานวน

ประชากรปลาท้องถิ่นลดลง หรือเกือบสูญพันธ์ุ เช่น ปลาดุกด้าน ซึ่งเป็นปลาท้องถ่ินของไทย ย่ิงไป

กว่าน้ันด้วยลักษณะของปลาซัคเกอร์ที่มีผิวหนังแข็งแรงและมีรูปร่างน่าเกลียดจึงไม่มีผู้ล่าที่จะลด

จํานวนประชากรปลาซัคเกอร์ แม้แต่คนยังไม่นํามารับประทาน ดังน้ัน จึงเป็นการยากท่ีจะควบคุม

จํานวนประชากรปลาซัคเกอร์ 
  ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ผลจากการวิจัย นักวิจัยได้เสนอแนวทางการควบคุมประชากรปลา

ซัคเกอร์ โดยการขุดลอกคลองและริมตลิ่งเพ่ือลดพ้ืนที่ผสมพันธ์ุ วางไข่ และอนุบาลตัวอ่อน การจับพ่อ

แม่พันธ์ุปลาซัคเกอร์ออกจากแหล่งนํ้า และที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งคือให้ข้อมูลเรื่องการห้ามปล่อยปลาซัค

เกอร์ลงแหล่งนํ้าสาธารณะ รวมไปถึงหาวิธีการนําปลาซัคเกอร์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ และ

ศึกษาชีววิทยาของปลาซัคเกอร์อย่างละเอียดเพ่ือใช้ในการวางแผนควบคุมที่ได้ผลต่อไป 

ด้วยเหตุน้ี เมื่อเราได้ทราบพิษภัยของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นแล้ว เราทุกคนสามารถเป็นผู้ที่จะยับย้ัง
การแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นได้ โดยการไม่ซื้อหา ไม่นําเข้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่น หรือหากมีชนิด

พันธ์ุต่างถิ่นในครอบครองก็ไม่ควรท่ีจะปล่อยให้เล็ดลอดสูธ่รรมชาติ 

ที่มา: 

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถ่ินของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/index.html  

เอกสารเผยแพร่จากงานเสวนา "เอเลี่ยนสปีชีส์...ภัยร้ายความหลากหลายทางชีวภาพ" 

วารสารประชาคมวิจัย สกว. 

เครดิตภาพ: 

งานวิจัยศึกษาชีววิทยาบางประการของปลากดเกราะ โดย ดร.รัฐชา ชัยชนะ 

www.biotec.or.th/brt 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pomacea

_canaliculata_eggs_on_Pistia_stratiotes.jpg  
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http://www.sciencemadesimple.com/
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/index.html
http://www.biotec.or.th/brt
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pomacea_canaliculata_eggs_on_Pistia_stratiotes.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pomacea_canaliculata_eggs_on_Pistia_stratiotes.jpg
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Trachem

ys_scripta_elegans23.jpg 
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ผู้เรียบเรียง: ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บรรณาธิการ: จุมพล เหมะคีรินทร์ ท่ีปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

สนับสนุนการผลติบทความโดย : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                         ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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