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ความสมดุล และข้ อ ควรระวังเกียวกับ พืช อาหารสัต ว์ เ ขตร้ อ นชืน
เดวิด ไพรซ์ (David S. Price) กรกฎาคม 2015
คุณเดวิ ด ไพรซ์ มีตําแหน่งเป็ นทีปรึ กษาอาวุโสด้านสิ งแวดล้อมของหน่วยงาน LEAD Asia (LEAD Asia’s Senior
Environmental Consultant ) และทํางานหลายแห่งในทวีปเอเชีย โดยเป็ นผูใ้ ห้คําปรึ กษาเกี ยวกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็ น
ความยังยืนด้านสิ งแวดล้อมและการพัฒนาพืนทีห่างไกล, การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การฟื นฟูระบบนิ เวศน์, การแก้ไข
ดิ นเสือมโทรม, การบําบัดนําเสีย, การควบคุมการสึกกร่อนของหน้าดิ น, การฟื นฟูป่าชายเลน, และวิ ถีปฏิ บตั ิ แบบยังยืนใน
เกษตรกรรมแบบเข้มข้น คุณเดวิดและภรรยาคือคุณแทมมี ซึ งเป็ นสมาชิ กขององค์กร SIL International เคยทํางานเป็ น
นักภาษาศาสตร์ และนักแปลอยู่ทีรัฐปาปัว ประเทศอิ นโดนีเซี ยเป็ นเวลากว่า 25 ปี ซึ งในช่วงหลังของเวลานีเองทีคุณเดวิ ดได้เริ ม
งานทีทําอยู่ในปัจจุบนั คุณเดวิ ดมีวุฒิศึกษาวิ ทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต สาขาสัตววิ ทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิ ต ชี ววิ ทยาเชิ ง
อนุรกั ษ์ และปัจจุบนั กําลังศึกษาในระดับวิ ทยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ตด้านสัตววิ ทยาและการจัดการด้านสิ งแวดล้อม
ผมได้ อา่ นบทความหนึงด้ วยความสนใจ เป็ นบทความของสารเอคโค เอเชีย ฉบับที 23 เขียนโดยคุณสจ๊ วต บราวน์ ในหัวข้ อชือ
ว่า การใช้พืชอาหารสัตว์ในเขตร้อนชื นเพือพัฒนาความเป็ นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-สําหรับปศุสตั ว์ (Brown
2015) คุณสจ๊ วตเป็ นทีปรึกษาผู้มปี ระสบการณ์ด้านเกษตรกรรมและล่าสุดกําลังทํางานในประเทศกัมพูชา ซึงในบทความนี มี
การแนะนําหญ้ าและพืชตระกูลถัวทีใช้ เป็ นพืชอาหารสัตว์ (พืชอาหารสัตว์คือ “พืชทีใช้ ตดั มาเลียงสัตว์หรือให้ สตั ว์แทะเล็ม”)
และมีคําแนะนําเพือจะนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์เพิมขึนในเกษตรกรรมขนาดเล็กในพืนทีต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ขณะทีอ่านไปก็ร้ ูสกึ ไม่สบายใจในคําแนะนําของคุณสจ๊ วต พืชส่วนใหญ่ทีแนะนําในบทความนันเป็ นพันธุ์พชื ทีรุกรานใน
ระดับร้ ายแรง และ(ในความคิดของผม) ไม่ควรแนะนําพืชเหล่านันไปปลูกในพืนทีใหม่โดยไม่มีการประเมินผลกระทบทีจะ
เกิดขึนภายหลัง ในบทความนี ผมจะแบ่งปั นประสบการณ์ทีเคยมีเกียวกับพืชทีมีลกั ษณะรุกราน โดยพูดถึงปัญหากว้ างๆของ
พืชเหล่านี ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญคนอืนๆเกียวกับหญ้ าและพืชตระกูลถัวทีคุณสจ๊ วตแนะนํา รวมถึงข้ อเสนอทีเป็ น
แนวทางและคําแนะนําทีจะช่วยบรรเทาผลเสียทีอาจจะเกิดขึน
ผมเป็ นคนนิวซีแลนด์มาตังแต่กําเนิด และนีเป็ นส่วนทีมีผลต่อมุมมองของผมต่อพันธุ์พืชรุกรานทังหลาย ประเทศนิวซีแลนด์อาจ
ถือได้ วา่ เป็ นประเทศทีได้ รับความเสียหายมากกว่าพืนทีใดในโลกจากพืชต่างถินมากมายทีเข้ ามาและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
น่าเสียดายมากทีผู้ค้นพบประเทศในยุคบุกเบิกมีความตังใจจะทําให้ นิวซีแลนด์เป็ นเหมือนกับ “ประเทศเดิม” (อังกฤษ) และ
ต้ องการกําจัดแก้ ไขสิงทีพวกเขาเห็นว่าเป็ นพันธุ์พชื และสัตว์ทีมีการพัฒนาไม่สมบูรณ์ พวกเขาจึงนําพืชและสัตว์หลากหลาย
สายพันธุ์ ไม่วา่ จะเป็ นกวางพันธุ์ต่างๆจากอเมริกาเหนือ ยุโรบ และเอเชีย, เลียงผา(chamois) และแพะทาร์ (tahr)จากยูเรเซีย,
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พอสซัม จากออสเตรเลีย, นกยูงจากเอเซียและอืนๆ ส่วนกระต่ายนันถูกนํามาเพือการล่าสัตว์และได้ กลายเป็ นตัวการสําคัญที
ทําให้ ดินเสือมโทรมและเกิดการสูญเสียหน้ าดิน ด้ วยเหตุนีจึงมีการนําตัวพังพอนหางสัน (stoats), เพียงพอน (weasels) และ
เฟอเรท (ferrets) เข้ ามาเพือ “ควบคุมจํานวน” สัตว์เหล่านัน (สัตว์ในตระกูลเพียงพอนกลายเป็ นสัตว์ทีล่านกพืนเมืองและทําให้
นกหลายสายพันธุ์ต้องสูญพันธุ์ไป) นอกจากการนําสัตว์ตา่ งถินเข้ ามาแล้ ว ยังมีการเปลียนป่ าทีมีอยูใ่ นนิวซิแลนด์เป็ นพืนทีปลูก
หญ้ าไปอย่างรวดเร็ วและมีการนําพืชพันธุ์ใหม่เข้ ามาทดแทน มีการนําไม้ หนาม (Gorse)มาปลูกเป็ นแนวรัวและมีดอกไม้ กวาดส
ก็อตช์ (Scotch Broom) มาเป็ นไม้ ประดับ โดยพันธุ์พืชทังสองชนิดนีขึนเต็มอยูท่ วเป็
ั นบริ เวณกว้ างในเขตการเพาะปลูกพืช
เชิงเดียวทีพบว่ามีความพยายามจะควบคุมพันธุ์ไม้ นีมาหลายสิบปี แล้ ว มีพืชทีนําเข้ ามาปลูกกว่า 25,000 ชนิด (Duncan &
Williams 2002)—ซึงเทียบกับพืชในท้ องถินของนิวซีแลนด์แล้ วประมาณ 7,000 ชนิด โดยมีกว่า 2,500 ชนิดทีกลายเป็ นพืชที
ปรับตัวขึนในป่ าตามธรรมชาติ และอีกมากกว่า 300 ชนิดทีจัดอยูใ่ นกลุม่ พืชต่างถินรุ กราน
ประสบการณ์เป็ นเวลาหลายปี ของผมทีประเทศอินโดนีเซียทําให้ ผมได้ มีประสบการณ์โดยตรงกับการนําสิงมีชีวิตทังพืชและสัตว์
ต่างถินรุกรานเข้ ามา ภูมิหลังของผมในฐานะนักนิเวศน์วิทยาและนักธรรมชาติวิทยาช่วยให้ ผมได้ เข้ าใจพฤติกรรมและ
ผลกระทบของสิงมีชวี ิตเหล่านี และมองเห็นถึงผลดีและผลร้ ายทีอาจเกิดขึนได้

ชนิด พัน ธุ์ต่ างถินทีรุก ราน (Invasive Alien Species)
“ชนิดพันธุ์ต่างถินทีรุกรานกลายเป็ นหนึงในภัยทีน่ ากลัวสําหรั บการพัฒนาทียังยืน เท่ าๆกับภาวะโลกร้ อน
และการทําลายระบบสนับสนุนการดํารงชีวติ (life-support systems)”
Preston and Williams (2003)
ชนิดพันธุ์ตา่ งถินทีรุกราน (หรือคําย่อ IAS) คือชนิดพันธุ์ทีถูกนําเข้ ามาจากนอกพืนที ไม่วา่ โดยตังใจหรือไม่ตงใจ
ั และการเพิม
จํานวนของชนิดพันธุ์เหล่านันทําให้ เกิดความเสียหายอย่างเห็นได้ ชดั ชนิดพันธุ์อาจกลายมาเป็ นวัชพืช แมลงศัตรู พืชหรื อสาเหตุ
การเกิดโรคทีมีผลกระทบต่อทังความเป็ นอยูข่ องมนุษย์และระบบธรรมชาติ และมีผลต่อระบบการเกษตร ระบบนิเวศน์ในพืนที
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสวัสดิภาพของมนุษย์ (Perrings et al. 2002, UNEP; CBD) ตัวอย่างทีทุกคนรู้จกั ดีของการ
รุ กรานจากชนิดพันธุ์ตา่ งถินนีได้ แก่ถวคุ
ั ดสุ (kudzu) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา, ผักตบชวาทีมีอยูท่ วไปในเขตร้
ั
อน, หอยม้ าลายที
เกรท เลคส์ หรื อทะเลสาบทัง 5 และนกกิงโครงยุโรปทีอเมริ กาเหนือ
ชนิดพันธุ์ตา่ งถินทีนําเข้ ามาไม่ได้ เลวร้ ายเสมอไป ตรงกันข้ าม การพัฒนาอารยะธรรมจะไม่เกิดขึนถ้ าไม่มชี นิดพันธุ์ตา่ งถิน
เหล่านี ประมาณร้ อยละ 98 ของระบบอาหารในสหรัฐฯ ทีมีมลู ค่าปี ละ 800 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐมาจากชนิดพันธุ์ตา่ งถิน เช่น
ข้ าวสาลี, ข้ าว, ข้ าวโพด, และปศุสตั ว์ตา่ งๆ (Pimentel et al. 2001:1, Pimentel et al. 2005:273) ชนิดพันธุ์ทปรั
ี บตัวให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อม (ชนิดพันธุ์ตา่ งถินทีเกิดการพัฒนาเติบโตขึนเองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์) มีอยูห่ ลายชนิดทีไม่แพร่กระจายจน
เกินการควบคุม (Rejmanek 2000:497) และบางชนิดทีไม่รุกรานเหล่านียังกลายเป็ นผู้ให้ ประโยชน์ด้วยซํา แต่อย่างไรก็ตาม
เมือจํานวนมีมากจนเห็นได้ ชดั ก็อาจกลายเป็ นการรุกรานทีเป็ นอันตรายได้ ในทวีปยุโรป ประมาณร้ อยละ 11 จากจํานวนพืช
ต่างถินกว่า 10,000 ชนิดกลายเป็ นทีรู้กนั ว่าสร้ างผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทีประเมินค่าไม่ได้ (Vilà et al. 2010)
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ชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานนีถือเป็ นตัวขับเคลือนทีแพร่ กระจายอย่างรวดเร็วและสําคัญทีสุดของการเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม
ของโลก (McNeely et al. 2001; Simberloff et al. 2013) (Table 1) การประเมินระบบนิเวศน์แห่งสหัสวรรษ (The Millennium
Ecosystem Assessment) (2005:96-99) ได้ รวมชนิดพันธุ์รุกรานไว้ ในหนึงใน 5 อันดับต้ นทีเป็ นสาเหตุของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีววิทยา ในสหรัฐฯ ร้ อยละ 42 ของสัตว์และพืชทีใกล้ จะสูญพันธุ์มีสาเหตุเริ มต้ นมาจากการคุกคามของชนิด
พันธุ์ตา่ งถินรุกราน (Pimentel et al. 2005) จากบันทึกของสัตว์ทสูี ญพันธุ์ไปแล้ วกว่าเกือบ 700 ชนิด กว่าร้ อยละ 20 มีสาเหตุ
มาจากสัตว์ตา่ งถินรุกราน (Clavero & García-Berthou 2005) ชนิดพันธุ์ตา่ งถินทีอันตรายทีสุดในโลก 100 ชนิด มีจํานวน 56
ชนิดทีพบอยูใ่ นเขตร้ อน (ISSG 2007) และเอเชียถือเป็ นพืนทีหนึงในนัน คุณสติเฟ่ น เอเลียตจากหน่วยวิจยั การฟื นฟูป่าของ
เชียงใหม่ (Forest Restoration Research Unit หรือ FORRU) กล่าวว่าอุปสรรคสําคัญทีสุดทีขัดขวางการฟื นฟูระบบนิเวศน์
ของป่ าเขตร้ อนคือชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานทีเข้ ามาแทนทีและขึนปกคลุมต้ นอ่อนของพืชท้ องถินและทําให้ รูปแบบการเกิดไฟป่ า
เปลียนไป (ความเห็นส่วนตัว)
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมทีเกิดจากชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานสามารถวัดได้ ในรูปแบบของการว่างงาน สินค้ า/
เครื องมือทีเสียหาย, ไฟฟ้าดับ, การขาดแคลนนําและอาหาร, ความเสือมโทรมของสภาพสิงแวดล้ อม, ความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีววิทยา, การเพิมขึนของระดับและความร้ ายแรงของภัยธรรมชาติ, การแพร่ กระจายของโรคระบาด และการ
สูญเสียชีวติ ซึงเป็ นเรื องยากทีเดียวทีจะตีคา่ ผลกระทบทีเกิดขึนเหล่านีให้ เทียบเท่ากับตัวเงิน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ
ข้ อเขียนจาก Pimentel and colleagues (2000) ได้ ประมาณ (อย่างตํา) ไว้ วา่ “ชนิดพันธุ์ต่างถินรุกรานทําให้ เกิดการสูญเสียใน
สหรัฐฯมูลค่าปี ละกว่า 100 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ ” และเป็ นมูลค่าปี ละกว่า 315 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯกับการสูญเสียทีเกิดขึน
ทัวโลก (Pimentel et al. 2001) และความสูญเสียด้ านเกษตรกรรมทีเกิดขึนทัวโลกนันประมาณมูลค่าอยูท่ ระหว่
ี างปี ละ 55-250
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (Bright 1999) แม้ แต่ชนิดพันธุ์หนึงชนิดอาจทําให้ เกิดการสูญเสียเป็ นล้ านๆเหรี ยญสหรัฐ ในทวีปลาติน
อเมริ กา หอยเชอร์ รี Pomacea canaliculata ถูกนําเข้ ามาจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในปี 1980 เพือให้ เป็ น “แหล่งอาหารโปรตีน
สูง” ซึงส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้ าวเป็ นมูลค่าปี ละเกือบ 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (Naylor 1996) นอกจากนัน ที
จีนแผ่นดินใหญ่ในปั จจุบนั มีชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานอย่างน้ อย 400 ชนิดพันธุ์ทีทําให้ ประเทศต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายปี ละ
ประมาณ 14.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (Agoramoorthy & Hsu 2007)
ผลกระทบของการแพร่กระจายในพืนทีขนาดใหญ่ บางครังเกินทีจะทําการประเมินได้ เช่นผลเสียหายมากมายในการนําพืชตรึง
ไนโตรเจนเข้ าสูร่ ะบบนิเวศน์ (Vitousek et al. 1987) ระบบนิเวศน์อาจเปลียนไปทังบนดินและใต้ ดินจากการนําพืชต่างถินทีเข้ า
มาปรับเปลียนโครงสร้ างและหน้ าทีของระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะด้ านองค์ประกอบของสิงมีชีวิตและการเปลียนแปลงห่วงโซ่
อาหาร (Simberloff et al. 2013) คุณสมบัติทางเคมีของดิน นํา และไฟอาจเปลียนแปลงด้ วย (Cronk & Fuller 1995) ลักษณะ
การกัดเซาะของหน้ าดินอาจเปลียนไปรวมถึงโครงสร้ างทางกายภาพทีเพิมขึนด้ วย (เช่น สันทราย) (Simberloff 2011)
ผลกระทบทีพบอยูเ่ สมออย่างหนึงคือการเสือมโทรมของดิน ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญทีทําให้ เกิดความยากจน (Kaimowitz & Sheil
2007)
การแพร่กระจายแบบรุกรานของพืชต่างถินนันอาจต้ องใช้ เวลาหลายปี หรื อหลายสิบปี ก่อนทีจะเห็นถึงผลกระทบทีเกิดขึน และ
พืชต่างถินรุกรานบางชนิดอาจ “ไม่แสดงออก” ถึงผลของมันเป็ นเวลาหลายปี จนกว่าจะกลายเป็ นส่วนหนึงของธรรมชาติในพืนที
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นันไปแล้ ว (Essl et al. 2011) ในรัฐฟลอริ ดา มะตูมซาอุ (Brazilian pepper) ถูกจํากัดขอบเขตเป็ นเวลาช่วงหนึงศตวรรษ แต่
หลังจากนันมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ วเป็ นบริ เวณกว้ าง (Crooks 2011) พืชทีเป็ นปั ญหาบางชนิดถูกนําเข้ ามาในยุโรปใช้
เวลา 150 ถึง 400 ปี ในการแพร่กระจายจนเต็มพืนที (Gassó et al. 2010) และทีสําคัญคือมนุษย์ไม่ร้ ูถึงผลทีจะเกิดขึนจากการ
นําชนิดพันธุ์ตา่ งถินเหล่านันเข้ ามา
ปั ญหาการรุกรานของชนิดพันธุ์เหล่านีเป็ นปั ญหาทีร้ ายแรงมากและเกิดขึนทุกแห่งทัวโลก ถึงกับมีคําศัพท์คําหนึงใช้ สาํ หรับ
ผลกระทบทีเกิดขึนอย่างหลีกเลียงไม่ได้ คําว่า ‘Homogenization’ หรือ “การทําให้ เป็ นแบบเดียว” เป็ นขบวนการทีกลุม่ สิงมีชีวิต
ทีมีความสัมพันธ์กนั และระบบนิเวศน์ถกู รุกรานและครอบคลุมมากขึนจากชนิดพันธุ์หนึงทีแพร่พนั ธุ์กระจายอยูแ่ ละปรับตัวเข้ า
กับการทําการเกษตรของมนุษย์ (Millennium Ecosystem Assessment 2005:79.) “การทําให้ เป็ นแบบเดียว” เป็ นการอธิบาย
วิธีวา่ การคุกคามและการนําเข้ ามาของชนิดพันธุ์นนทํ
ั าให้ ระบบนิเวศน์อยูใ่ นสภาพด้ อยลง ระดับความอุดมสมบูรณ์ลดลงและ
ทําให้ กลุม่ สิงมีชวี ิตลดความซับซ้ อนลงโดยมีชนิดพันธุ์น้อยชนิดในปริมาณมาก และผลสุดท้ ายคือทําให้ เกิดระบบนิเวศน์ใหม่ที
ให้ ประโยชน์ลดลงต่อมนุษย์ทีต้ องอาศัยอยูเ่ พือความเจริญก้ าวหน้ า และสิงนีกําลังเกิดเพิมมากขึนอย่างรวดเร็ วทุกๆแห่งในโลก
ของเรา
ตารางที 1 พฤติ กรรม และผลกระทบของชนิ ดพันธุ์รุกราน (จาก Bradshaw et al. 2009)
พฤติก รรมของชนิด พัน ธุ์รุก ราน

ผลกระทบของชนิด พัน ธุ์รุ ก ราน

เป็ นสาเหตุทาํ ให้ สงมี
ิ ชวี ิตในทีนันสูญพันธุ์
ปรับเปลียนสภาพสิงมีชวี ิตในทีนัน
ลดความซับซ้ อนของระบบนิเวศน์
กลายเป็ นวัชพืชทางการเกษตร
เป็ นอันตรายต่อมนุษย์และพืชผลการเกษตร

เป็ นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
เปลียนโครงสร้ างดิน, วงจรสารอาหาร, ระบบนําและไฟ
คุกคามการส่งมอบประโยชน์ของระบบนิเวศน์
แข่งขันกับพืชทีเพาะปลูกไว้ ทําให้ ดินเสือมโทรม
เป็ นสาเหตุหรื อเอือต่อการเกิดโรคร้ ายแรงในมนุษย์และ
พืชผลการเกษตร

“เรื องราวของผลกระทบทางลบทีเกิดในวงกว้ างของสิงมีชวี ติ รุ กรานเหล่ านันบอกกับเราว่ าการนําเข้ ามา
จะต้ องทําการรับรองด้ วยความระมัดระวังอย่ างมาก”
(Simberloff et al. 2013)
อะไรทําให้ ชนิดพันธุ์บางชนิดมีแนวโน้ มทีจะรุ กราน ชนิดพันธุ์ทีรุกรานมีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติทีช่วยให้ มนั มีความได้ เปรียบใน
การแข่งขันกับชนิดพันธุ์ท้องถินทีมีอยูก่ ่อน หรือมีความสามารถเพิมขึนในการครอบครองพืนทีเสือมโทรมและถูกแผ้ วถาง
คุณสมบัติเหล่านีได้ แก่ความสามารถในการเจริ ญพันธุ์ เติบโต และขยายพันธุ์ มีการแข่งขันทีรุนแรงเพือได้ มาซึงอาหารเช่นนํา
สารอาหารและพืนที รวมถึงการไม่มีศตั รูอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมนัน ชนิดพันธุ์รุกรานมักจะเป็ นชนิดพันธุ์ทีใช้ ในระยะการบุกเบิก
และมักจะมีคณ
ุ สมบัติหลายอย่างทีเป็ นทีต้ องการ
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ความเกียวข้ อ งกับ พืช ทีปลูก เพือเป็ นอาหารสัต ว์
เป้าหมายของการปลูกทุง่ หญ้ าเลียงสัตว์คือการทําการเกษตรแบบเข้ มข้ นทียังยืน ชนิดพันธุ์ทีรุกรานถือเป็ นอุปสรรคสําคัญของ
เป้าหมายนีเพราะชนิดพันธุ์เหล่านีทําให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยและความเสียหายด้ านเศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมในการผลิตอาหาร
(Driscoll & Catford 2014) มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาพืชสายพันธุ์ทีจะช่วยให้ เป้าหมายนีสําเร็จ และนักการ
เกษตรและนักพัฒนากลับไม่คอ่ ยใส่ใจและไม่ลงทุนทีจะคิดถึงความเสียงจากชนิดพันธุ์รุกราน (Driscoll et al. 2014) น้ อยมาก
ทีจะมีการประเมินความเสียงด้ านสิงแวดล้ อม ส่วนหนึงเป็ นเพราะบริษัทและองค์กรทีพัฒนาพันธุ์พชื มานันไม่ต้องมีหน้ าที
รับผิดชอบทังด้ านการเงินและกฎหมายต่อความสูญเสียทีเกิดขึนเมือพืชเหล่านันกลายเป็ นปั ญหาภาระพืชรุกราน (Driscoll et
al. 2014)
งานวิจยั ส่วนใหญ่ทีเกียวกับความเสียงของการรุ กรานของพืชในทุง่ หญ้ าเลียงสัตว์มกั จะจัดทําโดยกลุม่ งานวิทยาศาสตร์ เพือ
สิงแวดล้ อมและการอนุรักษ์ ผลทีได้ นนน่
ั าสนใจคือ พืชสายพันธุ์ใหม่ในทุง่ หญ้ าเลียงสัตว์แสดงถึงแนวโน้ มทีจะเป็ นพืชรุกราน
อย่างรุนแรง กว่ าร้ อ ยละ 90 ของสายพัน ธุ์พ ืช ในทุ่งเลียงสัต ว์ ท มาจากธุ
ี
ร กิจการเกษตรกลายเป็ นวัช พืช รุก ราน
(Driscoll & Catford 2014) โดยคุณสมบัติของพืชทีถูกเลือกมาเหล่านีคือ โตเร็ว มีประสิทธิภาพในเติบโตและแพร่พนั ธุ์ และทน
ต่อสภาพแวดล้ อมได้ เกือบทุกรูปแบบ ซึงล้ วนเป็ นลักษณะทีทําให้ พืชเหล่านีกลายเป็ นพืชรุกราน (อ้ างอิงเดียวกัน) ขบวนการ
ผสมพันธุ์พืชแบบ hybridization และ allopolyploidy (ทีทําให้ ได้ ข้าวสาลี) เป็ นการเพิมความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
สิงมีชวี ิตและเพิมประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้ อมทีกว้ างขึน (Driscoll et al. 2014) พืชสายพันธุ์ใหม่อาจ
ผสมข้ ามพันธุ์กบั สายพันธุ์วชั พืชทีมีอยู่ จึงยิงทําให้ มแี นวโน้ มทีจะเติบโตแบบรุกรานได้ มากยิงขึน ลักษณะการคุกคามนีจึงถือ
เป็ นลักษณะสําคัญในการผลิตพืชเลียงสัตว์ทีประสบความสําเร็ จ โดยทีพืชเหล่านันมีชีวิตรอดและแพร่กระจายได้ เอง (Miller et
al. 1997)

พืช เลียงสัต ว์ ต ามคําแนะนําของคุณสจ๊ ว ต บราวน์
มีข้อมูลออนไลน์ทีเป็ นประโยชน์มากมายเกียวกับสายพันธุ์ตา่ งๆทีรู้กนั ดีหรื อสงสัยว่าจะเป็ นพืชรุกรานในประเทศต่างๆ มีเว็บ
ไซท์อย่างน้ อยหนึงเว็บไซท์ทจัี ดอันดับความเสียงไว้ คือ น้ อยกว่า 1 = เสียงน้ อย, นําเข้ ามาได้ , มากกว่า 6 = เสียงสูง, ไม่นําเข้ า
มา และระหว่าง 1-6 = ต้ องประเมินศึกษาเพิมเติม, นําเข้ ามาด้ วยความระมัดระวัง
Global Invasive Species Database (GISD) http://www.issg.org/database/welcome/
Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) http://www.hear.org/pier/index.html
CABI Invasive Species Compendium (CABI) http://www.cabi.org/isc/
IUCN Species Survival Commission Invasive Species Specialist Group http://www.issg.org/
Island Biodiversity and Invasive Species http://ibis.fos.auckland.ac.nz/
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Tropical Forages (TF) http://www.tropicalforages.info/index.htm also lists possible invasion tendencies
และต่อไปนีคือคําสรุปสันๆเกียวกับการรุกรานหรื อความเป็ นไปได้ ทีจะรุกรานของชนิดพันธุ์ในบทความของคุณสจ๊ วต เนืองจาก
ชือวิทยาศาสตร์ อาจต่างกันหรื ออาจสับสนผมจึงอ้ างอิงจาก Integrated Taxonomic Information System
(http://www.itis.gov/)

หญ้ ากิน นี Megathyrsus maximus (syn. Urochloa maxima, Panicum maximum)
GISD: “... ได้ แพร่กระจายอยูท่ วประเทศซามั
ั
วและตองกา ... เป็ นชนิดพันธุ์ทีทําให้ เกิดปั ญหาทีเกาะกวมและฮาวาย ... สามารถ
รวมตัวกันอย่างหนาแน่นและขึนทดแทนชนิดพันธ์ท้องถิน ... ขึนอย่างหนาแน่นในทุง่ เลียงสัตว์และพืนทีทีเกิดการแผ้ วถาง …
ปกคลุมหรื อขึนทดแทนพืชในท้ องถินในบริ เวณดินทีอุดมสมบูรณ์ในทุ่งเลียงสัตว์ ... ทนต่อความแห้ งแล้ งซึงเมือรวมตัวเป็ นกลุม่
ขนาดใหญ่และเมือมีไฟไหม้ เปลวไฟจะรุนแรงขึนและพืชท้ องถินทีไม่มคี วามทนไฟจะถูกทําลาย ... รอดจากไฟได้ จึงสามารถ
ปกคลุมพืนทีนันหลังจากไฟไหม้ แล้ ว ... ทนต่อสภาพนํากร่ อยและเป็ นตัวกักนําไม่ให้ ไหลเนืองจากมีการคุกคามทีรุนแรง”
PIER: ให้ คะแนนชนิดพันธุ์นีคือ 6 ซึงหมายความว่า “เสียงสูง” และ “ไม่นําเข้ ามา” เป็ นวัชพืชทีร้ ายแรงต่อผลผลิตในเขตร้ อน
เขตกึงร้ อน และพืนทีร้ าง พบขึนอยู่ทวไปในบริ
ั
เวณทีมีการแผ้ วถางในพืนทีป่ า, พืนทีร้ าง และข้ างถนน...ในพืนทีทีมีความชืน
พอดีจนถึงทีลุม่ ตําทีมีความชืนมาก เติบโตเป็ นลักษณะกอแน่น สูง เติบโตแทนทีพืชท้ องถิน มีสภาพเสียงต่อการเกิดไฟไหม้
ในช่วงอากาศร้ อน ทีเกาะฮาวายสามารถปรับตัวเข้ ากับพืนทีและพบเห็นได้ ทวไป,
ั ทีความสูง 0-850 เมตร ... ทีประเทศฟี จี เป็ น
วัชพืชทีพบในไร่อ้อย ข้ างถนน และริ มฝั งนํา ... ทีออสเตรเลีย ... เติบโตเป็ นกลุม่ หนาแน่นทีอาจขึนแทนทีพืชในท้ องถิน
โดยเฉพาะหญ้ าทีออกดอกก่อนในต้ นฤดู ... ทีนิวซิเลโดเนียขณะนีแพร่กระจายอยูท่ วไป”
ั
CABI: “เป็ นพืชรุกรานทีเข้ามาครอบครองพืนทีในเขตร้อนและเขตอากาศอบอุ่นหลังจากมีการนําเข้ามาเป็ นพืชอาหารสัตว์
สามารถแพร่ พนั ธุ์ได้ จากเมล็ดและมีการแข่งขันสูงกับพันธุ์พืชท้ องถิน มีสภาพทนไฟไหม้ สงู และแพร่พนั ธุ์อย่างรวดเร็ วไปยังพืนที
ว่างในธรรมชาติหลังจากเกิดไฟไหม้ แล้ ว”
TF: “ขึนอยูท่ วไปในพื
ั
นทีทีไม่มสี ตั ว์มากิน โดยเฉพาะในพืนทีดินว่างเปล่าไม่มพี ืชปกคลุม ... แพร่พนั ธุ์ตามข้ างลําธารและข้ าง
ถนนทีไม่มสี ตั ว์เลียงมากิน และถูกขึนบัญชีวา่ เป็ นวัชพืชในหลายๆประเทศ... เป็ นวัชพืชตัวสําคัญในไร่อ้อย เนืองจากสามารถ
เติบโตได้ ในสภาพทีเป็ นร่มเงา ...”

หญ้ าพันธุ์ผสมบราเคียเรี ย หรื อ หญ้ าเคเมน (Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman)
มีสายพันธุ์ใกล้ เคียงกับหญ้ ากินนี ผมไม่พบข้ อมูลเกียวกับการรุกรานของชนิดพันธุ์นี แต่จากเว็บไซท์ของ TF บอกว่า: “มี
แนวโน้ มใกล้ เคียงกับ B. brizantha [หรื อ Urochloa brizantha] คือสามารถขึนปกคลุมพืนดินทีว่างเปล่าไม่มพี ืชคลุมดินอยู”่
และข้ อมูลจาก PIER จัดลําดับที 4 คือต้ องมีการศึกษาประเมินเพิมเติม

หญ้ าสายพันธุ์พาสพาลัม, อะตราตัม Paspalum atratum
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หญ้ าสายพันธุ์พาสพาลัมอย่างน้ อยสามชนิดทีสร้ างผลกระทบทีเห็นได้ ชดั เจนและถูกจัดอันดับว่าเป็ นวัชพืชอันตราย มีความ
สับสนอยูก่ บั การจัดหมวดหมูช่ นิดพันธุ์นีและชนิดพันธุ์ P. plicatulum ซึงเป็ นชนิดพันธุ์ทีมีความเสียงน้ อย ทีปรากฏอยูท่ ีนิวซิเล
โดเนีย และคิวบา อีกสายพันธุ์หนึงคือ P. paspaloides หรื อ knotgrass เป็ นชนิดพันธุ์รุกรานในยุโรป (DAISIE 2009) จึงเป็ น
ข้ อควรระวังในการนํามาใช้ ส่วนหญ้ าแฝก (Chrysopogon zizanioides) ซึงเป็ นชนิดพันธุ์ทีไม่รุกรานและเป็ นพืชท้ องถินของ
อินเดีย ควรมีการพิจารณานํามาเป็ นทางเลือกเพือใช้ ปลูกเพราะหญ้ าแฝกมีลกั ษณะทีไม่สามารถแพร่ พนั ธุ์เองได้ และไม่แข่งขัน
กับพืชในท้ องถิน โดยทังสองชนิดมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสําหรับสัตว์ใกล้ เคียงกัน และมีข้อจํากัดคล้ ายกัน (สัตว์จะกินเฉพาะใบ
อ่อน) แต่หญ้ าแฝกมีคณ
ุ สมบัติอนๆอี
ื กทีเป็ นประโยชน์หลายด้ านสําหรับการเกษตรและในประเด็นทีเกียวกับความยังยืน

หญ้ าเนเปี ยร์ Pennisetum purpureum
หญ้ าสายพันธุ์นจัี ดอยูใ่ นกลุม่ “รุกราน” ในหลายประเทศ และไม่ควรนํามาส่งเสริ มการปลูกไม่วา่ ประการใดก็ตาม ซึงหญ้ าชนิด
นีอาจกลายเป็ นวัชพืชทีอันตรายทีสุดทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะต้ องรับมือในช่วงเวลาอีก 30 ปี ข้างหน้ า เว็บไซท์ของ PIER ได้
จัดลําดับหญ้ าเนเปี ยร์ นีสูงมากในการเป็ นพืชรุกรานและมีความเสียงสูง
PIER: “ปั ญหาใหญ่ในหมูเ่ กาะกาลาปากอส เป็ นวัชพืชรุกรานทีสุดในปาปัวนิวกีนี ... อยูภ่ ายใต้ โครงการกวาดล้ างทีเกาะแมง
เกีย(Mangaia) ... ห้ ามไม่ให้ มกี ารปลูกพืชชนิดนีในเทศมณฑลไมอามี-เดด รัฐฟลอริ ดา (สหรัฐฯ)... แม้ จะมีประโยชน์ในการใช้
เป็ นอาหารสัตว์ แต่หญ้ าเนเปี ยร์กลายเป็ นหนึงในวัชพืชทีอันตรายทีสุดสําหรับพืนทีเขตร้ อนเพราะยากต่อการควบคุมในพืนที
เพาะปลูกและพืนทีพักดิน”
CABI: ... “P. purpureum ถือเป็ นหนึงในหญ้ าทีรุกรานได้ ดีทีสุดในโลก ... มีชืออยูใ่ นประมวลวัชพืชในโลก (Global
Compendium of Weeds) โดยถูกจัดให้ เป็ นวัชพืชต่อเกษตรกรรมและสิงแวดล้ อมและเป็ นชนิดพันธุ์ทีรุกราน ... เป็ นหญ้ าที
รุ กรานได้ รุนแรง โตเร็ว ครอบคลุมพืนทีใหม่และขึนอย่างแน่นหนา เมือเติบโตแล้ วจะทําให้ เกิดการเปลียนแปลงด้ านระบบ
นิเวศน์โดยเปลียนแปลงสภาพการเกิดไฟไหม้ วัฎจักรของนํา ความหลากหลายด้ านชีวกายภาพ ห่วงโซ่อาหาร และ
องค์ประกอบของกลุม่ สิงมีชีวิต ... สามารถปรับตัวได้ ดีเข้ ากับสภาพแห้ งแล้ งและสามารถเติบโตครอบคลุมสิงมีชวี ิตทีปรับตัวกับ
ไฟป่ าในเขตทุง่ หญ้ า ... มีความสามารถในการงอกใหม่ได้ งา่ ยจากรากขนาดเล็กทีถูกถอนทิงไว้ ผลคือเอาชนะและขึนทดแทน
พืชในท้ องถินได้ ”
ในบทความของคุณสจ๊ วต บรรณาธิการพูดถึงพันธุ์ผสม ผมขอเสนอว่าเอคโคควรต้ องทําการประเมินการรุกรานของหญ้ านีและ
ทําการควบคุมก่อนทีจะนําออกไปเผยแพร่ [บก: ผูข้ ยายพันธุ์ยืนยันว่าเป็ นพันธุ์ผสมข้ามเป็ นหมันและไม่ใช่จีเอ็มโอ] นอกจากนี
หญ้ าพันธุ์นีและพันธุ์อนที
ื ใกล้เคียงกัน(P. setaceum) กําลังได้ รับการส่งเสริมในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ (และอาจมีประเทศ
อืนในเอเชียด้ วย) แต่ก็เป็ นการปลูกเพือเป็ นไม้ ประดับเพราะมีลกั ษณะสวยงามเหมาะกับสวนหิน แต่ในบางพืนทีเป็ นการ
ส่งเสริ มด้ วยชือ “หญ้ าแฝกสีมว่ ง” ซึงไม่ถกู ต้ อง
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ถัวสไตโล Stylosanthes guianensis
ถัวสไตโล Stylosanthes guianensis จัดได้ วา่ เป็ นพืชรุกรานในเกือบทุกทีทีมีการนําเข้ าไปปลูก องค์กร PIER จัดระดับการ
รุ กรานไว้ ในระดับสูงและอัตราการเสียงสูง และแนะนําว่าให้ ปฏิเสธการนําเข้ ามาพืนที ในประเทศออสเตรเลีย ถัวสไตโลคือ
วัชพืชชนิดหนึงในป่ าไม้ เปิ ด, ทุ่งหญ้ า, ทีราบนําท่วมถึง, สันดินริมฝั ง, ข้ างถนน, พืนทีทีถูกแผ้ วถาง, พืนทีรกร้ าง และพืนที
เพาะปลูกผลผลิตในเขตร้ อนและกึงเขตร้ อน ถัวสไตโลนีถือเป็ นวัชพืชรุกรานและวัชพืชในสิงแวดล้ อมในประเทศไต้ หวัน (ShanHua Wu et al. 2003), หมูเ่ กาะแปซิฟิก (PIER) และฮาวาย (Chakraborty 2004) ถัวสไตโลบางสายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์
S. guianensis ได้ ถกู ทําให้ เชือว่าเป็ นภัยต่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติเพราะมีลกั ษณะการรุ กรานทีรุนแรงและขึนทดแทนอย่าง
รวดเร็วในพืนทีนอกเขตทุง่ หญ้ าในออสเตรเลีย (Maass & Sawkins 2004) ถัวในวงค์ Stylosanthes สามารถครอบคลุมทุง่
หญ้ า และก่อให้ เกิดปั ญหาในระยะยาวเช่นภาวะกรดในดินทีเพิมขึนในปริ มาณมาก ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและ
เพิมความเสียงต่อหน้ าดินทีจะถูกกัดกร่ อน (Jones et al. 1997) ผลกระทบทีทําให้ เกิดความเสียหายอืนๆได้ แก่ การสูญเสียการ
คงตัวของหน้ าดิน, ธาตุอาหารลดลง และการเปลียนแปลงของพืชทีเติบโตในบริเวณนันและการรุ กรานจากวัชพืช (Maass &
Sawkins 2004:59)

ถัวลิสง หรื อถัวปิ นโต Arachis pintoi
อย่างน้ อย ชนิดพันธุ์นีไม่ปรากฏว่าเป็ นชนิดพันธุ์ทีรุกราน องค์กร PIER จัดลําดับที 1 คือปลอดภัยไม่มปี ั ญหา มีประโยชน์หลาย
ด้ านอย่างทีคุณสจ๊ วตกล่าวไว้ และยังใช้ เป็ นพืชคลุมดินทีโตเร็วทีสามารถปกป้องหน้ าดินจากการสึกกร่อนทีเกิดจากนําฝน เป็ น
พืชทีควรส่งเสริ มการปลูกเป็ นอย่างยิง!

กระถิน Leucaena leucocephala
กระถิน Leucaena leucocephala เป็ นพืชหลักทีสําคัญในปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) บรรณาธิการได้ หมายเหตุไว้ อย่าง
ถูกต้ องแล้ วในบทความของคุณสจ๊ วตว่า กระถิน Leucaena leucocephala อาจขยายแพร่พนั ธุ์กลายเป็ นศัตรูพืชรุกรานได้ ใน
บางประเทศ และบางครังกลายเป็ นวัชพืชทีก่อให้ เกิดปัญหาทีพบเห็นในการปลูกพืชเชิงเดียว (McNeely & Scherr, 2003:81)
องค์กร PIER ได้ จดั อันดับไว้ ที “ความเสียงสูง” และ “ไม่นําเข้ า” โดยบอกว่า “เติบโตหนาแน่นและแผ่วงกว้ างทดแทนพืชท้ องถิน
และทําให้ ความหลากหลายของพันธุ์พืชลดลง ... เติบโตเป็ นพงหนาแน่น พืชชนิดอืนๆขึนร่วมด้ วยไม่ได้ ... ใช้ ปลูกเป็ นอาหาร
สัตว์ แต่ต้องมีการควบคุมการเล็มอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนันจะแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วสูพ่ ืนทีรอบข้ าง ... ทีฮาวายปรับตัว
ขึนอยูใ่ นธรรมชาติและพบเห็นได้ ทวไป
ั บางครังเติบโตเป็ นพืชเด่นท่ามกลางพืชพรรณในพืนทีตํา แห้ ง และมีการแผ้ วถาง ...”
CABI: “ขึนครอบคลุมอย่างรวดเร็วในพืนทีร้ างและพืนทีทีไม่คอ่ ยอุดมสมบูรณ์หรื อถูกแผ้ วถางทิงไว้ ... ถูกประกาศให้ เป็ นวัชพืช
ในกลุม่ ที 2 ทีอัฟริ กาใต้ ... ถือเป็ นชนิดพันธุ์รุกรานทีเปอโตริ โก และเป็ นหนึงในพืชรุกรานทีสร้ างปัญหาบนเกาะ ... ผลกระทบที
เกิดขึนได้ แก่พนที
ื ทํากิจกรรมด้ านการเกษตรลดน้ อยลงเมือชนิดพันธุ์นีกลายเป็ นวัชพืชในพืนทีเพาะปลูกหรื อทุง่ หญ้ าทีปล่อย
ว่างไว้ ... อาจปล่อยสารพิษทีส่งผลต่อพืชชนิดอืน ... ขึนแทนพันธุ์พชื อืนๆ เป็ นผลทําให้ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ...
สามารถเปลียนแปลงสภาพสิงมีชีวิต ... ทําให้ ป่าพืนเมืองทีฮาวายอยูใ่ นภาวะเสือมโทรม ... หนึงในตัวอย่าง คือกระถินทีขึนอยู่
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อย่างหนาแน่นเพียงชนิดเดียวกําลังทําลายสภาพพันธุ์พชื พืนเมือง ... ทีประเทศกานา กระถินกําลังแข่งขันกับพันธุ์พชื ประจําถิน
หายาก ... ถูกนําเข้ าไปทีประเทศกวมเพือฟื นฟูพืนทีทีถูกระเบิด แต่ขณะนีทําให้ พืชท้ องถินไม่สามารถเติบโตได้ ... พรรณพืช
พืนเมืองทีประเทศมอริ เชียสไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ ... เป็ นพืชอาหารสัตว์ทีมีประโยชน์มาก แต่ถ้าให้ กินมากเกินไปจะเป็ น
พิษกับสัตว์ทเลี
ี ยงไว้ ”
GISD: “ถูกจัดลําดับไว้ เป็ นหนึงใน “ 100 ชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานทีอันตรายทีสุดในโลก” ... เติบโตเป็ นพงหนาแน่นเพียงชนิด
เดียวและยากต่อการกําจัดออกเมือเติบโตในพืนทีแล้ ว ... เป็ นสาเหตุทําให้ พืนทีขนาดใหญ่ใช้ ประโยชน์ไม่ได้ หรื อเข้ าถึงไม่ได้
และเป็ นอันตรายคุกคามพืชท้ องถิน ... ไม่มขี ้ อมูลว่ารุกรานพืนทีป่ าปิ ดหรื อไม่ ... มีรายงานว่าเป็ นวัชพืชทีปรากฏอยู่ในประเทศ
ต่างๆมากกว่า20 ประเทศทัวทุกทวีปยกเว้ นยุโรปและแอนตาร์ กติก ... เป็ นวัชพืชในบริเวณทีโล่ง และมักเป็ นแหล่งทีใกล้ ชายฝั ง
ทะเลหรือแม่นํา ในพืนทีกึงธรรมชาติ และพืนทีทีถูกแผ้ วถางหรือทีรกร้ าง และบางครังพบในพืนทีเกษตรกรรม ... สามารถเติบโต
เป็ นพงหนาแน่นเพียงชนิดเดียวซึงมีรายงานว่าขึนทดแทนป่ าท้ องถินในบางพืนทีและยังคุกคามต่อชนิดพันธุ์หายากทีกําลัง
อนุรักษ์ อยูใ่ นบางพืนที ... สามารถทําให้ พืนทีขนาดใหญ่ทีถูกแผ้ วถางแล้วใช้ ไม่ได้ และเข้ าถึงไม่ได้ ”

แคฝรั ง Gliricidia sepium
ไม่ได้ ถกู จัดว่าเป็ นพืชรุกรานโดย GISD โดยชนิดพันธุ์นมีี ประโยชน์อย่างมากและถือเป็ นพืชพยาบาลสําหรับต้ นกล้ าพันธุ์พืช
ท้ องถินในการฟื นฟูป่าไม้ ในเขตร้ อนและเป็ นทีนิยมสําหรับการทําวนเกษตร
PIER: “อยูใ่ นลําดับการรุกรานทีความเสียงน้ อย ... สามารถเติบโตเป็ นกลุม่ เพียงชนิดเดียว” [ซึงผมไม่เคยเห็น]
CABI: “เป็ นชนิดพันธุ์รุกรานขันปานกลางหรื อขันเพียงอาจจะเป็ นไปได้ ... ปรับตัวได้ ดี เป็ นไม้ โตเร็ว สามารถแพร่กระจายเมล็ด
ไกลออกจากต้ นแม่ถึง 40 เมตรด้ วยฝักทีแตกกระจาย ... สามารถขึนปกคลุมเต็มพืนทีทีถูกแผ้ วถาง ... กลายเป็ นวัชพืชใน
ประเทศจาไมกา ... ถือเป็ นพืชทีอาจจะกลายเป็ นวัชพืชในประเทศออสเตรเลีย”

แล้ ว เราจะไปต่ อ อย่ างไร?
เรารู้อยูแ่ ล้ วว่าความจริงของชีวิตต้ องมีการชังนําหนักเอาอย่างใดอย่างหนึงหรือมีการยืดหยุน่ ออมชอมบ้ าง รวมถึงเรื องของพืช
อาหารสัตว์ทมีี แนวโน้ มว่าจะรุกรานด้ วย ในหลายสถานการณ์ ประโยชน์ของการนําชนิดพันธุ์รุกรานเข้ ามามีนําหนักมากกว่า
ความเสียหายทีจะเกิดขึน และผู้อา่ นของคุณสจ๊ วตอาจอยูใ่ นสถานการณ์แบบนัน หลายแห่งทีเกิดการพัฒนาการเกษตรในพืนที
ชนบท ชนิดพันธุ์ตา่ งถินหลายชนิด (ถ้ าไม่ทงหมด)
ั
อาจเกิดขึนในพืนทีแล้ วแต่ไม่ได้ ถกู นําไปใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที ดังนันการ
ส่งเสริ มการใช้ อาจช่วยควบคุมการแพร่กระจายไปยังพืนทีทีไม่ต้องการได้ ในทางตรงกันข้ ามชนิดพันธุ์ในท้ องถินทีมีอยูอ่ าจมี
ประโยชน์คล้ ายกับชนิดพันธุ์รุกราน แต่ชนิดพันธุ์ท้องถินนันถูกมองข้ ามไป ซึงอาจเป็ นเพราะความรู้สกึ ทีเหมือนกันทุกหนทุก
แห่งทีคิดว่าพืชจากต่างประเทศน่าดีกว่าเมือคิดถึงผลประโยชน์ทีได้ เป็ นสําคัญ
เมือต้ องพิจารณาดูว่าควรจะนําสิงมีชวี ิต (ไม่เพียงแต่พชื อาหารสัตว์เท่านัน) เข้ ามาหรื อไม่ ควรคํานึงถึงเหตุผลหลายอย่าง
ด้ วยกัน เช่น สิงมีชีวติ นันมีการจดบันทึกไว้ ทีไหนหรื อไม่ และบอกไว้ หรือไม่ว่าเป็ นชนิดพันธุ์รุกราน? ถ้ าใช่ ความเสียงนันสูงแค่
ไหนและมีการจัดการอย่างไรบ้ าง (Hulme 2012)? องค์กร NGO ทีมีข้อมูลอย่างเช่นเอคโคควรทําการศึกษาประเมินวัชพืชแบบ
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วงกว้ างก่อนทําการส่งเสริมพืชทียังไม่แน่ใจ ซึงแผนการทําการประเมินความเสียงนันมีอยูแ่ ล้วและสามารถนํามาใช้ ได้ เช่นจาก
อ้ างอิงของ Driscoll et al. (2014:16625) ทีสามารถนํามาปรับใช้ กบั สถานการณ์ในพืนทีได้
นโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติได้ พิสจู น์แล้ วถึงการจัดการควบคุมการนําเข้ าของชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานอย่าง
ประสบความสําเร็จและประหยัดค่าใช้ จา่ ยในประเทศทีคํานึงถึงเรืองนีอย่างจริ งจัง เช่น นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
(Springborn et al. 2011) แต่ถึงกระนันยังมีชนิดพันธุ์ตา่ งถินมากมายได้ เกิดและเติบโตขึนแล้วและในกรณีนีอาจช่วยไม่ได้ แล้ ว
ทีจริ งแล้ วนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพทีเข้ มงวดสามารถนํามาซึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากมาย (Simberloff et al.
2013:61; Keller et al. 2007) แต่เราหลายคนทํางานในประเทศทีมีโครงสร้ างนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพทีไม่เพียงพอ
และไม่เข้ มงวดมากนัก และข้ อกําหนดเกียวกับชนิดพันธุ์ตา่ งถินรุกรานยังไม่มีการบังคับใช้ ในพืนที ในหมูบ่ ้ านและในส่วน
เกษตรกรรม ในกรณีนนั ก็คงต้ องทําตามวิธีคิดแบบ “ใครทําอะไรก็ได้ ทีตัวเองคิดว่าถูก” มีบางคนโต้ แย้ งว่า “เราให้ ความสําคัญ
กับความต้ องการของชุมชนมากกว่าการปกป้องสิงแวดล้ อม” ซึงผมคิดว่านีเป็ นความเข้ าใจผิดและจะทําให้ เกิดผลร้ ายกับชุมชม
มากกว่า และการแบ่งแยกความต้ องการของชุมชนกับสิงแวดล้ อมออกจากกันนันเป็ นไปไม่ได้ สิงทีไม่ดีตอ่ สิงแวดล้ อมในทีสุดก็
จะไม่ดีตอ่ ชุมชนทีอาศัยอยูใ่ นสิงแวดล้ อมนันด้ วย
ในกรณีทีสงสัยว่าอาจมีความเสียงทีจะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อม และไม่มขี ้ อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ หลักการ
ระวังไว้ ก่อน (Precautionary Principle) ควรยึดถือไว้ โดยให้ ถือเป็ นภาระการพิสจู น์ (ทีการปฏิบตั ิหรื อนโยบายไม่เป็ นอันตราย)
เราทุกคนทีมองข้ ามความเสียงจะต้ องรับผิดชอบว่าชนิดพันธุ์เหล่านันจะไม่ก่อให้ เกิดอันตราย
"เมือกิจกรรมใดก็ต ามทีก่ อ ให้ เ กิด การคุก คามทีเป็ นอัน ตรายต่ อ สุข ภาพของมนุษย์ แ ละสิงแวดล้ อ ม ควรทํา
ตาม “หลัก การระวังไว้ ก่ อ น” แม้ ว่ าสาเหตุแ ละผลกระทบอาจยังไม่ ไ ด้ พ ิส ูจน์ ส าํ เร็ จทางวิท ยาศาสตร์ ”
คํากล่าวของ Wingspread เกียวกับ หลักการระวังไว้ ก่อน “Precautionary Principle” ม.ค 1998
ในปั จจุบนั นี ประชาชนต้ องแบกภาระค่าใช้ จา่ ยเกียวกับวัชพืชในสิงแวดล้ อมทีหลุดรอดมาจากทุง่ เลียงสัตว์ (Driscoll et al.
2014) อุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรยังคงเดินหน้ าสร้ างพืชพันธุ์ใหม่ๆ ส่งเสริ มและแพร่ กระจายพืชเหล่านันออกไปโดยไม่
คํานึงถึงผลทีจะเกิดขึนและไม่มีความผิดทางกฎหมายหรื อการชดใช้ ความเสียหาย จากข้ อเขียนของ Driscoll and Catford
(2014) ได้ เร่งรัดรัฐบาลให้ เพิมเติมความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับสิงแวดล้ อมขณะกลันกรองชนิดพันธุ์ใหม่สาํ หรับทุง่ เลียงสัตว์
และควรมีระบบลงโทษตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จ่าย” (‘polluter pays’) แม้ นจะเป็
ี นสิงทีดี แต่ผมคิดว่าคงจะไม่เกิดขึน
ง่ายในเวลาอันสันนี เพราะธุรกิจการเกษตรนีเกียวข้ องกับผลประโยชน์มหาศาลในระดับระหว่างประเทศ
ก่อนทีเราจะตัดสินใจว่าจะส่งเสริมหรื อเผยแพร่ชนิดพันธุ์ทีอาจรุกราน และได้ ประเมินความเสียงก่อนเป็ นอันดับแรกแล้ ว เราที
เป็ นนักพัฒนาและผู้สง่ เสริมเผยแพร่อาจต้ องถามตัวเองด้ วยคําถามหนึงคือ “ฉันยินดีทจะรั
ี บผิดชอบตามกฎหมายเกียวกับ
ค่าใช้ จา่ ยทีจะเกิดขึนกับคนในชาติหรื อไม่ถ้าชนิดพันธุ์นีกลายเป็ นชนิดพันธุ์รุกราน?” โดยส่วนตัวแล้ ว ผมคิดว่าธุรกิจการเกษตร,
NGOs และนักพัฒนาทีตัดสินใจเสียงควรเป็ นผู้รับผิดตามกฎหมายถ้ าการรุ กรานของชนิดพันธุ์นนควบคุ
ั
มไม่ได้ ส่วนภาคธุรกิจ
การเกษตรก็ควรรับผิดชอบในด้ านการเงิน
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ควรมีการพิจารณาถึงทางเลือกทีเป็ นพืชประจําถินทีมีอยูใ่ นพืนที ทีอาจมีประโยชน์คล้ ายกันและช่วยลดความเสียง ซึงธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ของเอคโคกําลังดําเนินการอยู1่ ตัวอย่างเช่น หญ้ าแฝกทีไม่รุกราน (Chrysopogon zizanioides) มีศกั ยภาพพอควร
ในการนํามาเป็ นพืชอาหารสัตว์และไม่มีความเสียงอย่างทีกล่าวมาก่อนหน้ านี มีสายพันธุ์ใกล้ เคียงกันหลายสายพันธุ์ทีพบ
ในอัฟริ กา ประเทศไทย และทีอืนๆ แม้ จะเจริ ญเติบโตได้ ดีและมีแนวโน้ มว่าอาจรุกรานภายนอกพืนทีการปลูกแต่เป็ นพืชที
สามารถนํามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในพืนทีทีพบอยูต่ ามธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่น C. nigricans ในประเทศ
กานา และ C. nemoralis ในประเทศไทย) อีกตัวอย่างหนึงคือการใช้ จามจุรีอินโดนีเซีย (Paraserianthes falcataria) ในพืนที
ทีมีอยูใ่ นธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียตะวันออกและประเทศปาปั วนิวกีนี พืชชนิดนีถูกจัดอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นพืชโตเร็ ว
ทีสุดในโลก และมีแนวโน้ มทีอาจรุกรานบ้ างเมือนําไปปลูกในพืนทีใหม่ (เช่นฟิ ลิปปิ นส์) แต่ถือเป็ นทางเลือกทีดีมากถ้ าจะปลูก
ตามพืนทีตามธรรมชาติทีมีอยู่ นักส่งเสริมและเผยแพร่จึงอยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะมากกับการทํางานกับคนในท้ องถินทีจะบอกได้
ว่าพืชท้ องถินชนิดใดมีแนวโน้ มทีจะเป็ นพืชต่างถินรุกรานทีเป็ นอันตราย
สุดท้ ายนี ผมใคร่ชีให้ เห็นว่า แม้ พชื ชนิดหนึงจะกลายเป็ นภาระต่อสิงแวดล้ อม ต่อสังคมและ/หรื อเศรษฐกิจไปแล้ ว แต่อย่าเพิง
หมดหวัง การกําจัดออกจากพืนทีมักทําได้ อยู่ แม้ อาจมีหลายคนทีไม่มคี วามเชือว่าจะทําได้ แต่เทคโนโลยีการกําจัดแบบถอน
รากถอนโคนได้ พฒ
ั นามาถึงจุดทีทําได้ อย่างประสบความสําเร็จ ข้ ออ้ างอิงจาก Genovesi (2011) ได้ พดู ถึงการกําจัดแบบถอน
รากถอนโคนกว่า 1000 ครัง รวมถึงการรุ กรานบางกรณีทเป็
ี นมาแล้ วอย่างยาวนาน และพบว่าทังหมดนีประสบความสําเร็ จถึง
ร้ อยละ 86 การกําจัดพืชเหล่านันออกไปจากพืนทีจะทําให้ เกิดข้ อดีมากมาย จากข้ อมูลของ Allan and colleagues (2010)
พบว่าการกําจัดต้ นสายนําผึง (honeysuckle) ซึงเป็ นพืชรุกรานช่วยลดความเสียงของโรคไลม์ (Lyme Disease) ทีเกิดจากเห็บ
ในประเทศสหรัฐฯ โดยบอกว่า “การจัดการสิงมีชีวติ ทีรุกรานอาจเป็ นส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระจากโรคติดต่อในคนทีมีแมลง
เป็ นพาหะ” การกําจัดพืชคุกคามออกจากพืนทีอาจมีคา่ ใช้ จา่ ยทีถูกมากกว่าการจัดการในระยะยาว ทีประเทศนิวซีแลนด์ การ
จัดการถอนรากถอนโคนพืชทีมาเข้ ามาปลูกตังแต่ตอนเริ มแรกจะสูญเสียค่าใช้ จ่ายถูกกว่าประมาณ 40 เท่าของการพยายาม
กําจัดในภายหลัง (Simberloff et al. 2013:61) การกําจัดออกจากพืนทีโดยเฉพาะการใช้ เทคนิคฟื นฟูทางนิเวศน์ จะสามารถ
ฟื นฟูการทํางานของระบบนิเวศน์ทีสูญเสียไปจากการถูกรุกรานได้
สรุปแล้ ว ขณะทีเราไม่สามารถและไม่ควรห้ ามการนําเข้ าของชนิดพันธุ์รุกรานได้ ทงหมด
ั
อย่างน้ อยเราไม่ควรนําเข้ ามาในพืนทีที
เราทํางานอยู่ และอย่างน้ อยทีสุด เราควรนําเข้ ามาด้ วยความระมัดระวังและศึกษาข้ อมูลอย่างดีเสียก่อน ผมไม่มีจดุ ประสงค์จะ
ทําให้ ใครเสียหน้ า แต่เพียงอยากจะเรี ยกร้ องความรับผิดชอบและการพิจารณาอย่างรอบคอบเกียวกับวิธีการใช้ พืชอาหารสัตว์
และพืชชนิดอืนทีอาจมีแนวโน้ มรุกราน ในฐานะกลุม่ เครื อข่ายของนักพัฒนา เราต้ องใคร่ครวญถึงหน้ าทีรับผิดชอบเมือต้ องการ
แนะนําส่งเสริ มชนิดพันธุ์ทีอาจทําให้ เกิดปัญหาขึนในระยะยาว เราไม่ควรแนะนําพืชชนิดใดชนิดหนึงโดยนําเสนอแต่ประโยชน์
แต่ไม่เสนอข้ อควรระวังจากผลความเสียหายทีอาจเกิดขึน ไม่เช่นนัน เราอาจเสียงต่อความล้ มเหลวของจุดมุง่ หมายทีเรา
ต้ องการ ทีมีในบทความของคุณสจ๊ วตทีว่า “เพือพัฒนาความเป็ นอยู”่

1
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[หมายเหตุจากบรรณาธิ การ: ต่อไปนีเป็ นคํ าเตือนและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์จากธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโคเกี ยวกับการแนะนํา
การปลูกพืชพันธุ์ใหม่]

การปลูก พืช พัน ธุ์ใ หม่ : ข้ อ ควรระวังทีสําคัญ ทีเอคโคมีซองเมล็ดพันธุ์เล็กๆสําหรับการนําไปทดลองปลูก ก่อนอืนควร

เข้ าใจว่าพืชทีจะปลูกนันต้ องทดลองก่อนทีจะนําไปแนะนําให้ สมาชิกในชุมชนปลูกต่อไป มีนกั พัฒนาหลายคนทีได้ แนะนําและ
ส่งเสริ ม “เทคโนโลยีปาฎิหารย์” และ “ต้ นไม้ มหัศจรรย์” ก่อนทําการทดลองให้ ดีและเหมาะสมในพืนทีเสียก่อน จากการศึกษา
พบว่าแม้ ในประเทศเดียวกันก็ไม่สามารถรับประกันความสําเร็ จของผลทีได้ เหมือนกัน การรีบร้ อนทีจะแนะนําวิธีการหรื อพืช
ใหม่ๆมักจะนํามาซึงปัญหาในภายหลัง เกษตรกรอาจปลูกพืชพันธุ์ใหม่ไปแล้ วทีพืนทีของตนหรื ออาจลงทุนเงินเก็บทีมีอยูเ่ พือซือ
เครื องมือใหม่ๆมา แล้วอาจเกิดปัญหาขึน ซึงปัญหาเหล่านันอาจเป็ นการระบาดของแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืช เครื องมืออาจ
ชํารุดหรื อไม่มคี วามเหมาะสม สุดท้ ายเกษตรกรและครอบครัวต้ องพบกับปั ญหาและก็ไม่เป็ นทีน่าแปลกใจเลยถ้ านักพัฒนาจะ
ไม่สามารถส่งเสริ มแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ อกี ในอนาคต เพราะคนในชุมชนอาจไม่มนใจหรื
ั
อให้ ความไว้ วางใจน้ อยลง
เนืองจากผลของความพยายามทีจะช่วยเหลือของท่าน
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มีข้อดีหลายประการสําหรับการทําการทดสอบด้ วยตนเองก่อนทีจะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไปยังชุมชมในวงทีกว้ างขึน เราต้ องรู้วา่
พันธุ์พืชนันจะสามารถเติบโตในพืนทีนันก่อนทีเกษตรกรจะนําพืชนันไปปลูกในพืนทีทําการเกษตรของตนและลงทุนเวลาในการ
เพาะปลูก เมือมีการทดสอบแล้ วท่านจะสามารถหา “หน้ าต่าง” ทีดีทีสุดสําหรับระยะเวลาหรื อฤดูทจะทํ
ี าให้ พืชเติบโตได้ ดีทีสุด
เมือได้ รับเมล็ดพันธุ์จากเอคโคในซองเล็กๆนันแล้ ว ถ้ าพืชพันธุ์นนเกิ
ั ดผลดี ท่านก็จะมีเมล็ดพันธุ์อีกมากมายทีจะแบ่งปัน ถ้ าพืช
นันเติบโตไม่ดีและไม่มเี มล็ดก็อาจจะเป็ นเพราะพืชนันไม่เหมาะกับสภาพพืนที ถ้ าสายพันธุ์นนได้
ั รบั การยอมรับเป็ นอย่างดี เอค
โคสามารถแนะนําแหล่งทีท่านหาซือได้ ถ้ าท่านต้ องการปริมาณทีมากขึนหรื อต้ องการขยายฐานพันธุกรรมให้ กว้ างขึน ถ้ าพืชมี
แนวโน้ มทีจะเติบโตได้ ผลดีในพืนทีของท่าน วิธีทดีี ทีสุดคือควรไปเอาเมล็ดเพิมมาจากแหล่งอืนก่อนทีพืนทีการเพาะปลูกพืชนัน
จะขยายออกจนกว้ างเกินไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่เพียงแต่ให้ โอกาสทีเราจะบอกได้ วา่ พืชชนิดใดทีมีลกั ษณะที
ดีกว่า แต่ยงั สามารถเป็ นเกราะป้องกันในกรณีทีเกิดการแพร่ ระบาดของโรคได้
นอกเหนือจากการหลีกเลียงความเสียงทีจะประสบความล้ มเหลวในการปลูกพืชนันทังหมด การทดสอบเล็กๆทีท่านได้ ทาํ จะ
ช่วยในการประเมิน “ความเป็ นไปได้ ทีอาจเป็ นวัชพืช” ของสายพันธุ์บางชนิดในพืนทีของท่าน ให้ ทําการปลูกอย่างระมัดระวังใน
ฤดูแรกๆ เพือจะแน่ใจว่าพืชนันจะไม่กลายเป็ นพืชทีมีปัญหา น่าเสียดายทีลักษณะสําคัญสองอย่างของวัชพืช ได้ แก่ลกั ษณะ
ของการให้ ผลผลิตเมล็ดในปริมาณสูงและมีความสามารถในการเติบโตภายใต้ สภาพทีไม่เอืออํานวย เป็ นลักษณะสําคัญของ
พันธุ์พืชทีธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเอคโค เราจึงระมัดระวังมากถึงความเสียงทีจะเกิดขึนและเพราะเหตุนนเราจึ
ั
งได้ ตดั สายพันธุ์
บางอย่างออกไปจากธนาคารเมล็ดพันธุ์เมือมีความเสียงมากทีจะเกิดความเสียหายถ้ าได้ นาํ พืชนันแจกจ่ายออกไป อย่างไรก็
ตาม พืชทนทานทีสามารถเติบโตได้ เองก็เป็ นคุณสมบัติทีเป็ นประโยชน์ในหลายๆด้ าน ตัวอย่างเช่น คงจะยากอยูเ่ หมือนกันถ้ า
จะจินตนาการว่าต้ นไม้ ชนิดหนึงจะกลายเป็ นปัญหายุง่ ยากในเขตอัฟริกาทีซึงมีความขาดแคลนฟื นอย่างหนัก อีกอย่างหนึงคือ
การส่งซองเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กก็เป็ นการป้องกันการนําวัชพืชเข้ าไปในพืนที และเราสามารถบอกได้ วา่ พืชชนิดใดมีลกั ษณะ
รุ กรานเกินไปและสามารถทําการควบคุมได้ งา่ ยภายในพืนทีขนาดเล็ก สุดท้ ายนี อย่าลืมว่าพืชในธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเอคโค
เป็ นทียอมรับกันในหลายพืนทีในโลกนีว่าเป็ นพืชทีใช้ เป็ นอาหาร แม้ จะไม่ได้ มาจากพืนทีนัน และด้ วยเหตุนี นีเป็ นเครื องวัด
ความปลอดภัยอย่างหนึงขณะทีเราช่วยกันศึกษาและได้ รับประโยชน์จากการใช้ เวลาเป็ นปี ๆของคนในส่วนต่างๆของโลกที
ช่วยกันคัดเลือกพันธุ์พืชมา
เราเห็นความสําคัญของสมาชิกในเครื อข่ายทีทําการขอเมล็ดพันธุ์จากเราว่าท่านเหล่านันคือผู้ร่วมงานของเราในการนําเมล็ด
พันธุ์ไปทดสอบใช้ ในภาคสนาม แต่ไม่ได้ หมายความว่าท่านจะต้ องไปทําการทดสอบอะไรทีซับซ้ อน แต่เราเพียงหวังว่าท่านจะ
สละเวลาเขียนผลตอบรับมาให้ กบั เราหลังจากทีมีการเก็บเกียวพืชพันธุ์นนแล้
ั ว เพียงเล่าให้ เราฟังว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กับพืชพันธุ์นนและความเหมาะสมกั
ั
บพืนทีและวิถีชีวิตของคนในท้ องถิน โดยเราจะส่งแบบฟอร์ มการทดสอบเมล็ดพันธุ์
(ภาษาอังกฤษ, ฝรังเศส หรื อสเปน) ไปพร้ อมกับเมล็ดพันธุ์ทีท่านขอมา แล้ วเราจะใส่ผลรายงานจากท่านไว้ เป็ นฐานข้ อมูลและ
ใช้ ข้อมูลนีเพือปรับปรุ งคําแนะนําทีดีขนให้
ึ กบั ผู้อืนและนําข้ อมูลนีเสนอให้ กบั นักวิทยาศาสตร์ ทีสนใจด้ วย รายงานผลจาก
แบบฟอร์ มนีจะช่วยให้ เราทราบถึงปัญหาความสามารถในการงอกหรื อปั ญหาความเป็ นวัชพืช รวมถึงเพือจะได้ ทราบถึง
ความสําเร็จในการแนะนําพันธุ์พชื และการยอมรับของชุมชน เรายินดีทกุ ครังทีได้ รับรายงานการทดสอบเมล็ดพันธุ์ แต่เราก็มี
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ความสนใจด้ วยในผลระยะยาวของพืชนันและผลการทํางานของเอคโค ถ้ าท่านได้ รับเมล็ดพันธุ์จากเอคโคและพืชนันสามารถ
ขึนและเติบโตได้ เองในไร่และสวนทีอยูใ่ นพืนทีของท่าน กรุณาแจ้ งให้ เราทราบจะเป็ นพระคุณอย่างยิง
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