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สารเอคโค เอเชยี  
ภาคพเิศษสําหรบัสาร Echo Development Notes 
ฉบบัท ี25 เดอืนสงิหาคม 2015 

 

ความสมดุลและข้อควรระวังเกียวกับพชือาหารสัตว์เขตร้อนชืน 

เดวิด ไพรซ์ (David S. Price) กรกฎาคม 2015 

คุณเดวิด ไพรซ์ มีตําแหน่งเป็นทีปรึกษาอาวุโสด้านสิงแวดล้อมของหน่วยงาน LEAD Asia (LEAD Asia’s Senior 

Environmental Consultant ) และทํางานหลายแห่งในทวีปเอเชีย โดยเป็นผู้ให้คําปรึกษาเกียวกับปัญหาต่าง ไๆม่ว่าจะเป็น

ความยงัยืนด้านสิงแวดล้อมและการพัฒนาพืนทีห่างไกล, การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การฟืนฟูระบบนิเวศน์, การแก้ไข

ดินเสือมโทรม, การบําบัดนําเสีย, การควบคุมการสึกกร่อนของหน้าดิน, การฟืนฟูป่าชายเลน, และวิถีปฏิบัติแบบยงัยืนใน

เกษตรกรรมแบบเข้มข้น คุณเดวิดและภรรยาคือคุณแทมมี ซึงเป็นสมาชิกขององค์กร SIL International เคยทํางานเป็น

นักภาษาศาสตร์และนักแปลอยู่ทีรัฐปาปัว ประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึงในช่วงหลงัของเวลานีเองทีคุณเดวิดได้เริม

งานทีทําอยู่ในปัจจุบัน คุณเดวิดมีวุฒิศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสตัววิทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ชีววิทยาเชิง

อนุรักษ์ และปัจจุบันกําลงัศึกษาในระดบัวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านสตัววิทยาและการจัดการด้านสิงแวดล้อม 

ผมได้อา่นบทความหนงึด้วยความสนใจ เป็นบทความของสารเอคโค เอเชีย ฉบบัที 23 เขียนโดยคณุสจ๊วต บราวน์ ในหวัข้อชือ

วา่ การใช้พืชอาหารสตัว์ในเขตร้อนชืนเพือพัฒนาความเป็นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้-สําหรับปศุสตัว์ (Brown 

2015) คณุสจ๊วตเป็นทีปรึกษาผู้มปีระสบการณ์ด้านเกษตรกรรมและลา่สดุกําลงัทาํงานในประเทศกมัพชูา ซึงในบทความนี มี

การแนะนําหญ้าและพืชตระกลูถวัทีใช้เป็นพืชอาหารสตัว์ (พืชอาหารสตัว์คือ “พชืทีใช้ตดัมาเลียงสตัว์หรือให้สตัว์แทะเล็ม”) 

และมีคําแนะนาํเพือจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิมขนึในเกษตรกรรมขนาดเล็กในพืนทตีา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

แตข่ณะทีอา่นไปก็รู้สกึไมส่บายใจในคาํแนะนําของคณุสจ๊วต พืชสว่นใหญ่ทีแนะนําในบทความนนัเป็นพนัธุ์พชืทีรุกรานใน

ระดบัร้ายแรง และ(ในความคดิของผม) ไมค่วรแนะนําพชืเหลา่นนัไปปลกูในพนืทใีหมโ่ดยไมมี่การประเมินผลกระทบทีจะ

เกิดขนึภายหลงั ในบทความนี ผมจะแบ่งปันประสบการณ์ทีเคยมเีกียวกบัพืชทมีีลกัษณะรุกราน โดยพดูถงึปัญหากว้างๆของ

พืชเหลา่น ีความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญคนอืนๆเกียวกบัหญ้าและพืชตระกลูถวัทีคณุสจ๊วตแนะนาํ รวมถงึข้อเสนอทีเป็น

แนวทางและคําแนะนําทีจะชว่ยบรรเทาผลเสยีทีอาจจะเกิดขนึ 

ผมเป็นคนนิวซีแลนด์มาตงัแตก่ําเนิด และนีเป็นสว่นทีมีผลตอ่มมุมองของผมตอ่พนัธุ์พืชรุกรานทงัหลาย ประเทศนิวซีแลนด์อาจ

ถือได้วา่เป็นประเทศทีได้รับความเสียหายมากกว่าพืนทใีดในโลกจากพชืตา่งถินมากมายทีเข้ามาและแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 

นา่เสียดายมากทีผู้ ค้นพบประเทศในยคุบกุเบิกมีความตงัใจจะทาํให้นิวซแีลนด์เป็นเหมือนกบั “ประเทศเดิม” (องักฤษ) และ

ต้องการกําจดัแก้ไขสิงทพีวกเขาเห็นวา่เป็นพนัธุ์พชืและสตัว์ทีมีการพฒันาไม่สมบรูณ์ พวกเขาจึงนาํพืชและสตัว์หลากหลาย

สายพนัธุ์ ไมว่า่จะเป็นกวางพนัธุ์ต่างๆจากอเมริกาเหนือ ยโุรบ และเอเชยี, เลยีงผา(chamois) และแพะทาร์(tahr)จากยเูรเซีย, 
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พอสซมั จากออสเตรเลยี, นกยงูจากเอเซียและอืนๆ สว่นกระตา่ยนนัถกูนํามาเพือการลา่สตัว์และได้กลายเป็นตวัการสาํคญัที

ทําให้ดินเสอืมโทรมและเกิดการสญูเสยีหน้าดิน ด้วยเหตนุีจงึมีการนําตวัพงัพอนหางสนั (stoats), เพยีงพอน (weasels) และ 

เฟอเรท (ferrets) เข้ามาเพือ “ควบคมุจาํนวน” สตัว์เหลา่นนั (สตัว์ในตระกลูเพยีงพอนกลายเป็นสตัว์ทีลา่นกพนืเมอืงและทาํให้

นกหลายสายพนัธุ์ต้องสญูพนัธุ์ไป) นอกจากการนําสตัว์ตา่งถินเข้ามาแล้ว ยงัมีการเปลียนป่าทมีีอยูใ่นนิวซิแลนด์เป็นพืนทปีลกู

หญ้าไปอยา่งรวดเร็วและมกีารนําพืชพนัธุ์ใหมเ่ข้ามาทดแทน มกีารนําไม้หนาม (Gorse)มาปลกูเป็นแนวรัวและมดีอกไม้กวาดส

ก็อตช์ (Scotch Broom) มาเป็นไม้ประดบั โดยพนัธุ์พืชทงัสองชนดินขีนึเตม็อยูท่วัเป็นบริเวณกว้างในเขตการเพาะปลกูพชื

เชิงเดียวทีพบวา่มคีวามพยายามจะควบคมุพนัธุ์ไม้นีมาหลายสิบปีแล้ว มีพืชทีนําเข้ามาปลกูกวา่ 25,000 ชนิด (Duncan & 

Williams 2002)—ซงึเทียบกบัพชืในท้องถินของนวิซีแลนด์แล้วประมาณ 7,000 ชนิด โดยมกีวา่ 2,500 ชนิดทีกลายเป็นพืชที

ปรับตวัขนึในป่าตามธรรมชาติ และอีกมากกวา่ 300 ชนิดทีจดัอยูใ่นกลุม่พืชต่างถินรุกราน  

ประสบการณ์เป็นเวลาหลายปีของผมทีประเทศอินโดนเีซียทาํให้ผมได้มีประสบการณ์โดยตรงกบัการนําสิงมีชีวิตทงัพืชและสตัว์

ตา่งถินรุกรานเข้ามา ภมูิหลงัของผมในฐานะนกันิเวศน์วิทยาและนกัธรรมชาติวิทยาช่วยให้ผมได้เข้าใจพฤตกิรรมและ

ผลกระทบของสิงมีชวีิตเหลา่นี และมองเห็นถงึผลดีและผลร้ายทีอาจเกิดขึนได้ 

ชนิดพ ันธ ุ์ ต่างถนิทรีุกราน  (Invasive Alien Species) 

“ชนิดพันธ์ุต่างถนิทีรุกรานกลายเป็นหนึงในภัยทน่ีากลัวสําหรับการพัฒนาทียงัยนื เท่าๆกับภาวะโลกร้อน

และการทําลายระบบสนับสนุนการดํารงชีวติ (life-support systems)” 

Preston and Williams (2003) 

ชนิดพนัธุ์ตา่งถินทรุีกราน (หรือคาํยอ่ IAS) คือชนิดพนัธุ์ทีถกูนําเข้ามาจากนอกพืนท ีไมว่า่โดยตงัใจหรือไมต่งัใจ และการเพิม

จํานวนของชนดิพนัธุ์เหลา่นนัทาํให้เกิดความเสียหายอยา่งเห็นได้ชดั ชนิดพนัธุ์อาจกลายมาเป็นวชัพืช แมลงศตัรูพืชหรือสาเหตุ

การเกิดโรคทีมีผลกระทบตอ่ทงัความเป็นอยูข่องมนษุย์และระบบธรรมชาติ และมีผลตอ่ระบบการเกษตร ระบบนิเวศน์ในพืนท ี

ความหลากหลายทางชวีภาพ หรือสวสัดิภาพของมนษุย์ (Perrings et al. 2002, UNEP; CBD) ตวัอยา่งทีทกุคนรู้จกัดีของการ

รุกรานจากชนิดพนัธุ์ตา่งถินนไีด้แกถ่วัคดุส ุ(kudzu) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ผกัตบชวาทีมีอยูท่วัไปในเขตร้อน, หอยม้าลายที

เกรท เลคส์ หรือทะเลสาบทงั 5 และนกกิงโครงยโุรปทอีเมริกาเหนอื 

ชนิดพนัธุ์ตา่งถินทนีาํเข้ามาไมไ่ด้เลวร้ายเสมอไป ตรงกนัข้าม การพฒันาอารยะธรรมจะไม่เกิดขนึถ้าไมม่ชีนิดพนัธุ์ตา่งถิน

เหลา่น ีประมาณร้อยละ 98 ของระบบอาหารในสหรัฐฯ ทีมมีลูคา่ปีละ 800 พนัล้านเหรียญสหรัฐมาจากชนดิพนัธุ์ตา่งถิน เช่น 

ข้าวสาล,ี ข้าว, ข้าวโพด, และปศสุตัว์ตา่งๆ (Pimentel et al. 2001:1, Pimentel et al. 2005:273)  ชนิดพนัธุ์ทปีรับตวัให้เข้ากบั

สภาพแวดล้อม (ชนิดพนัธุ์ตา่งถินทเีกิดการพฒันาเติบโตขนึเองโดยไม่ต้องอาศยัมนษุย์) มอียูห่ลายชนิดทีไมแ่พร่กระจายจน

เกินการควบคมุ (Rejmanek 2000:497) และบางชนดิทไีมรุ่กรานเหลา่นียงักลายเป็นผู้ให้ประโยชน์ด้วยซํา แตอ่ยา่งไรก็ตาม

เมอืจาํนวนมีมากจนเห็นได้ชดัก็อาจกลายเป็นการรุกรานทีเป็นอนัตรายได้ ในทวีปยโุรป ประมาณร้อยละ 11 จากจํานวนพชื

ตา่งถินกวา่ 10,000 ชนิดกลายเป็นทรู้ีกนัวา่สร้างผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีประเมินคา่ไมไ่ด้ (Vilà et al. 2010) 
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ชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานนีถือเป็นตวัขบัเคลือนทแีพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและสาํคญัทีสดุของการเปลียนแปลงด้านสิงแวดล้อม

ของโลก (McNeely et al. 2001; Simberloff et al. 2013) (Table 1) การประเมินระบบนเิวศน์แหง่สหสัวรรษ (The Millennium 

Ecosystem Assessment) (2005:96-99) ได้รวมชนิดพนัธุ์รุกรานไว้ในหนึงใน 5 อนัดบัต้นทีเป็นสาเหตขุองการสญูเสียความ

หลากหลายทางชีววิทยา ในสหรัฐฯ ร้อยละ 42 ของสตัว์และพชืทีใกล้จะสญูพนัธุ์มีสาเหตเุริมต้นมาจากการคกุคามของชนิด

พนัธุ์ตา่งถินรุกราน (Pimentel et al. 2005) จากบนัทกึของสตัว์ทสีญูพนัธุ์ไปแล้วกวา่เกือบ 700 ชนิด กวา่ร้อยละ 20 มีสาเหตุ

มาจากสตัว์ตา่งถินรุกราน (Clavero & García-Berthou 2005) ชนิดพนัธุ์ตา่งถินทอีนัตรายทสีดุในโลก 100 ชนิด มีจํานวน 56 

ชนิดทีพบอยูใ่นเขตร้อน (ISSG 2007) และเอเชียถือเป็นพืนทหีนงึในนนั คณุสติเฟ่น เอเลียตจากหน่วยวิจยัการฟืนฟปู่าของ

เชียงใหม ่(Forest Restoration Research Unit หรือ FORRU) กลา่ววา่อปุสรรคสําคญัทีสดุทีขดัขวางการฟืนฟรูะบบนเิวศน์

ของป่าเขตร้อนคือชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานทีเข้ามาแทนทีและขนึปกคลมุต้นออ่นของพชืท้องถินและทําให้รูปแบบการเกิดไฟป่า

เปลยีนไป (ความเห็นสว่นตวั) 

มลูคา่ความสญูเสียทางเศรษฐกิจสงัคมทเีกิดจากชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานสามารถวดัได้ในรูปแบบของการว่างงาน สินค้า/

เครืองมือทีเสยีหาย, ไฟฟา้ดบั, การขาดแคลนนําและอาหาร, ความเสอืมโทรมของสภาพสงิแวดล้อม, ความสญูเสยีความ

หลากหลายทางชีววิทยา, การเพมิขนึของระดบัและความร้ายแรงของภยัธรรมชาติ, การแพร่กระจายของโรคระบาด และการ

สญูเสยีชีวติ ซงึเป็นเรืองยากทีเดยีวทีจะตีคา่ผลกระทบทีเกิดขนึเหลา่นีให้เทียบเทา่กบัตวัเงิน อยา่งไรก็ตามจากการศกึษาของ

ข้อเขียนจาก Pimentel and colleagues (2000) ได้ประมาณ (อยา่งตํา) ไว้วา่ “ชนิดพนัธุ์ต่างถินรุกรานทําให้เกิดการสญูเสยีใน

สหรัฐฯมลูค่าปีละกวา่ 100 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ” และเป็นมลูคา่ปีละกวา่ 315 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯกบัการสญูเสียทเีกิดขนึ

ทวัโลก (Pimentel et al. 2001) และความสญูเสยีด้านเกษตรกรรมทีเกิดขนึทวัโลกนนัประมาณมลูคา่อยูท่รีะหวา่งปีละ 55-250 

พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (Bright 1999) แม้แตช่นิดพนัธุ์หนงึชนดิอาจทําให้เกิดการสญูเสยีเป็นล้านๆเหรียญสหรัฐ ในทวีปลาติน

อเมริกา หอยเชอร์รี Pomacea canaliculata  ถกูนําเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ในปี 1980 เพอืให้เป็น “แหลง่อาหารโปรตีน

สงู” ซงึสง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่ผลผลิตข้าวเป็นมลูคา่ปีละเกือบ 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (Naylor 1996) นอกจากนนั ที

จีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจบุนัมีชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานอยา่งน้อย 400 ชนิดพนัธุ์ทีทําให้ประเทศต้องสญูเสยีค่าใช้จ่ายปีละ

ประมาณ 14.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (Agoramoorthy & Hsu 2007) 

ผลกระทบของการแพร่กระจายในพืนทขีนาดใหญ่ บางครังเกินทีจะทําการประเมินได้ เช่นผลเสียหายมากมายในการนําพืชตรึง

ไนโตรเจนเข้าสูร่ะบบนิเวศน์ (Vitousek et al. 1987) ระบบนิเวศน์อาจเปลยีนไปทงับนดินและใต้ดินจากการนําพืชตา่งถินทเีข้า

มาปรับเปลยีนโครงสร้างและหน้าทีของระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะด้านองค์ประกอบของสิงมีชีวิตและการเปลียนแปลงหว่งโซ่

อาหาร (Simberloff et al. 2013) คณุสมบตัิทางเคมีของดิน นํา และไฟอาจเปลียนแปลงด้วย (Cronk & Fuller 1995) ลกัษณะ

การกดัเซาะของหน้าดินอาจเปลียนไปรวมถึงโครงสร้างทางกายภาพทีเพมิขนึด้วย (เช่น สนัทราย) (Simberloff 2011) 

ผลกระทบทีพบอยูเ่สมออย่างหนงึคือการเสอืมโทรมของดิน ซงึเป็นปัจจยัสําคญัทีทําให้เกิดความยากจน (Kaimowitz & Sheil 

2007) 

การแพร่กระจายแบบรุกรานของพืชต่างถินนนัอาจต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายสบิปีก่อนทีจะเห็นถึงผลกระทบทีเกิดขนึ และ

พืชตา่งถินรุกรานบางชนิดอาจ “ไมแ่สดงออก” ถึงผลของมนัเป็นเวลาหลายปีจนกวา่จะกลายเป็นสว่นหนงึของธรรมชาตใินพืนที
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นนัไปแล้ว (Essl et al. 2011) ในรัฐฟลอริดา มะตมูซาอ ุ(Brazilian pepper) ถกูจํากดัขอบเขตเป็นเวลาช่วงหนงึศตวรรษ แต่

หลงัจากนนัมีการขยายพนัธุ์อยา่งรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง (Crooks 2011) พืชทีเป็นปัญหาบางชนิดถกูนาํเข้ามาในยโุรปใช้

เวลา 150 ถึง 400 ปีในการแพร่กระจายจนเตม็พนืท ี(Gassó et al. 2010) และทีสําคญัคือมนษุย์ไมรู้่ถึงผลทีจะเกิดขนึจากการ

นําชนิดพนัธุ์ตา่งถินเหลา่นนัเข้ามา   

ปัญหาการรุกรานของชนิดพนัธุ์เหลา่นีเป็นปัญหาทีร้ายแรงมากและเกิดขนึทกุแหง่ทวัโลก ถงึกบัมคีําศพัท์คําหนึงใช้สาํหรับ

ผลกระทบทีเกิดขนึอยา่งหลกีเลียงไมไ่ด้ คําวา่ ‘Homogenization’ หรือ “การทําให้เป็นแบบเดียว” เป็นขบวนการทกีลุม่สงิมชีีวิต

ทมีีความสมัพนัธ์กนัและระบบนิเวศน์ถกูรุกรานและครอบคลมุมากขนึจากชนิดพนัธุ์หนงึทแีพร่พนัธุ์กระจายอยูแ่ละปรับตวัเข้า

กบัการทาํการเกษตรของมนษุย์ (Millennium Ecosystem Assessment 2005:79.) “การทาํให้เป็นแบบเดียว” เป็นการอธิบาย

วิธีวา่การคกุคามและการนําเข้ามาของชนิดพนัธุ์นนัทาํให้ระบบนเิวศน์อยูใ่นสภาพด้อยลง ระดบัความอดุมสมบรูณ์ลดลงและ

ทําให้กลุม่สงิมีชวีิตลดความซบัซ้อนลงโดยมีชนดิพนัธุ์น้อยชนดิในปริมาณมาก และผลสดุท้ายคอืทําให้เกิดระบบนิเวศน์ใหมท่ี

ให้ประโยชน์ลดลงตอ่มนษุย์ทีต้องอาศยัอยูเ่พอืความเจริญก้าวหน้า และสิงนกํีาลงัเกิดเพิมมากขึนอยา่งรวดเร็วทกุๆแหง่ในโลก

ของเรา 

ตารางที 1 พฤติกรรม และผลกระทบของชนิดพันธ์ุรุกราน (จาก Bradshaw et al. 2009) 

พฤติกรรมของชนิดพ ันธ ุ์ ร ุกราน ผลกระทบของชนิดพนัธุ์ รุกราน 

เป็นสาเหตทุาํให้สงิมีชวีิตในทีนนัสญูพนัธุ์ เป็นภยัคกุคามตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปรับเปลยีนสภาพสิงมีชวีิตในทีนนั เปลยีนโครงสร้างดิน, วงจรสารอาหาร, ระบบนําและไฟ 

ลดความซบัซ้อนของระบบนเิวศน์ คกุคามการสง่มอบประโยชน์ของระบบนิเวศน์ 

กลายเป็นวชัพชืทางการเกษตร แขง่ขนักบัพชืทีเพาะปลกูไว้ ทําให้ดินเสอืมโทรม  

เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์และพืชผลการเกษตร เป็นสาเหตหุรือเออืตอ่การเกิดโรคร้ายแรงในมนษุย์และ

พืชผลการเกษตร 

 

“เรืองราวของผลกระทบทางลบทีเกิดในวงกว้างของสิงมีชวิีตรุกรานเหล่านันบอกกับเราว่าการนําเข้ามา

จะต้องทําการรับรองด้วยความระมัดระวังอย่างมาก” 

(Simberloff et al. 2013) 

อะไรทําให้ชนิดพนัธุ์บางชนิดมแีนวโน้มทจีะรุกราน  ชนิดพนัธุ์ทีรุกรานมีลกัษณะหรือคณุสมบตัิทีช่วยให้มนัมคีวามได้เปรียบใน

การแขง่ขนักบัชนดิพนัธุ์ท้องถินทมีีอยูก่่อน หรือมีความสามารถเพมิขนึในการครอบครองพืนทเีสอืมโทรมและถกูแผ้วถาง 

คณุสมบตัิเหลา่นไีด้แก่ความสามารถในการเจริญพนัธุ์ เติบโต และขยายพนัธุ์ มีการแขง่ขนัทีรุนแรงเพือได้มาซงึอาหารเช่นนาํ 

สารอาหารและพืนท ีรวมถึงการไมมี่ศตัรูอยูใ่นสภาพแวดล้อมนนั ชนิดพนัธุ์รุกรานมกัจะเป็นชนดิพนัธุ์ทีใช้ในระยะการบกุเบิก 

และมกัจะมคีณุสมบตัิหลายอยา่งทีเป็นทต้ีองการ 
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ความเกยีวข้องกับพ ืชทปีลูกเพ ือเป็นอาหารสัตว์ 

เปา้หมายของการปลกูทุง่หญ้าเลยีงสตัว์คือการทําการเกษตรแบบเข้มข้นทียงัยืน ชนดิพนัธุ์ทีรุกรานถือเป็นอปุสรรคสําคญัของ

เปา้หมายนเีพราะชนดิพนัธุ์เหลา่นีทําให้เกิดคา่ใช้จา่ยและความเสียหายด้านเศรษฐกิจและสิงแวดล้อมในการผลติอาหาร 

(Driscoll & Catford 2014) มีความพยายามอยา่งมากในการพฒันาพืชสายพนัธุ์ทีจะชว่ยให้เปา้หมายนีสําเร็จ และนกัการ

เกษตรและนกัพฒันากลบัไมค่อ่ยใสใ่จและไม่ลงทนุทีจะคิดถงึความเสยีงจากชนิดพนัธุ์รุกราน (Driscoll et al. 2014) น้อยมาก

ทจีะมีการประเมินความเสยีงด้านสงิแวดล้อม สว่นหนงึเป็นเพราะบริษัทและองค์กรทีพฒันาพนัธุ์พชืมานนัไมต้่องมีหน้าที

รับผิดชอบทงัด้านการเงินและกฎหมายต่อความสญูเสียทีเกิดขนึเมอืพืชเหลา่นนักลายเป็นปัญหาภาระพืชรุกราน (Driscoll et 

al. 2014) 

งานวจิยัสว่นใหญ่ทีเกียวกบัความเสียงของการรุกรานของพืชในทุง่หญ้าเลยีงสตัว์มกัจะจดัทําโดยกลุม่งานวิทยาศาสตร์เพือ

สงิแวดล้อมและการอนรัุกษ์ ผลทีได้นนันา่สนใจคือ พชืสายพนัธุ์ใหมใ่นทุง่หญ้าเลียงสตัวแ์สดงถึงแนวโน้มทีจะเป็นพชืรุกราน

อยา่งรุนแรง กว่าร้อยละ 90 ของสายพ ันธ ุ์พ ืชในทุ่งเลยีงสตัว์ทมีาจากธุรกิจการเกษตรกลายเป็นวชัพ ืชรุกราน 

(Driscoll & Catford 2014) โดยคณุสมบตัิของพชืทีถกูเลือกมาเหลา่นีคือ โตเร็ว มีประสิทธิภาพในเติบโตและแพร่พนัธุ์ และทน

ตอ่สภาพแวดล้อมได้เกือบทกุรูปแบบ ซึงล้วนเป็นลกัษณะทีทาํให้พืชเหลา่นีกลายเป็นพชืรุกราน (อ้างองิเดยีวกนั) ขบวนการ

ผสมพนัธุ์พืชแบบ hybridization และ allopolyploidy (ททีําให้ได้ข้าวสาล)ี เป็นการเพิมความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ

สงิมีชวีิตและเพมิประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทีกว้างขึน (Driscoll et al. 2014) พืชสายพนัธุ์ใหม่อาจ

ผสมข้ามพนัธุ์กบัสายพนัธุ์วชัพืชทีมีอยู ่จึงยิงทาํให้มแีนวโน้มทีจะเติบโตแบบรุกรานได้มากยิงขนึ ลกัษณะการคกุคามนีจงึถือ

เป็นลกัษณะสาํคญัในการผลิตพชืเลียงสตัว์ทีประสบความสาํเร็จ โดยทีพืชเหลา่นนัมีชีวิตรอดและแพร่กระจายได้เอง (Miller et 

al. 1997) 

พืชเลียงสัตว์ตามคาํแนะนําของคุณสจ๊วต บราวน์ 

มข้ีอมลูออนไลน์ทีเป็นประโยชน์มากมายเกียวกบัสายพนัธุ์ตา่งๆทีรู้กนัดีหรือสงสยัวา่จะเป็นพืชรุกรานในประเทศตา่งๆ มเีว็บ

ไซท์อยา่งน้อยหนงึเว็บไซท์ทจีดัอนัดบัความเสยีงไว้ คือ น้อยกวา่ 1 = เสยีงน้อย, นําเข้ามาได้, มากกวา่ 6 = เสยีงสงู, ไม่นําเข้า

มา และระหวา่ง 1-6 = ต้องประเมินศกึษาเพิมเติม, นําเข้ามาด้วยความระมดัระวงั 

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/ 



6 
 

Tropical Forages (TF) http://www.tropicalforages.info/index.htm also lists possible invasion tendencies 

และตอ่ไปนีคือคําสรุปสนัๆเกยีวกบัการรุกรานหรือความเป็นไปได้ทีจะรุกรานของชนิดพนัธุ์ในบทความของคณุสจ๊วต เนืองจาก

ชือวิทยาศาสตร์อาจตา่งกนัหรืออาจสบัสนผมจึงอ้างองิจาก Integrated Taxonomic Information System 

(http://www.itis.gov/)  

หญ้ากินนี Megathyrsus maximus (syn. Urochloa maxima, Panicum maximum) 

GISD: “... ได้แพร่กระจายอยูท่วัประเทศซามวัและตองกา ... เป็นชนิดพนัธุ์ทีทําให้เกิดปัญหาทเีกาะกวมและฮาวาย ... สามารถ

รวมตวักนัอยา่งหนาแนน่และขนึทดแทนชนิดพนัธ์ท้องถิน ... ขนึอยา่งหนาแนน่ในทุง่เลียงสตัว์และพืนททีเีกิดการแผ้วถาง … 

ปกคลมุหรือขึนทดแทนพชืในท้องถินในบริเวณดินทีอดุมสมบรูณ์ในทุ่งเลยีงสตัว์ ... ทนต่อความแห้งแล้งซงึเมือรวมตวัเป็นกลุม่

ขนาดใหญ่และเมือมไีฟไหม้ เปลวไฟจะรุนแรงขึนและพชืท้องถินทไีมม่คีวามทนไฟจะถกูทําลาย ... รอดจากไฟได้ จึงสามารถ

ปกคลมุพืนทนีนัหลงัจากไฟไหม้แล้ว ... ทนตอ่สภาพนํากร่อยและเป็นตวักกันาํไมใ่ห้ไหลเนืองจากมีการคกุคามทีรุนแรง” 

PIER: ให้คะแนนชนิดพนัธุ์นีคือ 6 ซงึหมายความวา่ “เสยีงสงู” และ “ไมน่ําเข้ามา”  เป็นวชัพืชทีร้ายแรงตอ่ผลผลิตในเขตร้อน 

เขตกงึร้อน และพนืทร้ีาง พบขนึอยู่ทวัไปในบริเวณทีมกีารแผ้วถางในพืนทป่ีา, พนืทร้ีาง และข้างถนน...ในพืนททีมีีความชืน

พอดีจนถงึทีลุม่ตําทมีีความชืนมาก เติบโตเป็นลกัษณะกอแนน่ สงู เติบโตแทนทีพืชท้องถิน มีสภาพเสียงตอ่การเกิดไฟไหม้

ในช่วงอากาศร้อน ทเีกาะฮาวายสามารถปรับตวัเข้ากบัพนืทแีละพบเห็นได้ทวัไป, ทคีวามสงู 0-850 เมตร ... ทปีระเทศฟีจี เป็น

วชัพืชทพีบในไร่อ้อย ข้างถนน และริมฝังนาํ ... ทอีอสเตรเลีย ... เติบโตเป็นกลุม่หนาแนน่ทีอาจขนึแทนทีพืชในท้องถิน 

โดยเฉพาะหญ้าทอีอกดอกก่อนในต้นฤด ู... ทนีิวซิเลโดเนียขณะนีแพร่กระจายอยูท่วัไป” 

CABI: “เป็นพืชรุกรานทีเข้ามาครอบครองพืนทีในเขตร้อนและเขตอากาศอบอุ่นหลังจากมีการนําเข้ามาเป็นพืชอาหารสตัว์ 

สามารถแพร่พนัธุ์ได้จากเมล็ดและมีการแขง่ขนัสงูกบัพนัธุ์พืชท้องถิน มีสภาพทนไฟไหม้สงูและแพร่พนัธุ์อยา่งรวดเร็วไปยงัพืนที

วา่งในธรรมชาติหลงัจากเกิดไฟไหม้แล้ว” 

TF: “ขนึอยูท่วัไปในพืนททีไีมม่สีตัว์มากิน โดยเฉพาะในพืนทดีินวา่งเปลา่ไมม่พืีชปกคลมุ ... แพร่พนัธุ์ตามข้างลาํธารและข้าง

ถนนทีไมม่สีตัว์เลยีงมากิน และถกูขึนบญัชีวา่เป็นวชัพชืในหลายๆประเทศ... เป็นวชัพชืตวัสาํคญัในไร่อ้อย เนืองจากสามารถ

เติบโตได้ในสภาพทเีป็นร่มเงา ...” 

หญ้าพันธ์ุผสมบราเคียเรีย หรือ หญ้าเคเมน (Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman) 

มีสายพนัธุ์ใกล้เคยีงกบัหญ้ากินน ีผมไมพ่บข้อมลูเกียวกบัการรุกรานของชนิดพนัธุ์นี แตจ่ากเว็บไซท์ของ TF บอกวา่: “มี

แนวโน้มใกล้เคียงกบั B. brizantha [หรือ Urochloa brizantha] คือสามารถขนึปกคลมุพนืดินทีวา่งเปลา่ไมม่พืีชคลมุดินอยู”่ 

และข้อมลูจาก PIER จดัลาํดบัท ี4 คือต้องมีการศึกษาประเมินเพมิเติม 

หญ้าสายพันธ์ุพาสพาลัม, อะตราตัม Paspalum atratum 
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หญ้าสายพนัธุ์พาสพาลมัอยา่งน้อยสามชนดิทีสร้างผลกระทบทีเห็นได้ชดัเจนและถกูจดัอนัดบัว่าเป็นวชัพืชอนัตราย มคีวาม

สบัสนอยูก่บัการจดัหมวดหมูช่นดิพนัธุ์นีและชนิดพนัธุ์ P. plicatulum ซงึเป็นชนดิพนัธุ์ทีมีความเสยีงน้อย ทีปรากฏอยูท่ีนิวซเิล

โดเนีย และคิวบา อีกสายพนัธุ์หนึงคือ P. paspaloides หรือ knotgrass เป็นชนิดพนัธุ์รุกรานในยโุรป (DAISIE 2009) จึงเป็น

ข้อควรระวงัในการนํามาใช้ สว่นหญ้าแฝก (Chrysopogon zizanioides) ซงึเป็นชนิดพนัธุ์ทีไมรุ่กรานและเป็นพืชท้องถินของ

อินเดีย ควรมีการพิจารณานํามาเป็นทางเลอืกเพือใช้ปลกูเพราะหญ้าแฝกมีลกัษณะทีไมส่ามารถแพร่พนัธุ์เองได้และไมแ่ขง่ขนั

กบัพืชในท้องถิน โดยทงัสองชนิดมีคณุคา่ทางอาหารสําหรับสตัว์ใกล้เคียงกนั และมีข้อจํากดัคล้ายกนั (สตัว์จะกินเฉพาะใบ

ออ่น) แตห่ญ้าแฝกมีคณุสมบตัิอนืๆอีกทีเป็นประโยชน์หลายด้านสาํหรับการเกษตรและในประเด็นทีเกียวกบัความยงัยืน  

หญ้าเนเปียร์ Pennisetum purpureum 

หญ้าสายพนัธุ์นจีดัอยูใ่นกลุม่ “รุกราน” ในหลายประเทศ และไมค่วรนํามาสง่เสริมการปลกูไมว่า่ประการใดก็ตาม ซึงหญ้าชนิด

นอีาจกลายเป็นวชัพชืทีอนัตรายทสีดุทีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะต้องรับมือในชว่งเวลาอกี 30 ปีข้างหน้า เว็บไซท์ของ PIER ได้

จดัลาํดบัหญ้าเนเปียร์นีสงูมากในการเป็นพืชรุกรานและมคีวามเสียงสงู 

PIER: “ปัญหาใหญ่ในหมูเ่กาะกาลาปากอส เป็นวชัพชืรุกรานทีสดุในปาปัวนิวกีนี ... อยูภ่ายใต้โครงการกวาดล้างทีเกาะแมง

เกีย(Mangaia) ... ห้ามไมใ่ห้มกีารปลกูพชืชนิดนใีนเทศมณฑลไมอาม-ีเดด รัฐฟลอริดา (สหรัฐฯ)... แม้จะมีประโยชน์ในการใช้

เป็นอาหารสตัว์ แตห่ญ้าเนเปียร์กลายเป็นหนึงในวชัพืชทีอันตรายทีสุดสําหรับพนืทเีขตร้อนเพราะยากตอ่การควบคมุในพืนที

เพาะปลกูและพืนทพีกัดิน” 

CABI: ... “P. purpureum ถือเป็นหนงึในหญ้าทีรุกรานได้ดีทีสดุในโลก ... มีชืออยูใ่นประมวลวชัพชืในโลก (Global 

Compendium of Weeds) โดยถกูจดัให้เป็นวชัพชืตอ่เกษตรกรรมและสิงแวดล้อมและเป็นชนิดพนัธุ์ทีรุกราน ... เป็นหญ้าที

รุกรานได้รุนแรง โตเร็ว ครอบคลมุพืนทใีหมแ่ละขึนอย่างแนน่หนา เมอืเติบโตแล้วจะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงด้านระบบ

นิเวศน์โดยเปลียนแปลงสภาพการเกิดไฟไหม้ วฎัจกัรของนํา ความหลากหลายด้านชีวกายภาพ หว่งโซอ่าหาร และ

องค์ประกอบของกลุม่สิงมีชีวิต ... สามารถปรับตวัได้ดีเข้ากบัสภาพแห้งแล้งและสามารถเติบโตครอบคลมุสิงมีชวีิตทีปรับตวักบั

ไฟป่าในเขตทุง่หญ้า ... มีความสามารถในการงอกใหมไ่ด้งา่ยจากรากขนาดเล็กทีถกูถอนทงิไว้ ผลคือเอาชนะและขึนทดแทน

พืชในท้องถินได้” 

ในบทความของคณุสจ๊วต บรรณาธิการพดูถึงพนัธุ์ผสม ผมขอเสนอวา่เอคโคควรต้องทําการประเมนิการรุกรานของหญ้านแีละ

ทําการควบคมุก่อนทีจะนําออกไปเผยแพร่ [บก: ผู้ขยายพันธ์ุยืนยนัว่าเป็นพันธ์ุผสมข้ามเป็นหมันและไม่ใช่จีเอ็มโอ] นอกจากน ี

หญ้าพนัธุ์นีและพนัธุ์อนืทใีกล้เคยีงกนั(P. setaceum) กําลงัได้รับการสง่เสริมในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ (และอาจมีประเทศ

อนืในเอเชียด้วย) แตก่็เป็นการปลกูเพือเป็นไม้ประดบัเพราะมีลกัษณะสวยงามเหมาะกบัสวนหิน แตใ่นบางพืนทเีป็นการ

สง่เสริมด้วยชือ “หญ้าแฝกสีมว่ง” ซงึไมถ่กูต้อง 
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ถวัสไตโล Stylosanthes guianensis 

ถวัสไตโล Stylosanthes guianensis จดัได้วา่เป็นพืชรุกรานในเกือบทกุทีทมีีการนาํเข้าไปปลกู องค์กร PIER จดัระดบัการ

รุกรานไว้ในระดบัสงูและอตัราการเสียงสงู และแนะนาํวา่ให้ปฏเิสธการนําเข้ามาพืนท ีในประเทศออสเตรเลยี ถวัสไตโลคือ

วชัพืชชนิดหนงึในป่าไม้เปิด, ทุ่งหญ้า, ทีราบนําทว่มถงึ, สนัดินริมฝัง, ข้างถนน, พนืททีถีกูแผ้วถาง, พืนทรีกร้าง และพืนที

เพาะปลกูผลผลิตในเขตร้อนและกึงเขตร้อน ถวัสไตโลนถืีอเป็นวชัพืชรุกรานและวชัพืชในสงิแวดล้อมในประเทศไต้หวนั (Shan-

Hua Wu et al. 2003), หมูเ่กาะแปซิฟิก (PIER) และฮาวาย (Chakraborty 2004) ถวัสไตโลบางสายพนัธุ์ โดยเฉพาะสายพนัธุ์ 

S. guianensis  ได้ถกูทําให้เชือวา่เป็นภยัตอ่การอนรัุกษ์ธรรมชาตเิพราะมีลกัษณะการรุกรานทีรุนแรงและขนึทดแทนอยา่ง

รวดเร็วในพนืทนีอกเขตทุง่หญ้าในออสเตรเลยี (Maass & Sawkins 2004) ถวัในวงค์ Stylosanthes สามารถครอบคลมุทุง่

หญ้า และก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวเช่นภาวะกรดในดินทีเพมิขนึในปริมาณมาก ความหลากหลายทางชวีภาพลดลงและ

เพมิความเสยีงตอ่หน้าดินทีจะถกูกดักร่อน (Jones et al. 1997) ผลกระทบทีทําให้เกิดความเสยีหายอืนๆได้แก่ การสญูเสยีการ

คงตวัของหน้าดิน, ธาตอุาหารลดลง และการเปลียนแปลงของพชืทีเติบโตในบริเวณนนัและการรุกรานจากวชัพืช (Maass & 

Sawkins 2004:59) 

ถวัลิสง หรือถัวปินโต Arachis pintoi 

อยา่งน้อย ชนิดพนัธุ์นีไมป่รากฏวา่เป็นชนดิพนัธุ์ทีรุกราน องค์กร PIER จดัลาํดบัที 1 คือปลอดภยัไมม่ปัีญหา มีประโยชน์หลาย

ด้านอยา่งทคีณุสจ๊วตกลา่วไว้ และยงัใช้เป็นพชืคลมุดินทีโตเร็วทีสามารถปกปอ้งหน้าดินจากการสกึกร่อนทีเกิดจากนําฝน เป็น

พืชทีควรสง่เสริมการปลกูเป็นอยา่งยงิ! 

กระถิน Leucaena leucocephala 

กระถิน Leucaena leucocephala เป็นพชืหลกัทสีําคญัในปฏิวตัิเขียว (Green Revolution) บรรณาธิการได้หมายเหตไุว้อยา่ง

ถกูต้องแล้วในบทความของคณุสจ๊วตวา่ กระถิน Leucaena leucocephala อาจขยายแพร่พนัธุ์กลายเป็นศตัรูพืชรุกรานได้ใน

บางประเทศ และบางครังกลายเป็นวชัพืชทกี่อให้เกิดปัญหาทีพบเห็นในการปลกูพชืเชงิเดียว (McNeely & Scherr, 2003:81) 

องค์กร PIER ได้จดัอนัดบัไว้ที “ความเสยีงสงู” และ “ไมน่ําเข้า” โดยบอกวา่ “เติบโตหนาแนน่และแผ่วงกว้างทดแทนพืชท้องถิน

และทําให้ความหลากหลายของพนัธุ์พืชลดลง ... เติบโตเป็นพงหนาแน่น พืชชนิดอืนๆขนึร่วมด้วยไมไ่ด้ ... ใช้ปลกูเป็นอาหาร

สตัว์ แตต้่องมีการควบคมุการเล็มอยา่งเคร่งครัด  ไมเ่ช่นนนัจะแพร่ขยายพนัธุ์อย่างรวดเร็วสูพื่นทรีอบข้าง ... ทฮีาวายปรับตวั

ขนึอยูใ่นธรรมชาติและพบเห็นได้ทวัไป บางครังเติบโตเป็นพืชเด่นทา่มกลางพืชพรรณในพืนทตีํา แห้ง และมีการแผ้วถาง ...” 

CABI: “ขนึครอบคลมุอยา่งรวดเร็วในพืนทร้ีางและพืนททีไีมค่อ่ยอดุมสมบรูณ์หรือถกูแผ้วถางทิงไว้ ... ถกูประกาศให้เป็นวชัพืช

ในกลุม่ท ี2 ทอีฟัริกาใต้ ... ถือเป็นชนิดพนัธุ์รุกรานทเีปอโตริโก และเป็นหนงึในพชืรุกรานทีสร้างปัญหาบนเกาะ ... ผลกระทบที

เกิดขนึได้แกพ่นืททีํากิจกรรมด้านการเกษตรลดน้อยลงเมือชนิดพนัธุ์นีกลายเป็นวชัพชืในพืนทเีพาะปลกูหรือทุง่หญ้าทีปลอ่ย

วา่งไว้ ... อาจปลอ่ยสารพิษทีสง่ผลตอ่พืชชนิดอนื ... ขนึแทนพนัธุ์พชือืนๆ เป็นผลทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ... 

สามารถเปลยีนแปลงสภาพสิงมชีีวิต ... ทําให้ป่าพนืเมืองทฮีาวายอยูใ่นภาวะเสือมโทรม ... หนงึในตวัอยา่ง คือกระถินทขีนึอยู่
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อยา่งหนาแนน่เพยีงชนิดเดียวกําลงัทําลายสภาพพนัธุ์พชืพนืเมอืง ... ทปีระเทศกานา กระถินกําลงัแขง่ขนักบัพนัธุ์พชืประจําถิน

หายาก ... ถกูนาํเข้าไปทีประเทศกวมเพือฟืนฟพืูนททีถีกูระเบิด แตข่ณะนีทําให้พืชท้องถินไมส่ามารถเติบโตได้ ... พรรณพืช

พนืเมืองทีประเทศมอริเชียสไมส่ามารถแพร่ขยายพนัธุ์ได้ ... เป็นพืชอาหารสตัว์ทีมีประโยชน์มาก แตถ้่าให้กินมากเกินไปจะเป็น

พิษกบัสตัว์ทเีลยีงไว้” 

GISD: “ถกูจดัลําดบัไว้เป็นหนงึใน “ 100 ชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานทีอนัตรายทสีดุในโลก” ... เติบโตเป็นพงหนาแนน่เพียงชนิด

เดียวและยากตอ่การกําจดัออกเมอืเติบโตในพืนทแีล้ว ... เป็นสาเหตทุําให้พืนทขีนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้หรือเข้าถงึไมไ่ด้

และเป็นอนัตรายคกุคามพชืท้องถิน ... ไมม่ข้ีอมลูวา่รุกรานพืนทป่ีาปิดหรือไม ่... มีรายงานวา่เป็นวชัพืชทีปรากฏอยู่ในประเทศ

ตา่งๆมากกว่า20 ประเทศทวัทกุทวีปยกเว้นยโุรปและแอนตาร์กติก ... เป็นวชัพชืในบริเวณทีโลง่ และมกัเป็นแหลง่ทใีกล้ชายฝัง

ทะเลหรือแมน่ํา ในพนืทกีึงธรรมชาติ และพืนททีถีกูแผ้วถางหรือทีรกร้าง และบางครังพบในพนืทเีกษตรกรรม ... สามารถเติบโต

เป็นพงหนาแนน่เพียงชนิดเดียวซงึมีรายงานวา่ขนึทดแทนป่าท้องถินในบางพืนทแีละยงัคกุคามต่อชนิดพนัธุ์หายากทกํีาลงั

อนรัุกษ์อยูใ่นบางพืนท ี... สามารถทําให้พืนทขีนาดใหญ่ทีถกูแผ้วถางแล้วใช้ไมไ่ด้และเข้าถงึไม่ได้” 

แคฝรัง Gliricidia sepium 

ไมไ่ด้ถกูจดัวา่เป็นพืชรุกรานโดย GISD โดยชนิดพนัธุ์นีมีประโยชน์อยา่งมากและถือเป็นพชืพยาบาลสําหรับต้นกล้าพนัธุ์พืช

ท้องถินในการฟืนฟปู่าไม้ในเขตร้อนและเป็นทีนิยมสาํหรับการทําวนเกษตร 

PIER: “อยูใ่นลําดบัการรุกรานทีความเสียงน้อย ... สามารถเติบโตเป็นกลุม่เพียงชนิดเดียว” [ซงึผมไมเ่คยเห็น] 

CABI: “เป็นชนิดพนัธุ์รุกรานขนัปานกลางหรือขนัเพียงอาจจะเป็นไปได้ ... ปรับตวัได้ดี เป็นไม้โตเร็ว สามารถแพร่กระจายเมล็ด

ไกลออกจากต้นแมถ่ึง 40 เมตรด้วยฝักทีแตกกระจาย ... สามารถขนึปกคลมุเต็มพนืททีถีกูแผ้วถาง ... กลายเป็นวชัพืชใน

ประเทศจาไมกา ... ถือเป็นพืชทอีาจจะกลายเป็นวชัพืชในประเทศออสเตรเลีย” 

แล้วเราจะไปต่ออย่างไร? 

เรารู้อยูแ่ล้ววา่ความจริงของชีวิตต้องมกีารชงันาํหนกัเอาอยา่งใดอยา่งหนงึหรือมีการยืดหยุน่ออมชอมบ้าง รวมถึงเรืองของพืช

อาหารสตัว์ทมีีแนวโน้มวา่จะรุกรานด้วย ในหลายสถานการณ์ ประโยชน์ของการนําชนิดพนัธุ์รุกรานเข้ามามีนําหนกัมากกวา่

ความเสียหายทีจะเกิดขนึ และผู้อา่นของคณุสจ๊วตอาจอยูใ่นสถานการณ์แบบนนั หลายแหง่ทีเกิดการพฒันาการเกษตรในพืนที

ชนบท ชนิดพนัธุ์ตา่งถินหลายชนดิ (ถ้าไมท่งัหมด) อาจเกิดขนึในพนืทแีล้วแตไ่มไ่ด้ถกูนาํไปใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที ดงันนัการ

สง่เสริมการใช้อาจช่วยควบคมุการแพร่กระจายไปยงัพืนททีไีมต้่องการได้ ในทางตรงกนัข้ามชนิดพนัธุ์ในท้องถินทมีีอยูอ่าจมี

ประโยชน์คล้ายกบัชนิดพนัธุ์รุกราน แตช่นิดพนัธุ์ท้องถินนนัถกูมองข้ามไป ซงึอาจเป็นเพราะความรู้สกึทีเหมือนกนัทกุหนทกุ

แหง่ทีคิดวา่พชืจากตา่งประเทศนา่ดีกว่าเมอืคดิถึงผลประโยชน์ทีได้เป็นสําคญั 

เมอืต้องพิจารณาดวู่าควรจะนําสงิมีชวีิต (ไมเ่พียงแตพื่ชอาหารสตัว์เทา่นนั) เข้ามาหรือไม ่ควรคํานงึถึงเหตผุลหลายอยา่ง

ด้วยกนั เช่น สงิมชีีวตินนัมีการจดบนัทึกไว้ทีไหนหรือไม ่และบอกไว้หรือไมว่่าเป็นชนิดพนัธุ์รุกราน? ถ้าใช่ ความเสียงนนัสงูแค่

ไหนและมีการจดัการอยา่งไรบ้าง (Hulme 2012)? องค์กร NGO ทมีีข้อมลูอยา่งเช่นเอคโคควรทาํการศกึษาประเมินวชัพชืแบบ
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วงกว้างก่อนทําการสง่เสริมพืชทยีงัไมแ่นใ่จ ซงึแผนการทาํการประเมินความเสียงนนัมีอยูแ่ล้วและสามารถนาํมาใช้ได้ เช่นจาก

อ้างองิของ Driscoll et al. (2014:16625) ทสีามารถนํามาปรับใช้กบัสถานการณ์ในพืนทไีด้ 

นโยบายความปลอดภยัทางชีวภาพแหง่ชาติได้พิสจูน์แล้วถงึการจดัการควบคมุการนําเข้าของชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานอยา่ง

ประสบความสาํเร็จและประหยดัคา่ใช้จา่ยในประเทศทีคํานงึถึงเรืองนีอยา่งจริงจงั เช่น นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 

(Springborn et al. 2011) แตถ่ึงกระนนัยงัมชีนิดพนัธุ์ตา่งถินมากมายได้เกิดและเติบโตขึนแล้วและในกรณีนีอาจชว่ยไมไ่ด้แล้ว 

ทจีริงแล้วนโยบายความปลอดภยัทางชีวภาพทีเข้มงวดสามารถนาํมาซึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากมาย (Simberloff et al. 

2013:61; Keller et al. 2007) แตเ่ราหลายคนทํางานในประเทศทีมีโครงสร้างนโยบายความปลอดภยัทางชีวภาพทีไมเ่พียงพอ

และไม่เข้มงวดมากนกั และข้อกําหนดเกียวกบัชนิดพนัธุ์ตา่งถินรุกรานยงัไมมี่การบงัคบัใช้ในพืนท ีในหมูบ้่านและในสว่น

เกษตรกรรม ในกรณีนนั ก็คงต้องทําตามวิธีคิดแบบ “ใครทําอะไรก็ได้ทีตวัเองคิดวา่ถกู” มบีางคนโต้แย้งวา่ “เราให้ความสําคญั

กบัความต้องการของชมุชนมากกวา่การปกปอ้งสิงแวดล้อม” ซงึผมคิดวา่นีเป็นความเข้าใจผิดและจะทําให้เกิดผลร้ายกบัชมุชม

มากกวา่ และการแบง่แยกความต้องการของชมุชนกบัสิงแวดล้อมออกจากกนันนัเป็นไปไมไ่ด้ สงิทไีมด่ีตอ่สิงแวดล้อมในทีสดุก็

จะไมด่ีตอ่ชมุชนทีอาศยัอยูใ่นสงิแวดล้อมนนัด้วย 

ในกรณีทีสงสยัวา่อาจมคีวามเสียงทจีะเป็นอนัตรายตอ่มนษุย์และสิงแวดล้อม และไมม่ข้ีอคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ หลกัการ

ระวงัไว้ก่อน (Precautionary Principle) ควรยดึถือไว้โดยให้ถือเป็นภาระการพิสจูน์ (ทกีารปฏิบตัิหรือนโยบายไมเ่ป็นอนัตราย)  

เราทกุคนทมีองข้ามความเสยีงจะต้องรับผิดชอบวา่ชนิดพนัธุ์เหลา่นนัจะไมก่่อให้เกิดอนัตราย 

"เมอืก ิจกรรมใดก็ตามทก่ีอให้เก ิดการคุกคามทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิงแวดล้อม ควรทาํ

ตาม “หลักการระวังไว้ก่อน” แม้ว่าสาเหตุและผลกระทบอาจยังไม่ได้พ ิส ูจน์สาํเร็จทางวทิยาศาสตร์” 

คํากลา่วของ Wingspread เกียวกบั หลกัการระวงัไว้ก่อน “Precautionary Principle” ม.ค 1998 

ในปัจจุบนันี ประชาชนต้องแบกภาระคา่ใช้จา่ยเกียวกบัวชัพชืในสงิแวดล้อมทีหลดุรอดมาจากทุง่เลยีงสตัว์ (Driscoll et al. 

2014) อตุสาหกรรมธุรกิจการเกษตรยงัคงเดินหน้าสร้างพชืพนัธุ์ใหม่ๆ  สง่เสริมและแพร่กระจายพชืเหลา่นันออกไปโดยไม่

คํานงึถึงผลทีจะเกิดขนึและไมมี่ความผิดทางกฎหมายหรือการชดใช้ความเสียหาย จากข้อเขยีนของ Driscoll and Catford 

(2014) ได้เร่งรัดรัฐบาลให้เพมิเตมิความเสียหายทีอาจเกิดขนึกบัสงิแวดล้อมขณะกลนักรองชนิดพนัธุ์ใหม่สาํหรับทุง่เลียงสตัว์ 

และควรมีระบบลงโทษตามหลกัการ “ผู้ก่อมลพษิเป็นผู้ จ่าย” (‘polluter pays’) แม้นจีะเป็นสิงทดีี แตผ่มคิดวา่คงจะไมเ่กิดขนึ

ง่ายในเวลาอนัสนัน ีเพราะธุรกิจการเกษตรนเีกียวข้องกบัผลประโยชน์มหาศาลในระดบัระหวา่งประเทศ 

ก่อนทีเราจะตดัสนิใจวา่จะสง่เสริมหรือเผยแพร่ชนิดพนัธุ์ทีอาจรุกราน และได้ประเมินความเสียงก่อนเป็นอนัดบัแรกแล้ว เราที

เป็นนกัพฒันาและผู้สง่เสริมเผยแพร่อาจต้องถามตวัเองด้วยคาํถามหนงึคือ “ฉนัยินดีทจีะรับผิดชอบตามกฎหมายเกียวกบั

คา่ใช้จา่ยทจีะเกิดขนึกบัคนในชาติหรือไมถ้่าชนิดพนัธุ์นีกลายเป็นชนิดพนัธุ์รุกราน?” โดยสว่นตวัแล้ว ผมคิดวา่ธุรกจิการเกษตร,  

NGOs และนกัพฒันาทีตดัสินใจเสยีงควรเป็นผู้ รับผิดตามกฎหมายถ้าการรุกรานของชนิดพนัธุ์นนัควบคมุไมไ่ด้ สว่นภาคธุรกิจ

การเกษตรก็ควรรับผิดชอบในด้านการเงิน 
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ควรมีการพิจารณาถึงทางเลือกทีเป็นพืชประจําถินทมีีอยูใ่นพนืท ีทีอาจมีประโยชน์คล้ายกนัและชว่ยลดความเสียง ซงึธนาคาร

เมลด็พนัธุ์ของเอคโคกําลงัดําเนินการอยู่1 ตวัอยา่งเช่น หญ้าแฝกทีไม่รุกราน (Chrysopogon zizanioides) มีศกัยภาพพอควร

ในการนาํมาเป็นพืชอาหารสตัว์และไมม่ีความเสยีงอยา่งทกีลา่วมาก่อนหน้านี มีสายพนัธุ์ใกล้เคียงกนัหลายสายพนัธุ์ทีพบ

ในอฟัริกา ประเทศไทย และทีอนืๆ แม้จะเจริญเติบโตได้ดีและมีแนวโน้มวา่อาจรุกรานภายนอกพนืทกีารปลกูแตเ่ป็นพืชที

สามารถนาํมาใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและปลอดภยัในพืนททีพีบอยูต่ามธรรมชาต ิ(ตวัอยา่งเช่น C. nigricans ในประเทศ

กานา และ C. nemoralis ในประเทศไทย) อีกตวัอยา่งหนึงคือการใช้ จามจรีุอินโดนเีซีย (Paraserianthes falcataria) ในพืนที

ทมีีอยูใ่นธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียตะวนัออกและประเทศปาปัวนิวกีนี พชืชนดินีถกูจดัอยา่งเป็นทางการวา่เป็นพืชโตเร็ว

ทสีดุในโลก และมีแนวโน้มทีอาจรุกรานบ้างเมือนาํไปปลกูในพืนทใีหม ่(เช่นฟิลิปปินส์) แตถื่อเป็นทางเลอืกทีดีมากถ้าจะปลกู

ตามพืนทตีามธรรมชาติทีมีอยู ่นกัสง่เสริมและเผยแพร่จึงอยูใ่นตําแหนง่ทีเหมาะมากกบัการทาํงานกบัคนในท้องถินทจีะบอกได้

วา่พืชท้องถินชนิดใดมีแนวโน้มทจีะเป็นพืชต่างถินรุกรานทีเป็นอนัตราย 

สดุท้ายนี ผมใคร่ชีให้เห็นวา่ แม้พชืชนิดหนงึจะกลายเป็นภาระตอ่สงิแวดล้อม ตอ่สงัคมและ/หรือเศรษฐกิจไปแล้ว แตอ่ยา่เพงิ

หมดหวงั การกําจดัออกจากพืนทมีกัทําได้อยู ่แม้อาจมีหลายคนทีไมม่คีวามเชือวา่จะทําได้ แตเ่ทคโนโลยีการกําจดัแบบถอน

รากถอนโคนได้พฒันามาถงึจดุททีําได้อยา่งประสบความสาํเร็จ ข้ออ้างองิจาก Genovesi (2011) ได้พดูถงึการกําจดัแบบถอน

รากถอนโคนกวา่ 1000 ครัง รวมถึงการรุกรานบางกรณีทเีป็นมาแล้วอยา่งยาวนาน และพบวา่ทงัหมดนีประสบความสําเร็จถงึ

ร้อยละ 86 การกําจดัพืชเหลา่นนัออกไปจากพืนทจีะทําให้เกิดข้อดีมากมาย จากข้อมลูของ Allan and colleagues (2010) 

พบว่าการกําจดัต้นสายนําผึง (honeysuckle) ซงึเป็นพืชรุกรานชว่ยลดความเสียงของโรคไลม์ (Lyme Disease) ทีเกิดจากเห็บ

ในประเทศสหรัฐฯ โดยบอกวา่ “การจดัการสงิมชีีวติทีรุกรานอาจเป็นสว่นช่วยในการแบง่เบาภาระจากโรคติดต่อในคนทีมีแมลง

เป็นพาหะ” การกําจดัพชืคกุคามออกจากพืนทอีาจมีคา่ใช้จา่ยทีถกูมากกวา่การจดัการในระยะยาว ทีประเทศนิวซีแลนด์ การ

จดัการถอนรากถอนโคนพืชทีมาเข้ามาปลกูตงัแตต่อนเริมแรกจะสญูเสียคา่ใช้จ่ายถกูกวา่ประมาณ 40 เท่าของการพยายาม

กําจดัในภายหลงั (Simberloff et al. 2013:61) การกําจดัออกจากพืนทโีดยเฉพาะการใช้เทคนิคฟืนฟทูางนิเวศน์ จะสามารถ

ฟืนฟกูารทํางานของระบบนิเวศน์ทีสญูเสยีไปจากการถกูรุกรานได้ 

สรุปแล้ว ขณะทีเราไมส่ามารถและไมค่วรห้ามการนาํเข้าของชนดิพนัธุ์รุกรานได้ทงัหมด อยา่งน้อยเราไมค่วรนําเข้ามาในพืนททีี

เราทํางานอยู่ และอยา่งน้อยทีสดุ เราควรนาํเข้ามาด้วยความระมดัระวงัและศกึษาข้อมลูอยา่งดีเสยีก่อน ผมไมม่ีจดุประสงค์จะ

ทําให้ใครเสียหน้า แตเ่พยีงอยากจะเรียกร้องความรับผิดชอบและการพิจารณาอยา่งรอบคอบเกียวกบัวิธีการใช้พืชอาหารสตัว์

และพืชชนิดอืนทอีาจมแีนวโน้มรุกราน ในฐานะกลุม่เครือขา่ยของนกัพฒันา เราต้องใคร่ครวญถึงหน้าทีรับผิดชอบเมือต้องการ

แนะนําสง่เสริมชนิดพนัธุ์ทีอาจทาํให้เกิดปัญหาขนึในระยะยาว เราไมค่วรแนะนาํพืชชนิดใดชนดิหนงึโดยนําเสนอแตป่ระโยชน์ 

แตไ่มเ่สนอข้อควรระวงัจากผลความเสยีหายทีอาจเกิดขนึ ไมเ่ช่นนนั เราอาจเสียงต่อความล้มเหลวของจุดมุง่หมายทีเรา

ต้องการ ทมีีในบทความของคณุสจ๊วตทีวา่ “เพอืพฒันาความเป็นอยู”่ 

 

                                                           
1 http://members.echocommunity.org/?page=AsiaSeedBank  
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[หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ต่อไปนีเป็นคําเตือนและข้อมูลทีเป็นประโยชน์จากธนาคารเมล็ดพันธ์ุเอคโคเกียวกับการแนะนํา

การปลูกพืชพันธ์ุใหม่] 

การปลูกพ ืชพ ันธุ์ ใหม่: ข้อควรระวังท ีสาํคัญ ทเีอคโคมซีองเมล็ดพนัธ์ุเล็กๆสําหรับการนาํไปทดลองปลกู ก่อนอืนควร

เข้าใจว่าพชืทีจะปลกูนนัต้องทดลองก่อนทีจะนําไปแนะนําให้สมาชิกในชมุชนปลกูตอ่ไป มีนกัพฒันาหลายคนทีได้แนะนําและ

สง่เสริม “เทคโนโลยีปาฎิหารย์” และ “ต้นไม้มหศัจรรย์” ก่อนทําการทดลองให้ดีและเหมาะสมในพืนทเีสยีก่อน จากการศึกษา

พบว่าแม้ในประเทศเดียวกนัก็ไมส่ามารถรับประกนัความสาํเร็จของผลทีได้เหมือนกนั การรีบร้อนทีจะแนะนําวิธีการหรือพืช

ใหม่ๆ มกัจะนาํมาซงึปัญหาในภายหลงั เกษตรกรอาจปลกูพืชพนัธุ์ใหมไ่ปแล้วทีพนืทขีองตนหรืออาจลงทนุเงินเก็บทีมีอยูเ่พอืซอื

เครืองมือใหม่ๆ มา แล้วอาจเกิดปัญหาขึน ซงึปัญหาเหลา่นนัอาจเป็นการระบาดของแมลงศตัรูพืชหรือโรคพืช เครืองมืออาจ

ชํารุดหรือไมม่คีวามเหมาะสม สดุท้ายเกษตรกรและครอบครัวต้องพบกบัปัญหาและก็ไมเ่ป็นทีนา่แปลกใจเลยถ้านกัพฒันาจะ

ไมส่ามารถสง่เสริมแนวคิดหรือนวตักรรมใหม่ๆ ได้อกีในอนาคต เพราะคนในชมุชนอาจไมม่นัใจหรือให้ความไว้วางใจน้อยลง

เนืองจากผลของความพยายามทจีะช่วยเหลอืของทา่น  
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มีข้อดีหลายประการสาํหรับการทาํการทดสอบด้วยตนเองก่อนทีจะแจกจา่ยเมล็ดพนัธุ์ไปยงัชุมชมในวงทกีว้างขนึ เราต้องรู้วา่

พนัธุ์พืชนนัจะสามารถเติบโตในพืนทนีนัก่อนทีเกษตรกรจะนําพืชนนัไปปลกูในพนืททีําการเกษตรของตนและลงทนุเวลาในการ

เพาะปลกู เมือมีการทดสอบแล้วทา่นจะสามารถหา “หน้าตา่ง” ทดีีทีสดุสําหรับระยะเวลาหรือฤดทูจีะทําให้พืชเติบโตได้ดีทีสดุ 

เมอืได้รับเมลด็พนัธุ์จากเอคโคในซองเล็กๆนนัแล้ว ถ้าพืชพนัธุ์นนัเกิดผลดี ทา่นก็จะมีเมล็ดพนัธุ์อีกมากมายทีจะแบง่ปัน ถ้าพืช

นนัเติบโตไมด่ีและไมม่เีมลด็ก็อาจจะเป็นเพราะพชืนนัไมเ่หมาะกบัสภาพพืนท ีถ้าสายพนัธุ์นนัได้รบัการยอมรับเป็นอยา่งดี เอค

โคสามารถแนะนําแหลง่ททีา่นหาซอืได้ ถ้าทา่นต้องการปริมาณทีมากขนึหรือต้องการขยายฐานพนัธุกรรมให้กว้างขนึ ถ้าพืชมี

แนวโน้มทีจะเติบโตได้ผลดีในพืนทขีองทา่น วิธีทดีีทีสดุคือควรไปเอาเมล็ดเพิมมาจากแหลง่อนืก่อนทีพนืทกีารเพาะปลกูพืชนนั

จะขยายออกจนกว้างเกินไป ความหลากหลายทางพนัธุกรรมไมเ่พยีงแตใ่ห้โอกาสทีเราจะบอกได้วา่พืชชนิดใดทีมีลกัษณะที

ดีกวา่ แตย่งัสามารถเป็นเกราะปอ้งกนัในกรณีทีเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้  

นอกเหนือจากการหลีกเลียงความเสยีงทจีะประสบความล้มเหลวในการปลกูพชืนนัทงัหมด การทดสอบเลก็ๆทีทา่นได้ทาํจะ

ช่วยในการประเมิน “ความเป็นไปได้ทีอาจเป็นวชัพชื” ของสายพนัธุ์บางชนดิในพืนทขีองทา่น ให้ทําการปลกูอย่างระมดัระวงัใน

ฤดแูรกๆ เพอืจะแนใ่จวา่พืชนนัจะไม่กลายเป็นพืชทีมีปัญหา นา่เสยีดายทีลกัษณะสําคญัสองอยา่งของวชัพืช ได้แก่ลกัษณะ

ของการให้ผลผลิตเมลด็ในปริมาณสงูและมีความสามารถในการเติบโตภายใต้สภาพทไีมเ่ออือาํนวย เป็นลกัษณะสาํคญัของ

พนัธุ์พืชทีธนาคารเมล็ดพนัธุ์ของเอคโค เราจงึระมดัระวงัมากถงึความเสียงทจีะเกิดขนึและเพราะเหตนุนัเราจึงได้ตดัสายพนัธุ์

บางอยา่งออกไปจากธนาคารเมล็ดพนัธุ์เมือมคีวามเสยีงมากทีจะเกิดความเสยีหายถ้าได้นาํพืชนนัแจกจา่ยออกไป อยา่งไรก็

ตาม พืชทนทานทีสามารถเติบโตได้เองก็เป็นคณุสมบตัิทีเป็นประโยชน์ในหลายๆด้าน ตวัอย่างเช่น คงจะยากอยูเ่หมือนกนัถ้า

จะจินตนาการวา่ต้นไม้ชนดิหนึงจะกลายเป็นปัญหายุง่ยากในเขตอฟัริกาทีซงึมคีวามขาดแคลนฟืนอยา่งหนกั อีกอยา่งหนึงคือ 

การสง่ซองเมลด็พนัธุ์ขนาดเล็กก็เป็นการปอ้งกนัการนาํวชัพชืเข้าไปในพืนท ีและเราสามารถบอกได้วา่พชืชนดิใดมีลกัษณะ

รุกรานเกินไปและสามารถทาํการควบคมุได้งา่ยภายในพืนทขีนาดเลก็ สดุท้ายนี อยา่ลืมวา่พืชในธนาคารเมลด็พนัธุ์ของเอคโค

เป็นทยีอมรับกนัในหลายพนืทใีนโลกนีวา่เป็นพชืทีใช้เป็นอาหาร แม้จะไมไ่ด้มาจากพืนทนีนั และด้วยเหตนุี นเีป็นเครืองวดั

ความปลอดภยัอยา่งหนงึขณะทีเราช่วยกนัศกึษาและได้รับประโยชน์จากการใช้เวลาเป็นปีๆของคนในสว่นตา่งๆของโลกที

ช่วยกนัคดัเลือกพนัธุ์พืชมา  

เราเห็นความสําคญัของสมาชิกในเครือข่ายทีทําการขอเมล็ดพนัธุ์จากเราวา่ทา่นเหลา่นนัคือผู้ ร่วมงานของเราในการนําเมลด็

พนัธุ์ไปทดสอบใช้ในภาคสนาม แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ทา่นจะต้องไปทําการทดสอบอะไรทีซบัซ้อน แตเ่ราเพยีงหวงัวา่ทา่นจะ

สละเวลาเขยีนผลตอบรับมาให้กบัเราหลงัจากทมีีการเก็บเกียวพชืพนัธุ์นนัแล้ว เพียงเลา่ให้เราฟังวา่ทา่นมคีวามคิดเห็นอยา่งไร

กบัพืชพนัธุ์นนัและความเหมาะสมกบัพืนทแีละวิถีชีวิตของคนในท้องถิน โดยเราจะสง่แบบฟอร์มการทดสอบเมล็ดพนัธุ์ 

(ภาษาองักฤษ, ฝรังเศส หรือสเปน) ไปพร้อมกบัเมลด็พนัธุ์ทีทา่นขอมา แล้วเราจะใสผ่ลรายงานจากทา่นไว้เป็นฐานข้อมลูและ

ใช้ข้อมลูนเีพอืปรับปรุงคาํแนะนําทีดีขนึให้กบัผู้ อืนและนําข้อมลูนีเสนอให้กบันกัวิทยาศาสตร์ทีสนใจด้วย รายงานผลจาก

แบบฟอร์มนจีะชว่ยให้เราทราบถงึปัญหาความสามารถในการงอกหรือปัญหาความเป็นวชัพืช รวมถึงเพือจะได้ทราบถึง

ความสาํเร็จในการแนะนาํพนัธุ์พชืและการยอมรับของชมุชน เรายนิดีทกุครังทไีด้รับรายงานการทดสอบเมล็ดพนัธุ์ แตเ่ราก็มี
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ความสนใจด้วยในผลระยะยาวของพชืนนัและผลการทํางานของเอคโค ถ้าทา่นได้รับเมล็ดพนัธุ์จากเอคโคและพชืนนัสามารถ

ขนึและเติบโตได้เองในไร่และสวนทีอยูใ่นพืนทขีองทา่น กรุณาแจ้งให้เราทราบจะเป็นพระคณุอยา่งยิง  

 

 


