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บทคัดย่อ
พืชถิ่นเดียวมีเขตการกระจายพันธุที่ถ ูกจำกัดโดยปัจจัยของลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะ 

ภูม ิอากาศ และชีวปัจจัย ซ ึ่งพ ืชม ิว ิว ัฒนาการของการปรับค ัวและเจริญในพ ื้นท ี่ใดพ ื้นท ี่หน ึ่งของโลก 
โดยไม ่พบประชากรในพ ื้นท ี่อ ื่น จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในอำเภออู่ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี ก ่อนหน้านี้พบพืชถิ่นเดียวนั้งหมด 9 ชนิด ประกอบด้วย กะเพราหินปูน จอกหินตะนาวศรี 
เท ียนกาญจน์ม ่วงไตรบ ุญ มหาพรหม มะกัก มะลิสยาม อรพืม และห ุนโดยพ ืชถ ิ่นเด ียวเหล ่าน ี้ก ังไม ่ 
ทราบข้อมูลจำนวนประชากรและการกระจายพันธุ รวมถึงข้อม ูลสถานการณ ์การรุกรานถิ่นท ี่อย ู่จาก 
พืชต่างถิ่น ด้งนั้นงานวิจัยนี้จึงมิวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเชิงปริมาณของพืชถิ่นเดียวและสำรวจ 
ประชากรชนิดพ ันธ ุพ ืชต ่างถ ิ่นร ุกรานพร้อมก ับวิเคราะห ์สถานการณ ์การร ุกราน ผลการศึกษาพบว่า 
พืชที่มิความหนาแน่นและความถี่มากที่ส ุดคือกลุ่มพืชล้มลุก เช่น ม่วงไตรบุญ จอกหินตะนาวศรี เทียน 
กาญจน์นอกจากนี้พ ืชถิ่นเดียวทุกชนิดมิการกระจายพันธุแบบกลุ่มโดยแสดงค่า ld ตํ่ง์แต่ 2.00-20.00 
และมิค่า / ตํ่ง์แต่ 0.52-1.00 ซ ึ่งค ่าด ้งกล ่าวน ี้แสดงศ ักยภาพของพ ืชในการกระจายพ ันธ ์มะก ักเป ็นP จิ
พืชถ ิ่นเด ียวท ี่ม ิการกระจายพ ันธุได ้ด ี ในขณะที่มะลิสยามมิความสามารถในการกระจายพันธุได้น ้อย 
ซ ึ่งการกระจายต ัวแบบกลุ่มอาจทำให ้พ ืชเหล ่าน ี้ม ิโอกาสอย ู่ในสถานภาพถ ูกค ุกคาม อีกนั้งผลจาก 
การศ ึกษาสถานการณ ์การร ุกรานของชน ิดพ ันธ ุพ ืชต ่างถ ิ่นท ี่พบในพ ื้นท ี่ พบว่า ม ิการร ุกรานของ 
ผกากรอง ไมยราบเล ื้อย และสาบเสือ โดยผกากรองม ิระด ้บการร ุกรานส ูงส ุดท ี่อาจส ่งผลต ่อการ 
ค ุกคามถิ่นท ี่อย ู่ของพ ืชถ ิ่นเด ียว งานวิจ ัยนี้ช ี้ให ้เห ็นว่าข้อม ูลลักษณะเช ิงปริมาณของพืชถิ่นเด ียวและ 
ข ้อม ูลสถานการณ ์การร ุกรานจากชน ิดพ ันธ ุพ ืชต ่างถ ิ่น เป ็นประโยชน ์ท ี่จะนำไปส ู่การวางแผนการ 
อนุรักษ์และการ'ใช้ประโยชน์อย่างยิงยืน'จากพืชถิ่นเดียว

ดำสำคัญ: พืชถิ่นเดียว ลักษณะเชิงปริมาณ ชนิดพันธุพ ืชต ่างถิ่นรุกราน
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Abstract
Dispersion of endemic plant is restricted by geographic, climatic and biotic factors. 

The endemic plant can evolve and adapt to grow in any places by which there is no population 
elsewhere in the world. According to previous study of biodiversity in บ Thong district, Suphan 
Buri province, there were nine endemic plants, including Plectranthus albicalyx ร . Suddee, 
Dorcoceras glabrum c. Puglisi, Impatiens kanburiensis T. Shimizu, Tribounia venosa (Barnett) 
D.J. Middleton, Mitrephora winitii Craib, Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman, Jasminium 
siamense Craib, Bauhinia winitii Craib and Cissus craibii Gagnep. subsp. dissecta (Craib) Trias- 
Blasi & ป. Pam. The population and dispersion data of these plants as well as situation of 
habitat invasion from invasive alien plant species (IAPS) have not yet been reported. Therefore, 
the purposes of this research were to study the quantitative characteristic of endemic plant 
and to survey the population of IAPS as well as analyze the invasive situation. The result 
demonstrated that the herbs, e.g. Tribounia venosa, Dorcoceras glabmm and Impatiens kan
buriensis displayed the high density and frequency values. Besides, all endemic plants also 
showed aggregate dispersion by expressing ld and / values which ranged from 2.00-20.00 
and 0.52-1.00, respectively. The ld and / exhibited the efficient distribution of plant by which 
Spondias bipinnata was able to disperse successfully while Jasminium siamense rarely dis
tributed. By aggregate dispersion, this may render these plants become the threatened plant. 
Also, the study of IAPS found that there were invasions of Lantana camara L., Mimosa 
diplotricha c. Wright ex Sauvalle and Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. The
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highest invasive level was Lantana camara which may result to the threatening of habitat of 
endemic plants. This research indicated that the quantitative characteristics and the data of 
invasive situation of IAPS are useful which will lead to the planning of conservation and 
sustainable utilization from endemic plants.

Keywords: Endemic plant, Quantitative characteristic, Invasive alien plant species

บทนำ
พืชถิ่นเดียว (endemic plant) เป็นพืชที่ 

ม ิเขตการกระจายพืนชุท ี่ล ูกจำกัดโดยปัจจัยทาง 
ระบบน ิเวศประกอบด ้วย ล ักษณ ะภ ูม ิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ และชีวปัจจัย โดยพืชกลุ่มน ี้ม ิ 
การปรับตัวและเจริญในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก 
ซ ึ่งไม ่พบประชากรในพ ื้นท ี่อ ื่น  จ ึงทำให ้พ ืชถ ิ่น - 
เด ียวพบได ้ในพ ื้นท ี่จำเพาะเท ่าน ั้น เช ่น เกาะใน 
ทะเล ภ ูเขาหินปูน แอ่งพรุ พ ืชถิ่นเดียวในประเทศ 
ไทยหลายชนิดพบขึ้นบนภูเขาหินปูนซึ่งส่วนใหญ่ 
จ ัดเป ็นพ ืชหายาก (rare plant) และใกล้สูญพืนชุ 
(endangered) (Chitale efa/., 2014; Santisuk, 
2005) โดยอำเภออู่ทองรวมถึงป ่าช ุมชนบ้านศรี- 
สรรเพชญ ์ หรือ “ป ่าสวนหินธรรมชาติพ ุหางนาค” 
ม ิล ักษณะภูม ิประเทศเป ็นภ ูเขาห ินป ูนย ุคออ'!โด 
ว ิเช ียน (Ordovician rock) อายุประมาณ 510^38 
ล้านปี ท ี่เก ิดการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกกลาย 
เป ็น ภ ูเขาห ิน ป ูน  (Department of Mineral Re
sources, 2014) จึงทำให้พบพืชถิ่นเดียวในบริเวณ 
พ ื้นท ี่ป ่าซ ึ่งเป ็นผลมาจากว ิว ัฒ นาการและการ 
ปร ับต ัวของพ ืชให ้สามารถเจร ิญ เต ิบ โตได ้ การ 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในอำเภออู่ทอง 
พบพืชถิ่นเด ียวจำนวน 9 ชนิด (Prajanban efa/., 
2017) ได ้แก ่ กะเพราหินป ูน (Plectranthus albi- 
calyx ร. Suddee) จอกหินตะนาวศรี (Dorcoceras 
glabrum c. Puglisi) เท ียนกาญ จน ์ (Impatiens

kanbunensis T. Shimizu) ม่วงไตรบุญ (Tnbounia 
venosa (Barnett) D.J. Middleton) มหาพรหม (Mitre- 
phora winitii Craib) มะกัก (Spondias bipinnata 
Airy Shaw & Forman) มะลิสยาม (Jasminium 
siamense Craib) อรพืม (Bauhinia winitii Craib) 
และหุน (Cissus craibii Gagnep. subsp. dissecta 
(Craib) Trias-Blasi & ป. Parn.) (Middleton and 
Moller, 2012; Puglisi and Middleton, 2017; Shi
mizu, 1991; Santisuk efa/., 2006; Trias-Blasi 
efa/., 2009)โดยสถานภาพการอน ุร ักษ ์(conser
vation status) ท ี่พ ิจารณาตามเกณฑ์ของ Inter
national Union for Conservation of Nature (IUCN) 
พบว ่าพ ืชถ ิ่น เด ียวเหล ่าน ี้บางชน ิดอย ู่ในสถานะ 
ถูกคุกคามใกล้สูญพืนชุ (endangered) มิแนวโน้ม 
ใกล้ส ูญพืนชุ (vulnerable) ใกล้ล ูกคุกคาม (near 
threatened) และม ิความเส ียงน ้อย (least con
cern) โดย เกณฑ์ใต ้พ ิจารณา จาก การลด ลงของ 
จำนวนประชากร ขนาดพ ื้นท ี่การกระจายพ ืนช ุ 
ขนาดของจำนวนประชากรที่เจริญเต็มที่ และร้อยละ 
โอกาสส ูญ พ ้นช ุ'ไปจากธรรมชาต ิ (Maneeana- 
kekul and Sookchaloem, 2012) จากข้อมูลข้าง- 
ด้นสะท้อนให้เห ็นว่าพืชถิ่นเดียวในอำเภออู่ทองมิ 
ความเสี่ยงต่อการสูญพืนธุ๊ใปจากพื้นที่ซ ึ่งล ือเป็น 
การส ูญ เส ียทร ัพยากรช ีวภาพของประเทศไทย 
ก ารส ร ้างแน วท างก ารอน ุร ัก ษ ์พ ืชถ ิ่น เด ีย วใน  
อำเภออ ู่ทองและป ่าช ุมชนบ ้านศรีสรรเพชญ ์จ ึง
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