
•ไมล่กัลอบน ำเขำ้ ไมแ่จกจำ่ย ไมซ้ื่อขำย ไมเ่พำะเลี้ยง 

• ไมป่ลอ่ยลงในแหลง่น ้ำธรรมชำต ิ

• หำกมใีนครอบครองโปรดระวงักำรหลุดรอด

• เมือ่ไมต่อ้งกำรเลี้ยงโปรดน ำมำมอบหน่วยงำนของกรมประมง 

• ช่วยกนัเฝ้ำระวงักำรเพิ่มจ ำนวนเมือ่พบกำรแพรก่ระจำยผดิปกติ

ใหแ้จง้หน่วยงำนของกรมประมง

• ก ำจดัสตัว์น ้ำตำ่งถิน่ทีพ่บในแหล่งน ้ำอยำ่งต่อเนื่อง 

“ มำชว่ยกนั 

หยุด! กำรแพรก่ระจำย
ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้ำตำ่งถิน่ ”

กำรป้องกนักำรน ำเข้ำชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่ รุกรำน 

สูญเสียเงินตรำน้อยกว่ำกำรก ำจดัเพื่อกำรควบคุม เมื่อเกิด

กำรแพรก่ระจำย 

ดงันัน้เพือ่เป็นกำรช่วยกนัเฝ้ำระวงักำรเพิ่มจ ำนวนของ

ชนิดพนัธุ์ตำ่งถิน่ในแหล่งน ้ำธรรมชำติ สิง่ที่ส ำคญัทีสุ่ดทีเ่รำ

จะช่วยระบบนิเวศของไทยได้ คือควรช่วยกนัป้องกนัโดย

กำรไม่สนบัสนุน ไม่ซ้ือขำย ไมเ่ลี้ยง และส ำคญัที่สุดคือไม่

ปล่อยชนิดพนัธุ์สตัว์น ้ำต่ำงถิน่ลงในแหล่งน ้ำธรรมชำติโดย

เด็ดขำด และป้องกนักำรน ำเข้ำชนิดชนิดพนัธุ์ต่ำงถิน่ทีอ่ำจ

เป็นภยัคกุคำมตอ่ชนิดพนัธุ์ปลำพื้นเมืองของไทย

กลุ่มวจิยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสตัว์น ้ำจืด

กองวจิยัและพฒันำประมงน ้ำจืด กรมประมง

“ เรำจะชว่ยกนั หยดุ!
กำรแพรก่ระจำยของ

ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้ำตำ่งถิน่

ไดอ้ยำ่งไร ”



ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้ำต่ำงถิ่น (Aquatic Alien species)

หมำยถึง ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้ำที่ไม่เคยปรำกฏในถิ่นนั้นมำก่อน 

แต่ถูกน ำเข้ำมำหรือเข้ำมำโดยวิธีใดๆจำกถิ่นอื่น ซึ่งอำจ

ด ำรงชีวิตอยู่และสำมำรถสืบพนัธุ์ได้หรือไม่น ั้น ขึ้นอยู่กบั

ควำมเหมำะสมของปจัจยัสิง่แวดล้อมและกำรปรบัตวัของชนิด

พนัธุ์น ัน้  สตัว์น ้ำต่ำงถิ่นที่เข้ำมำแล้วและสำมำรถต ัง้ถิ่นฐำนมี

กำรแพร่กระจำยได้ ในธรรมชำติ  เ ป็นช นิดพันธุ์ เ ด่น 

(dominant species) ในสิง่แวดล้อมใหม ่และเป็นชนิดพนัธุ์

ที่อำจท ำให้ชนิดพนัธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพนัธุ์พื้นเมืองสูญพนัธุ์ 

ท ั้งย ังส่งผลคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ

ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทำงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

สุขอนำมยั เรียกชนิดพนัธุ์ต่ำงถิ่นนั้นว่ำ ชนิดพนัธุ์ต่ำงถิ่นที่

รุกรำน (invasive alien species) สง่ผลกระทบทีเ่ห็นได้

ชดัเจนและรุนแรงจำกกำรแพร่พนัธุ์สร้ำงประชำกรอย่ำง

รวดเร็ว และปรบัตวัเข้ำกบัสภำพแหล่งน ้ ำแทนที่สตัว์น ้ ำ

พื้นเมือง ส่งผลกระทบต่อสมดุลนิเวศ รวมท ั้งเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ผลกระทบของสตัว์น ้ำตำ่งถิน่สตัว์น ้ำตำ่งถิน่ทีค่วรระวงั
เกิดผลเสียต่อองค์ประกอบชนิด

ส ัต ว์น ้ ำและพืชน ้ ำในถิ่นที่อยู่

อำศ ัยเดิม สตัว์น ้ ำต่ำงถิ่นบำง

ชนิดกินพืช บำงชนิดเป็นผู้ ล่ำ 

กินสตัว์น ้ำพื้นเมืองเป็นอำหำร 

หำกสตัว์น ้ำต่ำงถิ่นเพิ่มปริมำณ

มำกๆ  จะท ำ ให้จ ำนวนช นิด   

สตัว์น ้ำในแหล่งน ้ำลดลง ท ำให้

ส ม ดุ ล นิ เ ว ศ แ ห ล่ ง น ้ ำ

เปลี่ยนแปลง เช่น ปลำซคัเกอร์
ปลำกะพงนกยูง ปลำเปคู และ

ปลำช่อนอเมซอน

สตัว์น ้ำต่ำงถิ่นบำงชนิดเป็น

พำหะน ำโรคหรือปรสิต เมือ่
เข้ ำมำสู่ แหล่ งน ้ ำ ของไทย

อำจจะแพร่โรคระบำดไปสู่

ส ัต ว์น ้ ำพื้ น เมือ งที่ ไม่ มี ภู มิ

ต้ำนทำนได้ เช่น ปลำจีนเป็น

พำหะของโรคหนอนสมอและ

รำปุยฝ้ำย ,  กุ้งเครย์ฟิชเป็น

พำหะน ำโรค Crayfish plague, กบบำงชนิดเป็นพำหะโรค

เช้ือรำ Chytridiomysis, และสตัว์น ้ำบำงชนิดอำจน ำพยำธิมำ

สูม่นุษย์ได้ เช่น หอยเชอรี่

กำรเพิ่มจ ำนวนของสตัว์น ้ำต่ำง

ถิ่นมำกเกินไป เช่น หอยเชอรี่

ปลำหมอคำงด ำ ปลำหมอบตัเตอร์

และ เต่ำญี่ปุ่ น  ส ัต ว์น ้ ำต่ ำ งถิ่น

เหล่ำ น้ีจะไปแก่งแย่งถิ่นที่อยู่

อำศยั แหล่งอำหำร แหล่งวำงไข่

ของสตัว์น ้ำพ้ืนเมือง ท ำให้สตัว์
น ้ ำบำงชนิดที่อ่อนไหวอำจสูญ

พนัธุ์ไปจำกแหลง่น ้ำได้

รบกวนหรือท ำลำยแหล่งที่อยู่อำศยั เช่น ปลำซคัเกอร์ ซึ่งมี
พฤติกรรมกำรขุดโพรงในช่วงฤดูวำงไข่ จะท ำให้สภำพ

ตลิ่งพงั กรณีกุ้งเครย์ฟิชและหอยเชอรี่ มีผลกระทบต่อสงัคม

พืชน ้ำที่มีต้น ใบอ่อน โดยจะกดักินท ำลำยจนหมด และเกิด

กำรเปลี่ยนสงัคมพืชในแหล่งน ้ำท ำให้ควำมหลำกหลำยของ

ชนิดสตัว์น ้ำลดลง

ก่อให้เกิดกำรปนเป้ือนทำงพนัธุกรรม สตัว์น ้ำต่ำงถิ่น
บำงชนิดมีลกัษณะทำงพนัธุกรรมทีใ่กล้เคียงกบัชนิดพนัธุ์

พ้ืนเมือง อำจมีกำรผสมพนัธุ์กนัท ำใหเ้กดิลูกผสม หรือท ำ

ใหลู้กทีเ่กดิมำมีอตัรำรอดต ่ำลง หรือเป็นหมนัในรุ่นตอ่ไป

และอำจท ำให้ชนิดพนัธุ์เดมิได้สูญพนัธุ์ไป เช่น ปลำดุก
แอฟริกนั (ดุกรสัเซีย)และ

ลูกผสม (บิ๊กอุย) อำจท ำให้

เ กิ ด ก ำ ร ป น เ ป้ื อ น ท ำ ง

พนัธุกรรมในดุกอุยหรือดุก

ด้ำนได้, กบบุลฟร๊อก อำจ

ท ำ ให้ เ กิดก ำรปน เ ป้ื อน       

ทำงพนัธุกรรมในกบนำ

กลุ่มวจิยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสตัว์น ้ำจืด

กองวจิยัและพฒันำประมงน ้ำจืด กรมประมง


