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1 บทนํา 

การเคล่ือนยายชนิดพันธุตางถิ่นทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ การรุกรานและการแพรระบาดของชนิดพันธุ

ตางถิ่น ถือวาเปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง ที่ผานมา ภายใตมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ใหภาคีจักตองดําเนินการใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได

และเทาที่เหมาะสม เพื่อปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งคุกคามระบบ

นิเวศ ถิ่นที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น ทั้งนี้ประเทศไทยไดขับเคล่ือนการดําเนินการเพื่อใหเกิดการปองกัน 

ควบคุม กําจัด เฝาระวัง และติดตามชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่แพรระบาดแลวและยังไมไดเขามาในประเทศ

อยางเปนระบบ รวมถึงไดจัดทําทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2552 และจากขอตัดสินใจการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2553 ไดรับรองแผนกลยุทธ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเปาหมายไอจิ ซึ่งเปาหมายไอจิที่ 9 กําหนดวา “ภายในป 

ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ภาคีตองจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และ

เสนทางแพรระบาด ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการ

เสนทางแพรระบาดเพื่อปองกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานรุกราน” 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.)  

ไดจัดทําโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่นในประเทศไทย  

และเสนทางการแพรระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวไดผานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ 

นักวิจัย องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ครั้ง จากนั้น สผ. จึงไดนําเสนอ

รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย เสนทางการแพรระบาดและแนวทางการ

ควบคุมหรือกําจัด พรอมกันกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุง

มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น และทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และ

กําจัดของประเทศไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา 

สําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาดําเนินงานเกี่ยวกบัชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จํานวน 23 ชนิด  

ซึ่งประกอบดวย ชนิดพันธุสัตวตางถิ่น จํานวน 12 ชนิด ไดแก ไสเดือนฝอยรากปม แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล 

หอยทากยักษแอฟริกา หอยเชอรี่ หอยเชอรี่ยักษ ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร ในสกุล Hypostomus, 
Liposarcus และ Pterygoplichthys ปลาหมอคางดํา ปลาหมอมายัน เตาแกมแดง และหนูทอ ชนิดพันธุพืช 

ตางถิ่น จํานวน 11 ชนิด ไดแก ไมยราบยักษ หญาขจรจบดอกเล็ก หญาขจรจบดอกใหญ หญาขจรจบดอกเหลือง 

ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ กระถินหางกระรอก ขี้ไกยาน สาบหมา กกชาง และธูปฤาษี ไดถูกนําไปจัดทําเปน 
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2 แนวทางในการดําเนินงาน 

แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 2-1 ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห ทบทวนขอมูลทุติยภูมิ และจัดทําหลักเกณฑการคัดเลือก

ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศ โดยอางอิงจากขอมูลทะเบียนรายการทะเบียนชนิดพันธุ

ตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รวมทั้งเอกสารวิชาการอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง เพื่อทําการวิเคราะหประเมินความเส่ียง 

และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและเสนอแนะเครื่องมือ/กลไก/แนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผล

กระทบตอระบบนิเวศในประเทศไทย ตามสถานการณในปจจุบัน และจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

ที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ไดมีการจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูล รับฟงขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากผูเชี่ยวชาญ 

ในดานตาง ๆ ตอ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นทีรุ่กรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
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รูปที่ 2-1 แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทย 

การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถาม/ผูประกอบการ/ผูนําเขา/กลุมผูบริโภค/หนวยงาน

ที่เก่ียวของตาง ๆ พรอมวิเคราะหขอมูล และจัดทาํเกณฑเพื่อระบุชนดิพันธุตางถ่ินที่รุกราน 

จัดประชุมระดมความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญจํานวน 1 ครัง้  

ผูเขารวมประชุมจํานวน 54 คน/ครั้ง 

แผนการจัดการชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลาํดับความสาํคญัสงู พรอมระบเุกณฑการจําแนก/ 

จัดลําดับความสําคญั/เสนทางการแพรระบาด/แนวทางการควบคุมหรือกําจัด 

ชนิดพนัธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง 

จัดประชุมรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ แผนการจัดการชนิดพนัธุตางถ่ิน 

ที่มีลําดับความสําคญัสงู จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชมุ 155 คน/ครั้ง 

สรุปผลการประชุมและปรบัปรุงขอมูลตาง ๆ เพื่อจัดทาํเปนแผนการจัดการ 

ชนิดพนัธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศ 

นําเสนอชนิดพันธุตางถ่ินทีมี่ลําดับ

ความสาํคญัสงูของประเทศและเสนทาง 

การแพรระบาดพรอมกับการปรับปรงุ

มาตรการและทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ิน 

ที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ

ตางถ่ินตอคณะรัฐมนตร ี

มติคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ 

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 

เอกสารวิชาการ “แผนการจัดการ 

ชนดิพนัธุตางถ่ินที่มีลาํดบัความสําคญัสูง

ของประเทศไทย” (ประกอบการ

ดําเนนิการจัดการชนิดพันธุตางถ่ินที่มี

ลําดับความสาํคัญสูง) 

 มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัด 

  ชนิดพนัธุตางถ่ิน 

 ทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ินทีค่วร 

   ปองกัน ควบคุม และกําจัดของ 

   ประเทศไทย 

 แนวทางการควบคุมหรือกําจัด 

  ชนิดพันธุตางถ่ินที่มีลําดับความสําคัญสูง 
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3 หลักการและแนวทางท่ีใชในการจดัทําแผนการจดัการชนดิพนัธุตางถ่ิน 

ท่ีรุกรานท่ีมีลําดบัความสําคัญสูงของประเทศไทย 

การกําหนดหลักการและแนวทางใชในการจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับ

ความสําคัญสูงของประเทศไทยไดกําหนดใหใชหลักการและแนวทางจากเปาหมายของอนุสัญญาวาดวย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 8 (h) ซึ่งมีเปาหมายในการริเริ่มการปองกัน การควบคุมหรือกําจัด 

ชนิดพันธุตางถิ่น ที่มีความสามารถในการคุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู หรือชนิดพันธุอื่น โดยกําหนดหลักการ

และแนวทางปฏิบัติไวจํานวน 14 ขอ (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) โดยผูเช่ียวชาญของโครงการไดนําหลักการ 

และแนวทางปฏิบัติดังกลาว ผนวกรวมกับเปาหมายไอจิที่ 9 (Aichi Biodiversity Target 9) เพื่อจัดทําแนว

ทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตาม 

ระบบนิเวศ และแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แยกตามรายชนิดพันธุ 

ตารางที่ 3.1 หลักการและแนวทางปฏิบัติจํานวน 14 ขอตามมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาวาดวย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลักการ แนวทางปฎิบัติ 

1) หลักการระมดัระวงัลวงหนา 

(Precautionary approach) 
• กรณีตองสงสัยวามีความเสี่ยงตอระบบนิเวศ ถิ่นท่ีอยู หรือชนิดพันธุ

พื้นเมอืงตองหามการนําเขา เวนแตไดรับการพสิูจนวาไมเปนอันตราย 

2) หลักการจัดการสามขั้นตอน

ตามลําดับ : การปองกัน  

การตอบสนอง แกไขทันที และ  

การบรรเทาความเสียหาย  

(Three-staged hierarchy 

approach) 

• ใหลําดบัความสาํคัญกับมาตรการปองกัน ไดแก การคํานวนความเสี่ยง  

เกณฑท่ีสาํคัญ และขอบเขตพื้นท่ีการจัดการ 

• การคนหา และตอบสนองอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเกิดการแพรระบาด 

ของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ไดแก การกําจัดใหหมดสิ้นหรือ 

ใชการควบคุมท่ีจาํเปน 

• การบรรเทาความเสียหาย ถาระบบนิเวศ หรือชนิดพันธุพื้นเมอืงถูกคุกคาม 

3) หลักการจัดการท้ังระบบนิเวศ  

ไมเพียงแตชนิดพันธุ  

(Ecosystem approach) 

• จัดการชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานโดยพิจารณาสวนท่ีเกีย่วของกับชุมชนผูถือ

ผลประโยชนรวม และภาคสวนตาง ๆ โดยผสมผสานการจดัการท่ีดิน  

นํ้า และทรัพยากรชีวภาพท่ีจะไดรบัผลกระทบ และนําไปปฏิบตัใิห

สอดคลองกับอนุสญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและแผนกลยุทธ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2011 – 2020 

4) หลักการใหเปนความรับผิดชอบ 

ของรัฐ เพื่อกระจายความรบัผิดชอบ

รวมกัน (State Resposibility) 

• เตรียมมาตรการตอบสนองจากฝายบริหารดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

ภาคการเกษตร การแลกเปลี่ยน การขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาควทิยาศาสตร 

และสาธารณสขุ เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบท่ีเกดิจากชนิดพันธุ 

ตางถิ่นท่ีรกุราน  
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ตารางที่ 3.1 หลักการและแนวทางปฏิบัติจํานวน 14 ขอตามมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาวาดวย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลักการ แนวทางปฎิบัติ 

5) หลักการใหความรู ใหการศึกษา 

และสรางความตระหนักของ

สาธารณะ (Education and public 

awareness) 

 

• ประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสีย สามารถไดรบัทราบขอมูลขาวสารความรู 

ความเขาใจท่ีถูกตอง เกี่ยวกบัชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

6) หลักการใชมาตรการควบคุม 

ท่ีชายแดนและการกักกนั  

(Border control and 

quarantine measure) 

• การแลกเปลีย่นระหวางประเทศ การขนสง และการทองเท่ียว  

เปนเสนทางการรกุรานของชนิดพันธุตางถิ่น รวมถึงสตัวเลี้ยงและโรค  

ตองมีการควบคุม มาตรการการกักกนั ใหอยูในขอบเขตการควบคุม 

เพื่อยับย้ังการเขามาของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานและชนิดพันธุตางถิ่น 

ท่ีอาจรกุราน 

7) หลักการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร 

(Information exchange) 
• การควบคุมดแูลโดยใชกลไกการจดัการพื้นฐานเพื่อจดัการกับชนิดพันธุตาง

ถิ่นท่ีรุกราน ตองมขีอมูลขาวสารดานอนุกรมวิธานท่ีถกูตอง และ 

มีการอางถึงลกัษณะทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญสําหรับใชปองกันการหลุดรอด 

8) หลักการใชความรวมมือ  

(ระหวางประเทศ) รวมท้ังการสราง

ขีดความสามารถ (Coorporation 

and capacity building) 

• การรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานท่ีใชเสนทางการขนสงรวมกันจะชวยลด

โอกาสในการแพรระบาดของชนิดพนัธุตางถิ่นท่ีรุกราน การแบงปนทักษะ

ความรู หรอืการสรางความรวมมือจะชวยเติมเต็มขีดความสามารถระหวาง

ประเทศ 

9) หลักการควบคุมการนําเขา 

โดยเจตนา ดวยการวิเคราะห 

ความเสี่ยง (Intentional 

introduction with risk analysis) 

• การนําเขาโดยเจตนา ประเทศผูนําเขาตองตระหนักถงึเรื่องชนิดพันธุ 

ตางถ่ิน และควรมกีลไกการควบคุมระหวางประเทศ กอนการอนุญาตให

นําเขา โดยท่ีชนิดพันธุตางถิ่นท่ีตองสงสัย ควรจะถูกกาํหนดเปนเปาหมาย 

และมีกระบวนการวิเคราะหความเสีย่งท่ีเหมาะสมในการนําเขา 

10) หลักการใชมาตรการจดัการเสนทาง

นําเขาโดยไมเจตนา 

(Unintentional introduction 

with pathway management) 

• เสนทางการนําเขามาโดยไมเจตนารวมถึงการหลุดรอดจากท่ีกักกัน  

โดยเงื่อนไขท่ีมีขอจํากดั เชน การแอบซอนมากบัพาหนะขนสงและ 

การปะปนมากับสนิคา จาํเปนตองใชมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเฉพาะ

พื้นท่ีน้ัน ๆ 

11) หลักการบรรเทาผลกระทบเมื่อเขา

มารุกรานแลว (Mitigation 

measures for invasion) 

• เมื่อจัดตั้งกลไกการตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรกุราน  

ท้ังท่ีทํางานเปนเอกเทศ และใชความรวมมือระหวางหนวยงานควรมี

ขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการกาํจัด การเก็บไวในท่ีจาํกดั และการควบคุม  

เพื่อบรรเทาผลกระทบในทางลบ 

12) หลักการการกาํจัดใหสิ้นซากเมื่อทํา

ใหเกดิความเสียหายแลว  

(Eradication) 

• โอกาสท่ีดีท่ีสุดในการกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานคือระยะแรก 

ของการรุกราน เมือ่จํานวนประชากรยังจํากัดอยูเฉพาะท่ี ดวยเหตุน้ี 

ระบบการคนหาตองมุงเนนท่ีจดุท่ีมคีวามเสี่ยงสูงเพื่อการกําจัด 

ไดอยางมีประสิทธภิาพในขางตนและมีการตดิตามผลถาจาํเปน 
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ตารางที่ 3.1 หลักการและแนวทางปฏิบัติจํานวน 14 ขอตามมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาวาดวย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลักการ แนวทางปฎิบัติ 

13) หลักการจํากัดไวในสภาพควบคุม 

หากไมสามารถกาํจัดได 

(Containment) 

• เมื่อไมสามารถทําการกําจัดได ตองกําหนดขอบเขตการแพรระบาด 

ของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีเหมาะสม ตองมียุทธวธิี กรณีท่ีสามารถ

กําหนดขอบเขตของชนิดพันธุหรือประชากรท่ีมีขนาดเล็ก จําเปนตองมกีาร

ติดตามอยางสม่าํเสมอ และตองมีการตอบสนองท่ีเช่ือมโยงกัน 

อยางรวดเร็วเพื่อจาํกัดไมใหแพรระบาดเขาสูพื้นท่ีใหม 

14) หลักการควบคุม หากไมสามารถ

กําจดัหรอืจาํกัดไวในบริเวณหน่ึงได 

(Control) 

• เมื่อไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นได ตองทําการควบคุมเทาท่ีเปนไปได 

เพื่อลดความเสียหาย รวมท้ังลดจํานวนชนิดพันธุตางถิน่เปนทางเลอืก 

4 แผนการจัดการชนดิพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคญัสูงของประเทศไทย 

จากการใช เกณฑระบุชนิดพันธุต างถิ่นที่ รุกรานที่ มี ลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย  

ไดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงทั้งกลุมสัตว และพืช จึงไดมีการจัดทํา แนวทางการควบคุม 

หรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่มี ลําดับความสําคัญสูงในประเทศไทยซึ่ งมี เนื้อหาสาระ ประกอบดวย  

เสนทางการแพรระบาด รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุที่มีลําดับความสําคัญสูง จากประเด็น

ปญหาชนิดพันธุตางถิ่นที่ถูกนําเขามาเพื่อวัตถุประสงคเปนสัตวเล้ียง สัตวและปลาสวยงาม ตลอดจนเปนเหยื่อ

เปนและอาหารนั้น จัดเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีโอกาสหลุดรอดจากที่ เล้ียงไปสู

ส่ิงแวดลอมทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ โดยสอดคลองกับมติของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 ที่ไดกําหนดแนวทาง (ตามความสมัครใจ) และใหประเทศภาคีสมาชิกดําเนิน

มาตรการในการจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการนําชนิดพันธุตางถิ่นเขามาเปนสัตวเล้ียง สัตวและปลา

สวยงาม ตลอดจนเปนเหยื่อและอาหาร ทั้งนี้ประเทศไทยไดนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชโดยไดกําหนด 

ไวในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 

นอกจากนี้ ยังไดกําหนดแนวทางเพื่อแกประเด็นปญหาชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ที่ ไดมีการจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุที่มี ลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย ที่ประกอบดวย  

3 สวนสําคัญ ไดแก 

• แนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

ในภาพรวม 

• แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มี ลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามระบบนิเวศ 
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• แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มี ลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ 

โดยวิเคราะหจากเสนทางการแพรระบาด ขอบเขตการแพรระบาด การปกคลุมพื้นที่และระบบนิเวศ

ตาง ๆ เสนทางการนําเขา การซื้อขาย และการหลุดรอดจากแหลงเพาะเล้ียงสูธรรมชาติ เพื่อจัดทําแนวทาง 

การจัดการที่เหมาะสม พรอมทั้งวิเคราะหหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวทางดังกลาว ตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา 

ผูประกอบการ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน และการระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ

ประชุมผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของมาประกอบการจัดทํา การกําหนดแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น 

ที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
 

4.1 เกณฑการจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคญัของชนิดพนัธุตางถ่ินที่รุกรานที่มีลําดับ

ความสาํคญัสงูของประเทศไทย 

4.1.1 การจัดทําเกณฑเพื่อจําแนก 

การจัดทําเกณฑเพื่อจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิน่ทีรุ่กราน พิจารณาจาก

การรวบรวมขอมูลทางชีววิทยา และขอมูลการแพรระบาดในระบบนิเวศ จัดทําเปนขอมูลเบื้องตน โดยมี

ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดหลักเกณฑและระดับการใหคะแนนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

จําแนก รวมถึงระบุชวงคะแนนตามการจัดลําดับความสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

• ความสามารถในการแพรระบาดของชนิดพันธุ 

• ความสามารถในการแขงขันกับชนิดพันธุพื้นเมือง 

• ความรุนแรงของการกอผลกระทบในทางลบตอระบบนิเวศเดิม 

• การแพรระบาดแผปกคลุมพื้นที่และระบบนิเวศ 

• ระดับความยากในการจัดการ 

• คุณคาการใชประโยชนจากชนิดพันธุตางถิ่น 

การกําหนดระดับคะแนน ไดกําหนดชวงคะแนนใหลําดับความสําคัญ 4 ระดับ ตามระดับของการ

รุกรานจากมากไปนอย ซึง่เปนคะแนนผลกระทบดานลบ จํานวน 3 ขอ และผลกระทบดานบวก 1 ขอ ดังตอไปนี้ 
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• ลําดับความสําคัญที่ 1 (ชวงคะแนน -16 ถึง –18) หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นรุกรานแลว 

และมีลําดับความสําคัญสูง ไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทย

อยางรุนแรงแลว ตองใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัดอยางเรงดวน 

• ลําดับความสําคัญที่ 2 (ชวงคะแนน -11 ถึง –15) หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่เริ่มพบแนวโนม

การรุกรานและมีลําดับความสําคัญปานกลาง ไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมือง และระบบนิเวศ

ในประเทศไทยระดับที่สังเกตไดแลว และควรใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัดทันที 

• ลําดับความสําคัญที่ 3 (ชวงคะแนน 0 ถึง -10) หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่ยังไมรุกรานและ 

มีลําดับความสําคัญต่ําถึงต่ํามาก ยังไมพบวาสงผลกระทบทางลบตอชนิดพันธุทองถิ่นและระบบ

นิเวศในประเทศไทยชัดเจน แตตองคอยเฝาระวัง ติดตามการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิด 

• ลําดับความสําคัญที่ 4 (ชวงคะแนน +1 ถึง +3) หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่ไมรุกรานและ 

ไมพบวาสงผลกระทบทางลบตอชนิดพันธุพื้นเมืองและตอระบบนิเวศในประเทศไทย  

สงผลกระทบดานบวก และมีคุณคาทางดานเศรษฐกิจ 

 

4.1.2 ผลการคัดเลอืกชนิดพันธุตางถิน่ที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

ผลการคัดเลือกชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามเกณฑการจําแนกระบุ

และจัดลําดับความสําคัญ พบวาสามารถคัดเลือกชนิดพันธุตางถิ่นไดทั้งส้ินจํานวน 23 ชนิด แบงเปนชนิดพันธุ 

สัตวตางถิ่น จํานวน  12 ชนิด และชนิดพันธุพืชตางถิ่น จํานวน 11 ชนิด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลาํดับความสําคัญสูงของประเทศไทยและระดับคะแนนจากเกณฑ 

รายชื่อชนิดพันธุ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ รวม 

กลุมสัตว         

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หนูทอ (Rattus norvegicus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

ปลาซักเกอร (Hypostomus plecostornus) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

ปลาซักเกอร (Pterygoplichthys sp.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

ปลาหมอมายัน  

(Cichlasoma urophthalmus) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

ปลาหมอคางดํา  

(Sarotherodon melanotheron) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 
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ตารางที่ 4.1 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลาํดับความสําคัญสูงของประเทศไทยและระดับคะแนนจากเกณฑ 

รายชื่อชนิดพันธุ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ รวม 

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล  

(Latrodectus geometricus) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

กลุมพืช         

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หญาขจรจบดอกเล็ก  

(Pennisetum polystachion) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หญาขจรจบดอกใหญ  

(Pennisetum pedicellatum) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

หญาขจรจบดอกเหลือง  

(Pennisetum setosum) 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 0 -18 

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -17 

สาบหมา (Ageratina adenophora) -3 -3 -2 -3 -3 -3 0 -17 

ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) -3 -3 -3 -2 -3 -3 0 -17 

กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora) -3 -3 -3 -2 -3 -3 0 -17 

ธูปฤาษี (Typha latifolia) -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -16 

กกชาง (Typha angustifolia) -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -16 

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta) -3 -3 -2 -2 -2 -3 0 -15 

หมายเหตุ : 1/ ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  2/ ความสามารถในการแพรระบาดของชนิดพันธุ 

 3/ ความสามารถในการแขงขันกับชนิดพันธุทองถิ่น 4/ ความรุนแรงของการกอผลกระทบในทางลบตอระบบนิเวศเดิม 

 5/ การแพรระบาดแผปกคลุมพ้ืนที่และระบบนิเวศ 6/ ระดับความยากในการจัดการ 

 7/ คุณคาการใชประโยชนจากชนิดพันธุตางถิ่น 
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4.2 แนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

ในภาพรวม 

การกําหนดแนวทางการจัดการชนิดพันธุที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยในภาพรวม  

โดยใชหลักการของเปาหมาย ไอจิที่ 9 (Aichi Biodiversity Target 9) ที่ระบุวา “ภายในป ค.ศ. 2020 ชนิดพนัธุ

ตางถิ่นที่รุกราน และเสนทางแพรระบาด ถูกจําแนกระบุ และจัดลําดับความสําคัญ โดยชนิดพันธุที่มีลําดับ

ความสําคัญสูงถูกควบคุมหรือกําจัด และมาตรการถูกเตรียมพรอมเพื่อจัดการเสนทางการแพรระบาด  

เพื่อหามการนําเขาและการตั้งถิ่นฐาน” ซึ่งไดแบงเปน 4 หลักการ ประกอบดวย 

• การปองกันและการปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อกําจัดเสนทางการแพรระบาดและการรุกราน 

• การประเมินความเส่ียงและกําหนดมาตรการควบคุมการรุกราน 

• การจัดการความเส่ียงเพื่อลดความเสียหายจากการรุกราน 

• การแบงปนขอมูล ความรู สรางความตระหนักแกทุกภาคสวน 

โดยมีผูเชี่ยวชาญในแตละดานกําหนดแนวทางการจัดการที่สอดคลองกับสถานการณของประเทศไทย

รวมถึงหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ พรอมทั้งผนวกในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. 2560-2564 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย (ในภาพรวม) 

หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง 

การแพรระบาดและการรุกราน 

• ปรับปรุงทะเบียนของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย 

ใหเปนปจจุบัน 

• กรมประมง 

• กรมปศุสัตว 

• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• กรมวิชาการเกษตร 

• สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

• การนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นตองมีการระบุปายแสดงแหลงท่ีมา อนุกรมวิธาน ขอกําหนดเฉพาะ 

รายชนิด ขอกําหนดการขนสง การควบคุม และการกําจัดเบื้องตนในกรณีท่ีเกิดการหลุดรอด 

ออกสูธรรมชาติ 

• ชนิดพันธุตางถิ่นนําเขาตองถูกระบวุามีความอันตรายตอระบบนิเวศในระดับสูง เวนแตไดรับการพิสจูนแลว

วาปลอดภัยในการนําเขาไปในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ 

• กําหนดหนวยงานควบคุม ดูแล และตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุตางถิ่น 

• ศึกษาวิจัยเพ่ือพิจารณาแนวทางเลือกใชชนิดพันธุพ้ืนเมืองหรือชนิดพันธุท่ีไดแสดงลักษณะ 

ท่ีไมรุกราน เปนสัตวเลี้ยง สัตวสวยงาม หรือสัตวเศรษฐกิจ 

• สงเสริมการใชชนิดพันธุพ้ืนเมืองหรือชนิดพันธุท่ีไมแสดงลักษณะท่ีรุกรานตอระบบนิเวศ 
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ตารางที่ 4.2 แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย (ในภาพรวม) 

หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การประเมินความเสี่ยงและกําหนด

มาตรการควบคุมการรุกราน 
• ศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนขอกําหนดในการใหลําดับความสําคัญ • กรมเจาทา 

• กรมประมง 

• กรมปศุสัตว 

• กรมปาไม 

• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• กรมวิชาการเกษตร 

• กรมชลประทาน 

• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

• ดําเนินการประเมินความเสี่ยงชนิดพันธุตางถิ่นโดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ 

- ความเปนไปไดในการจะหลบหนีออกจากท่ีกักกัน รวมถึงการปลอยโดยไมตั้งใจและโดยตั้งใจ 

- ความเปนไปไดในการรอดชีวิต และการขยายพันธุในระบบนิเวศ 

- ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

- ความเสี่ยงในการเปนพาหะของเชื้อโรค และปรสิต 

- ประวัติการรุกรานในตางประเทศ 

- แนวทางการจัดการในตางประเทศ 

- ผลการดําเนินการในตางประเทศ 

 • สํารวจ จัดทําทะเบียน และกําหนดมาตรการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญ

ของประเทศไทย โดยกําหนดใหชนิดพันธุตางถิ่นท่ียังไมมีรายชื่ออยูในทะเบียน ตองถูกกําหนด

สถานภาพใหเปนชนิดพันธุท่ีสามารถคุกคามระบบนิเวศเสมอ 

 • ศึกษาและประเมินชนิดพันธุตางถิ่นรวมถึงจัดลําดับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในพ้ืนท่ีอนุรักษ 

 • สํารวจชนิดพันธุตางถิ่นในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและจัดลําดับตามหลักเกณฑการจัดกลุมชนิดพันธุ

ตางถิ่นท่ีควรปองกันควบคุม กําจดัของประเทศไทย 

 • กําหนดมาตรการปองกัน และบังคับใชแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น เพ่ือใหสามารถควบคุม

การแพรระบาดในระบบนิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัด 

ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงแยกตามระบบนิเวศ และแนวทางการควบคุม 

หรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นแยกตามรายชนิดพันธุ 
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ตารางที่ 4.2 แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย (ในภาพรวม) 

หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 • การศึกษามูลคาของผลกระทบท่ีเกิดจากการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นในแตละป ใหสามารถ

กําหนดความเสียหายออกมาในรูปของตัวเงินได 

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความ

เสียหายจากการรุกราน 
• ศึกษาเสนทาง และ/หรือ วิธีการสําคัญของการแพรระบาดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับ

ความสําคัญสูง และผลักดันการดําเนินงานตามมาตรการในการจัดการเสนทาง และ/หรือวิธีการ 

ในการแพรระบาดท่ีสําคัญในภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงติดตามตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่น 

จากการนําเขาโดยไมเจตนา โดยเฉพาะจากการขนสง และคมนาคม 

• กรมประมง 

• กรมปศุสัตว 

• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• กรมวิชาการเกษตร 

• กรมศุลกากร 

• สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

• ภาคเอกชน 

 • ศึกษาวิจัย เพ่ือปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นผานเสนทางแพรระบาดท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ 

ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีถูกนําเขามาเปนสัตวเลี้ยง สัตว และปลาสวยงาม ตลอดจนเหย่ือเปน และอาหาร

ท่ีมีชีวิตเพ่ือวางมาตรการ และกลไกภายในประเทศใหสามารถควบคุม และจัดการชนิดพันธุตางถิ่น 

ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

 • กําหนดมาตรการควบคุมการนําเขา ครอบครอง และเพาะเลี้ยง ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

วาสามารถแพรระบาดอยางรวดเร็ว เพ่ือปองกันการหลุดรอดสูระบบนิเวศ 

 • กําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการซ้ือขายชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงโดยใชขอบังคับ 

ทางกฎหมาย 

 • กําหนดใหมีระยะเวลาการทบทวนรายชื่อชนิดพันธุ และแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น 

ในทุก 4 ป โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบใหการจัดทํา 
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ตารางที่ 4.2 แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย (ในภาพรวม) 

หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การแบงปนขอมูล ความรู สรางความ

ตระหนกัแกทุกภาคสวน 
• จัดต้ังกลุมวิจัยและสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น เพ่ือจัดทําแนวทางการสงเสริมงานวิจยั

ชนิดพันธุตางถิ่นจากประเทศตนทางหรือแบงปนขอมูลผลงานวิจัยระหวางประเทศ 

- กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการสงเสริมการวิจัย 

- กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลงานวิจัย 

- การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมนักวิจัย 

- การจัดหาทุนวิจัย 

- กํากับ ติดตาม และรายงายผลการดําเนินงาน 

• กรมการศาสนา 

• กรมประชาสัมพันธ 

• สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

• กรมประมง 

• กรมปศุสัตว 

• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• กรมวิชาการเกษตร 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

• สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

• ผูประกอบการ 

• หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 • จัดต้ังและดําเนินการศูนยการเรียนรูและควบคุมผลกระทบจากชนิดพันธุตางถิ่นตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 • จัดทําชองทางและสรางเครือขายการแจงขอมูลชนิดพันธุตางถิ่น รวมท้ังรวมมือกับตางประเทศ  

เพ่ือแบงปนขอมูล กําหนดแนวทาง และจัดทํามาตรการรวมกัน 

 • จัดต้ังเครือขายหรือชองทางการแจงขอมูลการซ้ือขายชนิดพันธุตางถิ่นท่ีผิดกฎหมาย รวมถึง 

ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสแกทางราชการเม่ือมีการตรวจพบชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 • จัดทําเครื่องมืออยางงายสําหรับการจําแนกชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยมุงเนนประเด็นดังตอไปนี้ 

- ประชาสัมพันธ และเสริมสรางองคความรู ผานสื่อตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและตระหนัก 

ตอผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากการซ้ือขายชนิดพันธุตางถิ่น 

- ใหความรูแกผูท่ีเกี่ยวของในการขนสง ดูแล ขาย ใช หรือเลี้ยงชนิดพันธุตางถิ่น ใหทราบถึง

ความเสี่ยงและมาตรการท่ีเหมาะสมในการปองกันการหลบหนี อาทิ วิธีการกักกันท่ีปลอดภัย 
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ตารางที่ 4.2 แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย (ในภาพรวม) 

หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การดูแล การขนสง และในกรณีท่ีเกิดการหลุดรอดออกสูระบบนิเวศ 

- เสริมสรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น ตลอดจนผลกระทบ 

ท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ และชนิดพันธุพ้ืนเมือง  

ใหกับผูประกอบการคา/ขนสง ผูซ้ือ และประชาชนท่ัวไป 

- ใหความรูกับประชาชน เกี่ยวกับชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง หรือมีแนวโนม 

เปนชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

- สรางความตระหนักแกผูนิยมเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะผูนิยมเลี้ยงสัตวแปลก เกี่ยวกับการปลอย 

ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ท่ีเลี้ยงไวสูระบบนิเวศ เพ่ือเปนการตัดวงจร 

การแพรระบาดในระบบนิเวศ โดยยกเหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้น มาเปนกรณีตัวอยาง 
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4.3 แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพนัธุตางถ่ินที่รุกรานที่มีลําดับความสําคญัสงู 

ของประเทศไทยแยกตามระบบนเิวศ 

4.3.1 การกําหนดกลุมระบบนิเวศ 

ไดกําหนดกลุมระบบนิเวศออกเปน 6 ระบบ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลทางชีววิทยา แหลงที่อยูอาศัย 

ความสามารถในการปรับตัว และรายงานการแพรระบาดในปจจุบัน ของกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน 

ที่มีลําดับความสําคัญสูง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 กลุมระบบนิเวศซึ่งสอดคลองกับขอมูลทางชวีวิทยา แหลงที่อยูอาศยัของชนิดพันธุตางถิน่

ที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ระบบนิเวศหลัก ระบบนิเวศยอย คําอธิบาย 

ระบบนิเวศปาไม  

(Forest Ecosystem) 
• ปาไมผลัดใบ 

• ปาสนหรือปาสนเขา 

• ปาดงดิบ  

• ปาดิบเขา 

• เขาหินปูน 

• เปนระบบท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตัวแทน

พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรชีวภาพสูงท่ีสุดในโลก มีถิ่นอาศัย 

ท่ีหลากหลายสําหรับพรรณพืช สัตว และจุลินทรีย 

อยางไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม 

ถูกคุกคามมากขึ้น จากความเสื่อมโทรม การถูกตัดแยก 

เปนปาผืนเล็กผืนนอย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2552) 

ระบบนิเวศชายฝงทะเล  

(Coastal Ecosystem) 
• ปาชายเลน 

• ปาชายหาด 

• เปนระบบนิเวศท่ีไดรับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสคลื่น 

และระดับน้ําขึ้น-น้ําลง จากทะเลโดยตรง จัดเปนระบบ

นิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีแนวโนม

ถูกคุกคามเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

ระบบนิเวศน้ําจืด 

(Freshwater 

Ecosystem) 

• ปาพรุ และปาบึงน้ําจืด 

• หนอง บึง และ

ทะเลสาบ 

• แมน้ํา และลําคลอง 

• เปนระบบนิเวศท่ีถูกคุกคามมากท่ีสุดเทียบกับระบบนิเวศ

อ่ืนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความเสื่อมโทรมและ

การสูญเสียถิ่นท่ีอยูอาศัย การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

การใชประโยชนเกินศักยภาพ มลพิษ และชนิดพันธุ 

ตางถิ่นท่ีรุกราน คือ ปจจัยคุกคามหลักตอระบบนิเวศ

และทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศเกาะ  

(Island Ecosystem) 

- • เปนระบบนิเวศบกท่ีแยกสวนออกจากแผนดินใหญ 

ซ่ึงโอบลอมดวยผืนน้ํา โดยท่ัวไปมักตัดขาดจากโลก

ภายนอกอยางสมบูรณ มีความเปนเอกลักษณ 

ของชนิดพันธุเฉพาะถิ่นท้ังพืช สัตว จึงเปนระบบนิเวศ 

ท่ีมีความเปราะบางสูงตอการคุกคามจากปจจัยภายนอกสูง 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 20 

  

ตารางที่ 4.3 กลุมระบบนิเวศซึ่งสอดคลองกับขอมูลทางชวีวิทยา แหลงที่อยูอาศยัของชนิดพันธุตางถิน่

ที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ระบบนิเวศหลัก ระบบนิเวศยอย คําอธิบาย 

ระบบนิเวศ

เกษตรกรรม 

(Agriculture 

Ecosystem) 

• พ้ืนท่ีกสิกรรม 

• พ้ืนท่ีเลี้ยงปศุสัตว 

• พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

• เปนระบบท่ีประกอบดวยสังคมของสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกัน แตมีสภาพเปลีย่นแปลง

และผันแปรไดงายเนื่องจากพ้ืนท่ีถูกจัดการใชประโยชน

โดยมนุษยเพ่ือการผลิตทางการเกษตรเปนหลัก  

ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศเกษตรสามารถบงบอกถึงความย่ังยืนของระบบได 

เพราะหากการผลิตทางการเกษตรสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและตอทรัพยากรชีวภาพแลว คุณภาพ 

ของพ้ืนท่ียอมเปลี่ยนแปลงไป และสงผลถึงผลผลิต 

ทางการเกษตรได (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) 

ระบบนิเวศเมือง และ

อุตสาหกรรม (Urban 

and Industrial 

Ecosystem) 

• พ้ืนท่ีอยูอาศัย 

• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

(ศูนยการคา และ

ตลาด) 

• พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

• เปนระบบนิเวศท่ีมีความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งไมมีชีวิต เชน อาคาร สิ่งกอสราง และพ้ืนท่ีรกราง  

จึงเกิดเปนระบบนิเวศใหมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะขึ้นมา  

ทําใหพืชและสัตวบางชนิดสามารถปรับตัว และเขามา 

ใชประโยชนได 

 

4.3.2 การกําหนดกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงตามระบบนิเวศ 

จากกลุมระบบนิเวศในขางตน ไดนํารายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงเพื่อจัดกลุม 

ตามระบบนิเวศ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่4.4  

• กลุมที่มีรายงานการพบอยูภายในระบบนิเวศเฉพาะ ประกอบดวย ไสเดือนฝอยรากปม 

กลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea ปลาซักเกอร (วงศ Loricariidae) เตาแกมแดง แมงมุม 

แมหมายสีน้ําตาล ผักตบชวา กลุมพืชในวงศทานตะวัน (วงศ Asteraceae) กระถินหางกระรอก  

กลุมธูปฤาษี (สกุล Typha) และจอกหหูนูยักษ 

• กลุมที่มีรายงานการพบในหลายระบบนิเวศ ประกอบดวย หนูทอ หอยทากยักษแอฟริกา 

กลุมปลาหมอเทศ (วงศ Cichlidae) ไมยราบยักษ  และกลุมหญาขจรจบ (Mission 

grasses) 
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ตารางที่ 4.4 สถานภาพการพบชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงในระบบนิเวศแบบตาง ๆ 

รายชื่อชนิดพันธุ 
ระบบนิเวศ 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)       

หนูทอ (Rattus norvegicus)       

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)       

กลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea       

กลุมปลาซักเกอร วงศ Loricariidae        

กลุมปลาหมอเทศ วงศ Cichlidae       

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)       

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus)       

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)       

กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses)       

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)       

กลุมวงศทานตะวัน วงศ Asteraceae       

กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)       

กลุมธูปฤาษี สกุล Typha       

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)       

หมายเหตุ :  1/ หมายถึง  ระบบนิเวศปาไม (Forest ecosystem) 

   2/ หมายถึง ระบบนิเวศชายฝงทะเล (Coastal ecosystem) 

   3/ หมายถึง ระบบนิเวศน้ําจืด (Freshwater ecosystem)  

   4/ หมายถึง ระบบนิเวศเกาะ (Island ecosystem) 

   5/ หมายถึง ระบบนิเวศเกษตร (Agriculture ecosystem) 

   6/ หมายถึง ระบบนิเวศเมือง และอุตสาหกรรม (Urban and industrial ecosystem) 
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4.3.3 การกําหนดแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

จากแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยในภาพรวม

ขางตน ผูเชี่ยวชาญไดกําหนดแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นฯ ซึ่งแยกตามระบบนิเวศ โดยใชหลักการของ 

การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายไอจิที่ 9 (Achieving Aichi Biodiversity Target 9) ซึ่งมุงเนนใน 4 หัวขอ 

ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 4.5) 

• การปองกัน และการปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อกําจัดเสนทางการแพรระบาดและการรุกราน 

• การประเมินความเส่ียงและกําหนดมาตรการควบคุมการรุกราน 

• การจัดการความเส่ียงเพื่อลดความเสียหายจากการรุกราน 

• การแบงปนขอมูล ความรู สรางความตระหนักแกทุกภาคสวน 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศปาไม  

(Forest Ecosystem) 

หอยทากยักษแอฟริกา  

(Achatina fulica) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses) 

กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae) 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบวัสดุ และสัมภาระ กอนเขาสูพ้ืนท่ีปาไม 

- การตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่นในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุท่ีมีความเปราะบางเปนพิเศษ 

- หวงโซอาหารของชนิดพันธุในพ้ืนท่ี 

- สภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี 

- ประเภทปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 

- สถานภาพการถูกคุกคามโดยมนุษย 

- กิจกรรมของมนุษยโดยรอบพ้ืนท่ี 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

- การดําเนินงานตามนโยบายปาไมแหงชาติ (กรมปาไม, 2560) ซ่ึงกําหนด 

แนวทางปฏิบัติไวจํานวน 20 ขอ 

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

- มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

• มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายภาพท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการ 

ฟนฟู 

- การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองแกประชาชนท่ัวไป 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

การแบงปนขอมูล ความรู สราง

ความตระหนักแกทุกภาคสวน 
• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง  

ในระบบนิเวศปาไม ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานกึ 



เอกกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเล  

(Coastal Ecosystem) 

กลุมปลาหมอเทศ วงศ Cichidae 

กระถินหางกระรอก  

(Prosopis juliflora) 

 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบวัสดุ และสัมภาระ กอนเขาสูพ้ืนท่ีชายฝงทะเล โดยทําการตรวจสอบ

เบื้องตนท่ีจุดตรวจท่ีอยูในความดูแลของกรมอุทยานฯ และมีกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝงเปนผูสนับสนุน 

- การตรวจสอบชนิดพันธุแปลกปลอมในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

  การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุท่ีมีความเปราะบางเปนพิเศษ 

- หวงโซอาหารของชนิดพันธุในพ้ืนท่ี 

- สภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี 

- สถานภาพการถูกคุกคามโดยมนุษย 

- กิจกรรมการของมนุษยโดยรอบพ้ืนท่ี (การทองเท่ียว และการประมง) 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

   - ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

  การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

- การดําเนินงานตามนโยบายปาไมแหงชาติ (กรมปาไม, 2560) ซ่ึงกําหนด 

แนวทางปฏิบัติไวจํานวน 20 ขอ 

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

- มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 
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 หนา 28 

  

ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

   • มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายภาพท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการ

ฟนฟู 

- การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองแกประชาชนท่ัวไป 

  การแบงปนขอมูล ความรู  

สรางความตระหนักแก 

ทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ในระบบนิเวศปาไม ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานึก 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศน้ําจืด  

(Freshwater 

Ecosystem) 

กลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea 

กลุมปลาซักเกอร วงศ Loricariidae 

กลุมปลาหมอเทศ วงศ Cichlidae 

เตาแกมแดง  

(Trachemys scripta elegens) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 

กลุมธูปฤาษี สกุล Typha 

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta) 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่นในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

- การกําหนดชนิดพันธุควบคุมการปลอยสัตวน้ําในพ้ืนท่ีอภัยทาน 

- การกําหนดเขตควบคุมการปลอยสัตวน้ํา (หามปลอยในแมน้ําสายสําคัญ) 

- การห ามนํ า เข าชนิ ด พั นธุ ท่ี มี ป ระวัติ การรุกราน ในระบบนิ เวศน้ํ าจื ด 

ในตางประเทศ 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของ

ประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

  การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ลักษณะของแหลงน้ําจืด 

- ประเภทของแหลงน้ําจืด 

- สภาพทางอุทกวิทยาของแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 

- สภาพทางอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนท่ี 

- คุณภาพน้ํา 

- ลักษณะของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

   - สถานภาพการใชประโยชนจากแหลงน้ําโดยมนุษย 

- สถานภาพพ้ืนท่ีชุมน้ําในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2504 (กรมอุทยานแหงชาติ, 2504) และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 (กรมอุทยานแหงชาติ, 2507) 

- หวงโซอาหารของชนิดพันธุในพ้ืนท่ี 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

  การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

- การขอความรวมมือในเขตพ้ืนท่ีอภัยทาน 

- การขอความรวมมือจากประชาชนเรื่องชนิดพันธุไมประดับท่ีใชในแหลงน้ําจืด 

- ในกรณีของชนิดพันธุท่ีปจจุบันสงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ ตองกําหนดให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบอยางเหมาะสม เชน 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร เปนตน  

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

• มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

- ดําเนินการติดตามการปลอยชนิดพันธุตางถิ่นในเขตท่ีอภัยทาน 

- ดําเนินการติดตามความสามารถในการกระจายพันธุ 

• มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการฟนฟู 

- การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองใหแกประชาชนท่ัวไป 

- การปลอยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม (Threatened species) ในพ้ืนท่ี

อภัยทานแทนการใชชนิดพันธุตางถิ่น 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

  การแบงปนขอมูล ความรู และ 

สรางความตระหนัก 

แกทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ในระบบนิเวศแหลงน้ําจืด ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานกึ 

- ชนิดพันธุท่ีมีการปลอยในพ้ืนท่ีอภัยทาน 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศเกาะ 

(Island Ecosystem) 

หนูทอ (Rattus norvegicus) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

กระถินหางกระรอก  

(Prosopis juliflora) 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบสัมภาระและสินคาท่ีมาจากเรือโดยสาร และเรือขนสงสินคา 

- กําหนดพ้ืนท่ีเฝาระวังโดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

การเขาสูพ้ืนท่ี เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในกรณีท่ีเปนเขต

พ้ืนท่ีอุทยาน 

• การตรวจสอบชนิดพันธุแปลกปลอมในระบบนิเวศเกาะอยางตอเนื่อง จากหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

- กรณี ท่ีพบการหลุดรอดตองประสานงานกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีและ

หนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญอยางเรงดวน เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

และกรมประมง เปนตน 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

  การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- หวงโซอาหารของชนิดพันธุในพ้ืนท่ี 

- ลักษณะภูมิประเทศ 

- ลักษณะภูมิอากาศ 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

  การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

- การขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี เชน  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง) 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

   • มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ ท่ี ต างถิ่น ท่ี รุกรานในระบบนิ เวศ โดยกําหนดให ใช 

แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

• มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

• มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการฟนฟู 

• การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองใหแกนักทองเท่ียว 

  การแบงปนขอมูล ความรู และ 

สรางความตระหนัก 

แกทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ในระบบนิเวศเกาะ ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานึก 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศเกษตร 

(Agriculture 

Ecosystem) 

ไสเดือนฝอยรากปม  

(Meloidogyne sp.) 

หอยทากยักษแอฟริกา  

(Achatina fulica) 

กลุมหญาขจรจบ  

(Mission grasses) 

 

การปองกันและการปฏิบัติท่ี

รับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทางการ

แพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจวัสดุการเกษตรท่ีใชในพ้ืนท่ี 

- การตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่นในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- หวงโซอาหารของชนิดพันธุในพ้ืนท่ี 

- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

- ลักษณะภูมิประเทศ 

- ชนิดของพืช สัตว และผลผลิตท่ีได 

- การปองกัน และกําจัดศัตรูพืช 

- การใชสารเคมี 

- ปริมาณธาตุอาหารในพ้ืนท่ี 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับโดยใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการหามนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

ท่ีมีความเสี่ยงสูง เพ่ือใชในการเพาะเลี้ยงหรือปรับปรุงสายพันธุ  

- การขอความรวมมือจากเกษตรกร โดยการสรางเครือขายการแจงเหตุ 

กรณีเกิดการหลุดรอดของชนิดพันธุตางถิ่น 

- การควบคุมระบบการผลิตใหเปนระบบปดในกรณีท่ีมีความเสี่ยงตอการหลุดรอด

ของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานออกสูระบบนิเวศ 

- ในกรณีของชนิดพันธุท่ีปจจุบันไดมีการสงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ และ 

ตองกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบ 

อยางเหมาะสม เชน กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร เปนตน  

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

• มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

• มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายภาพท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการ

ฟนฟู 

- ลดการทําเกษตรกรรมเชิงเด่ียว 

- ลดการใชสารเคมี 

- การปลูกจิตสํานึกเร่ืองความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองแกเกษตรกร และ

ประชาชนท่ัวไป 

การแบงปนขอมูล ความรู และ

สรางความตระหนัก 

แกทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ในระบบนิเวศเกษตร ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานึก 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ระบบนิเวศเมือง และ

อุตสาหกรรม 

(Urban and Industrial 

Ecosystem) 

หนูทอ (Rattus norvegicus) 

หอยทากยักษแอฟริกา  

(Achatina fulica) 

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล 

(Latrodectus geometricus) 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง 

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่นในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ซ่ึงไดกําหนดไวในแนวทางการจัดการ 

ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ 

การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะพ้ืนท่ีภายในเมือง 

- ลักษณะการวางผังเมือง 

- ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด 

ความเสียหายจากการรุกราน 
• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

- การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเมือง 

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ซ่ึงไดกําหนดไวในแนวทางการจัดการ 

ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ 

• มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

• มาตรการฟนฟู 

- การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญและผลกระทบของชนิดพันธุตางถิ่น 

- การควบคุมและกําจัดปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเพ่ิมจํานวนชนิดพันธุตางถิ่น 

• มาตรการปองกันดานสุขอนามัย และการลดความเสี่ยงจากโรค 

- ใหความรูดานสุขอนามัยแกประชาชน 

- การใชอุปกรณปองกันแกผูท่ีปฎิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงในการติดตอโรค 

- การสุมตรวจสอบโรคจากสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

- การฉีดวัคซีนปองกันกรณีเกิดการแพรระบาดของโรค 

- การกําจัดแหลงแพรพันธุของสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

1) การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมดานความสะอาด 

2) การกําจัดแหลงอาหาร 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

การแบงปนขอมูล ความรู และ 

สรางความตระหนัก 

แกทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ระหวาง

ภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานึก 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

ชนิดพันธุท่ีอาศัย 

อยูในหลายระบบนิเวศ 

หนูทอ (Rattus norvegicus) 

หอยทากยักษแอฟริกา  

(Achatina fulica) 

กลุมปลาหมอเทศ วงศ Cichliead 

กลุมวงศทานตะวัน (Asteraceae) 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

กลุมหญาขจรจบ (Mission grasses) 

การปองกันและการปฏิบัต ิ

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือกําจัดเสนทาง

การแพรระบาดและการรุกราน 

• การเฝาระวัง 

- การตรวจสอบวัสดุ และสัมภาระ กอนเขาสูพ้ืนท่ี โดยทําการตรวจสอบเบื้องตน

ท่ีจุดตรวจท่ีอยูในความดูแลของกรมอุทยานฯ และมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

สนับสนุน เชน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เปนตน 

- การตรวจสอบชนิดพันธุแปลกปลอมในระบบนิเวศอยางตอเนื่อง 

• การหลุดรอด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

  การประเมินความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการควบคุม 

การรุกราน 

• จัดทํางานวิจัยสถานสภาพปจจุบันของระบบนิเวศ 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• จัดทํางานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรุกราน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- จํานวนประชากร 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

   - ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

  การจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือลดความเสียหาย 

จากการรุกราน 

• มาตรการปองกัน 

- การบังคับใชกฎหมาย 

• มาตรการกําจัด 

- ขึ้นอยูกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานในระบบนิเวศ โดยกําหนดใหใชแนวทาง 

การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุในการจัดการ 

• มาตรการติดตาม 

- ดําเนินการติดตามผลการกําจัดอยางตอเนื่อง 

• มาตรการฟนฟู 

- การขยายพันธุชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีถูกคุกคาม 

- การเพ่ิมปจจัยทางกายท่ีจําเปนตอชนิดพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือเรงกระบวนการฟนฟู 

- การปลูกจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของชนิดพันธุพ้ืนเมืองแกประชาชนท่ัวไป 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยตามระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุที่เก่ียวของ หลักการ แนวทางการจัดการ 

  การแบงปนขอมูล ความรู และ 

สรางความตระหนัก 

แกทุกภาคสวน 

• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย และรายชื่อของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ระหวางภาครัฐ และระหวางประเทศ 

• การใหความรู 

- การใหความรูในระดับชาติ 

- การใหความรูในระดับภาคสวน 

- การใหความรูในระดับชุมชน 

• การปลูกจิตสํานึก 
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4.4 แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพนัธุตางถ่ินที่รุกรานที่มีลําดับความสําคญัสงู 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพนัธุ 

4.4.1 การกําหนดแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง 

ของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ 

ไดกําหนดแนวทางในการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

โดยใชหลักการดังนี้ 

• การประเมินขอมูลของแตละชนิดพันธุ ประกอบดวย การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และ

ชีววิทยา การศึกษาดานถิ่นกําเนิด การแพรระบาดในพื้นที่ เดิม ประวัติการเขามา 

สูประเทศไทย ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย การแพรระบาดในปจจุบัน  

• การเคล่ือนยายหรือซื้อขายชนิดพันธุตางถิ่น ประกอบดวย การนําเขา การขนสง และ 

การซื้อ - ขายผานทางออนไลน 

• การหลุดรอดของชนิดพันธุตางถิ่นสูระบบนิเวศทั่วไป และระบบนิเวศที่มีความสําคัญสูง 

• การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ ประกอบดัวย หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ มุงเนนในเรื่อง

การควบคุมการกําจัด และรับผิดชอบโดยตรงในการกําจัด และหนวยงานรองที่ทําหนาที่

สนับสนุนดานการวิจัย และการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

4.4.2 การแบงกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

จากแผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงในประเทศไทย ซึ่งไดจากการ

ระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของการประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวคิดและรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ

ตอการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย ณ หองเบียงกา โรงแรมบางกอกชฎา 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงไดกําหนดแนวทางการควบคุมหรือกําจัดฯ รายชนิดพันธุ 

โดยแบงกลุมชนิดพันธุตามสถานภาพการจัดการ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6  

• ชนิดพันธุที่ไดรับการจัดการแลว ไดแก ไสเดือนฝอยรากปม หอยเชอรี่ หอยเชอรี่ยักษ  

ปลาซักเกอร ปลาหมอคางดํา ปลาหมอมายัน ไมยราบยักษ ผักตบชวา กระถินหางกระรอก 

ธูปฤาษี กกชาง และจอกหูหนูยกัษ 

• ชนิดพันธุที่ยังไมมีการจัดการในประเทศไทย ไดแก หนูทอ หอยทากยักษแอฟริกา เตาแกมแดง 

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล หญาขจรจบดอกเล็ก หญาขจรจบดอกใหญ หญาขจรจบดอกเหลือง 

สาบหมา และขี้ไกยาน 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 46 

  

 

ตารางที่ 4.6  สถานภาพกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

รายชื่อชนิดพันธุ ชนิดพันธุที่มีการจัดการแลว 
ชนิดพันธุที่ยังไมมี 

การจัดการ 

กลุมสัตว 

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)   

หนูทอ (Rattus norvegicus)   

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)   

หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata)   

หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas)   

ปลาซักเกอร (Hypostomus plecostornus)   

ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis)   

ปลาซักเกอร (Pterygoplichthys sp.)   

ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus)   

ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron)   

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)   

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล  

(Latrodectus geometricus) 
  

กลุมพืช 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)   

หญาขจรจบดอกเล็ก  

(Pennisetum polystachion) 
  

หญาขจรจบดอกใหญ  

(Pennisetum pedicellatum) 
  

หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum)   

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)   

สาบหมา (Ageratina adenophora)   

ขี้ไกยาน (Mikania micrantha)   

กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)   

ธูปฤาษี (Typha latifolia)   

กกชาง (Typha angustifolia)   

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)   
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4.4.3 การกําหนดกลุมชนิดพันธุใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 

จากแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แยกตามระบบนิเวศในขางตน ไดทําการแบงกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง เพื่อกําหนด

ระยะของแผนการดําเนินงาน ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 4.7) 

1) แผนการดําเนินงานเรงดวน คือ กลุมที่ ยั งมีพื้ นที่ การแพรระบาดไมมาก ตองมี 

การดําเนินการกําจัดอยางเรงดวน เนื่องจากอาจกอใหเกิดการแพรระบาดในวงกวาง และ

ยากตอการกําจัดในอนาคต 

2) แผนการดําเนินงานระยะกลาง คือ กลุมที่ยังมีพื้นที่การแพรระบาดในบางภูมิภาค ตองมี

การดําเนินการควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม และศึกษาหาวิธีการ

กําจัดที่เหมาะสมตอไป 

3) แผนการดําเนินงานระยะยาว คือ กลุมที่มีพื้นที่การแพรระบาดจนเกือบทั่วประเทศ  

การดําเนินงานตองอาศัยระยะเวลาและความรวมมือจากหลายภาคสวน หรือยังไมสามารถ

กําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของ เชน แนวโนมการแพรระบาด 

ในปจจุบัน ผลกระทบที่เกิดตอระบบนิเวศ ผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจและสังคม และ

พื้นที่การแพรระบาดภายในประเทศ เพื่อกําหนดวาชนิดพันธุใดที่ควรมุงเนนใหมีการกําจัด

อยางเรงดวน 
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ตารางที่ 4.7 การกําหนดกลุมชนิดพันธุแยกตามแผนการดําเนินงาน 

รายชื่อชนิดพันธุ 

แผนการดําเนินงาน 

แผนการ

ดําเนินงาน

เรงดวน 

แผนการ

ดําเนินงาน

ระยะกลาง 

แผนการ

ดําเนินงาน 

ระยะยาว 

กลุมสัตว 

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.)    

หนูทอ (Rattus norvegicus)    

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica)    

หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata)    

หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas)    

ปลาซักเกอร (Hypostomus plecostornus)    

ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis)    

ปลาซักเกอร (Pterygoplichthys sp.)    

ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus)    

ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron)    

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens)    

แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus)    

กลุมพืช 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra)    

หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion)    

หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum)    

หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum)    

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)    

สาบหมา (Ageratina adenophora)    

ขี้ไกยาน (Mikania Micrantha)    

กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora)    

ธูปฤาษี (Typha latifolia)    

กกชาง (Typha angustifolia)    

จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta)    
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4.4.4 การกําหนดบทบาทและหนาทีข่องหนวยงาน 

การดําเนินงานของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน และ 

ผูมีสวนไดเสียในแตละภาคสวน เพื่อสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน แบงเปน 

• หนวยงานหลัก คือ หนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดการ

เรื่องชนิดพันธุตางถิ่น ประกอบดวยหนวยงานรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายและ

หนวยงานปฎิบัติในระดับพื้นที่ 

• หนวยงานสนับสนุน คือ หนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนหนวยงานหลักในการดําเนินการ

จัดการชนิดพันธุตางถิ่น ทั้งในแงของการอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานในพื้นที่ 

สนับสนุนขอมูลทางวิชาการ การเผยแพรขอมูลขาวสาร หรือดําเนินการศึกษาวิจัย 

โดยมีรายละเอียดบทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

กรมประมง • กลุมสัตว 

- หอยเชอร่ี (Pomacea canaticulata) 

- หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร 

(Hypostomus Plecostomus) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Pterygoplichths sp.) 

- ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

- ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron) 

- เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens) 

• กลุมพืช 

- ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 

- จอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta) 

• กําหนดและบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

- ควบคุมการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

- มาตรการควบคุมการหลุดรอด 

- กําหนดบทลงโทษ 

• การศึกษาวิจัย 

- วิธีการกําจัดท่ีเหมาะสม 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

กรมวิชาการเกษตร • กลุมสัตว 

- ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) 

- หนูทอ (Rattus norvegicus) 

- หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica) 

- หอยเชอร่ี (Pomacea canaticulata) 

- หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

• กําหนดและบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

- ควบคุมการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

- มาตรการควบคุมการหลุดรอด 

• การศึกษาวิจัย 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

- แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus) 

• กลุมพืช 

- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

- หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) 

- หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) 

- หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) 

- ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 

- สาบหมา (Ageratina adenophora) 

- ขี้ไกยาน (Mikania Micrantha) 

- กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora) 

- ธูปฤๅษี (Typha latifolia) 

- กกชาง (Typha angustifolia) 

- จอกหูหนูยักษ (Salvnia molesta) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช • กลุมสัตว 

- หนูทอ (Rattus norvegicus) 

- ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

- ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron) 

- เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens) 

- แมงมุมแมหมายสีน้ําตาล (Latrodectus geometricus) 

• กําหนดและบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

- ควบคุมการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

- ปองกันการแพรระบาดเขาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

• การศึกษาวิจัย 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

• กลุมพืช 

- หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) 

- หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) 

- หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) 

- สาบหมา (Ageratina adenophora) 

- ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) 

กรมปาไม • กลุมพืช 

- สาบหมา (Ageratina adenophora) 

- ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) 

• กําหนดและบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

• การศึกษาวิจัย 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

กรมปศุสัตว • กลุมสัตว 

- หนูทอ (Rattus norvegicus) 

• กลุมพืช 

- กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora) 

• บังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

• ควบคุมการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

กรมประชาสัมพันธ • กลุมสัตว 

- หอยเชอร่ี (Pomacea canaticulata) 

- หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

• เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถิ่น 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

กรมศุลกากร • กลุมสัตว 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร  

(Hypostomus Plecostomus) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Pterygoplichths sp.) 

- ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

- ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron) 

• การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

• ควบคุมการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 

• กลุมสัตว 

- ปลาหมอมายัน (Cichlasoma urophthalmus) 

- ปลาหมอคางดํา (Sarotherodon melanotheron) 

• กลุมพืช 

- กระถินหางกระรอก (Prosopis juliflora) 

• การบังคับใชกฎหมาย 

• การศึกษาวิจัย 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

กรมชลประทาน • กลุมพืช 

- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

- ธูปฤๅษี (Typha latifolia) 

- กกชาง (Typha angustifolia) 

• การศึกษาวิจัย 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

กรมทางหลวง • กลุมพืช 

- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

- หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) 

- หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) 

- หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

กรมทางหลวงชนบท • กลุมพืช 

- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

- หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachion) 

- หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum pedicellatum) 

- หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum) 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

กรมการทหารชาง • กลุมพืช 

- ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

- ธูปฤๅษี (Typha latifolia) 

- กกชาง (Typha angustifolia) 

- ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 

- จอกหูหนูยักษ (Salvnia molesta) 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา • กลุมสัตว 

- หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica) 

• สงเสริมการใชประโยชน (การใชใหหมดไป) 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

กรมสงเสริมการเกษตร • กลุมสัตว 

- หอยเชอร่ี (Pomacea canaticulata) 

- หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

• สงเสริมการใชประโยชน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

• ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

- กลุมสัตว 12 ชนิด 

- กลุมพืช 11 ชนิด 

• ผูประสานงานหลักในการดําเนินงาน 

• เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถิ่น 

• จัดทําแผนการดําเนินงาน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ • กลุมสัตว 

- หอยเชอร่ี (Pomacea canaticulata) 

- หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร  

(Hypostomus Plecostomus) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Liposarcus pardalis) 

- ปลากดเกราะ หรือ ปลาซักเกอร (Pterygoplichths sp.) 

- เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegens) 

• หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 

สํานักงานสิง่แวดลอมจังหวัด • กลุมพืช 

- ธูปฤๅษี (Typha latifolia) 

- กกชาง (Typha angustifolia) 

- สาบหมา (Ageratina adenophora) 

- ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) 

• ผูประสานงาน 
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ตารางที่ 4.8 บทบาทและหนาทีข่องหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น บทบาทและหนาที่ 

สถาบันการศึกษา • ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

- กลุมสัตว 12 ชนิด 

- กลุมพืช 11 ชนิด 

• การศึกษาวิจัย 

องคการบริหารสวนจังหวัด • ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

- กลุมสัตว 12 ชนิด 

- กลุมพืช 11 ชนิด 

• หนวยงานปฏิบัติงาน 

• เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถิ่น แกประชาชน

ท่ัวไป 
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4.4.5 แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการในประเทศไทยโดยสามารถสรุปแนวทางได 

โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.9 และไดกําหนดแนวทางการจัดการเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.10  

ตารางที่ 4.9 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสงูของประเทศไทยที่มีการจัดการแลว 

รายการชนิดพันธุ แนวทางการจัดการที่มีในปจจุบัน 
หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

กลุมสัตว 

ไสเดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne sp.) 
• การใชสารเคมีและเชื้อรา Trichoderma harzianum 

และ Paecilomyces lilacinus ในการควบคุมไสเดือน

ฝอยรากปมในสวนฝรั่งท่ีมีการระบาดของโรครากปม 

(ธิติยา และคณะ, 2555) 

กรมวิชาการเกษตร 

หอยเชอรี่ 

(Pomacea canaliculata) 

หอยเชอรี่ยักษ  

(Pomacea gigas) 

• ใชวิธีการใชสารปองกันและกําจัด (รอยละ 49.0) 

รองลงมาใชวิธีการเก็บแลวนําไปท้ิง (รอยละ 27.0)  

ไมทําอะไรเลย (รอยละ 15.0) และ การเก็บแลวนําไป 

ทําน้ําหมักจากหอยเชอรี่เพ่ือใชประโยชนในดานการเกษตร 

(รอยละ 9.0) ตามลําดับ (คณะทํางานกลุมปฏิบัติ 

การจัดการความรูการจัดการศัตรูพืช, 2556) 

กรมวิชาการเกษตร 

ปลาซักเกอร  

(Hypostomus 

plecostornus) 

(Liposarcus pardalis) 

(Pterygoplichthys sp.) 

• การควบคุมและกําจัดโดยใชวิธีการคนหารังของปลา

ตลอดแนวลําน้ําเพ่ือทําการจับปลาท่ีมีขนาดใหญ 

(Jeffrey E. Hill, 2015) 

• การรณรงคกําจัดเปนครั้งคราวโดยกรมประมงและบาง

หนวยงานในระดับทองถิ่น 

กรมประมง 

ปลาหมอคางดํา  

(Sarotherodon 

melanotheron) 

• การศึกษาวิจัยเพ่ือการกําจัด และแปรรูปใชประโยชน

จนกวาจะหมดไปจากระบบนิเวศ 

• การปลอยพันธุปลาพ้ืนเมือง (ปลากินเนื้อ) เชน  

ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ลงในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ (ชัยวุฒิ และคณะ, 2560) นอกจากนี้ยังมีปลา

ชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมอีก ไดแก ปลาอีกง (Mystus gulio) 

กรมประมง 
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ตารางที่ 4.9 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสงูของประเทศไทยที่มีการจัดการแลว 

รายการชนิดพันธุ แนวทางการจัดการที่มีในปจจุบัน 
หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

กลุมพืช  

ไมยราบยักษ 

(Mimosa pigra) 
• การกําจัดดวยการฉีดพนดวยสาร dicamba อัตรา 640 

gm.ai./ไร สามารถควบคุมไมยราบยักษไดดีท่ีสุด  

เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน รองลงมาคือวิธีการตัดตน

ไมยราบยักษความสูงจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร รวมกับ

การฉีดพนสาร dicamba อัตรา 640 gm.ai./ไร วิธีการ

ตัดตนไมยราบยักษความสูงจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร 

วิธีการ ตัดตนไมยราบยักษความสูงจากพ้ืนดิน 30 

เซนติเมตร รวมกับการฉีดพนสาร Atrazine และ 

Ametrine อัตรา 400 gm.ai./ไร และวิธีการฉีดพนสาร 

glyphosate อัตรา 1,000 gm.ai./ไร ตามลําดับ  

(อุไร, 2555) 

กรมชลประทาน 

กระถินหางกระรอก  

(Prosopis juliflora) 
• วิธีเชิงกล ขณะตนยังออนหนามยังไมแข็ง สามารถตัด 

ถอนออกไดดวยมือ (สังเกตวาปลายหนามยังไม

เปลีย่นเปนสีน้ําตาล) ตนแกใชขุดตอแบบถอนราก  

ถอนโคนออกใหหมด เพราะหากยังมีสวนท่ีงอกได เชน 

รากและลําตน เหลืออยูจะสามารถแตกเปนตนใหม 

ไดทุกสวน การเผาหลังจากตัดควรตองเผาใหไหมท้ังหมด 

(พนิดา, 2557) 

• วิธีใชสารเคมี ตนท่ีมีขนาดใหญตองตัดลําตนใหชิดดิน 

ขณะท่ีตนยังสด ใชน้ํามันดีเซล 60 ลิตร ผสมกบัสวนผสม 

triclopyr กับ picloram access ® ปริมาณ 1 ลติร และ

หากตนมีเสนผาศูนยกลาง เกิน 5 เซ็นติเมตร ใหราดสูง

จากโคน 30 เซ็นติเมตร หรือฉีดพนดวย Round up,  

2 - 4, glenside kerosene (พนิดา, 2557) 

กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

ธูปฤาษ ี

(Typha latifolia)  
• การควบคุมกําจัดธูปฤาษี ในพ้ืนท่ีชลประทาน ใชสาร 3 ชนิด 

ไดแก อิมาซาเพอร (Emazapyr) ไกลโฟเสท 

(Glyphosate) และพาราควอท (Paraquat) โดยนํา 

สารมาผสมกันเพ่ือใหเกิดการทําลายกลไกการทํางาน

ของพืช (อําพร, 2555) 

กรมชลประทาน 
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ตารางที่ 4.9 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสงูของประเทศไทยที่มีการจัดการแลว 

รายการชนิดพันธุ แนวทางการจัดการที่มีในปจจุบัน 
หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

จอกหูหนูยักษ  

(Salvinia molesta) 
• เนื่องจากจอกหูหนูยักษ เปนเฟรนน้ําจืดท่ีระบาด 

ในแหลงน้ําท่ีมีการใชเพ่ือการอุปโภค บริโภค  

จึงมีขอแนะนําใหกําจัด โดยนําออกจากแหลงน้ํา  

ไปตากในท่ีแหง น้ําทวมไมถึง แลวฝงหรือเผา หลังจากนั้น

ตองเฝาระวัง โดยตรวจหาและกําจัดอยางตอเนื่อง  

เดือนละอยางนอย 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน หรือจนกวา

จะไมพบ หรืออยางนอย 3 ครั้งติดตอกัน ท้ังนี้เนื่องจาก

ในระยะแรกหลังจากถูกทําลายใหม ๆ จอกหูหนูยักษ 

จะเจริญเติบโตชาและยังมีขนาดเล็ก ยากตอการตรวจหา 

การใชสารกําจัดวัชพืชพาราควอท อัตรา 100 - 200 

กรัม/ไร ผสมสารจับใบ ฉีดพนจอกหูหนูยักษโดยตรง 

ตองใชดวยความระมัดระวัง และควรใชในบริเวณ 

ท่ีเปนน้ําขุน หรืออยูติดดินเทานั้น (ศิริพร และคณะ, 2558) 

กรมวิชาการเกษตร 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ไสเดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne sp.) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจัยและมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการไสเดือนฝอยรากปมในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม 

- การศึกษาผลกระทบไสเดือนฝอยรากปมตอสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในดิน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ในดิน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาแหลงกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

- การใชประโยชน 

• การเผยแพรขอมูล 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

3) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

• หนวยงานหลัก 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- กรมวิชาการเกษตร 

• หนวยงานรอง 

- สถาบันการศึกษา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

1) คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• มีการตรวจสอบโดยดานกักกันพืชระหวางประเทศ 

- ใหขอมูลชนิดพันธุพืชท่ีมีความเสี่ยง 

- อบรมแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบโรครากปมในพืชแกผูปฏิบัติงาน 

- มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบวาพืชเปนโรครากปม หรือมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเปนพาหะ 

ของไสเดือนฝอยรากปม 

 

 การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือ - ขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• ดําเนินงานรวมกับกรมวิชาการเกษตรในการกําหนดแนวทาง 

• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

• การดําเนินงานในอดีต 
 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทําการสํารวจในพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- จํานวนพืชท่ีมีความเสี่ยงเปนโรครากปม 

- สํารวจสภาพพ้ืนท่ีของพืชท่ีมีความเสี่ยง 

- เก็บตัวอยางเพ่ือนํามาทําการวิเคราะหผล 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีมีการแพรระบาดในวงแคบ 

- การนําพืชท่ีเปนโรคไปกําจัด 

- การตรวจสอบโรครากปมในพืชกอนนําเขาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดในกรณีท่ีพบการแพรระบาดในวงกวาง 

- การกําจัด (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากขอกฎหมายในปจจุบันไมอนุญาตใหมีการกําจัด 

สัตวท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมหอยเชอรี่  

สกุล Pomacea 

หอยเชอรี่ (Pomacea 

canaliculata) 

หอยเชอรี่ยักษ 

(Pomacea gigas) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยั และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรหอยเชอรี่ในประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศ 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การปลอยลงสูแหลงน้ําโดยความตั้งใจ 

2) มีพฤติกรรมการกินอาหารตลอดเวลา และความสามารถในการเจริญเติบโตและ 

การแพรพันธุสูง 

3) ไมมีระยะจําศีลเหมือนหอยโขงพ้ืนเมือง (Pila sp.) 

4) เปนศัตรูพืชสําคัญในพ้ืนท่ีนาขาว 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) การใชคนกําจัดโดยตรง 

2) การใชศัตรูตามธรรมชาติควบคุม 

- การใชประโยชน 

1) การใชเปนอาหาร  

2) การใชเปนอาหารสัตวท่ีไมใชอาหารสัตวน้ํา 

• หนวยงานหลัก 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมประมง 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

• หนวยงานรอง 

- สถาบันการศึกษา 

- สํ า นั ก ง า น พ ระ พุ ท ธ 

ศาสนาแหงชาติ 

- กรมประชาสัมพันธ 

(รวมเครือขาย) 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

3) การสนับสนุนผลิตภัณฑจากหอยเชอรี ่

4) การใชหอยเชอรี่ทําผลิตภัณฑน้ําหมักชีวภาพ 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต และวิดีทัศน) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน 

1) คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

2) สมาคมเครือขายชาวนาไทย 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรกลุมหอยเชอรี่  

สกุล Pomacea 

- การศึกษาการใชสัตว ในกลุ มนก เชน  นกปากห าง (Anastomus oscitans) นกกระปู ด 

(Centropus senegalensis) เปดพันธุปากน้ํา (Anas platyrhynchos) และเปดพันธุนครปฐม 

(Anas platyrhynchos) ในการควบคุมประชากร 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การศึกษารูปแบบการทํานาหรือการทําเกษตรกรรมประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลด

ผลกระทบจากการทําลายของกลุมหอยเชอรี่ สกุล Pomacea 

 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ปจจุบันไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการควบคุมการขนสงกรณีมีการซ้ือขายเพ่ือใชเปนอาหาร และอาหารสัตวท่ีไมใชอาหาร

สัตวน้ํา 

• สงเสริมใหทําการแปรรูปในขั้นตนกอนทําการขนสง/กําหนดใหขนสงหรือเคลื่อนยายไดเฉพาะหอยเชอรี่

ท่ีแปรรูปแลวกําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะสินคาท่ีเกี่ยวกับสัตวน้ําและพืชน้ําสวยงาม 

 

 การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือ - ขายทางออนไลน แตมีการขายในทองตลาดท่ัวไป  

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 

- การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบท่ีเกิด

จากหอยเชอรี่ในภาพรวม 

- การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม  

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม แหลงน้ําผิวดิน และ แหลง

กักเก็บน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด  

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- รณรงคใหยกเลิกการปลอยหอยเชอรี่ลงสูแหลงน้ําทุกท่ี โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีอภัยทาน 

- ทําความเขาใจแกผูประกอบการคาขายสัตวน้ําเพ่ือปลอย 

- ขอความรวมมือจากเจาของพ้ืนท่ี (วัด และพ้ืนท่ีอภัยทาน) 

- สงเสริมการใชประโยชน 

- การรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ี เพ่ือใชการควบคุมประชากรตามธรรมชาติ 

- ลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

- ใชศัตรูตามธรรมชาติในการควบคุมประชากร 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรหอยเชอรี่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

• จัดทํามาตรการจํากัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตว 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมปลาซักเกอร 

ในวงศ Loricariidae  

ปลาซักเกอร  

(Hypostomus 

plecostornus) 

ปลาซักเกอร  

(Liposarcus 

pardalis) 

ปลาซักเกอร 

(Pterygoplichthys sp.) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยัและมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรปลาซักเกอรในประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศ 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การปลอยลงสูแหลงน้ําโดยความตั้งใจ 

2) ความสามารถในการปรับตัวสูง 

3) การคุกคามตอสัตวน้ําพ้ืนเมือง 

4) ความตอเนื่องในการรณรงคและการกําจัดของหนวยงานผูรับผิดชอบ 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) โดยใชแรงคนในการกําจัดโดยตรง 

- การใชประโยชน 

1) การใชเปนอาหาร  

2) การใชเปนอาหารสัตวท่ีไมใชอาหารสัตวน้ํา 

3) การสนับสนุนผลิตภัณฑจากปลาซักเกอร 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

• หนวยงานหลัก 

- กรมประมง (กองประมง

น้ําจืด และคณะกรรมการ

ดานความหลากหลาย

แ ล ะค วาม ป ล อ ด ภั ย 

ทางชีวภาพ (IBC)) 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

• หนวยงานรอง 

- กรมศุลกากร 

- สํ า นั ก ง า น พ ระ พุ ท ธ 

ศาสนาแหงชาติ 

• สถาบันการศึกษา 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต และวิดีทัศน) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ัง

หนวยงานของรัฐและเอกชน 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ปจจุบันไมพบการนําเขาปลาซักเกอรในกลุมนี้ แตมีการนําเขาปลาซักเกอรสวยงามชนิดอ่ืนในตลาด 

ซ้ือ - ขาย สัตวเลี้ยง 

• จัดทําทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสูงเพ่ือแจงแกดานกักกันสัตวระหวางประเทศ 

- ใหขอมูลทะเบียนรายชื่อรวมถึงการจําแนกชนิดพันธุท่ีมีความเสี่ยง 

- อมรมแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบสัตวท่ีขึ้นทะเบียนแกผูปฏิบัติงาน 

• กําหนดใหพัสดุภัณฑตองมีการระบุปายแสดงแหลงท่ีมา ขอกําหนดเฉพาะรายชนิด ขอกําหนดการขนสง 

การควบคุม และการกําจัดในกรณีท่ีเกิดการหลุดรอดออกสูธรรมชาติ 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• จัดต้ังหนวยงานเพ่ือควบคุมดูแลโดยตรง โดยมุงเนนตามมาตรา 92 ของ พรก. ประมง พ.ศ. 2558 

- การลงทะเบียนผูคาชนิดพันธุตางถิ่นทางออนไลน 

- กําหนดชนิดพันธุท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหซ้ือขาย 

- กําหนดปริมาณในการขาย 

- การลงทะเบียนผูซ้ือเพ่ือการติดตามตรวจสอบการครอบครอง 

• การใหขอมูลการเลี้ยงแกผูซ้ือ 

- ขอมูลทางอนุกรมวิธาน 

- ขอมูลดานชีววิทยา 

- ขอมูลการดูแล และสถานท่ีเลี้ยงท่ีเหมาะสม 

- ขอควรระวังของชนิดพันธุ 

• การติดตามตรวจสอบชนิดพันธุหลังจากมีการซ้ือ - ขาย จนกวาจะแจงยกเลิกการครอบครอง 

• ใหขอมูลการรับคืนหรือกําจัดเม่ือหมดความตองการ หรือการนําไปฝากไวกับหนวยงานราชการ  

ไดแก กรมประมงซ่ึงมีนโยบายรับแลกคืนสัตวน้ําตางถิ่นท่ีผูเลี้ยงไมประสงคจะเลี้ยง 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• ขอความรวมมือในการจัดการรวมกับกรมประมง 

• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปลาซักเกอรในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม  

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยเฉพาะแหลงน้ําผิวดิน และ แหลงกักเก็บน้ํา 

ท่ีมนุษยสรางขึ้น 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

• รณรงคใหยกเลิกการปลอยปลาซักเกอรลงสูแหลงน้ําบริเวณพ้ืนท่ีอภัยทาน 

- ทําความเขาใจแกผูประกอบการคาขายสัตวน้ําเพ่ือปลอย 

- ขอความรวมมือจากเจาของพ้ืนท่ี (เชน วัด และพ้ืนท่ีอภัยทานอ่ืน ๆ) 

• สงเสริมการใชประโยชน 

- การนํามาบริโภค 

- การใชเปนอาหารสัตว 

- การสนับสนุนผลิตภัณฑจากกลุมปลาซักเกอรในวงศ Loricariidae 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรปลาซักเกอรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยทําการตรวจสอบเบื้องตน 

ท่ีจุดตรวจท่ีอยูในความดูแลของกรมอุทยานฯ และมีกรมประมงเปนผูสนับสนุน 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตว 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมปลาหมอเทศ 

ชนิดพันธุ

กลุมเปาหมายหลัก 

หมอมายัน  

(Cichlasoma 

urophthalmus) 

หมอคางดํา  

(Sarotherodon 

melanotheron) 

ชนิดพันธุ

กลุมเปาหมายรอง 

หมอบัตเตอร  

(Heterotilapia 

buttikoferi)* 

กะพงนกยูง  

(Cichla sp.)* 

ขอมูลของชนิดพันธุ • จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรของปลาในกลุมนี้ในประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลทางชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การซ้ือขายลูกพันธุ (ถูกเขาใจผิดวาเปนปลานิล) 

2) ความสามารถในการปรับตัวตามธรรมชาติ 

3) ทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มเฉียบพลัน 

4) การผสมขามสายพันธุ 

5) การปลอยออกสูธรรมชาติ 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชศัตรูตามธรรมชาติควบคุม 

2) กําจัดดวยวิธีทําลายโดยตรง 

- การเฝาระวัง 

1) การใชกฎหมายควบคุม 

2) เพ่ิมรายชื่อการหามนําเขาชนิดพันธุตางถิ่น 

3) จัดทําระบบการข้ึนทะเบียนผูซ้ือ - ขาย เฉพาะในกลุมของปลากะพงนกยูง เนื่องจากใน

ปจจุบันยังมีการซ้ือ - ขายกันในตลาดปลาสวยงาม 

• หนวยงานหลัก 

- กรมประมง (กองประมง

น้ําจืด และคณะกรรมการ

ดานความหลากหลาย

แ ล ะค วาม ป ล อ ด ภั ย 

ทางชีวภาพ (IBC)) 

- กรมทรัพยากรทางทะเล  

และชายฝง 

• หนวยงานรอง  

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- กรม อุทยานแห งช าติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

- กรมศุลกากร 

- สถาบันการศึกษา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

- การใชประโยชน 

1) การทําประมง และการนําใชเปนอาหารสัตวท่ีไมใชอาหารสัตวน้ํา 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต และวิดีทัศน) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

1) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

2) เครือขายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จ.สมุทรสงคราม 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรกลุมปลาหมอเทศ 

- การศึกษาการใช ปลากระพง (Lates calcarifer) ปลาอีกง (Mystus gulio) และปลาในวงศ 

Megalopidae เชน ปลาตาเหลือกสั้น (Megalops cyprinoides) ในการควบคุมประชากร 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

(กลุมปลากะพง

นกยูง) 

• จัดทําทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีลําดับความสําคัญสงูเพ่ือแจงแกดานกักกันสตัวระหวางประเทศ 

- ใหขอมูลทะเบียนรายชื่อรวมถึงการจําแนกชนิดพันธุท่ีมีความเสี่ยง 

- อบรมแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบสัตวท่ีขึ้นทะเบียนแกผูปฏิบัติงาน 

• กําหนดใหพัสดุภัณฑตองมีการระบุปายแสดงแหลงท่ีมา ขอกําหนดเฉพาะรายชนิด ขอกําหนดการขนสง 

การควบคุม และการกําจัดในกรณีท่ีเกิดการหลุดรอดออกสูธรรมชาติ 

• กําหนดใหมีระบบการติดตามชนิดพันธุจากผูนําเขาจนถึงผูบริโภค 

• บังคับใชมาตรการทางกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 65 ใน พรก. ประมง พ.ศ. 2558 

การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• จัดต้ังหนวยงานเพ่ือควบคุมดูแลโดยตรง มุงเนนตามมาตรา 92 แหง พรก.ประมง พ.ศ.2558 

- การลงทะเบียนผูคาชนิดพันธุตางถิ่นทางออนไลน 

- กําหนดชนิดพันธุท่ีอนุญาตใหซ้ือขายและหามซ้ือขาย 

- กําหนดปริมาณในการขาย 

- การลงทะเบียนผูซ้ือเพ่ือการติดตามตรวจสอบ 

• การใหขอมูลการเลี้ยงแกผูซ้ือ 

- ขอมูลดานชีววิทยา และผลเสียตอสภาพแวดลอม 

- ขอมูลการดูแล และสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

- ขอควรระวังของชนิดพันธุ 

• การติดตามตรวจสอบชนิดพันธุหลังจากมีการซ้ือ - ขาย ไปในชวงไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง/จนกวา

จะแจงยกเลิกการครอบครอง ยกเวนในกลุมของปลากะพงนกยูง เนื่องจากไมจัดเปนชนิดสัตวน้ําควบคุม 

• กําหนดใหมีการรับคืนหรือกําจัดเม่ือหมดความตองการ หรือการนําไปฝากไวกับหนวยงานราชการ 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบท่ีเกิด 

ในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน พ้ืนท่ีนากุง แหลงน้ํากรอย แหลงน้ําผิวดิน 

และแหลงกักเก็บน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

• การกําจัด  

- ใชวิธีการกําจัดโดยตรง 

- การรับซ้ือปลาหมอคางดํา เพ่ือลดจํานวนปลาหมอคางดําในธรรมชาติ 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• ทําการวิจัยดานจํานวนประชากรปลาใน วงศ Cichlidea ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยทําการตรวจสอบเบื้องตน 

ท่ีจุดตรวจ ท่ีอยูในความดูแลของกรมอุทยานฯ และมีกรมประมงเปนผูสนับสนุน 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตว 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ไมยราบยักษ 

(Mimosa pigra) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยั และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรไมยราบยักษในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลทางชีววิทยา 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบันของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) ลักษณะทางกายภาพของไมยราบยักษ (หนาม) 

2) ศัตรูตามธรรมชาติมีแนวโนมการคุกคามตอไมยราบยักษลดลง 

3) ไมมีการติดตามผลการใชตัวดวงเจาะเมล็ดไมยราบยักษควบคุม 

4) ปริมาณดวงเจาะเมล็ดไมยราบยักษไมเพียงพอ 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ศึกษาศัตรูตามธรรมชาติเพ่ิมเติม 

2) ใชแรงงานคนใหการทําลาย แตตองมีการปองกันไมใหเมล็ดพันธุกระจายตัว 

3) การควบคุมการขยายพันธุของไมยราบยักษ 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกการกําจัด ไดแกชวงท่ีออกดอก และตลอดท้ังป 

- การใชประโยชน เชน นําไปใชเปนพลังงานทดแทนโดยทําเปนถานอัดแทง 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

• หนวยงานหลัก 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- กรมการทหารชาง 

• หนวยงานรอง 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมชลประทาน 

- กรมทางหลวง 

- กรมทางหลวงชนบท 

• สถาบันการศึกษา 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรไมยราบยักษ 

- การศึกษาความเปนไปไดในการใชแมลงวงศ Chrysomelidae ท่ีเปนชนิดพันธุพ้ืนเมืองของ

ประเทศไทย ในการควบคุมประชากร ควบคู กับการใชดวงเจาะเมล็ด ไมยราบ ยักษ 

(Acanthoscelides spp.) 

- การศึกษาการใชเพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora) ในการควบคุมประชากร 

- การศึกษาการใชดวงเจาะกิ่งสัก (Sagra femorata) ในการควบคุมประชากร 

- การศึกษาการใชผีเสื้อหนอนเจาะไม (Zeuzera coffeae) ในการควบคุมประชากร 

การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด (มุงเนนชวงท่ีเปนตนออน) 

- เพ่ิมมาตรการคัดกรองเมล็ดของไมยราบยักษท่ีปะปนอยูในทรายโดยผูประกอบการเหมืองทราย 

- เพ่ิมมาตรการปองกันการแพรระบาดของเมล็ดพันธุตามเสนทางคมนาคม 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- กําหนดมาตรการเฝาระวังและติดตาม แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว 

(10 ป) 

• หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการบนแนวทางเดียวกัน 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

- พ้ืนท่ีอนุรักษและพ้ืนท่ีตนน้ํา ควรกําจัดโดยการใชแรงงานคน เนื่องจากมีความรวดเร็วกวาการใช

วิธีทางธรรมชาติ (วิธีทางธรรมชาติอาจเห็นผลในชวงปท่ี 2) 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมพืชลอยน้ํา 

ผักตบชวา  

(Eichhornia 

crassipes) 

จอกหูหนูยักษ 

(Salvinia molesta) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรในประเทศไทยท่ัวประเทศในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลทางชีววิทยา 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในแหลงน้ําตาง ๆ 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชเครื่องจักรหนักในการกําจัด 

2) การใชดวงงวงผักตบชวา (Neochetina spp.) ซ่ึงสามารถใชลดปริมาณผักตบชวาไดอยางมี

ประสิทธิภาพจากรอยละ 90 ของพ้ืนท่ี เหลือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 5 - 6 ป 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกการกําจัด คือ ตลอดท้ังป 

- การใชประโยชน 

1) ใชเปนพืชบําบัดน้ําเสีย 

2) ใชประโยชนเพ่ือการปศุสัตว 

3) ใชประโยชนดานพลังงาน 

4) ใชเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตเย่ือกระดาษ 

5) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักสาน 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

• หนวยงานหลัก 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- กรมชลประทาน 

- กรมการทหารชาง 

• หนวยงานรอง 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมสงเสริมการสงออก 

- กรมประมง 

- สถาบันการศึกษา 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 83 

  

ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต และวิดีทัศน) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

1) เครือขายอนุรักษลุมน้ําบางปะกง 

2) เครือขายลุมแมน้ําทาจีน 

3) เครือขายลุมน้ําบานกลาง 

4) เครือขายอนุรักษแมน้ําปราณ 

5) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสงขลา 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรกลุมพืชลอยน้ํา 

- การศึกษาการใชดวงงวง (Neochetina eichhorniae) ในการควบคุมประชากร 

- การศึกษาการใชเชื้อรา (Alternaria sp.) ในการควบคุมประชากร 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ปจจุบันไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

• มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 
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ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การสรางความรวมมือกันของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร 

• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ และพ้ืนท่ี

สําคัญ 

• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กระถินหางกระรอก  

(Prosopis juliflora) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรท่ีพบในประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) ชีววิทยาของกระถิ่นหางกระรอกท่ียากแกการกําจัด 

2) สงผลกระทบตอกิจกรรมสรางรังวางไขของนกหัวโตมลายู (Charadrius peronei) 

- การเฝาระวัง โดยเพ่ิมมาตรการเฝาระวังในยังพ้ืนเปราะบาง 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) การใชเครื่องจักรหนักในการกําจัด 

2) การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือกําจัดเฉพาะชนิดท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

3) จัดทําขั้นตอนการกําจัดอยางเปนระบบ 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกการกําจัด คือ ชวงออกดอก และตลอดท้ังป 

- การใชประโยชน 

1) ใชเปนอาหารสัตว (ตองระวังการแพรระบาด) 

2) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตถาน 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การใหความรูเรื่องชนิดพันธุ 

• หนวยงานหลัก 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- หนวยงานผู รับผิดชอบ 

ใน พ้ื น ท่ี  (ห น ว ย ง าน

เจาของพ้ืนท่ี) 

- กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

- กรมปศุสัตว 

• หนวยงานรอง 

- กรมวิชาการเกษตร 

• สถาบันการศึกษา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การใหความรูเรื่องการกําจัด 

- ตองเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือตระหนักถึงความรุนแรงของปญหา 

• การกําหนดใหมีการใชชื่อเรียกชนิดพันธุใหมอยางเปนทางการ เชน หนามปศาจ หรือกระถินนรก เปนตน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรกระถินหางกระรอก 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

• มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 

 การซ้ือ - ขาย 

ทางออนไลน 
• ปจจุบันไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจยั และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

• การจัดทําสื่อ 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมธูปฤาษี  

สกุล Typha 

ธูปฤาษี 

(Typha latifolia) 

กกชาง 

(Typha angustifolia) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • การนําขอมูลท่ีเคยทําการศึกษาในอดีตมาปรับใชใหเปนปจจุบัน 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรในประเทศไทยท่ัวประเทศในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม 

แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา โดยมุงเนนการการจําแนกชนิดพันธุเพ่ือความชัดเจน

ของชนิดพันธุ 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การกระจายเมล็ดพันธุตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูง 

2) ซากแหงสามารถเปนเชื้อเพลิงไดดี 

3) การแพรระบาดตามแหลงน้ําท่ีมีความลึกนอยกวา 2 เมตร 

- การเฝาระวัง 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชแรงงานคนใหการทําลาย  

2) มีมาตรการจูงใจการจัดการพ้ืนท่ีรกราง 

3) มุงเนนการกําจัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีความสําคัญสูงเปนอันดับแรก (พ้ืนท่ีอนุรักษ) 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกการกําจัด คือ ตลอดท้ังป 

- การใชประโยชน 

• หนวยงานหลัก 

- อ งค ก ารบ ริห ารส วน

จังหวัด 

- กรมการทหารชาง 

(เกษตรพัฒนา) 

• หนวยงานรอง 

- กรมวิชาการเกษตร 

- สํานักงานสิ่ งแวดลอม

จังหวัด 

- กรมชลประทาน 

- สถาบันการศึกษา 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

3) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรกลุมธูปฤาษี สกุล Typha 

• การศึกษาความเปนไปไดในการใชผีเสื้อกลางคืน ในวงศ Noctuidae ในการควบคุมประชากร 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

• มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 

 การซ้ือ - ขายทาง

ออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- มาตรการติดตามผล แบงเปน ระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 92 

  

ตารางที่ 4.10 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่มีแนวทางการจัดการแลว) 

ชนิดพันธุ หลักการ แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- กําจัดใหหมดสิ้น 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

หมายเหตุ :  * หมายถึง ชนิดพันธุที่ไมมีกําหนดอยูในรายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย แตมีการเพ่ิมเติมเนื่องจากชีววิทยา และมาตรการการจัดการใกลเคียงกัน 
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4.4.6 แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย

แยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมที่ยงัไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการในตางประเทศโดยสามารถสรุปแนวทาง 

ไดโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.11 และไดกําหนดแนวทางการจัดการในประเทศไทยโดยใชแนวทาง 

ที่มีในตางประเทศเขามาผนวกรวมโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.12  

ตารางที่ 4.11 รายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นรุกรานทีมี่ลําดับสูงความสําคัญของประเทศไทยทีย่ังไมมีการจัดการ 

ในประเทศไทย 

รายการชนิดพันธุ แนวทางการจัดการที่มีในตางประเทศ 

กลุมสัตว 

หนูทอ (Rattus norvegicus) • การจัดการในปจจุบันโดยภาคเอกชน เจาของกิจการและสวนตัว 

หอยทากยักษแอฟริกา  

(Achatina fulica) 
• การกําจัดโดยใชสารเคมี ประเภทตาง ๆ ดังนี้ สารเมทาลดีไฮด  

เม็ทธิโอคารบ แปงขาวสาลีผสมไดคลอรวอส ไอออนฟอสเฟต  

กรดบอริก สารสกัดจากตนรําเพย (Thevetia peruviana) และ 

สารสกัดจากพืชในกลุมนอยหนา (Annona glabra) 

• การกําจัดโดยใชวิธีทางชีวภาพ ประกอบดวย การใชศัตรูตามธรรมชาติ

ควบคุม และการใชพยาธิในการควบคุม 

• การกําจัดโดยแรงคน ประกอบดวย การใชมือจัดและทําลาย  

การทําลายท่ีอยูอาศัย และการใชเกลือ 

เตาแกมแดง  

(Trachemys scripta elegens) 
• การบงัคบัใชกฎหมายหามนําเขาเตาแกมแดง และกาํหนดบทลงโทษ  

ท่ีมีความรุนแรงหากมีการลักลอบนําเขา 

แมงมุมแมหมายสนี้ําตาล  

(Latrodectus geometricus) 
• ไมพบแนวทางการจัดการในปจจบุัน และยังไมมีความจําเปนตองไดรับ

การจัดการ 

กลุมพืช 

หญาขจรจบดอกเล็ก 

(Pennisetum polystachion) 

หญาขจรจบดอกใหญ  

(Pennisetum pedicellatum) 

หญาขจรจบดอกเหลือง  

(Pennisetum setosum) 

• การกําหนดมาตรการกําจัดดวยการใชมือถอนควบคูกับการใชสารเคมี 

• การใชสารกําจัดวัชพืชในการกําจัดโดยตรง (United States 

Department of Agriculture, 2014) 

สาบหมา  

(Ageratina adenophora) 

ขี้ไกยาน (Mikania micrantha) 

• ไมพบแนวทางการจัดการในปจจบุัน 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

หนูทอ  

(Rattus 

norvegicus) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจัย และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรหนูทอประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีเกาะ และเขาหินปูน แบงเปน  

- การศึกษาขอมูลทางชีววิทยา 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชกับดักในการกําจัด 

2) ใชสารชีวอินทรียจากเชื้อ (Sarcocystis singaporensis) 

3) การใชศัตรูตามธรรมชาติควบคุม 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและ

• หนวยงานหลัก  

- ก ร ม อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ  

สัตวปา และพันธุพืช 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กรมปศุสัตว 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

• หนวยงานรอง 

- สถาบันการศึกษา 

- กรมวิชาการเกษตร 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

นานาชาติ รวมท้ังหนวยงาน ของรัฐ และเอกชน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรหนูทอ 

- การศึกษาความเปนไปไดในการใชนกแสกในวงศ Tytonidae ในการควบคุมประชากร 

- การศึกษาการใชเชื้อ (Sarcocystis singaporensis) เพ่ิมเติม เนื่องจากในปจจุบันยังมีขอจํากัด

ในการผลิต 

การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะตูขนสงสินคา 

การซ้ือ - ขายทาง

ออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 

การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• สงเสริมการใชประโยชน 

• สนับสนุนการควบคุมประชากรตามธรรมชาติ 

• การกําจัดแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัย 

- การคัดแยกขยะ 

- การจัดการท่ีท้ิงขยะ 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 

การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรหนูทอในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการจํากัดเรงดวน กรณีท่ีพบในระบบนิเวศท่ีสําคัญ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตวท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

หอยทากยักษ

แอฟริกา  

(Achatina fulica) 

 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยัและมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรหอยทากยักษแอฟริกาในประเทศไทย แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลทางชีววิทยา 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชแรงงานคนกําจัดโดยตรง 

2) ใชศัตรูตามธรรมชาติควบคุมประชากร 

- สงเสริมการใชประโยชน 

1) การใชเปนอาหาร 

2) การนําไปเปนอาหารสัตวท่ีไมใชอาหารสัตวน้ํา และปุย 

3) การกําหนดราคารับซ้ือจากรัฐ 

4) การใชประโยชนจากเมือกรวมกับหอยเดื่อ (Hemiplecta distincta) 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

3) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

• หนวยงานหลัก 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- กรมวิชาการเกษตร 

• หนวยงานรอง 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(สนับสนุนขอมูล) 

- สถาบันการศึกษา 
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ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรหอยทากยักษแอฟริกา 

- การศึกษาความเปนไปไดในการใชหอยทากบกนักลา เชน หอยนักลาสยาม (Perrottetia 

siamensis) ในการควบคุมประชากร 

• การศึกษาการใชดวง ในวงศ Carabidae (วงศดวงดิน) ในการควบคุมประชากร 

 การนําเขา - ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑกรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความความเสี่ยง โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

- มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 

 การซ้ือ -ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือ - ขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรขอมูลจากงานวจิัย 

• สรางความตระหนักแกประชาชนถึงผลกระทบท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม  
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม 

และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของหอยทาก 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- การติดตามผล 

• การกําจัด 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

• การดําเนินงานในอดีต 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรหอยทากบกในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- จํานวนชนิด 

- จํานวนประชากร 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • จัดทํามาตรการจํากัดกรณีท่ีพบวาในระบบนิเวศท่ีสําคัญ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตว 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

เตาแกมแดง  

(Trachemys 

scripta elegens) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยั และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรเตาแกมแดงในประเทศไทยในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม 

- การศึกษาขอมูลทางอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศ 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การปลอยลงสูแหลงน้ําโดยความตั้งใจ 

2) ความสามารถในการปรับตัว 

3) การคุกคามตอสัตวน้ําพ้ืนเมือง 

4) ความตอเนื่องในการกําจัดควบคุมของหนวยงานผูรับผิดชอบ 

5) ลักษณะทางกายภาพคลายคลึงกับชนิดพันธุพ้ืนเมือง 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) ใชแรงคนในการกําจัดโดยตรง 

2) มีมาตรการจูงใจหรือใหรางวัลในการนําสงเจาหนาท่ีในกรณีจับไดจากธรรมชาติ 

- การใชประโยชน 

1) ใชบริโภคเปนอาหาร 

2) ใชเปนผลิตภัณฑในการสงออกสูตางประเทศ 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

• หนวยงานหลัก 

- กรมประมง 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

• หนวยงานรอง 

- สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

- ก ร ม อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ  

สัตวปา และพันธุพืช 
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ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต และวิดีทัศน) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

1) สมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย 

2) ชมรมรักษเตา 

 การนําเขา-ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการควบคุมการขนสงกรณีมีการซ้ือขายเพ่ือใชเปนสัตวเลี้ยง 

 การซ้ือ-ขาย 

ทางออนไลน 
• จัดต้ังหนวยงานเพ่ือควบคุมดูแลโดยตรง โดยมุงเนนการซ้ือขายภายในประเทศ เนื่องจากกรมประมง

ไมอนุญาตใหมีการนําเขาต้ังแตป พ.ศ. 2548 

- การลงทะเบียนผูคาชนิดพันธุตางถิ่นทางออนไลน 

- กําหนดชนิดพันธุท่ีอนุญาตใหซ้ือขายและหามซ้ือขาย 

- การลงทะเบียนผูซ้ือเพ่ือการติดตามตรวจสอบการครอบครอง 

• การใหขอมูลการเลี้ยงแกผูซ้ือ 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - ขอมูลทางอนุกรมวิธาน 

- ขอมูลดานชีววิทยา 

- ขอมูลการดูแล และสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

- ขอควรระวังของชนิดพันธุ 

• การติดตามตรวจสอบชนิดพันธุหลังจากมีการซ้ือ-ขาย จนกวาจะยกเลิกการครอบครองไปในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง โดยตองมีการรวมมือกันจากหลายหนวยงาน เนื่องจากปจจบุันมีการแพรระบาด 

ไปเกือบทุกพ้ืนท่ีแลว 

• กําหนดใหมีการรับคืนหรือกําจัดเม่ือหมดความตองการ หรือสงคนืใหกับหนวยงานราชการ 

ท่ีรับผิดชอบ ไดแก กรมประมงซ่ึงมีนโยบายรับแลกคืนสัตวน้ําตางถิ่นท่ีผูเลี้ยงไมประสงคจะเลี้ยง 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม  

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเฉพาะ แหลงน้ําผิวดิน แหลงกักเก็บน้ํา 

ท่ีมนุษยสรางขึ้น และพ้ืนท่ีอภัยทาน 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล 

• ขอความรวมมือใหยกเลิกการปลอยเตาแกมแดงลงสูแหลงน้ําทุกเพ่ือท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอภัยทาน 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 104 

  

ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - ทําความเขาใจแกผูประกอบการคาขายสัตวน้ําเพ่ือปลอย 

- ขอความรวมมือจากเจาของพ้ืนท่ี (เชน วัด และพ้ืนท่ีอภัยทานอ่ืน ๆ) 

• สงเสริมการใชประโยชน 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

• การดําเนินงานในอดีต 
 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• ศึกษาจากงานวิจยั และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรแมงมุมแมหมายสีน้ําตาลในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการจํากัดกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การกําจัดในเขตอุทยาน (ตองปรับแกขอกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 ไมอนุญาตใหนําสัตวออกจากพ้ืนท่ี หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสัตว 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน) รวมถึงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

แมงมุมแมหมาย 

สีน้ําตาล 

(Latrodectus 

geometricus) 

 

ขอมูลของชนิดพันธุ • ศึกษาจากงานวิจยั และมาตรการท่ีมีอยูแลว 

• จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรแมงมุมแมหมายสีน้ําตาลในประเทศไทยในปจจุบนัอยางเปน

รูปธรรม 

- การศึกษาขอมูลทางอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศ 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีพบในปจจุบัน 

1) ลักษณะคลายคลึงกับแมงมุมแมหมายหลังเพลงิ (Latrodectus elegans) 

2) ขอมูลยังไมสามารถบงชี้ไดวาเปนชนิดพันธุตางถิ่นหรือชนิดพันธุพ้ืนเมือง 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

1) กลุมอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

• หนวยงานหลัก 

- กรมวิชาการเกษตร 

• หนวยงานรอง 

- ก ร ม อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ  

สัตวปา และพันธุพืช 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรแมงมุมแมหมายสีน้ําตาล 

- การศึกษาความเปนไปไดในการใชแมลงกลุมหมารา (Chalybion sp.) ในการควบคุมประชากร 

 การนําเขา-ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

 การซ้ือ-ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือ-ขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• ไมมีขอมูล 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรแมงมุมในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ  

- จํานวนชนิด 

- จํานวนประชากร 

- ชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมหญาขจรจบ 

(Missiongrasses) 

หญาขจรจบดอกเล็ก 

(Pennisetum 

polystachion) 

หญาขจรจบดอกใหญ 

(Pennisetum 

pedicellatum) 

หญาขจรจบ 

ดอกเหลือง 

(Pennisetum 

setosum) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรท่ัวประเทศ ในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

- การกําจัดอยางมีประสิทธิภาพ (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

- การใชประโยชน 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

2) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

• การศึกษาวิจัยชนิดพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีความสามารถในการควบคุมประชากรหญาในวงศ Poaceae 

• หนวยงานหลัก 

- กรมวิชาการเกษตร 

- ก ร ม อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ  

สัตวปา  และพันธุพืช 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

• หนวยงานรอง 

- สถาบันการศึกษา 

- กรมทางหลวง 

- กรมทางหลวงชนบท 
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ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 การนําเขา-ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภัณฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

• กําหนดมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ กรณีมีการนําพาดวยความไมตั้งใจ 

- จัดอบรมใหความรู และวิธีปฏิบัติ 

- การตรวจสอบสินคาท่ีมีความเสี่ยงตอการติดมาของเมล็ด โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

• มีระบบการทําลายกรณีท่ีตรวจพบ 

 การซ้ือ-ขายทาง

ออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกันและกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- การติดตามผล 

• การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 
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ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

- การดําเนินงานในอดีต 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 
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ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กลุมวงศทานตะวนั 

Asteraceae 

สาบหมา  

(Ageratina 

adenophora) 

ขี้ไกยาน  

(Mikania 

micrantha) 

ขอมูลของชนิดพันธุ • จัดทํางานวิจัยดานการจัดการประชากรท่ัวประเทศในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

อนุรักษ และพ้ืนท่ีสําคัญทางพรรณพืชเฉพาะถิ่น 

- การศึกษาขอมูลอนุกรมวิธาน และชีววิทยา โดยมุงเนนการการจําแนกชนิดพันธุเพ่ือความชัดเจน

ของชนิดพันธุ 

- การศึกษาดานถิ่นกําเนิด และการแพรระบาดในพ้ืนท่ีเดิม 

- ประวัติการเขามาในประเทศไทย 

- ความสามารถในการดํารงชีวิตในประเทศไทย 

- การแพรระบาดในปจจุบัน 

- ปญหาท่ีเกิดในปจจุบัน 

1) การกระจายเมล็ดพันธุตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูง 

2) มีรายงานการแพรระบาดในพ้ืนท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,000 เมตร 

- การเฝาระวัง 

- การกําจัด (มุงเนนเปนกิจกรรมหลัก) 

1) โดยมุงเนนการใชชีววิธีในการกําจัด เชน การใชเชื้อรา (Puccinia spegazzinii) 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกการกําจัด คือ ระหวางเดือนกันยายน-มกราคม 

- การใชประโยชน 

• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 

- การกําหนดระยะเวลาการเผยแพร 

- การกระจายขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 

1) การใชสื่อสิ่งพิมพ 

• หนวยงานหลัก 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- กรมปาไม 

• หนวยงานรอง 

- กรมวิชาการเกษตร 

(สนับสนุนขอมูล) 

- สํ านั ก งาน สิ่ ง แ วดล อ ม

จังหวัด 

- กรมการทหารชาง  

(เกษตรพัฒนา) 

- สถาบันการศึกษา 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 111 

  

ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  2) การใชสื่อเทคโนโลยี (อินเตอรเน็ต) 

3) การใชสื่อบุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรู 

4) การใชสื่อกิจกรรม (การรณรงค และกระบวนการฝกสอน) 

- การใชอุปกรณ กลไก และหนวยงานเดิมท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ

ซํ้าซอน และสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

• การสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมท้ังหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

 การนําเขา-ขนสง  

ชนิดพันธุตางถิ่น 

และพัสดุภณัฑฯ 

• ไมพบการนําเขาจากตางประเทศ 

 การซ้ือ-ขาย 

ทางออนไลน 
• ไมพบการซ้ือขายทางออนไลน 

 การหลุดรอดออกสู 

ระบบนิเวศ 
• การเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัย และสรางความตระหนักแกประชาชนรวมถึงผลกระทบ 

ท่ีเกิดในภาพรวม 

• การกําหนดมาตรการควบคุมอยางเปนรูปธรรม 

- กําหนดพ้ืนท่ีแพรระบาดโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

- การเขาถึงชุมชนโดยภาครัฐเพ่ือนําเสนอขอมูลแกชุมชน 

- การฝกสอนวิธีปฏิบัติในการปองกัน และกําจัด 

- นําเสนอการใชประโยชน 

- กําหนดมาตรการติดตามผล 



เอกสารวิชาการ แผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 

 
 

 หนา 112 

  

ตารางที่ 4.12 แนวทางการควบคุมหรือกําจดัชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยแยกตามรายชนิดพันธุ (กลุมทีย่ังไมมีการจัดการในประเทศไทย) 

ชนิดพันธุ รายละเอียด แนวทางการจัดการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  • การจัดทําสื่อ 

- การศึกษาและเลือกใชรูปแบบสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

• การถอดบทเรียน 

- การบังคับใชแนวทางปฏิบัติ (ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการแพรระบาด) 

• การดําเนินงานในอดีต 

 การหลุดรอดสูพ้ืนท่ี

อนุรักษ 
• จัดทํางานวิจัยดานจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

• จัดทํามาตรการปองกันกรณีท่ีพบในระบบนิเวศ 

- การตรวจสอบสัมภาระเพ่ือปองกันการนําเขามาสูพ้ืนท่ีอนุรักษ 

- มีระบบการทําลายในกรณีท่ีตรวจพบ 

• จัดทํามาตรการกําจัดกรณีท่ีพบวาเปนชนิดพันธุเดนในระบบนิเวศ 
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