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กรมประมงเผยวธิีการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าที่ถูกต้อง 

1. การเลือกชนิดสตัว์นํ้าเพ่ือปล่อยทําบุญอย่างถูกต้อง 

 คํานึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของปลาและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่จะนําไปปล่อยด้วย เน่ืองจาก
สัตว์นํ้าแต่ละชนิดมีนิสัยความเป็นอยู่ที่แตกตา่งกัน ดังน้ันเพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสรอดของปลา
และสัตว์นํ้าที่ผูใ้จบุญทั้งหลายนําไปปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาต ิจึงควรเลือกชนิดสัตว์นํ้าให้เหมาะ
กับแหล่งนํ้าที่จะปล่อยน้ันๆ 

 การปล่อยสัตวนํ้์าต้องพิจารณาถึงคุณภาพของสัตว์นํ้าที่ปลอ่ยด้วย ควรเป็นสัตว์นํ้าท่ีมสีขุภาพดี 
สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ไม่มแีผลตามลําตัว หากปล่อยสัตว์นํ้าที่เป็นโรคลงไปในแหล่งนํ้า จะเป็นการ
แพร่ขยายเช้ือโรคสู่ธรรมชาต ิ

 ควรปล่อยสัตวนํ้์าพ้ืนเมือง ไม่ควรปล่อยปลาต่างถิ่น 

สัตว์นํ้าต่างถิ่น หมายถึง สัตว์นํ้าที่ไม่ได้อยู่ดั้งเดิมในประเทศไทย หรือ มีถ่ินกําเนิดตามธรรมชาตินอก
ประเทศไทย และได้ถูกนําเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆ จากต่างประเทศ 

ผลกระทบจากสัตว์นํ้าต่างถ่ิน ผลโดยตรงได้แก่ กินปลาพ้ืนเมืองเป็นอาหาร นําโรค แย่งอาหาร แย่งท่ีอยู่
อาศัย ทําลายระบบนิเวศ ไปจนถึงผสมกับพันธุ์พ้ืนเมืองมีผลต่อพันธุกรรม 

2. สตัว์นํ้าชนิดใดบ้างที่ควรปล่อย และไมค่วรปล่อยลงสูแ่หล่งนํ้า 

  สัตว์นํ้าที่ควรปล่อย 

 สัตว์นํ้าพ้ืนเมือง ปล่อยลงในแหล่งนํ้า เพ่ือป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการรุกรานโดยสตัว์นํ้าต่าง
ถ่ิน ทําให้ปลาพ้ืนเมืองสูญพันธุ์ เช่น 

- ปลาช่อน/ปลาดุก ควรปล่อยให้ลําคลอง หนอง บึง ที่มนํ้ีาไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่ง
บ้าง และนํ้าควรเป็นนํ้าสะอาดไม่ควรปล่อยปลาดุกลูกผสม ปลาดุกต่างถ่ิน และปลาดุกท่ีมีลักษณะผดิแผกทาง
พันธุกรรมเช่นปลาดุกเผือก ลงในแหล่งนํ้า 

- ปลาไหล ควรปล่อยลงในแม่นํ้า ห้วยหนอง คลองบึง ท้องนา หรือร่องสวน บริเวณที่มดีิน
เฉอะแฉะ และกระแสนํ้าไหลไม่แรงมาก เน่ืองจากปลาไหลชอบขุดรูเพ่ืออยู่อาศัยดํารงชีวิต 

- ปลาสวาย/ปลาบึก/ปลาตะเพียน/ปลากาดํา ควรปล่อยลงในแม่นํ้า คลองที่มีระดับนํ้าลึกและ
กระแสนํ้าไหลแรง เพราะปลาเหล่าน้ีเมื่อโตเต็มที ่เป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังน้ันจึงต้องใช้พ้ืนที่กว้างในการ 
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- หอยขม ควรปล่อยลงใน คู หนอง คลอง บึง และในนาข้าว ที่เป็นพ้ืนดินหรือโคลน ทีร่ะดับนํ้า
ตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 2 ม. ในนํ้าที่ไม่ไหลแรงนักหรือเป็นนํ้าน่ิงในที่ร่ม บริเวณที่มี เสา สะพาน ตอไม้ พันธุ์ไม้นํ้า 
เพ่ือให้หอยยึดเกาะ 

- กบ สัตว์คร่ึงบกครึ่งนํ้า ชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะ ดังน้ัน ไม่ควรปล่อยลงแม่นํ้า ควรหาที่นา หรือคลอง
ที่เป็นธรรมชาติ มกีอหญ้าหรอืไม้นํ้าจะดีกว่า เพราะกบก็จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย และยังเป็นที่อยู่ของแมลง ซึ่งเป็น
อาหารของกบอีกด้วย 

  สัตว์นํ้าที่ไม่ควรปล่อย 

 สัตว์นํ้ากลุ่มกินเน้ือเป็นอาหาร ซึ่งถ้านําไปปล่อยในแหล่งนํ้าอย่างขาดการควบคุม จะส่งผลให้
ปริมาณสัตว์นํ้าในธรรมชาติอ่ืนๆ มีจํานวนลดลง เช่น ปลาชะโด  

 สัตว์นํ้าต่างถ่ินทุกประเภท เน่ืองจากรุกรานสัตว์นํ้าพ้ืนเมือง เช่น แย่งอาหาร กินสตัว์นํ้าหรือกินไข่
หรือตัวอ่อน อ่ืนเป็นอาหาร เป็นพาหะของโรค หรือทําลายระบบนิเวศแหล่งนํ้า เช่น 

  - ปลาหมอมายัน ปลาหมอคางดํา ปลาหมอบัตเตอร์ เป็นสัตว์นํ้าที่กินตัวอ่อนและแย่งอาหาร สัตว์
นํ้าพ้ืนเมืองเป็นอาหาร ซึ่งมกีารแพร่ระบาดในหลายแหลง่นํ้าของประเทศไทย กรมประมงออกประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดที่ห้ามนําเข้า นําออก นําผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 โดยระบุปลาทั้ง
สามชนิดน้ีในประกาศกฎกระทรวงนี้ 

  - ปลาซคัเกอร์ เป็นสัตว์นํ้าท่ีกินไข่และตัวอ่อนสัตว์นํ้าพ้ืนเมืองเป็นอาหาร เป็นสัตว์นํ้าที่รุกรานที่มี
ลําดับความสําคัญสูง 

  - เต่าแก้มแดง กินอาหารได้หลายประเภท มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และแพร่พันธ์ุได้เร็ว 
จึงมีส่วนให้เต่านํ้าจืดไทยอยู่ในภาวะใกล้สญูพันธุ์ เป็นสัตว์นํ้าที่รุกรานที่มลีําดับความสําคัญสูง 

  - กุ้งเครฟิช มพีฤติกรรมการขุดรูก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดล้อม รวมถึงเป็นพาหะของ
ปรสิตหลายชนิด ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดปัญหาด้านสุขภาพต่อสตัว์นํ้าประจําถ่ินของประเทศไทยได้   

ถ้าประชาชนทา่นใดมสีัตว์นํ้าต่างถ่ินอยู่ในครอบครองและไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ ให้นําสง่มอบให้
หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือกรมประมงส่วนกลาง อย่าปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าเด็ดขาด เพราะผิด
กฎหมายตามมาตรา 65 และมาตรา 144 แห่งพรก.ประมง 2558  
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กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 64 ห้ามมิให้ผูใ้ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑ์สตัว์นํ้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์นํ้าอ่ืน สิ่งแวดล้อมของสัตว์นํ้า ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาด
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ผู้ใดมีสตัว์นํ้าหรือผลิตภัณฑส์ตัว์นํ้าตามวรรคหน่ึงในครอบครองต้องส่งมอบสัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑ์
สัตว์นํ้าน้ันให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําลายสัตว์นํ้า
หรือผลติภัณฑส์ัตว์นํ้าน้ันโดยเร็ว 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์นํ้าหรือผลติภัณฑส์ัตว์นํ้าของ
ทางราชการเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 

มาตรา 65 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์นํ้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่
สัตว์นํ้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเล้ียงหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าบางชนิดได ้ 

ห้ามมิใหผู้้ใด นําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าตามวรรคหน่ึง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดหีรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   

บทลงโทษ 

มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

ในกรณีทีผู่้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึง นําสัตว์นํ้าไปปล่อยในที่จับสตัว์นํ้า ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท 

 สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 (ประเภทสัตว์นํ้า) จึง
ไม่ควรปล่อยโดยเดด็ขาด เชน่ เต่าและตะพาบไทย 
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กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
สงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแตจ่ะเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือซากของสัตวป่์าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 

บทลงโทษ 

มาตรา ๔๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙  ผูใ้ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไดม้าจากการเพาะพันธ์ุหรือซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

3. วิธีการเลือกแหล่งนํ้าที่มีความเหมาะสมต่อชนิดพันธ์ุสตัว์นํ้าที่ทําการปล่อย 

 เลือกแหล่งนํ้าที่มีสภาพนิเวศเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าน้ัน ๆ 

 แหล่งนํ้าที่มีสตัว์นํ้าพ้ืนถ่ินน้ันอยู่ก่อนแล้ว  

 แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพน้ําเหมาะสม 
 

4. วิธีการปล่อยสัตว์นํ้าลงในแหล่งน้ําอย่างถูกต้อง 

 เวลาปล่อยสัตว์นํ้าควรเป็นเวลาเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัด เพราะหากปล่อยสัตว์นํ้าในท่ีมี
แสงแดดจัด อาจทําให้สตัว์นํ้าปรับตัวไม่ทัน 

 เวลาปล่อยต้องค่อยๆเทปล่อยสัตว์นํ้าลงแหล่งนํ้า และต้องให้สตัว์นํ้าปรับตัวก่อนปล่อย โดยนํานํ้า
ในแหล่งนํ้าผสมกับนํ้าเดิมทีส่ตัว์นํ้าอยู่  

 คํานึงถึงปริมาณความหนาแน่นของสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าน้ัน  ถ้าในแหล่งนํ้าน้ันมีสัตว์นํ้าจาํนวนมาก
ก็ไม่ควรปล่อยลงไปเพ่ิมเติมเน่ืองจากปริมาณสัตว์นํ้าที่หนาแน่นส่งผลใหคุ้ณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าไม่
ดี เกิดของเสียสะสม สตัว์นํ้าในแหล่งนํ้าน้ันอาจตายจํานวนมาก โดยเฉพาะในแหล่งนํ้าปิดไม่มทีาง
เชื่อมต่อ 
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5. หากมีข้อสงสัยและต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

 สามารถตดิต่อได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด เบอร์โทรศัพท์ 0 2558 0170             
หรือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์นํ้าจืด เบอรโ์ทรศัพท์ 0 2558 0178 
หรือ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้ากรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2940 6543   
หรือทางเวบไซต์ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/ifdd 
 

สรุปภาพรวมของการปล่อยสัตว์นํ้าที่เหมาะสม 

 การปล่อยสัตว์นํ้าเพ่ือให้ได้บุญอย่างแท้จริงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีต่้องการน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
คํานึงถึงในทุกปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นอันไดแ้ก่  

- กรณีสตัว์นํ้าต่างถ่ิน สัตว์นํ้าผดิกฎหมาย ห้ามปล่อยเดด็ขาด! 
- กรณีสุขภาพสัตว์นํ้าไม่แข็งแรง หรือ สตัว์นํ้าท่ีนํามาขายเพื่อปล่อยอยู่ในพ้ืนที่การปล่อยที่ไม่เหมาะสม

ต่อการดํารงชวิีตของสัตว์นํ้าน้ันๆ ไมค่วรปล่อย! 

ท้ังน้ีเพ่ือความม่ันใจว่าสตัว์นํ้าที่จะปล่อยจะมีชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยเพ่ือให้เกิดบุญกุศลกับคนปล่อย
อย่างแท้จริง ควรเลือกสัตว์นํ้าที่มีแหล่งทีม่าชัดเจน เชื่อถือได้ เช่น สตัว์นํ้าจากศูนย์เพาะขยายพันธ์ุสัตว์นํ้าของกรม
ประมง หรือ ฟาร์มเพาะขยายพันธ์ุสัตว์นํ้าของเอกชนที่ข้ึนทะเบียนฟาร์มกับกรมประมงอย่างถูกต้อง  

หากท่านทั้งหลายสามารถทําตามขั้นตอนทีแ่นะนําไปได้ทัง้หมดน้ีสามารถมั่นใจได้เลยวา่ท่านจะไดรั้บบุญ
กุศลจากการปล่อยปลาในคร้ังน้ีอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการปล่อยบุญเพ่ือบรรลุบาป ดงัเช่นท่ีเป็นประเด็นกันอยู่ใน
สังคมโซเชียลในปัจจุบัน 

 


