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กรมประมงเผยวิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําที่ถูกต้อง
1. การเลือกชนิดสัตว์น้ําเพื่อปล่อยทําบุญอย่างถูกต้อง
 คํานึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของปลาและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่จะนําไปปล่อยด้วย เนื่องจาก
สัตว์น้ําแต่ละชนิดมีนิสัยความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดของปลา
และสัตว์น้ําที่ผใู้ จบุญทั้งหลายนําไปปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติ จึงควรเลือกชนิดสัตว์น้ําให้เหมาะ
กับแหล่งน้ําที่จะปล่อยนั้นๆ
 การปล่อยสัตว์น้ําต้องพิจารณาถึงคุณภาพของสัตว์น้ําที่ปล่อยด้วย ควรเป็นสัตว์น้ําที่มสี ขุ ภาพดี
สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ไม่มแี ผลตามลําตัว หากปล่อยสัตว์น้ําที่เป็นโรคลงไปในแหล่งน้ํา จะเป็นการ
แพร่ขยายเชื้อโรคสู่ธรรมชาติ
 ควรปล่อยสัตว์น้ําพื้นเมือง ไม่ควรปล่อยปลาต่างถิ่น
สัตว์น้ําต่างถิ่น หมายถึง สัตว์น้ําที่ไม่ได้อยู่ดั้งเดิมในประเทศไทย หรือ มีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาตินอก
ประเทศไทย และได้ถูกนําเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆ จากต่างประเทศ
ผลกระทบจากสัตว์น้ําต่างถิ่น ผลโดยตรงได้แก่ กินปลาพื้นเมืองเป็นอาหาร นําโรค แย่งอาหาร แย่งที่อยู่
อาศัย ทําลายระบบนิเวศ ไปจนถึงผสมกับพันธุ์พื้นเมืองมีผลต่อพันธุกรรม
2. สัตว์น้ําชนิดใดบ้างที่ควรปล่อย และไม่ควรปล่อยลงสูแ่ หล่งน้ํา
สัตว์น้ําที่ควรปล่อย
 สัตว์น้ําพื้นเมือง ปล่อยลงในแหล่งน้ํา เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการรุกรานโดยสัตว์น้ําต่าง
ถิ่น ทําให้ปลาพื้นเมืองสูญพันธุ์ เช่น
- ปลาช่อน/ปลาดุก ควรปล่อยให้ลําคลอง หนอง บึง ที่มนี ้ําไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่ง
บ้าง และน้ําควรเป็นน้ําสะอาดไม่ควรปล่อยปลาดุกลูกผสม ปลาดุกต่างถิน่ และปลาดุกที่มีลักษณะผิดแผกทาง
พันธุกรรมเช่นปลาดุกเผือก ลงในแหล่งน้ํา
- ปลาไหล ควรปล่อยลงในแม่น้ํา ห้วยหนอง คลองบึง ท้องนา หรือร่องสวน บริเวณที่มดี ิน
เฉอะแฉะ และกระแสน้ําไหลไม่แรงมาก เนือ่ งจากปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัยดํารงชีวิต
- ปลาสวาย/ปลาบึก/ปลาตะเพียน/ปลากาดํา ควรปล่อยลงในแม่น้ํา คลองที่มีระดับน้าํ ลึกและ
กระแสน้ําไหลแรง เพราะปลาเหล่านี้เมื่อโตเต็มที่ เป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังนัน้ จึงต้องใช้พื้นที่กว้างในการ
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- หอยขม ควรปล่อยลงใน คู หนอง คลอง บึง และในนาข้าว ที่เป็นพื้นดินหรือโคลน ทีร่ ะดับน้ํา
ตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 2 ม. ในน้าํ ที่ไม่ไหลแรงนักหรือเป็นน้ํานิ่งในที่ร่ม บริเวณที่มี เสา สะพาน ตอไม้ พันธุ์ไม้น้ํา
เพื่อให้หอยยึดเกาะ
- กบ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะ ดังนั้น ไม่ควรปล่อยลงแม่นา้ํ ควรหาที่นา หรือคลอง
ที่เป็นธรรมชาติ มีกอหญ้าหรือไม้น้ําจะดีกว่า เพราะกบก็จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย และยังเป็นที่อยู่ของแมลง ซึ่งเป็น
อาหารของกบอีกด้วย
สัตว์น้ําที่ไม่ควรปล่อย
 สัตว์น้ํากลุ่มกินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งถ้านําไปปล่อยในแหล่งน้ําอย่างขาดการควบคุม จะส่งผลให้
ปริมาณสัตว์นา้ํ ในธรรมชาติอื่นๆ มีจํานวนลดลง เช่น ปลาชะโด
 สัตว์น้ําต่างถิ่นทุกประเภท เนื่องจากรุกรานสัตว์น้ําพื้นเมือง เช่น แย่งอาหาร กินสัตว์น้ําหรือกินไข่
หรือตัวอ่อน อื่นเป็นอาหาร เป็นพาหะของโรค หรือทําลายระบบนิเวศแหล่งน้ํา เช่น
- ปลาหมอมายัน ปลาหมอคางดํา ปลาหมอบัตเตอร์ เป็นสัตว์น้ําที่กินตัวอ่อนและแย่งอาหาร สัตว์
น้ําพื้นเมืองเป็นอาหาร ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายแหล่งน้ําของประเทศไทย กรมประมงออกประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดที่ห้ามนําเข้า นําออก นําผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 โดยระบุปลาทั้ง
สามชนิดนี้ในประกาศกฎกระทรวงนี้
- ปลาซัคเกอร์ เป็นสัตว์น้ําทีก่ ินไข่และตัวอ่อนสัตว์น้ําพื้นเมืองเป็นอาหาร เป็นสัตว์น้ําที่รุกรานที่มี
ลําดับความสําคัญสูง
- เต่าแก้มแดง กินอาหารได้หลายประเภท มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และแพร่พันธุ์ได้เร็ว
จึงมีส่วนให้เต่าน้ําจืดไทยอยู่ในภาวะใกล้สญ
ู พันธุ์ เป็นสัตว์น้ําที่รุกรานที่มลี ําดับความสําคัญสูง
- กุ้งเครฟิช มีพฤติกรรมการขุดรูก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดล้อม รวมถึงเป็นพาหะของ
ปรสิตหลายชนิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อสัตว์น้ําประจําถิ่นของประเทศไทยได้
ถ้าประชาชนท่านใดมีสัตว์น้ําต่างถิ่นอยู่ในครอบครองและไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ ให้นําส่งมอบให้
หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือกรมประมงส่วนกลาง อย่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําเด็ดขาด เพราะผิด
กฎหมายตามมาตรา 65 และมาตรา 144 แห่งพรก.ประมง 2558
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 64 ห้ามมิให้ผใู้ ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ําที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาด
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดมีสตั ว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ําตามวรรคหนึ่งในครอบครองต้องส่งมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําลายสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นโดยเร็ว
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของ
ทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
มาตรา 65 เพือ่ ประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่
สัตว์น้ําและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยงหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดได้
ห้ามมิให้ผู้ใด นําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่ง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
บทลงโทษ
มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1
ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
ในกรณีทผี่ ู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง นําสัตว์น้ําไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ํา ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท
 สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ประเภทสัตว์น้ํา) จึง
ไม่ควรปล่อยโดยเด็ดขาด เช่น เต่าและตะพาบไทย
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
สงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
บทลงโทษ
มาตรา ๔๗ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ปา่ คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. วิธีการเลือกแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมต่อชนิดพันธุ์สตั ว์น้ําที่ทําการปล่อย
 เลือกแหล่งน้ําที่มีสภาพนิเวศเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํานั้น ๆ
 แหล่งน้ําที่มีสตั ว์น้ําพื้นถิ่นนั้นอยู่ก่อนแล้ว
 แหล่งน้าํ ที่มีคณ
ุ ภาพน้ําเหมาะสม
4. วิธีการปล่อยสัตว์น้ําลงในแหล่งน้ําอย่างถูกต้อง
 เวลาปล่อยสัตว์น้ําควรเป็นเวลาเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัด เพราะหากปล่อยสัตว์น้ําในที่มี
แสงแดดจัด อาจทําให้สตั ว์น้ําปรับตัวไม่ทัน
 เวลาปล่อยต้องค่อยๆเทปล่อยสัตว์น้ําลงแหล่งน้ํา และต้องให้สตั ว์น้ําปรับตัวก่อนปล่อย โดยนําน้ํา
ในแหล่งน้ําผสมกับน้ําเดิมทีส่ ตั ว์น้ําอยู่
 คํานึงถึงปริมาณความหนาแน่นของสัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้น ถ้าในแหล่งน้าํ นั้นมีสัตว์น้ําจํานวนมาก
ก็ไม่ควรปล่อยลงไปเพิ่มเติมเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ําที่หนาแน่นส่งผลให้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําไม่
ดี เกิดของเสียสะสม สัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้นอาจตายจํานวนมาก โดยเฉพาะในแหล่งน้ําปิดไม่มที าง
เชื่อมต่อ
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5. หากมีข้อสงสัยและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 สามารถติดต่อได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เบอร์โทรศัพท์ 0 2558 0170
หรือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด เบอร์โทรศัพท์ 0 2558 0178
หรือ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํากรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2940 6543
หรือทางเวบไซต์ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/ifdd
สรุปภาพรวมของการปล่อยสัตว์น้ําที่เหมาะสม
การปล่อยสัตว์น้ําเพื่อให้ได้บุญอย่างแท้จริงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ ้องการนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
คํานึงถึงในทุกปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นอันได้แก่
- กรณีสตั ว์น้ําต่างถิ่น สัตว์น้ําผิดกฎหมาย ห้ามปล่อยเด็ดขาด!
- กรณีสขุ ภาพสัตว์น้ําไม่แข็งแรง หรือ สัตว์น้ําที่นํามาขายเพื่อปล่อยอยู่ในพื้นที่การปล่อยที่ไม่เหมาะสม
ต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํานั้นๆ ไม่ควรปล่อย!
ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าสัตว์น้ําที่จะปล่อยจะมีชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดบุญกุศลกับคนปล่อย
อย่างแท้จริง ควรเลือกสัตว์นา้ํ ที่มีแหล่งทีม่ าชัดเจน เชื่อถือได้ เช่น สัตว์นา้ํ จากศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําของกรม
ประมง หรือ ฟาร์มเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมงอย่างถูกต้อง
หากท่านทั้งหลายสามารถทําตามขั้นตอนทีแ่ นะนําไปได้ทงั้ หมดนี้สามารถมั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้รับบุญ
กุศลจากการปล่อยปลาในครัง้ นี้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการปล่อยบุญเพื่อบรรลุบาป ดังเช่นที่เป็นประเด็นกันอยู่ใน
สังคมโซเชียลในปัจจุบัน

กองวิ จยั และพัฒนาประมงนํ้าจื ด

