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คํานํา
การรุ กรานของชนิ ดพั น ธุ ต างถิ่ นที่ เ กิ ดขึ้ น ในหลายประเทศถู กจั ด ให เป นภั ยคุ กคาม
ที่รายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากการทําลายแหลง
ที่ อยู อาศั ย ตามธรรมชาติ ส งผลให ชนิ ดพั นธุ ต างถิ่ น ถู กกล าวถึ งในข อตกลงระหว า งประเทศ
ไมนอยกวา 39 ฉบับ โดยเฉพาะในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity; CBD) เปนการตกลงระหวางประเทศฉบับแรกที่มีความพยายามอยางมาก
เพื่อผลักดันใหมีการดําเนินการในดานการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่ง ประเทศไทยไดลงนามใน
อนุสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และมี
ผลบังคับใชเมื่อ 29 มกราคม 2547 โดยมีพันธกรณีของภาคีที่ไดกําหนดไวในมาตรา 8 การอนุรักษ
ในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ วรรค h ที่กําหนดใหภาคีจักตองดําเนินการปองกันการนําเขาชนิด
พันธุตางถิ่น ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งคุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยูอาศัย หรือชนิด
พันธุอื่น และเปาหมายไอจิที่ 9 (Aichi Biodiversity Target 9) ที่กําหนดไววา ภายในป พ.ศ. 2563
ตองจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานและเสนทางแพรกระจาย
ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ ที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการเสนทาง
แพรกระจายเพื่อปองกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานรุกราน ดังนั้น “คูมือการจัดการชนิดพันธุ
สัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย” เลมนี้ จึงได จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงนิยาม
ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย การรุกราน การจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกราน
มาตรการ กฎหมาย และอนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชนิดพั นธุตางถิ่นในประเทศไทย เพื่อชวย
เสริมสรางความรูค วามเขาใจใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไดรวมกันระมัดระวัง
ตระหนักถึ งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเขาชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่ นตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดพันธุสัตวน้ําที่มีศักยภาพในการรุกรานชนิดพันธุพื้นเมืองหรือชนิดพันธุ
ทองถิ่นที่มีอยูเดิมในประเทศไทย เพื่อใหสามารถเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดการนําเขา และ
การแพรระบาดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการคุมครองและรักษาชนิดพันธุ
สัตวน้ําในระบบนิเวศแหลงน้ําของประเทศไทยใหมีความยั่งยืนตลอดไป
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บทนํา
ชนิดพันธุตางถิ่น หรือเอเลี่ยนสปชีส (alien species) ทีม่ ีการรุกรานอยางรายแรงของโลก
จํานวน 100 ชนิด (100 of the world’s worst invasive alien species) นั้น กอใหเกิดผลกระทบ
รายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร รวมถึงมนุษย ซึ่งประกอบดวยสัตวน้ํา 21 ชนิด
ได แ ก ปลา 8 ชนิ ด สั ต ว ไ ม มี ก ระดู ก สั น หลั ง 9 ชนิ ด สั ต ว ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ํ า 3 ชนิ ด และ
สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด (Global Invasive Species Database, 2020) สําหรับประเทศไทย
พบว า มี สั ต ว น้ํ า ต า งถิ่ น ได ถู ก นํ า เข า มากกว า 1,100 ชนิ ด พั น ธุ ป ลาประมาณ 1,000 ชนิ ด
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกประมาณ 50 ชนิด สัตวเลื้อยคลานประมาณ 50 ชนิด หอย 3 ชนิด
กุงและปู 8 ชนิด โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเขาเพื่อเลี้ยงเปนสัตวน้ําสวยงามและเพื่อเลี้ยง
บริโภค เมื่อพิจ ารณาถึงสถิติการนําเขาสัตวน้ําตางถิ่นมีชีวิตในประเทศไทยพบวา ในป 2562
ประเทศไทยนําเขาสัตวน้ําตางถิ่นปริมาณ 38,934,499.29 กิโลกรัม (38,934.499 ตัน) โดยเปน
กลุมปลาสวยงามมีจํานวนมากถึง 595 ชนิด กลุมสัตวน้ําสวยงามอื่น ๆ จํา นวน 25 ชนิด และ
กลุมสัตวน้ําตางถิ่นที่นําเขามาเพื่อเปนอาหารจํานวนทั้งสิ้น 81 ชนิด โดยสวนใหญเปนกลุมกุง
และปู จํานวน 29 ชนิด รองลงมา ไดแก กลุมปลา และกลุมสัตวน้ําอื่น ๆ จํานวน 28 และ 17 ชนิด
ตามลํา ดับ (Vidthayanon, 2016) ซึ่งยังพบการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นชนิดใหมตลอดเวลา
ทั้งแบบจงใจและไมจงใจ จึงเปนสาเหตุทําใหสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
อยา งตอเนื่อง สําหรับชนิดที่นํา เขามาแลวนั้นพบวามีหลายชนิดที่เปลี่ยนแปลงไปเปน ชนิดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิ จ จนสามารถสรางอาชีพ ทํารายได และสรางความมั่นคงทางอาหาร
ให แก ประชากรไดเ ปน อย างดี ในทางกลับ กัน ยัง พบวา มีอี กหลายชนิด ที่ ส รา งผลกระทบต อ
ประเทศจากการแพร ก ระจายลงสู แ หล งน้ํ า ธรรมชาติ แ ละสามารถตั้ ง ถิ่น ฐานได เป นอยา งดี
จนกลายเปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม (dominant species) หรือที่เรียกกันวาชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) สงผลใหชนิดพันธุปลาพื้นเมืองหรือชนิดพันธุปลา
ทองถิ่นสูญพันธุ ไปจากแหลงน้ําได จึงถือเปนสาเหตุสําคัญของการคุกคามความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งนับวันจะกลายเปนปญหาที่
เกิดขึ้นแพรหลายไปทั่วโลกและกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก
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นิยาม
มีผูใหนิยามหรือความหมายของคําวาชนิดพันธุตางถิ่นเปนจํานวนมาก แตโดยสวนใหญ
มีเนื้อหาหรือความหมายที่คลายคลึงกัน ในภาษาอังกฤษมีหลายคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
ไดแก คําวา alien species, exotic species, non native species, non-indigenous species
และ introduced species ซึ่งคําวา ชนิดพันธุตางถิ่น (alien species) หมายถึง ชนิดพันธุ
สิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตรหนึ่งมากอนแตไดถูกนําเขามาหรือเขามาโดยวิธีใด ๆ
จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดํารงชีวิตอยู และสามารถสืบพันธุไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
ปจจัยสิ่งแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุ นั้น ๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่นําเขาโดยชนิดพันธุเหลานี้
เมื่อนําเขามาในพื้นที่ใหมแลวสามารถมีชีวิตรอดและสืบพันธุเพื่อขยายประชากรได จึงจําแนก
ออกไดเปน 2 ประเภท
1. ชนิดพันธุตางถิ่นที่ ไมรุกราน (non invasive alien species) ใหหมายความ
เหมือนชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น แตเมื่อนําเขามาแลวไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรงหรือชัดเจนนัก มีการดํารงชีวิตแบบไมแขงขันหรือขัดต อ
การดํารงชีพของสัตวน้ําทองถิ่น และสมดุลของนิเวศ ตัวอยางเชน ปลานิล ปลาไน และปลาจีน
รวมถึงปลาเศรษฐกิจตาง ๆ ที่มีการปลอยลงแหลงน้ํา
2. ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) หมายถึง ชนิดพันธุสัตวน้ํา
ที่เขามาแลวมีการแพรพันธุไดรวดเร็ว สามารถปรับตัวแขงขันแทนที่ชนิดพันธุพื้นเมืองไดดี มีการตั้ง
ถิ่นฐานและแพรกระจายไดในธรรมชาติจนกลายเปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม (dominant
species) ที่อาจทําใหชนิดพันธุทองถิ่นหรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ (indigenous species)
ได รวมทั้ งยั งมี การดํ ารงชี วิ ตที่ ขั ดขวางหรื อกระทบต อสมดุ ลนิ เวศทํ าให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
องคประกอบของชนิดพื้นเมือง รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและกอใหเกิด
ความสูญเสียทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัยได นอกจากนี้ ยังอาจถือเปนศัตรูตอผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอีกดวย เชน ปลากดเกราะ ปลาดุกแอฟริกัน (ปลาดุกรัสเซีย) และ
หอยเชอรี่

ปลานิล
Oreochromis niloticus

2

ปลากดเกราะ
Pterygoplichthys spp.
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หอยเชอรี่
Pomacea canaliculata

การจําแนกชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น
การนําเขาสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทยนั้น สัตวน้ําชนิดแรกที่มีการนําเขามา ไดแก
ปลาเงินปลาทอง (Carassius auratus Linnaeus, 1758) ตั้งแตส มัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช
เพาะเลี้ยงเปนสัตวน้ําสวยงาม หลังจากนั้นมีการนําเขาปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus,
1758) เพื่ อ ใช เ ลี้ ยงเปน อาหาร ต อ มาจึ งเป น กลุ ม ปลาจีน และปลาชนิด อื่ น ๆ อีก มากมาย
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2553 ไดนําเขาปลาหมอคางดําจากสาธารณรัฐกานา ทวีปแอฟริกา เพื่อ
นํามาปรับปรุงสายพันธุปลานิลแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากเปนปลาที่กินอาหารเกง แพรขยายพันธุ
ไดอยางรวดเร็ว และอัตราการรอดตายสูง เมื่อหลุดรอดลงในแหลงน้ําธรรมชาติจึงสงผลตอระบบ
นิเวศ และแพรพันธุเกิดความเสียหายเปนอยางมาก จนกระทั่งปจจุบันพบวามีสัตวน้ําตางถิ่นได
ถูกนําเขามาในประเทศไทยแลวมากกวา 1,100 ชนิด
สัตวน้ําตางถิ่นมีการเจริญเติบโต ตั้งรกราก สืบพันธุ และแพรกระจายพันธุไดเปนอยางดี
จนเขาไปแทนที่และสงผลใหพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ ไปโดยสิ้นเชิง เมื่อเปนเชนนี้ สัตวน้ําตางถิ่น
เหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปเปนสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานและสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งความสูญเสียทางดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และเศรษฐกิจของประเทศได จึงไดมี
การจําแนกชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นตามพฤติกรรมการดํารงชีวิตไดเปน 6 ชนิด (รัฐชา, 2560) ดังนี้
1.1 สัต วน้ําตางถิ่นที่เปนตัวแกงแยง (competitor) โดยแยงการใชพื้นที่และแยง
อาหารของพันธุพื้นเมืองหรือพันธุทองถิ่น ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นบางชนิดมีความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได เ ป น อย า งดี มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง จนทํ า ลาย
โครงสรางประชากรสัตวน้ําที่มีอยูต ามธรรมชาติเดิม ทําใหผลผลิตและความหลากหลายของชนิด
สัตวน้ําท องถิ่นลดลง ทําลายระบบนิเวศ (habitat disturbance) จนเสื่อมโทรม เชน การ
ทําลายพื้นที่แหลงวางไขของปลากดเกราะหรือปลาซัคเกอร ที่มีพฤติกรรมการขุดโพรงในช วงฤดู
วางไขทาํ ใหสภาพตลิ่งและชายฝงของแหลงน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือการกัดกินทําลายพืชน้ําของ
หอยเชอรี่ จนเกิดการเปลี่ยนสังคมพืช ทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุลดลงได
1.2 สัตวน้ําต างถิ่นที่เปนผูลา (predator) สงผลตอประชากร และชนิดพันธุเดิมใน
แหลงน้ํา ทําใหจํานวนชนิดเปลี่ยนแปลงไปและก อใหเกิดผลเสียต อสมดุลของระบบนิเวศได ใน
ภายหลัง เชน ปลาชอนอเมซอนหรืออะราไพมา ปลาดุกแอฟริกัน และปลาหมอบัตเตอร เปนตน
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1.3 สัตวน้ําตางถิ่นที่อาจทําลายหรือทําใหแหลงอาศัยเสื่อมโทรม เชน หอยเชอรี่ ที่
ชอบกินขาวในชวงตนกลาทําใหเกิดความเสียหาย และเมื่อใชสาร Endosulfan ในการกําจัดจะทํา
ใหเกิดสารตกคาง มีผลทําใหกบและเขียดในน้ําลดนอยลง
1.4 สัต วน้ํ าต างถิ่ นที่ อาจเป นตัวแพร ก ระจายเชื้อ โรคและปรสิ ต (disease and
parasite carrier) ชนิดใหม ๆ ที่ติดมากับสัตวน้ําตางถิ่นเหลานั้น โดยทั่วไปสัตวน้ําตางถิ่นหลาย
ชนิดมีความทนทานต อโรค และมี ลักษณะเปน พาหะนํ าโรคหรือปรสิตเดิ มอยู แล ว แต สัตวน้ํ า
พื้นเมืองไมมีภูมิตา นทานตอโรคดังกลาว เมื่อเขามาอยูในแหลงน้ําอาจทําใหมีการแพรระบาดของ
โรคไดโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว เชน ปลาจีนที่เปนพาหะของปรสิต หนอนสมอ และราปุยฝ าย
หอยเชอรี่ เ ป น พาหะของพยาธิ ม าสู ค นได สั ต ว ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกเป น พาหะโรคเชื้ อ รา
(Chytridiomycosis) และกุง Crayfish เปนพาหะของโรค Crayfish plague เปนตน
1.5 สัตวน้ําตางถิ่นที่อาจกอใหเกิดการเสื่อมทางพันธุกรรม (genetic pollution,
genetic erosion) เนื่องจากสัตวน้ําตางถิ่นบางชนิดมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ใกล เคียงกับชนิด
พื้นเมือง จึงอาจมีการผสมขามพันธุใหเกิดลูกผสม ทําใหลูกที่เกิดมามีอัตรารอดต่ําลง หรือเปนหมัน
ในรุนตอไปได ทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมเดิมเสื่อมลงไป เช น ในทะเลสาบ Biva ของ
ประเทศญี่ปนุ มีการปลอยปลาตางถิ่นลงไปจนทําใหเกิดลูกผสมกับชนิดพันธุปลาที่เปนปลาถิ่นเดียว
(endemic) จนทําใหพันธุป ลาชนิดเดิมไดสูญพันธุไป หรือปลาดุกแอฟริกันที่สามารถผสมขามพันธุ
กับปลาดุกอุยที่เปนพันธุพ ื้นเมือง อาจทําใหเกิดการปนเปอ นพันธุกรรมในปลาดุกอุยได
1.6 สัตวน้ําตางถิ่นที่อาจแทนที่ มักเกิดขึ้นในกรณีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง เมื่อสัตวน้ํา
ตางถิ่นถูกนําเขามาเพาะเลี้ยงเพื่อทดแทนชนิดพันธุพื้นเมือง อาจเปนดวยสาเหตุที่สามารถใหผลผลิต
มากกวา แมใหผลดีในแงการเพิ่มผลผลิตและรายไดแกเกษตรกร แตพันธุพื้นเมืองที่ถูกทดแทนจะ
ไดรับความสนใจนอยลง และอาจสงผลใหมีปริมาณลดนอยลงไปจนอาจสูญพันธุได เชน ปลาดุกดาน
และปลาดุกอุยที่ถูกทดแทนด วยปลาดุกแอฟริกันและปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย (ปลาดุกอุยเทศ) หรือ
กุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงทดแทนกุงกุลาดํา เปนตน
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ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น
1. ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานอยางรายแรงของโลก
บัญชีรายการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานอยางรายแรงของโลก 100 ชนิด (100 of the
world’s worst invasive alien species) ที่จัดทํา โดยสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ
(International Union of Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World
Conservative Union: IUCN) โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1
ผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีตอความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบตอความเปนอยู
มนุษย และประเด็นที่ 2 ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติโดยรอบ
หลังจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเขามารุกรานแลว พบวามีชนิดพันธุทถี่ ูกคัดเลือกจากชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกรานแลวทั่วโลกในชนิดที่มีผลกระทบรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร และ
มนุษย ซึ่งผลการจัดอันดับพบวาประกอบดวยพืช 36 ชนิด สัตว 56 ชนิด และจุลินทรีย 8 ชนิด
(Global Invasive Species Database, 2020) แตเมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของสัตวน้ําตางถิ่น
ที่รุกรานจาก 100 อันดับนี้พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 21 ชนิด ประกอบดวย ปลา 8 ชนิด สัตวไมมี
กระดูกสันหลัง 9 ชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 3 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด (ตารางที่ 1)
2. ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
การนําเขาสัตวน้ําตา งถิ่น ในประเทศไทยนั้น มีวัต ถุประสงคห ลักเพื่อเลี้ยงเปน สัต ว
สวยงามและเลี้ยงเพื่อเปนอาหารบริโภค ในแตล ะปคนไทยมีการบริโภคปลาประมาณ 28.8
กิโลกรัมตอคน โดยเปนปลาตางถิ่นมากถึงรอยละ 41.6 ของปริมาณปลาที่บริโภคทั้งหมด และ
เมื่อพิจ ารณาถึงสถิติ การนําเขาสัตวน้ําตางถิ่นมีชีวิตในประเทศไทยพบวา ในป 2562 มีการ
นํา เขา สัตวน้ํา ตางถิ่นในปริมาณ 38,934,499.29 กิโลกรัม (38,934.499 ตัน) สวนใหญเปน
กลุมปลาสวยงามมีจํานวนมากถึง 595 ชนิด ไดแก ปลานีออน ปลาคารดินัล กลุมปลาหมอสี
ปลาหมูอินโด ปลาเสือตอ และปลาคารพ เปนตน และกลุมสัตวน้ําสวยงามอื่น ๆ อีกจํานวน
25 ชนิด นอกจากนี้ ยังพบสัตวน้ําตางถิ่นที่นําเขามาเพื่อเปนอาหารจํานวนทั้งสิ้น 81 ชนิด โดย
สวนใหญเปนกลุมกุงและปู จํานวน 29 ชนิด รองลงมา ไดแก กลุมปลา และกลุมสัตวน้ําอื่น ๆ
จํานวน 28 และ 17 ชนิด ตามลําดับ (Vidthayanon, 2016) (ตารางที่ 2)
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ปลากะพงปากกวาง
Largemouth black bass
ปลาเทราทสายรุง
Rainbow trout
ปลาเทราทสีน้ําตาล
Brown trout
ปลาหมอเทศ
Mozambique tilapia,
Three spotted tilapia

5

8

7

6

4

3

ปลาไน
Carp, Common carp
ปลากินยุง
Western mosquito fish
ปลากะพงแมน้ําไนล
Nile Perch

2

ที่
ชื่อไทย/ชื่อสามัญ
กลุมปลา 8 ชนิด
1 ปลาดุกดาน
Walking catfish

Oreochromis mossambicus

Salmo trutta

Oncorhynchus mykiss

Micropterus salmoides

Lates niloticus

Gambusia affinis

Cyprinus carpio

Clarias batrachus

ชื่อวิทยาศาสตร

ทวีปแอฟริกา

ทวีปยุโรปและเอเชีย

สหรัฐอเมริกา

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปแอฟริกา

สหรัฐอเมริกา

จีน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ถิ่นกําเนิด
ถูกนําเขามาเพาะเลี้ยงในหลายประเทศ เพราะทนตอสภาพแวดลอม อยูรอดได
โดยไมกินอาหารเปนเดือน เปนสาเหตุการลดลงของผลผลิตสัตวน้ําในบอเลี้ยง
เนื่องจากกินอาหารไดทุกประเภท ซากพืช ซากสัตว แมลงน้ํา ลูกออด และปลา
มีการเพาะเลี้ยงมากกวา 2,500 ป เพื่อเลี้ยงสวยงามและบริโภค กินอาหาร
ดวยการกวนตะกอนและถอนรากพืชน้ํา ทําลายแหลงอาศัยของปลาพื้นเมือง
ถูกนําเขาในหลายประเทศเพื่อนํามาใชกําจัดลูกน้ําของยุง แตประสิทธิภาพ
การกําจัดไมแตกตางจากสัตวน้ําพื้นเมืองกินไขปลาพื้นเมืองและสัตวน้ําอื่น
เปนปลาน้ําจืดขนาดใหญที่มีขนาดใหญถึง 200 กิโลกรัม ความยาวถึง
2 เมตร กินสัตวน้ําอื่นเปนอาหาร เปนสาเหตุของการสูญพันธุของสัตว
น้ําพื้นเมือง 200 ชนิดในทะเลสาบวิคตอเรีย
มีการนําเขามาในหลายประเทศเพื่อการกีฬาและเปนอาหาร
กินสัตวน้ําหลายประเภท เชน ปลา กุง ปู สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
มี ก ารนํ า เข า มาในหลายประเทศเพื่ อ การกี ฬ าและเป น อาหาร
ผลกระทบตอสัตวน้ําพื้นเมืองในเรื่องกินสัตวน้ําอื่นและแกงแยงอาหาร
มีการนําเขามาในหลายประเทศเพื่อการกีฬาและเปนอาหาร
ผลกระทบตอสัตวน้ําพื้นเมืองในเรื่องกินสัตวน้ําอื่นและแกงแยงอาหาร
เพาะเลี้ยงในหลายประเทศพบหลุดรอดออกจากฟารม สงผลกระทบ
ตอสั ตว น้ําพื้ นเมืองเนื่ องจากเป นปลากิ นอาหารไดทุกประเภทตั้ งแต
สาหรายจนถึงแมลง

ผลกระทบ

ตารางที่ 1 ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น 21 ชนิด จากบัญชีรายการชนิดที่รุกรานอยางรายแรง 100 อันดับของโลก

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย

7

หอยกะพงเมดิเตอรเรเนียน
Blue mussel,
Mediterranean mussel
หอยเชอรี่
Apple snail

11

ปูขนจีน
Chinese mitten crab

15

14

หอยขวานจีน
Asian clam
ปูเขียวยุโรป
European green crab

13

12

หอยกะพงมาลาย
Zebra mussel

10

ที่
ชื่อไทย/ชื่อสามัญ
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 9 ชนิด
9 หวีวุน
Comb jelly, Sea comb

Eriocheir sinensis

Carcinus maenas

Potamocorbula amurensis

Pomacea canaliculata

Mytilus galloprovincialis

Dreissena polymorpha

Mnemiopsis ledyi

ชื่อวิทยาศาสตร
เปนผูลากินแพลงกตอนสัตว และไขปลาผิวน้ํา

ผลกระทบ

เปนหอยสองฝาเกาะติดพื้นแข็งจํานวนมากที่รุกรานในระบบนิเวศน้ําจืด
ทั่วโลก เติ บโตเร็วจึ งเพิ่มจํ านวนไดเร็วเมื่อหลุ ดรอดลงในแหลงน้ําใหม
โดยมีอัตราการเพิ่มจํานวนเปน 10 เทาของสัตวพื้นเมืองที่อยูทองน้ํา
ชายฝงทะเลเมดิเตอร
เปนหอยที่แพรกระจายเปนที่รูจักทั่วโลก ถูกนําเขามาในเขตอบอุนโดย
เรเนียน ทะเลดํา และ
มากับน้ําอับเฉาที่ติดกับเรือ พบแพรกระจายบริเวณทาเรือขนาดใหญ
ทะเลอะเดรียติก
ซึ่งสงผลกระทบตอระบบนิเวศหอยพื้นเมืองในบริเวณนั้น
อเมริกาใต
กินพืชน้ํา พืชที่ขึ้นตามน้ําขังเปนอาหาร เชน บัว แหว เผือก และขาว
พบรุกรานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตในนาขาว และแถบฮาวาย
(เผือก) แยงถิ่นอาศัยและอาหารของหอยพื้นเมือง
จีน ญี่ปุน และ เกาหลี กินอาหารโดยการกรอง มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุนถึงเขตหนาว
แพรระบาดและสงผลกระทบในอาวซานฟรานซิสโกและแคลิฟอรเนีย
ยุโรปและแอฟริกาเหนือ ถู ก นํ า เข า ไปในแถบอเมริ ก าเหนื อ ออสเตรเลี ย อเมริ ก าใต แ ละ
แอฟริกาใต เปนสาเหตุของการลดลงของปูและหอยสองฝาพื้นเมือง
ซึ่งตองมีการจัดการอยางเรงดวน
เอเชีย
รุ กรานในแถบยุ โรปและอเมริ กาเหนื อ เป นสาเหตุ ของการลดลงของ
สัตวน้ําพื้นเมือง และการทรุดของตลิ่งเนื่องจากชอบขุดรู นอกจากนี้ยัง
สร างความเสี ยหายให กั บการเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํา และการประมงกว า
พันลานดอลลารตอปเนื่องจากการทําลายเครื่องมือเพื่อเขาไปกินสัตวน้ํา

ชายฝงมหาสมุทร
แอตแลนติกของทวีป
อเมริกาเหนือและใต
ทะเลดํา และทะเลสาบ
แคสเปยน

ถิ่นกําเนิด
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คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย

ชื่อไทย/ชื่อสามัญ
ดาวทะเลแปซิฟกเหนือ
Northern Pacific seastar

คางคกยักษ
Bufo toad

20

สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด
21 เตาญี่ปุน
The red-eared slider

กบบลูฟร็อก
Bullfrog

19

ไรน้ําหนาม
Fishhook waterflea
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 3 ชนิด
18 ปาดแคริบเบียน
Caribbean tree frog

17

ที่
16

Trachemys scripta elegans

Rhinella marina

Lithobates catesbeianus

สหรัฐอเมริกา

อเมริกากลางและ
อเมริกาใต

อเมริกาเหนือ

เปอโตริโก

Eleutherodactylus coqui

Cercopagis pengoi

ถิ่นกําเนิด
นานน้ําแถบแปซิฟกเหนือ
ญี่ปุน เกาหลี รัสเซีย และ
ตอนเหนือของจีน
ตะวันออกเฉียงใตของ
ยุโรป

ชื่อวิทยาศาสตร
Asterias amurensis

นําเขามาเลี้ยงเปนสัตวสวยงามในหลายประเทศ สามารถปรับตัวตั้ง
ประชากรไดดีในหลายระบบนิเวศ จึงแกงแยงอาหารและที่อยูอาศัย
สัตวพื้นเมือง

สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดีพบรุกรานในฮาวาย อาจทําให
เกิดความเสี่ยงตอแมลงและแมงมุมพื้นเมือง และแขงขันดานอาหารกับ
นกพื้นเมือง
แพรกระจายไปมากกวา 40 ประเทศ 4 ทวีป เพื่อนําไปเปน
สัตวเศรษฐกิจดานอาหาร หลุดรอดจากฟารม และนําโรคเชื้อรามาสู
กบพื้นเมือง รวมถึงเปนผูลาและแกงแยงอาหารกับสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
และปลาพื้นเมือง
นําเขามาเพื่อกําจัดแมลงในการปลูกออย กินสัตวบก แยงอาหารและ
แหลงวางไขสัตวน้ําพื้นเมือง เปนสัตวมีพิษซึ่งพิษเปนอันตรายตอแมว
สุนัข และมนุษย

ผลกระทบ
พบรุกรานในแถบตอนใตของออสเตรเลียจนถึงซิดนียมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายของสัตวน้ําพื้นเมืองเนื่องจากเปน
ผูลาและมีการแพรกระจายเปนวงกวาง
พบรุกรานในยุโรปตะวันออก และอเมริกาเหนือ กินแพลงกตอนพืช
แพลงกตอนสัตวและลูกปลาวัยออน รวมถึงอุดตันเครื่องมือประมง

ตารางที่ 2 จํานวนชนิดและปริมาณสัตวน้ําตางถิ่นมีชีวิตที่นําเขามาในประเทศไทย ในป 2562
ตามวัตถุประสงคของการนําเขา (กองควบคุมการคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต,
2562)
วัตถุประสงค
การนําเขา
เลี้ยงสวยงาม

ประเภท
กุง ปู
ปลา
หมึก หอย
สัตวน้ําอื่น
กบ และแอกโซลอท
แมวน้ําขนปุยอเมริกาใต
รวม

เลี้ยงเพื่อ
บริโภค

กุง ปู
ปลา
หมึก หอย
สัตวน้ําอื่น
กบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนชนิด
น้ําจืด ทะเล รวม

น้ําจืด

ปริมาณ (กิโลกรัม)
ทะเล
3,087.00

รวม

2

6

8

2,001.30

5,088.30

308
1
5
-

287
11
1

595
11
5
1
620

3,754,095.00
500.00
47.00
3,756,643.30

4

25

29

3,894.30 4,248,806.48 4,252,700.78

11
1

17
7
16
-

28
7
16
1
81
701

4,086,317.70 7,422,638.20 11,508,955.90
327,462.50 18,640,987.06 18,968,449.56
- 264,637.75 264,637.75
44,079.00
44,079.00
4,461,753.50 30,577,069.49 35,038,822.99
38,934,499.29

129,298.00 3,883,393.00
500.00
6,640.00
6,640.00
47.00
8.00
8.00
139,033.00 3,895,676.30

2.1 ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย
จากสถานการณการรุกรานของชนิดพันธุ ตางถิ่น ซึ่งรวมถึงสัตวน้ําตางถิ่นที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยนั้น จึงไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง
มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
จัดกลุ มทะเบี ยนชนิ ดพั นธุ ต างถิ่นที่ ควรป องกั น ควบคุ ม และกําจั ดของประเทศไทย จํ านวน
4 รายการ (ตารางที่ 3) และทําการปรับแกไขตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 ในสวนมาตรการบริหารจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่มีอยูเดิม เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และปรับแกไขรายชื่อของ
ชนิดพันธุตางถิ่นตามทะเบียนรายการ เพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเพิ่ม
กลุมของชนิดพันธุตางถิ่นที่มีการสงเสริมใหใชประโยชนทางเศรษฐกิจแตตองมีมาตรการปองกัน
ที่รัด กุม เพื่อ ไม ใหเ กิดการแพร กระจายเขา ไปในพื้ นที่อ นุรัก ษแ ละแหลง น้ําธรรมชาติ โดยมี
คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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หลักเกณฑในการพิจารณาการจัดกลุมทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม กําจัดของ
ประเทศไทยทั้ง 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ชนิด พั นธุ ต างถิ่ น ที่รุ ก รานแลว หมายถึง ชนิ ดพั นธุ ต างถิ่ นที่เข ามาใน
ประเทศไทยแลว สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร กระจายได ในธรรมชาติ เป นชนิดพันธุเดนใน
สิ่งแวดลอมใหม (dominant species) และเปนชนิดพันธุที่อาจทําใหชนิดพันธุทองถิ่น หรือชนิดพันธุ
พื้นเมืองสูญพันธุ รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ กอใหเกิดความสูญเสีย
ทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของมนุษย เชน ปลาหมอมายัน ปลาหมอคางดํา เปนตน
รายการที่ 2 ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีแนวโนมรุกราน หมายถึง 1) ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่มี
หลักฐานวามีการรุกรานในถิ่นอื่นกอนเขามาในประเทศไทยแล ว สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการ
แพรกระจายไดในธรรมชาติ จากการสํารวจและเฝ าสังเกตพบว าอาจแพรระบาดหากมีป จจัย
เกื้อหนุนหรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และ 2) ชนิดพันธุตางถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได แลว เชน ปลากะพงนกยูง
ปลาหมอบัตเตอร เปนตน
รายการที่ 3 ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีประวัติวารุกรานแลวในประเทศอื่น แตยังไม รุกราน
ในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่เข ามาในประเทศไทยแล ว และมีหลักฐานว ามีการ
รุกรานในประเทศอื่นแลว
รายการที่ 4 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่ยังไมเขามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่มีขอมูลหรือหลักฐานวาเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ไดแก ชนิดพันธุตางถิ่น
ตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุต างถิ่นที่ รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่ห ามนําเข าตาม
กฎหมาย และชนิดพันธุุที่มีขอมููลจากผลการศึกษาวิจัยวาเปนชนิดพันธุุตา งถิ่นรุุกรานในพื้นที่อื่น ๆ
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2

1

ทะเบียน
รายการ

Mytilopsis sallei (Recluz, 1849)
Pomacea canaliculate (Lamarck, 1819)
Pomacea gigas Perry, 1810
Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)
Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855)
Gambusia affinis (S.F. Baird & Girard, 1853)
Sarotherodon melanotheron (Rüppell, 1852)
Heterotilapia buttikoferi
Clarias gariepinus
Oreochromis niloticus

Oreochromis mossambicus
Colossoma macropomum
Piaractus branchypomum
Trachemys scripta elegans
Tetilla japonica
Esteinascidia thurstoni
Leucothoe spinicarpa

ปลาหมอเทศ
ปลาเปคูดํา
ปลาเปคูแดง
เตาแกมแดง
ฟองน้ําลูกกอลฟ
เพรียงหัวหอม
แอมฟพอด

ชื่อวิทยาศาสตร

หอยแมลงภูเทียม
หอยเชอรี่
หอยเชอรี่ยักษ
ปลากดเกราะ, ปลาซัคเกอร
ปลากดเกราะ, ปลาซัคเกอร
ปลาหางนกยูง
ปลาหมอคางดํา
ปลาหมอบัตเตอร
ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกแอฟริกัน
ปลานิล

ชนิด

X
X
X
X
X
X
X

ผลกระทบตอ
สัตวน้ําพื้นเมือง
และระบบนิเวศ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ

ผลกระทบตอ
สุขภาพสุขอนามัย

สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ

สัตวน้ําสวยงามและใชบริโภค
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ

สัตวน้ําสวยงามและใชบริโภค
สัตวน้ําสวยงามและใชบริโภค
สัตวน้ําสวยงามและกําจัดลูกยุง

คุณคาการใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

ตารางที่ 3 ทะเบียนชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
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3

2

ทะเบียน
รายการ

หอยนักลาสีสม
กุงเครยฟชออสเตรเลีย
กุงเครยฟชอเมริกัน
กุงขาว
ปลาชอนอเมซอน
ปลาหมอสี
ปลาหมอมายัน
ปลาหมอสีลูกผสม
ปลาชอนอเมซอน
ปลากดอเมริกัน
ปลาเทราสสายรุง
ปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูงไตหวัน ปลามอลลี่
ปลาหางนกยูง ปลาเซลฟน
กบบลูฟรอก
ปูขนจีน
หอยนักลาสีชมพู
ปลาปรันยา
ปลาปรันยา

ชนิด

Gulella bicolor
Cherax quadricarinatus
Procambarus clarkii
Litopenaeus vannamei
Arapaima gigas
Cichla spp.
Mayaheros urophthalmus
Crossbreed cichlid
Arapaima gigas
Ictalurus punctatu
Oncorhynchus mykiss
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops
Poecilia velifera
Lithobates catesbeianus
Eriocheir sinensis
Euglandina rosea
Pygocentrus spp.
Serrasalmus spp.

ชื่อวิทยาศาสตร

ผลกระทบตอ
สัตวน้ําพื้นเมือง
และระบบนิเวศ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ

ผลกระทบตอ
สุขภาพสุขอนามัย

สัตวน้ําสวยงามและสัตวเศรษฐกิจ
สัตวน้ําสวยงามและสัตวเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําสวยงาม
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ

คุณคาการใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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American alligator
จระเขไคแมน
จระเขแมน้ําไนล
จระเขนิวกินี
จระเขคิวบา
จระเขลูกผสม

ปูเขียวยุโรป
ไรน้ําหนาม
หอยขวานจีน
หอยกะพงมาลาย
หอยกะพงเมดิเตอรเรเนียน
ดาวทะเลแปซิฟกเหนือ
ปลากะพงแมน้ําไนล
ปลากะพงปากกวาง
round goby
ปลาเทราทสีน้ําตาล
คางคกยักษ
ปาดแคริบเบียน

4

ชนิด

3

ทะเบียน
รายการ

Carcinus maenas
Cercopagis pengoi
Cordicula amurensis
Cordicula amurensis
Mytilus galloprovincialis
Asterias amurensis
Lates niloticus
Micropterus salmoides
Neogodius melanostomus
Salmo trutta
Bufo marinu
Eleutherodactylus coqui

Alligator mississippiensis
Caiman crocodilus
Crocodylus niloticus
Crocodylus novaeguineae
Crocodylus rhombifer
C. rhombifer x C. siamensis

ชื่อวิทยาศาสตร

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ผลกระทบตอ
สัตวน้ําพื้นเมือง
และระบบนิเวศ
X
X
X
X
X
X

X

X
X

ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ

ผลกระทบตอ
สุขภาพสุขอนามัย
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ

คุณคาการใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

2.2 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย
จากอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ภายใตมาตรา 8 (h) ที่กําหนด
ไววา “ใหประเทศภาคีสมาชิก ดําเนินการปองกันการนําเขา ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่
คุ กคามระบบนิ เวศ ถิ่ นที่ อยู อาศั ย หรื อชนิ ดพั นธุ อื่ น” และเป า หมายไอจิ ที่ 9 ซึ่ ง กํ าหนดว า
“ภายในป พ.ศ. 2563 ตองจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ ตางถิ่นที่รุกราน
และเส นทางแพร กระจาย ควบคุ ม หรื อกํ าจั ดชนิ ดพั นธุ ที่ มี ลําดั บความสํ าคั ญสู ง และดําเนิ น
มาตรการเพื่อจัดการเสนทางแพรกระจายเพื่อป องกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานรุกราน” โดย
ประเทศไทยไดดําเนินงานสอดคลองกับนานาประเทศภาคีสมาชิก โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมในฐานะหน วยประสานงานกลางแห งชาติ ได ดํ าเนิ นการ
รวบรวม และวิเคราะห ขอมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู ทั้งในและตางประเทศ เพื่อประมวลผล
และจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุ ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย โดยไดให
คําจํากัดความของ “ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่มี ลําดับความสําคัญสูง” หมายถึง “ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่
รุกรานที่มีลําดับความสําคัญตามเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงที่ตองมีการจัดการอยางเรงดวน” ซึ่งไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุดั้งเดิมและระบบ
นิเวศในประเทศไทยอย างรุนแรงแล วนั้น สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (2561) จึงไดจัดทําเกณฑ เพื่อจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ดวยการพิจารณาจากการรวบรวมขอมูลทางชีววิทยา และขอมูลการแพรระบาด
ในระบบนิ เวศ จัดทํ าเปนข อมู ล เบื้ องต น โดยมี ผูเชี่ ยวชาญด านต าง ๆ ที่เกี่ ยวข อง ได กํ าหนด
หลักเกณฑและระดับการใหคะแนนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการจําแนก รวมถึงระบุชวงคะแนน
ตามการจัดลําดับความสําคัญ (ตารางที่ 4 และ 5)
จากหลักเกณฑและระดับการใหคะแนนเพื่อนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ
ตางถิ่นนั้น ผลการคัดเลือกชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยจาก
การใชเกณฑดังกล าว พบวาสามารถคัดเลือกชนิดพันธุ สัตวน้ําตางถิ่นที่มีลํ าดับความสําคัญใน
ลําดับที่ 1 (ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานแลวและมีลําดับความสําคัญสูง โดยไดสงผลกระทบตอ
ชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทยอยางรุนแรงแลวตองใชแนวทางการควบคุมหรือ
กําจัดอยางเรงดวน) ไดจํานวน 8 ชนิด ซึ่งไดมีการรวบรวมเสนทางการแพรระบาดเพื่อใชจัดทํา
แผนหรือแนวทางในการควบคุมและกําจัดอยางเรงดวน โดยผลการดําเนินการในชนิดพันธุสัตวน้ํา
ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงทั้ง 8 ชนิดนี้ สามารถจัดทําแผนหรือแนวทางในการจัดการไดแลว
จํานวน 7 ชนิด (ตารางที่ 6) และยังพบวามีชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญในลําดับ
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ที่ 2 (ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่เริ่มพบมีแนวโนมการรุกรานและมีลําดับความสําคัญ ปานกลาง
โดยไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทยในระดับที่สังเกตไดแลว
และควรใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัดทันที) จํานวน 7 ชนิดดวย (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 4 หลักเกณฑและระดับการใหคะแนน เพื่อจําแนกชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง
ลําดับ
เกณฑ
1*
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
2*
ความสามารถในการแพรระบาดของชนิดพันธุ
3*
ความสามารถในการแขงขันกับชนิดพันธุพื้นเมือง
4*
ความรุนแรงของการกอผลกระทบในทางลบตอระบบนิเวศดั้งเดิม
5*
การแพรระบาดแผปกคลุมพื้นที่และระบบนิเวศ
6*
ระดับความยากในการจัดการ
7**
คุณคาการใชประโยชนจากชนิดพันธุต างถิ่น
หมายเหตุ:
* หมายถึง ผลกระทบในทางลบ แบงเปนระดับคะแนน 4 ระดับ ไดแก -3 ถึง 0
** หมายถึง ผลในทางบวก แบงเปนระดับคะแนน 4 ระดับ ไดแก 0 ถึง +3

ตารางที่ 5 ชวงคะแนนตามการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุตางถิ่น
ลําดับความสําคัญ
ลําดับความสําคัญที่ 1*
ลําดับความสําคัญที่ 2**
ลําดับความสําคัญที่ 3***
ลําดับความสําคัญที่ 4****
หมายเหตุ:
*
หมายถึง

**

หมายถึง

***

หมายถึง

****

หมายถึง

เกณฑ
ชวงคะแนน -16 ถึง -18
ชวงคะแนน -11 ถึง -15
ชวงคะแนน 0 ถึง -10
ชวงคะแนน +1 ถึง +3
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลวและมีลําดับความสําคัญสูง ไดสงผลกระทบตอชนิด
พันธุ พื้นเมื องและระบบนิเวศในประเทศไทยอยางรุ นแรงแลวตองใช แนวทางการ
ควบคุมหรือกําจัดอยางเรงดวน
ชนิดพันธุตางถิ่นที่เริ่มพบมีแนวโนมการรุกรานและมีลําดับความสําคัญปานกลาง
ไดสงผลกระทบตอชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเวศในประเทศไทยระดับ ที่
สังเกตไดแลว และควรใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัดทันที
ชนิดพันธุตางถิ่นที่ยังไมรุกรานและมีลําดับความสําคัญต่ําถึงต่ํามาก ยังไมพบวา
ส ง ผลกระทบทางลบต อชนิ ดพั นธุ พื้ นเมื องและระบบนิ เ วศในประเทศไทย
ชัดเจน แตตองคอยเฝาระวังติดตามการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิด
ชนิ ดพั นธุ ตา งถิ่ น ไม รุก รานและไม พ บว า ส ง ผลกระทบทางลบต อชนิ ดพั น ธุ
พื้นเมืองและตอระบบนิเวศในประเทศไทย และสงผลกระทบดานบวก มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ
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ปลากดเกราะ หรือปลาซัคเกอร
Pterygoplichthys pardalis

ปลากดเกราะ หรือปลาซัคเกอร
Hypostomus plecostomus

หอยเชอรี่ยักษ Pomacea maculata

หอยเชอรี่ Pomacea canaliculata

ชนิด

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม และ
ผูประกอบการฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม และ
ผูประกอบการฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

อเมริกาใต

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
และผูประกอบการ
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การเขาสูประเทศไทย
ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
และผูประกอบการ
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

อเมริกาใต

อารเจนตินา
อุรุกวัย ถึงบราซิล

ถิ่นกําเนิด
อารเจนตินา และ
อุรุกวัย

หลุดรอดจาก
การเลี้ยงและ
การปลอยทําบุญ
ตามความเชื่อ

พบไดทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยทั้งในพื้นที่
แหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
และในพื้นที่อนุรักษ

หลุดรอดจาก
พบไดทั่วทุกภาคของ
การเลี้ยงโดยไมตั้งใจ ประเทศไทยทั้งในพื้นที่
แหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
และในพื้นที่อนุรักษ
หลุดรอดจาก
พบไดทั่วทุกภาคของ
การเลี้ยงและ
ประเทศไทยทั้งในพื้นที่
การปลอยทําบุญ
แหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
ตามความเชื่อ
และในพื้นที่อนุรักษ

การหลุดรอด
พื้นที่พบการแพรระบาด
หลุดรอดจาก
พบไดทั่วทุกภาคของ
การเลี้ยงโดยไมตั้งใจ ประเทศไทยทั้งในพื้นที่
แหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
และในพื้นที่อนุรักษ

มีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศแลว
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่

มีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศแลว
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่
มีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศแลว
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่

สถานการณปจจุบัน
มีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศแลว
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่

ตารางที่ 6 รายชื่อชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยและเสนทางการแพรระบาด

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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Trachemys scripta elegans

เตาแกมแดง หรือเตาญี่ปุน

ปลาหมอคางดํา
Sarotherodon melanotheron

ปลาหมอมายัน
Mayaheros urophthalmus

ปลากดเกราะ หรือปลาซัคเกอร
ในสกุล Pterygoplichthys sp.

ชนิด

นําเขาเพื่อ
การปรับปรุงพันธุ

ทวีปแอฟริกา
ประเทศมอริเตเนีย
ถึงแคเมอรูน

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม และ
ผูประกอบการฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

อเมริกากลาง
เม็กซิโกถึง
นิการากัว

ทวีปอเมริกาเหนือ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การเขาสูประเทศไทย
ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม และ
ผูประกอบการฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ถิ่นกําเนิด
อเมริกาใต

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง
การปลอยลง
แหลงน้ํา

หลุดรอดจาก
การปลอยลง
แหลงน้ํา

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง

การหลุดรอด
หลุดรอดจาก
การเลี้ยงและ
การปลอยทําบุญ
ตามความเชื่อ

พบในแหลงน้ําธรรมชาติ
ทั่วไป ในพื้นที่อนุรักษ
และเขตอภัยทาน

แพรระบาดบางพื้นที่
ไดแก เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ จังหวัด
สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
บริเวณพื้นที่ชายฝง
บริเวณน้ํากรอยตอน้ําจืด
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร และสุราษฎรธานี

พื้นที่พบการแพรระบาด
พบไดทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยทั้งในพื้นที่
แหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
และในพื้นที่อนุรักษ

ยังไมมีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
การแพรระบาดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น

มีแผนการจัดการ
การแพรกระจายภายในประเทศ
แตยังไมประสบผลเทาที่ควร
การแพรระบาดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น
มีแผนการจัดการ
การแพรกระจายภายในประเทศ
แตยังไมประสบผลเทาที่ควร
การแพรระบาดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น

สถานการณปจจุบัน
มีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศแลว
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่
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ปลาชอนอเมซอน Arapaima gigas

ปลากะพงแมน้ําไนล Lates niloticus

ปลากะพงนกยูง หรือปลาพีคอกแบส
สกุล Cichla sp.

ปลาหมอบัตเตอร
Heterotilapia buttikoferi

ชนิด

ทวีปอเมริกาใต

ทวีปแอฟริกา

ทวีปอเมริกาใต

ถิ่นกําเนิด
ทวีปแอฟริกา

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม

ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม และกีฬา
ตกปลา

การเขาสูประเทศไทย
ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม

แหลงน้ําในจังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

บึงจํารุง จังหวัดระยอง
แหลงน้ําในจังหวัดแพร
นาน

พื้นที่พบการแพรกระจาย
เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ

หลุดรอดจากการเลี้ยง แหลงน้ําในจังหวัดลําปาง
และการปลอยลง
อุดรธานี และบึงกาฬ
แหลงน้ํา เนื่องจากไม
ตองการจะเลี้ยงตอ

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง
และการปลอยลง
แหลงน้ํา

การหลุดรอด
หลุดรอดจาก
การเลี้ยง
และการปลอยลง
แหลงน้ํา

ยังไมมีแผนการจัดการ
การแพรกระจายภายในประเทศ
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่

การแพรระบาดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการการแพรกระจาย
ภายในประเทศ
ยังไมมีแผนการจัดการ
การแพรกระจายภายในประเทศ
การแพรระบาดมีแนวโนมคงที่

สถานการณปจจุบัน
มีแผนการจัดการ
การแพรกระจายภายในประเทศ
แตยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร การแพรระบาดมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 7 ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีแนวโนมจะรุกราน ตองมีการเฝาระวัง และศึกษาแนวทางการจัดการเพิ่มเติม

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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เตาสแนปปง Chelydra serpentina

ปลาเทราตสายรุง
Oncorhynchus mykiss

ปลากระเบนโมโตโร
Potamotrygon motoro

ชนิด

ทวีปอเมริกาเหนือ
กลาง และใต

สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา

ถิ่นกําเนิด
ทวีปอเมริกาใต

ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม

ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา

การเขาสูประเทศไทย
ตลาดซื้อ-ขายสัตวเลี้ยง
สวยงาม

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง และการ
ลักลอบนําเขา

หลุดรอดจาก
การเลี้ยง

สถานการณปจจุบัน
ยังไมมีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศ พบการ
ผสมขามพันธุในฟารม
เพาะเลี้ยงจํานวนมาก

พื้นที่ชุมน้ําหนองบึง

ยังไมมีแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศ แตอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํา

แหลงน้ําบนดอยอินทนนท อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการ
การแพรกระจาย
ภายในประเทศ

การหลุดรอด
พื้นที่พบการแพรกระจาย
หลุดรอดจาก
แมน้ําแมกลองในจังหวัด
การเลี้ยง
สมุทรสงคราม
และการปลอยลง
แหลงน้ําเนื่องจากไม
ตองการจะเลี้ยงตอ

การรุกรานและผลกระทบของชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น
ในประเทศไทย
การรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นได รับการระบุ วา เป นการคุกคามที่ร ายแรงตอความ
หลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกเปนอันดับสองรองจากการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ใน
บางประเทศถือวาเปนการคุกคามที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะการรุกรานของสัตวน้ําตางถิ่นที่เกิดขึ้นใน
ระบบนิเวศแหลงน้ําทีม่ นุษยไมสามารถมองเห็นการเขามาของสัตวน้ําตางถิ่น หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําไดจนกวาจะมีการสํารวจและเก็บตัวอยาง ซึ่งในหลาย ๆ กรณีพบว าสัตวน้ํา
ตางถิ่นเหลานั้นไดรุกรานและกลายเปนสิ่งมีชีวิตเดนในแหลงน้ํานั้นไปแลว เมื่อระบบแหลงน้ํา
ธรรมชาติและระบบการผลิตถูกคุกคามจากสัตวน้ําตางถิ่นดวยการแพรระบาดเขาไป ในหลายกรณี
ไดทําใหระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เกิดการครอบครองพื้นที่โดยชนิดพันธุเดียว
และเกิดการสูญพันธุของชนิดพันธุพื้นเมือง สงผลใหเกิดปญหาสําคัญทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
สุขอนามัย และสังคมที่ตองเสียคาใชจายนับลานบาท สงผลเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนา โดยขั้นตอนการรุกรานของสัตวน้ําตางถิ่น (invasive process of alien
species) ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแบงขั้นตอนการรุกรานไดทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การนําเขา (introduction) ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อชนิดพันธุตางถิ่นถูกเคลื่อนยายจาก
ถิ่นที่อยูอาศัยเดิมไปสูถิ่นที่อยูอาศัยใหมโดยมีมนุษยเปนตัวกลาง อาจเปนการนําเขาเคลื่อนยาย
แบบตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ได และเมื่อชนิดพันธุตางถิ่นถูกนําเขามาแลว การที่ชนิดพันธุตางถิ่นจะ
กระจายออกไปสูธรรมชาตินั้นสามารถเกิดขึ้นได 2 กรณีคือ มนุษยตั้งใจปลอยชนิดพันธุตางถิ่น
เหลานั้นออกไปสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรงเพื่อหวังวาชนิดพันธุตางถิ่นชนิดนั้นจะสามารถตั้ ง
ประชากรลู กหลานได เอง หรื อ อาจเกิ ดจากชนิ ดพั น ธุ ต างถิ่ นที่ นํ า เข ามานั้ น หลุ ดรอดออกสู
ธรรมชาติเอง เชน เกิดน้ําทวมบอเลี้ยงปลาทําใหปลาบางสวนหลุดรอดลงไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ
2. การตั้งถิ่นฐาน (establishment) เมื่อชนิดพันธุตางถิ่นถูกปลอยหรือหลุดรอดอยูใน
ธรรมชาติแลว ชนิดพันธุเหลานั้นจะตองตั้งถิ่นฐานหรือสรางประชากรในแหลงที่อยูอาศัยนั้นใหไ ด
ทั้งนี้การปลอยหรือการหลุดรอดของชนิดพันธุตางถิ่นเมื่อเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้งก็ยิ่งเปนการเพิ่ม
โอกาสในการตั้งถิ่นฐานของประชากรได ดวย ซึ่งการตั้งถิ่นฐานในที่นี้หมายถึง การที่ชนิดพันธุ
ตางถิ่นสามารถเพิ่มจํานวนประชากรไดเองตามธรรมชาติในหลาย ๆ รุน และสามารถอยูรอดไดใน
สภาพแวดล อมใหม สํ าหรั บการยื นยั นการตั้ งถิ่ นฐานของสิ่ งมี ชี วิ ต ใดก็ ตามต องพิ จ ารณาถึ ง
ขอเท็จจริงที่วาในระบบนิเวศนั้นสามารถพบสิ่งมีชีวิต ชนิดนั้น ๆ ไดในหลาย ๆ รุน และหลาย ๆ
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ระยะ เชน ระยะไข ระยะลูกปลาวัยออน ระยะลูกปลา และระยะตัวเต็มวัย หรือพบขอพิสูจนของ
การเจริญพันธุไดอยางชัดเจน เชน มีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ เชน รังไขและไข
3. การแพรกระจาย (spread) สืบเนื่องจากการประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐานของ
ชนิดพันธุตางถิ่นในระบบนิเวศใหม เมื่อประชากรในระบบนิเวศนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนระบบนิเวศ
ไมสามารถรองรับได สิ่งมีชีวิตตางถิ่นจะเริ่มมีการแพรกระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่ยังมีศักยภาพในการ
รองรับได หรือการแพรกระจายอาจเกิดไดจากประชากรที่ตั้งถิ่นฐานไดแลว แมยังมีปริมาณไมมากแต
สามารถแพรกระจายเพื่อไปหาสภาวะแวดลอมใหมที่เหมาะสมกวาได ในธรรมชาติการแพรกระจายของ
สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นตามแนวเชื่อมตอของระบบนิเวศ หรืออาจแพรกระจายตามเสนทางที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติได เชน น้ําทวม น้ําหลาก หรือตามแหลงน้ําที่ไหลเชื่อมตอกั น ซึ่งลักษณะการแพรกระจาย
ของสั ตว น้ํ า ต างถิ่ นในแหล งน้ํ า เกิ ดขึ้ นได จ ากกรณี เหล านี้ ได แก การแพร กระจายเข าไปโดย
ความสามารถในการแพรระบาดของชนิดพันธุเองเมื่อมีโอกาส การชักนําเขาไปโดยบังเอิญจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติ และการนําพาโดยผูคนทั้งที่จงใจ
4. การกอ ผลกระทบ (impact) เมื่อชนิดพันธุตางถิ่นมีการแพรกระจายจนทําให
ประชากรมีมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ ผลกระทบซึ่งอาจเกิดไดจากการ
แกงแยงอาหาร ที่อยูอาศัย หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ตัวแปรหลักที่ ส รางผลกระทบคือ ความหนาแนน
สิ่งมีชีวิตมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้นหรือกลายเปนชนิดเดนในระบบนิเวศนั้น ความกดดันที่มีตอ
ระบบนิเวศยอมมีสูงขึ้นตามไปดวย ในปจจุบันการขยายตัวของการคาระหวางประเทศและการ
เดินทางคมนาคมที่ส ะดวกรวดเร็วขึ้นสงผลใหชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานสามารถสรางปญหาได
อีกทั้งสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเองที่เสื่อมโทรมลงอยางมาก ทั้งเรื่องของถิ่นที่อยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตถูกทําลาย การเกิดมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
ลว นเป น ป จ จั ย ที่ สง ผลให ช นิ ดพั น ธุสั ต ว น้ํา ต า งถิ่ น สามารถรุ ก รานเขา ไปในระบบนิ เ วศและ
กอใหเกิดปญหาไดงายและเร็วขึ้น ระบบนิเวศที่มักจะไดรับผลกระทบอยางมากจากการรุกราน
ของชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น นั้น มักเกิดขึ้นในระบบนิเวศแหลงน้ําจืด จําพวกพื้นที่ชุมน้ํา แมน้ํา
ลําคลอง เปนตน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีไดทั้งผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม และ
ผลกระทบที่เปนลูกโซทั้งในดานบวกและดานลบ ไดแก ผลกระทบตอระบบนิเวศ ผลกระทบตอ
ชนิดพันธุในทองถิ่น ผลกระทบตอความหลากหลายทางพันธุกรรม และผลกระทบทางสังคม
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การจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกราน
1. หลักการและแนวทางที่ใชในการจัดทําแผน
จากการประชุมของประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป ค.ศ. 2012 ไดมีการเผยแพรหลักปฏิบัติสําหรับเปนแนวทางในการปองกัน การควบคุม และ
การลดผลกระทบของชนิดพันธุตางถิ่นที่ สงผลคุกคามตอระบบนิเวศ แหลงที่อยูอาศัย หรือชนิด
พันธุพื้นเมือง ซึ่งเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติของประเทศ และหนวยงานตาง ๆ (Gherardi et
al, 2011) เพื่อใชแกไขปญหาชนิดพันธุตางถิ่น มีหลักการที่ควรดําเนินการ ดังนี้
1.1 การปองกัน (prevention) โดยการหามนําเขาและหามซื้อขายชนิดพันธุตางถิ่น
ทุกชนิดที่มีรายงานการแพรระบาดในตางประเทศ เพราะเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ แตถา
ชนิดพันธุตางถิ่นไดถูกนําเขามาแลว ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตองมีมาตรการในการควบคุมและ
กําจัดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.2 การค นพบชนิ ดพั นธุ ต างถิ่ นตั้ งแต เริ่ มต นและการกํ าจั ดอย างรวดเร็ ว (early
detection and rapid eradication) ใหผลที่มีประสิทธิภาพมาก
1.3 วิธีการควบคุมระยะยาวและการจํากัดขอบเขตการแพรกระจาย (long-term
control and containment)
1.4 การปลุกจิตสํานึก การใหการศึกษาและการเผยแพรขอมูล เกี่ยวกับปญหาของ
ชนิดพันธุตางถิ่น รวมถึงวิธีการในการแกไขปญหา
1.5 การสรางความเขมแข็งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสรางเครือขายความ
รวมมือในการจัดการปญหาชนิดพันธุตางถิ่น
1.6 การฟนฟูชนิดพันธุพื้นเมืองและระบบนิเ วศ ที่ถูกทําลายโดยชนิดพันธุตางถิ่น
นอกจากนี้ในการปองกันและการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานนั้น Global Invasive
Species Programme (GISP) ไดแนะนําวาขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ชนิดพันธุตางถิ่นควรคํานึงถึงเปาหมายและวัตถุประสงคเปนสําคัญ โดยเฉพาะควรพิจารณาการ
อนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศใหมีความเขมแข็ งเปนประเด็นหลัก ซึ่งตองมีการสํารวจ ศึกษา
เกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น เพื่อใชเป นขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ อีกทั้งตองมีผูมีสวนได
สวนเสี ยเข า มามีส วนรวมในทุกขั้ นตอนของการจัด การ รวมถึง มีการใชสื่อ ประชาสัม พัน ธ
ภาคสวนของกฎหมาย ระเบียบในการปองกัน และจัดการชนิดพันธุตางถิ่น เขามาใชในแผนการ
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จัดการดังกลาว ซึ่งแผนดังกลาวจะประกอบดวย 4 สวนสําคัญ ไดแก 1) การปองกัน 2) การ
ตรวจหาแตแรกเริ่ม 3) การกําจัด และ 4) การควบคุม (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ภาพรวมการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นตามคูมือของ GISP แถบดํา คือ ขั้นตอนสุดทาย
ของการจัดการ และสัญลักษณสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน คือ การพิจารณาตัดสินใจเลือก
แนวทางการจัดการที่แบงออกเปน 2 ทาง
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สําหรับหลักการและแนวทางที่ใชในการจัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
ในประเทศไทยโดยเฉพาะชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มี ลําดับความสําคัญสูง นั้น สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2561) ไดกําหนดใหใชหลักการและ
แนวทางจากเปาหมายของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 8 (h) ที่มี
เปาหมายในการริเริ่มการปองกัน การควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่มีความสามารถในการ
คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น และผนวกรวมกับเปาหมายไอจิที่ 9 ซึ่งไดกําหนด
หลักการและการปฏิบัติไวจํานวน 14 ขอ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8

หลั กการและแนวทางปฏิ บัติต ามมาตรา 8 (h) ของอนุสั ญญาวาด วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

หลักการ
1. หลักการระมัดระวังลวงหนา
(precautionary approach)
2. หลักการจัดการสามขั้นตอน
ตามลําดับ: การปองกัน การ
ตอบสนอง แกไขทันที และการ
บรรเทาความเสียหาย (threestaged hierarchy approach)
3. หลักการจัดการทั้งระบบนิเวศ ไม
เพียงแตชนิดพันธุ (ecosystem
approach)

4. หลักการใหเปนความรับผิดชอบ
ของรัฐ เพื่อการกระจายความ
รับผิดชอบรวมกัน (state
responsibility)
5. หลักการใหความรู ใหการศึกษา
และสรางความตระหนักของ
สาธารณะ (education and
public awareness)
6. หลักการใชมาตรการควบคุมที่
ชายแดนและการกักกัน (border
control and quarantine
measure)
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แนวทางปฏิบัติ
กรณีตองสงสัยวามีความเสี่ยงตอระบบนิเวศถิ่นที่อยู หรือชนิดพันธุพื้นเมือง
ตองหามการนําเขา เวนแตไดรับการพิสูจนวาไมเปนอันตราย
ใหลําดับความสําคัญกับมาตรการปองกัน ไดแก ความเสี่ยง เกณฑที่สําคัญ
และขอบเขตพื้นที่การจัดการ การคนหา การตอบสนองอยางรวดเร็ว
เพื่อไมใหเกิดการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ไดแก การกําจัด
ใหหมดสิ้น หรือใชการควบคุมที่จําเปน การบรรเทาความเสียหาย
ถาระบบนิเวศ หรือชนิดพันธุพื้นเมืองถูกคุกคาม
จัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานโดยพิจารณาสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนผูถือ
ผลประโยชนรวม และภาคสวนตาง ๆ โดยการผสมผสานการจัดการที่ดินน้ํา
และทรัพยากรชีวภาพที่จะไดรับผลกระทบ และนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและแผนกลยุทธอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2011-2020
เตรียมมาตรการตอบสนองจากฝายบริหารดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ภาคการเกษตร การแลกเปลี่ยน การขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาควิทยาศาสตร
และสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกราน
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถไดรับทราบขอมูลขาวสารความรู
ความเขาใจทีถ่ ูกตอง เกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ การขนสง และการทองเที่ยว เปนเสนทาง
การรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น รวมถึงสัตวเลี้ยงและโรค ตองมีการควบคุม
มาตรการการกักกัน ใหอยูในขอบเขตการควบคุม เพื่อยับยั้งการเขามาของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานและชนิดพันธุตางถิ่นที่อาจรุกราน
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หลักการ
7. หลักการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(information exchange)
8. หลักการใชความรวมมือ (ระหวาง
ประเทศ) รวมทั้งการสรางขีด
ความสามารถ (coorporation
and capacity building)
9. หลักการควบคุมการนําเขา
โดยเจตนาดวยการวิเคราะห
ความเสี่ยง (intentional
introduction with risk
analysis)
10. หลักการใชมาตรการจัดการ
เสนทางนําเขาโดยไมเจตนา
(unintentional introduction
with pathway management)
11. หลักการบรรเทาผลกระทบเมื่อ
เขามารุกรานแลว (mitigation
measures for invasion)
12. หลักการการกําจัดใหสิ้นซากเมื่อ
ทําใหเกิดความเสียหายแลว
(eradication)
13. หลักการจํากัดไวในสภาพควบคุม
หากไมสามารถกําจัดได
(containment)

14. หลักการควบคุม หากไมสามารถ
กําจัด หรือจํากัดไวในบริเวณ
หนึ่งได (control)

แนวทางปฏิบัติ
การควบคุมดูแลโดยใชกลไกการจัดการพื้นฐานเพื่อจัดการกับชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ตองมีขอมูลขาวสารดานอนุกรมวิธานที่ถูกตอง และมีการ
อางถึงลักษณะทางภูมิศาสตรที่สําคัญสําหรับใชปองกันการหลุดรอด
การรวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่ใชเสนทางการขนสงรวมกันจะชวยลด
โอกาสในการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน การแบงปนทักษะ
ความรู หรือการสรางความรวมมือจะชวยเติมเต็มขีดความสามารถระหวาง
ประเทศ
การนําเขาโดยเจตนา ประเทศผูนําเขาตองตระหนักถึงเรื่องชนิดพันธุตางถิ่น
และควรมีกลไกการควบคุมระหวางประเทศ กอนการอนุญาตใหนําเขา โดย
ที่ชนิดพันธุตางถิ่นที่ตองสงสัย ควรจะถูกกําหนดเปนเปาหมาย และมี
กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสมในการนําเขา
เสนทางการนําเขามาโดยไมเจตนารวมถึงการหลุดรอดจากที่กักกัน โดย
เงื่อนไขที่มีขอจํากัด เชน การแอบซอนมากับพาหนะขนสง และการปะปน
มากับสินคา จําเปนตองใชมาตรการจัดการที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ
เมื่อจัดตั้งกลไกการตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ทั้งที่
ทํางานเปนเอกเทศ และใชความรวมมือระหวางหนวยงานควรมีขั้นตอนที่
เหมาะสมในการกําจัด การเก็บไวในที่จํากัด และการควบคุม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบในทางลบ
โอกาสที่ดีที่สุดในการกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานคือระยะแรกของการ
รุกราน เมื่อจํานวนประชากรยังจํากัดอยูเฉพาะที่ ดวยเหตุนี้ ระบบการ
คนหาตองมุงเนนที่จุดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อการกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในขางตนและมีการติดตามผลถาจําเปน
เมื่อไมสามารถทําการกําจัดได ตองกําหนดขอบเขตการแพรระบาดของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่เหมาะสม ตองมียุทธวิธีกรณีที่สามารถกําหนด
ขอบเขตของชนิดพันธุหรือประชากรที่มีขนาดเล็ก จําเปนตองมีการติดตาม
อยางสม่ําเสมอ และตองมีการตอบสนองที่เชื่อมโยงกัน อยางรวดเร็วเพื่อ
จํากัดไมใหแพรระบาดเขาสูพื้นที่ใหม
เมื่อไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นได ตองทําการควบคุมเทาที่เปนไปได เพื่อ
ลดความเสียหาย รวมทั้งลดจํานวนชนิดพันธุตางถิ่นเปนทางเลือก
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หลักการของเปาหมายไอจิที่ 9 (Aichi Biodiversity Target 9) ระบุวา “ภายในป ค.ศ. 2020
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และเสนทางแพรระบาด ถูกจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญ โดยถูก
ควบคุมหรือกําจัด และมาตรการถูกเตรี ยมพรอมเพื่อจัดการเสนทางการแพรระบาด เพื่อหาม
การนําเขาและการตั้งถิ่นฐาน” ซึ่งไดแบงเปน 4 หลักการ ประกอบดวย
1. การปองกันและการปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อกําจัดเสนทางการแพรระบาดและการรุกราน
2. การประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการควบคุมการรุกราน
3. การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายจากการรุกราน
4. การแบงปนขอมูล ความรู สรางความตระหนักแกทุกภาคสวน
ในสวนของประเทศไทยจึงไดมีการจัดทํารายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นรวมถึงสัตวน้ําตางถิ่นที่
มีลําดับความสําคัญสูงโดยมีผูเชี่ยวชาญแตละดานใหความเห็นและรวมจัดทําแนวทางการจัดการ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทยในภาพรวมใหสอดคลองกับ
สถานการณของประเทศไทยพรอมทั้งนํา แนวทางนี้ผ นวกไว ในแผนปฏิ บัติก ารจัด การความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (ตารางที่ 9)
2. การจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย
กรมประมง มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
จึงไดนําแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงในภาพรวมของ
ประเทศไทยมาใชในการวางแนวทางการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ
แหลงน้ํา โดยมีมาตรการการจัดการ ดังนี้
2.1 การปองกันและการปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อกําจัดเสนทางการแพรระบาดและการ
รุกราน ตามหลักการปองกันลวงหนา ซึ่งดําเนินการปองกันสัตวน้ําตางถิ่นที่เขามาในประเทศ
โดยใชระเบียบกฎหมาย ขอบังคับตามหลักสากล การประเมินความเสี่ยง และการประชาสัมพันธ
ใหความรู ดังนี้
2.1.1 มาตรการทางกฎหมาย กรมประมงไดดําเนินการควบคุมการนําเขาสัตวน้ํามีชีวิต
ตามความในมาตรา 64 และ 65 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แ กไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ 2560
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2)
3)
4)
5)

1)

x

x
x

x
x
x

x
x
ความเปนไปไดในการจะหลบหนีออกจากที่กักกัน รวมถึงการปลอยโดยไมตั้งใจและ x
โดยตั้งใจ
x
ความเปนไปไดในการรอดชีวิต และการขยายพันธุในระบบนิเวศ
ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
x
ความเสี่ยงในการเปนพาหะของเชื้อโรคและปรสิต
ประวัติการรุกรานในตางประเทศ

หลักการ
แนวทางการจัดการ
1. การปองกันและการปฏิบั ติที่รับผิดชอบ x ปรับปรุงทะเบียนของชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกันและการกําจัดของประเทศไทยใหเปน
เพื่อกําจั ดเสนทางการแพร ระบาดและ
ปจจุบัน
การรุกราน
x การนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นตองมีปายแสดงแหลงที่มา อนุกรมวิธาน ขอกําหนดเฉพาะรายชนิด
ขอกําหนดการขนสง การควบคุม และการกํ าจัดเบื้องตน ในกรณีที่ เกิดการหลุดรอดออกสู
แหลงธรรมชาติ
x ชนิดพันธุตางถิ่นนําเขาตองถูกระบุวามีความอันตรายตอระบบนิเวศในระดับสูง เวนแตไดรับ
การพิสูจนแลววาปลอดภัยในการนําเขาไปในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ
x กําหนดหนวยงานควบคุม ดูแล และตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุตางถิ่น
x ศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกใชชนิดพันธุพื้นเมืองหรือชนิดพันธุที่ไดแสดงลักษณะ
ที่ไมรุกราน เปนสัตวเลี้ยง สัตวสวยงาม หรือสัตวเศรษฐกิจ
x สงเสริมการใชชนิดพันธุพื้นเมืองหรือชนิดพันธุที่ไมแสดงลักษณะที่รุกรานตอระบบนิเวศ
2. การประเมิ น ความเสี่ ย งและกํ า หนด x ศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใชเปนขอกําหนดในการใหลําดับความสําคัญ
มาตรการควบคุมการรุกราน
x ดําเนินการประเมินความเสี่ยงชนิดพันธุตางถิ่นโดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้

ตารางที่ 9 แนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงในภาพรวมของประเทศไทย

กรมเจาทา
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร

หนวยงานที่ตองรับผิดชอบ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สถาบันการศึกษา
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x

x

x
x

x

3. การจั ดการความ x
เ สี่ ย ง เ พื่ อ ล ด
ความเสี ย หาย
จากการรุกราน x

หลักการ

6) แนวทางการจัดการในตางประเทศ
7) ผลการดําเนินการในตางประเทศ
สํารวจ จัดทําทะเบียน และกําหนดมาตรการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศที่สําคัญของประเทศไทย โดย
กําหนดใหชนิดพันธุตางถิ่นที่ยังไมมีรายชื่ออยูในทะเบียน ตองถูกกําหนดสถานภาพใหเปนชนิดพันธุที่สามารถคุกคามระบบ
นิเวศเสมอ
ศึกษาและประเมินชนิดพันธุตางถิ่นรวมถึงจัดลําดับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ
สํารวจชนิ ดพันธุตา งถิ่นในพื้ นที่ปาสงวนแหงชาติและจั ดลําดับตามหลักเกณฑการจัดกลุมชนิดพันธุตางถิ่นที่ค วรปองกั น
ควบคุม กําจัดของประเทศไทย
กําหนดมาตรการปองกัน และบังคับใชแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น เพื่อใหสามารถควบคุมการแพรระบาดในระบบ
นิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวทางการควบคุมหรือกําจัด ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงแยก
ตามระบบนิเวศ และแนวทางการควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นแยกตามรายชนิดพันธุ
การศึกษามูลคาของผลกระทบที่เกิดจากการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นในแตละป ใหสามารถกําหนดความเสียหายออกมา
ในรูปของตัวเงินได
ศึกษาเสนทาง และ/หรือ วิธีการสําคัญของการแพรระบาดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง และผลักดัน
การดํา เนินงานตามมาตรการในการจัดการเสนทาง และ/หรือวิธี การ ในการแพร ระบาดที่สําคั ญในภาคสว นที่เกี่ ยวของ
รวมถึงติดตามตรวจสอบชนิดพันธุตางถิ่น จากการนําเขาโดยไมเจตนา โดยเฉพาะจากการขนสง และคมนาคม
ศึกษาวิจัย เพื่อปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นผานเสนทางแพรระบาดที่สําคัญ โดยเฉพาะ ชนิดพันธุตางถิ่นที่ถูกนําเขา
มาเปนสัตวเลี้ยง สัตว และปลาสวยงาม ตลอดจน

แนวทางการจัดการ

x กรมประมง
x กรมปศุสัตว
x กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช
x กรมวิชาการเกษตร

x สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
x สถาบันการศึกษา

หนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบ
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4. การแบ ง ป นข อมู ล ความรู สร า งความ
ตระหนักแกทุกภาคสวน

หลักการ

x จัดตั้งกลุมวิจัยและสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น เพื่อจัดทําแนวทางการสงเสริม
งานวิจัยชนิดพันธุตางถิ่นจากประเทศตนทางหรือแบงปนขอมูลผลงานวิจัยระหวางประเทศ
1) กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการสงเสริมการวิจัย
2) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลงานวิจัย
3) การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มนักวิจัย
4) การจัดหาทุนวิจัย
5) กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
x จัดตั้งและดําเนินการศูนยการเรียนรูและควบคุมผลกระทบจากชนิดพันธุ ตางถิ่นตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ
x จั ด ทํ า ช องทางและสร า งเครื อ ข า ยการแจ ง ข อ มู ล ชนิ ด พั น ธุ ต า งถิ่ น รวมทั้ ง ร ว มมื อกั บ
ตางประเทศ เพื่อแบงปนขอมูล กําหนดแนวทาง และจัดทํามาตรการรวมกัน

x กรมประมง
x กรมปศุสัตว
x กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
x กรมวิชาการเกษตร
x สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
x สถาบันการศึกษา

แนวทางการจัดการ
หนวยงานที่ตองรับผิดชอบ
เหยื่อเปนและอาหารที่มีชีวิตเพื่อวางมาตรการ และกลไกภายในประเทศใหสามารถควบคุม x สํานักงานนโยบายและแผน
และจัดการชนิดพันธุตางถิ่น ที่มีลําดับความสําคัญสูง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
x กําหนดมาตรการควบคุมการนําเขา ครอบครอง และเพาะเลี้ยง ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีความ
สิ่งแวดลอม
เสี่ยงสูงวาสามารถแพรระบาดอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันการหลุดรอดสูระบบนิเวศ
x สถาบันการศึกษา
x กําหนดมาตรการเพื่อควบคุมการซื้อขายชนิดพันธุตางถิ่นที่มีความเสี่ยงสูงโดยใชขอบังคับ
ทางกฎหมาย
x กําหนดใหมีระยะเวลาการทบทวนรายชื่อชนิดพันธุ และแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น
ในทุก 4 ป โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
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หลักการ
x จัดตั้งเครือขายหรือชองทางการแจงขอมูลการซื้อขายชนิดพันธุตางถิ่นที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
ใหความรวมมื อในการแจง เบาะแสแกทางราชการเมื่ อมีการตรวจพบชนิดพันธุตา งถิ่นที่ มี
ความเสี่ยงสูง
x จัดทําเครื่องมืออยางงายสําหรับการจําแนกชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมุงเนนประเด็นดังตอไปนี้
1) ประชาสัมพันธ และเสริมสรางองคความรู ผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ตระหนักตอผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการซื้อขายชนิดพันธุตางถิ่น
2) ใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในการขนสง ดูแล ขาย ใช หรือเลี้ยงชนิดพันธุตางถิ่น ใหทราบ
ถึงความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการหลบหนี อาทิ วิธีการกักกันที่
ปลอดภัย การดูแล การขนสง และในกรณีที่เกิดการหลุดรอดออกสูระบบนิเวศ
3) เสริมสรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น ตลอดจนผลกระทบ
ที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ และชนิดพันธุพื้นเมือง
ใหกับผูประกอบการคา/ขนสง ผูซื้อ และประชาชนทั่วไป
4) ให ค วามรู กับ ประชาชน เกี่ ยวกั บ ชนิ ดพั นธุ ตางถิ่ นที่มี ลํ า ดับ ความสํ า คัญ สู ง หรื อมี
แนวโนม เปนชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง
5) สรางความตระหนักแกผู นิยมเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะผูนิยมเลี้ยงสัตว แปลก เกี่ ยวกั บการ
ปลอยชนิดพันธุตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงที่เลี้ยงไวสูระบบนิเวศ เพื่อเปนการตัด
วงจรการแพรระบาดในระบบนิเวศ โดยยกเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาเปนกรณีตัวอยาง

แนวทางการจัดการ

หนวยงานที่ตองรับผิดชอบ

มาตรา 64 หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอรางกายมนุษยหรือตอสัตวน้ําอื่น สิ่งแวดลอมของสัตวน้ํา ทรัพ ยสินของ
บุคคลหรือสาธารณสมบัติหรือเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยตามประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวนหรือขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูใดมีสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตามวรรคหนึ่งไวในครอบครองตองสงมอบ
สัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
และใหพนักงานเจาหนาที่ทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นโดยเร็ว
ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองมิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก ารครอบครองสั ต ว น้ํ า หรื อ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําของทางราชการเพื่อประโยชนทางวิชาการ
สัตวน้ําตามกฎกระทรวงกําหนดสัตวน้ําที่หามมีไวในครอบครอง จํานวนทั้งสิ้ น 3
รายการ ไดแก 1) ปลาปรันยาที่มีชีวิตในสกุล Serrasalmus, Rooseveltiella และ Pygocentrus
ทุ ก ชนิ ด และทุ ก ขนาด รวมทั้ ง ไข แ ละน้ํ า เชื้ อ ของปลา 2) ปลาไหลไฟฟ า ที่ มี ชี วิ ต ในสกุ ล
Electrophorus ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไขและน้ําเชื้อ 3) ปลาดุกไฟฟาที่มีชีวิตในสกุล
Malapterurus และ Paradoxoglanis ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไขและน้ําเชื้อของปลา
ดังกลาว
มาตรา 65 เพื่อประโยชนในการคุมครองพันธุสัตวนํ้าที่หายาก หรือปองกันอันตราย
มิใหเกิดแกสัตวน้ําและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดหามการนําเขา สงออก
นําผาน เพาะเลี้ยง หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําบางชนิดได
หามมิใหผูใดนําเขา สงออก นําผาน เพาะเลี้ยง หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ํา
ตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ดังนั้น กรมประมงจึงไดจัดทําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2 ฉบับ ตาม
มาตรา 65 ไดแก
1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชนิดสัตวน้ําที่หามนําเขา
สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2559 และมีผลบังคับใชกับสัตวน้ําทั้งสิ้น 730 รายการ จําพวกปลา รวม 353 รายการ
กุ ง ปู รวม 8 รายการ สั ต ว น้ํ าอื่ น ๆ เช น หอย ปลาดาว ดอกไม ท ะเล รวม 160 รายการ
สัตวเลื้อยคลาน รวม 122 รายการ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก รวม 44 รายการ และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม รวม 43 รายการ แตปจจุบันอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงโดยจัดทํา (ราง) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อ ง กํ า หนดชนิ ดสั ต วน้ํ า ที่ห า มนํ า เข า ส งออก หรือ นํ าผ า น
คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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ราชอาณาจักร ตามมาตรา 65 วรรค 1 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ 2560 เพื่อใหครอบคลุมทุกชนิดสัตวน้ําเปนการปองกันและควบคุมการนําเขา
สัตวน้ําที่เปนอันตราย
2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดชนิดสัตวน้ําที่หามนําเขา สงออก
นําผาน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2561 และมีผลบังคับใชกับสัตวน้ํา จํานวน 3 ชนิด ไดแก ปลาหมอคางดํา ปลาหมอมายัน และ
ปลาหมอบัตเตอร
นอกจากนี้ยังกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนหรือกระทําความผิดตามมาตรา 64 และ
65 ตามความในมาตรา 144 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
ดังนี้
มาตรา 144 ผูใดฝาฝนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง นําสัตวน้ําไปปลอยในที่จับสัตวน้ําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2.1.2 การประเมิน ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุม กรมประมงไดแต งตั้ง
คณะกรรมการดานความหลากหลายและดานความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงเพื่อให
ขอมูลดานวิชาการประกอบการพิจารณาการนําเขา การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบดาน
ความหลากหลายและดานความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงการปนเปอนทางพันธุกรรมของการ
เขามาของสัตวน้ําตางถิ่น ตลอดจนเสนอแนะ กําหนดแนวทางในการปองกัน ลดผลกระทบและ/
หรือแกไขปญหาตอสิ่งแวดลอมสัตวน้ําตางถิ่นที่นําเขามาแลว ทั้งนี้เพื่อควบคุมการนําเขาชนิด
พันธุตางถิ่นมิใหมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพสัตวน้ําของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1.3 การตรวจสอบ กํากับ ดูแ ลการนําเขา สง ออกและปองกัน การลัก ลอบ
นําเขา ชนิ ด พั น ธุ สัต วน้ํ าตา งถิ่ น กรมประมงมีหน วยงานที่ ตรวจสอบกํา กับ ดูแ ลการนํา เข า
สงออกสัตวน้ํา ซึ่งมีเจาหนาที่ดูแลประจํา ณ ดานตรวจสัตวน้ําทั่วประเทศ รวม 27 หนวย โดยมี
กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแล
2.1.4 ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหผูประกอบการ ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบถึงอันตรายของการเลี้ยงและการหลุดรอดของชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกราน หรือมี
แนวโนมรุกราน
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2.1.5 รณรงคประชาสัมพันธการปลอยปลาทําบุญตามความเชื่อ โดยใหงดปลอย
สัตวน้ําตางถิ่น แตใหปลอยปลาพื้นเมืองทดแทน
2.2 การประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการควบคุมการรุกราน การตรวจหา
และเฝา ระวังอยางตอเนื่อง มีการตรวจติดตามดูแลชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีความเสี่ยงเปน
อันตราย โดย
2.2.1 การตรวจสอบยอนกลับ กรมประมงมีระบบ Fisheries Single Window
บันทึกขอมูลการขออนุญาตนําเขาสงออก ชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นและมีการเก็บขอมูลเนื้อเยื่อ
ของสัตวน้ําตางถิ่นที่มีความเสี่ยงจะเปนอันตรายตอระบบนิเวศและสัตวน้ําพื้นเมืองเพื่ออางอิง
ประชากรสัตวน้ําที่นําเขาเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ
2.2.2 มีมาตรการทางกฎหมายปองกันการหลุดรอดจากสถานที่เลี้ยง เพื่อปองกัน
ระบบนิเวศและสัตวน้ําพื้นเมือง โดยดําเนินการตามมาตรา 76-79 แหงพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
มาตรา 76 เพื่ อประโยชน ในการกํ ากั บดูแ ลการเพาะเลี้ย งสัต วน้ํ าให มีคุณ ภาพ
ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรืออันตรายตอผูบริโภค หรือตอกิจการของบุคคลอื่น ใหออก
กฎกระทรวงกํ า หนดชนิ ด หรื อ ลั ก ษณะของสั ต ว น้ํ า หรื อ ประเภท รู ป แบบ ขนาด หรื อ
วัตถุประสงคของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมได
กฎกระทรวงกํา หนดกิจ การการเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ําใหเป นกิจ การการเพาะเลี้ย ง
สัตวน้ําควบคุม พ.ศ. 2559 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว
ใหใชในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ดังตอไปนี้
(1) การเพาะเลี้ยงกุงทะเล
(2) การเพาะเลี้ยงกุงกามแดง หรือ กุงเครยฟชอเมริกัน (Procambarus clarkii)
(3) การเพาะเลี้ยงกุงกามแดง หรือ กุงเครยฟชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)
(4) การเพาะเลี้ยงจระเข
(5) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง
(6) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
มาตรา 77 ภายใตขอบั งคับมาตรา 79 หามมิ ใหผูใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหเปนเขต
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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มาตรา 78 ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรา 77 ตองปฏิบัติในเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) กําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองแจงการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอพนักงานเจาหนาที่ตามวิธีการที่กําหนด
(2) กําหนดแหลงที่มาของสัตวน้ําที่หามนํามาใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(3) กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตวน้ําที่หามใชในการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า
(4) กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอื่นใดที่หามใชใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ําทิ้งหรือของเสียจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(6) กํา หนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการปองกันมิใหน้ํา จากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํารั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(7) กํ า หนดเรื่ อ งอื่ น ใดที่ จํ า เป น ในการป อ งกั น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ
อันตรายตอผูบริโภคหรือตอกิจการของบุคคลอื่น
มาตรา 79 หามมิใหผูใดทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
2.2.3 การตรวจติดตามระบบการเลี้ยง เพื่อปองกันการหลุดรอดของชนิดพันธุ
สัตวน้ํา ตางถิ่นที่มีความเสี่ยงจะเปนอันตราย โดยมีการตรวจติดตามกอนและหลังการอนุญาต
ใหนําเขา เพื่อเปนการปองกันสัตวน้ําเหลานี้หลุดรอดออกจากระบบการเลี้ยง
2.2.4 ตรวจตราการลักลอบคาชนิดพันธุสัต วน้ําตางถิ่น ที่เปนอันตรายและมี
กฎหมายประกาศหามครอบครอง หามคา หรือหามเพาะพันธุ ทั้งในสถานที่เปดจําหนาย เชน
วัด และตลาดคาสัตวน้ํา
2.2.5 การเฝาระวังการแพรระบาดของสัตวน้ําตางถิ่นในแหลงน้ํา โดยการสํารวจ
ชนิดพันธุตางถิ่นและการแพรกระจายในแหลงน้ําอยางสม่ําเสมอ
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2.3 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายจากการรุกราน การกําจัดชนิดพันธุ
สัตวน้ําตางถิ่นที่รุกรานในลําดับความสําคัญสูง และชนิดพันธุที่พบมีแนวโนมที่จะรุกรานในแหลงน้ํา
โดยดําเนินการ
2.3.1 รณรงคใหมีการกําจัดชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่รุกราน เชน ปลาซัคเกอร
ปลาหมอคางดํา โดยรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อกําจัดประชากรที่
แพรระบาดในธรรมชาติ โดยใชเครื่องมือประมงหลายประเภทที่มีอยูในชุมชน หรือกําจัดสัตวน้ํา
เหลานั้นทิ้งเมื่อติดเครื่องมือประมง ไมปลอยคืนลงแหลงน้ํา
2.3.2 ปลอยพันธุสัตวน้ําพื้นเมืองที่เปนผูลา เชน ปลากะพงขาว ปลาอีกง เพื่อ
กําจัดปลาหมอคางดํา
2.3.3 รณรงค ป ระชาสั มพั น ธ ใ หมี ก ารจับ ขึ้ น มาใช ป ระโยชน เช น การนํา มา
ทําอาหาร ทําอาหารเลี้ยงสัตวอื่น ทําปุยชีวภาพ เปนตน
2.3.4 การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการกําจัดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เชน การใชเครื่องมือขายดักจับพอแมพันธุปลาหมอคางดําในบอเลี้ยงกุงทะเล
2.4 การแบงปนขอมูล ความรู สรางความตระหนักแกทุกภาคสวน เพื่อการควบคุม
ไมใหมีการเพิ่มขึ้นของประชากร และไมใหหลุดรอดลงสูแหลงน้ํา โดยดําเนินการ
2.4.1 การกําจัดอยางตอ เนื่อง โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการรวมกับ
ชุมชน ชาวประมง
2.4.2 การประเมินภาวะการคุกคาม การแพรกระจายของชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่น
ภายหลังการใชแนวทางการควบคุม ปองกัน และกําจัด
2.4.3 ทําความเขาใจกับ ผูประกอบการ ชุมชน ชาวประมง ประชาชน ในเรื่อง
งดเวนการปลอยสั ตวน้ําตางถิ่นลงสูแ หลงน้ํา การระมัด ระวังปอ งกันการหลุดรอด หากไม
ประสงคจะเลี้ยงตอใหนํามามอบใหกับกรมประมง
2.4.4 การจัดทําสื่อรับแจงเหตุเพื่อรับแจงเหตุการแพรระบาด การพบสัตวน้ํา
ตางถิ่นที่เปนอันตราย เชน เพจเฟซบุกกรมประมง เว็บไซตกรมประมง

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย

35

3. แนวทางการแกไขปญหาชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง
แยกรายชนิด
จากรายชื่อชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงตามเกณฑการจําแนกและ
จัดลํา ดับความสําคัญ โดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมร วมกับ
หนวยงานเกี่ยวของที่ไดดําเนินการนั้น พบวามีชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง
ทั้งสิ้น 23 ชนิด แบงเปน 2 จําพวก ไดแก จําพวกพืช 11 ชนิด และจําพวกสัตว 12 ชนิด ซึ่งยัง
แบงยอยตามประเภทหรือ ชนิดพันธุไดอีก สําหรับ ในจําพวกสัตว ที่พ บทั้งหมดนั้น มีสัตวน้ํา อยู
จํานวน 9 ชนิด ซึ่งกรมประมงมีหนาที่ รับผิดชอบดูแลจํานวน 6 ชนิด และไดจัดทําแผนการ
จัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในกลุมนี้ไดแลวจํานวน 5 ชนิด โดยยังคงเหลืออีก 1 ชนิดที่อยูใน
ระหวางการดําเนินการ ไดแก เตาแกมแดง (ตารางที่ 10)
นอกจากนี้ กรมประมงยังไดมีการเฝาระวังชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีแนวโนมจะ
รุก รานชนิ ด อื่ น ๆ อี ก ด ว ย เชน ปลากะพงนกยู ง ปลาช อ นอเมซอน โดยมีก ารติ ด ตามการ
แพรกระจายในแหลงน้ํา ศึกษาแนวทางการปองกัน และควบคุมไมใหแพรระบาดในอนาคต

ปลาชอนอเมซอน
Arapaima gigas

เตาแกมแดง
Trachemys scripta elegans
Tr
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• คณะกรรมการดานความหลากหลายและดานความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงมีมติหามนําเขาปลาซัคเกอร
Hypostomus plecostomus รวมถึงปลาซัคเกอรในสกุล Pterygoplichthys เขามาในประเทศไทย
• โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอรกับปลาพื้นเมืองของไทย เพื่อสรางแรงจูงใจในการกําจัดปลาซัคเกอรออกจาก
แหลงน้ํา
• เสริมสรางความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และชนิดพันธุพื้นเมือง ใหกับผูประกอบการการคา/ขนสง ผูซื้อ และ
ประชาชน ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล แจงขาว หรือดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมหรือกําจัด
• ประเมินการแพรระบาดในแหลงน้ําสม่ําเสมอเพื่อเฝาระวังและควบคุมประชากรปลาซัคเกอรไมใหเพิ่มจํานวน
• สนับสนุนการศึกษา วิจัย การใชประโยชนจากปลาซัคเกอรเพื่อควบคุมการแพรระบาดในสิ่งแวดลอม เชน นําไป
ทําอาหาร และปุยชีวภาพ
• จัดกิจ กรรมการควบคุ ม กําจัด ปลาซัค เกอรโ ดยรวมกับชุม ชน ชาวประมง หนวยงานราชการในพื้นที่และ
ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง

แนวทางแกไขปญหา

2. ปลาหมอคางดํา
• กรมประมงไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณตามมาตรา 65 การหามนําเขา นําผาน และเพาะเลี้ยง
- Sarotherodon melanotheron
กลุมปลาหมอสี 3 ชนิด ไดแก ปลาหมอคางดํา ปลาหมอบัตเตอร และปลาหมอมายัน

รายชื่อชนิดสัตวน้ําตางถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูง
1. ปลากดเกราะ ปลาซัคเกอร
- Hypostomus plecostomus
- Pterygoplichthys pardalis
- Pterygoplichthys spp.

ตารางที่ 10 แนวทางการแกไขปญหาชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงแยกรายชนิด
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รายชื่อชนิดสัตวน้ําตางถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูง
3. ปลาหมอมายัน
- Mayaheros urophthalmus
4. ปลาหมอบัตเตอร
- Heterotilapia buttikoferi
5. กลุมปลาหมอสีและลูกผสม

• การรับซื้อปลาหมอคางดําเพื่อนําไปกําจัด เปนการตัดวงจรการขยายพันธุปลาหมอคางดําในบอเลี้ยงของ
เกษตรกร
• เสริมสรางความรูค วามเขาใจ และสรางความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และชนิดพันธุพื้นเมือง ใหกับผูประกอบการการคา/ขนสง
ผูซื้อ และประชาชน ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล แจงขาว หรือดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
หรือกําจัด
• ควบคุมและกําจัดปลาในแหลงน้ําสม่ําเสมอเพื่อเฝาระวังและควบคุมประชากรปลาหมอสีไมใหเพิ่มจํานวนมีการ
ควบคุม กําจัดปลาหมอคางดําโดยรวมกับชาวประมงในพืน้ ที่ โดยการจับปลาออกจากแหลงน้ําอยางตอเนื่อง
ไดแก ชมรมอนุรักษกุงกามกรามลุมแมน้ําสวี
• มีโครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมและกําจัดออกจากแหลงน้ําธรรมชาติและบอเลี้ยงสัตวน้ํา
• สนับสนุนการศึกษา วิจัย การใชประโยชนเพื่อควบคุมการแพรระบาดในสิ่งแวดลอม
• มีโครงการประชาสัมพันธการหามปลอยกลุมปลาหมอสีลงในแหลงน้ํา การกําจัดเมื่อพบแพรระบาดในแหลงน้ํา

แนวทางแกไขปญหา

คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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รายชื่อชนิดสัตวน้ําตางถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูง
6. เตาแกมแดง
- Trachemys scripta elegens

• คณะกรรมการดานความหลากหลายและดานความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงมีมติหามนําเขา
เตาแกมแดงเขามาในประเทศไทย
• เสริมสรางความรูค วามเขาใจ และสรางความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และชนิดพันธุพื้นเมือง ใหกับผูประกอบการการคา/ขนสง
ผูซื้อ และประชาชน ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล แจงขาว หรือดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
หรือกําจัด
• ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเรื่องการปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อทําบุญ โดยไมใหปลอยสัตวน้ําตางถิ่นเหลานี้ลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ และควบคุมประชากรในแหลงน้ําของวัด
• สนับสนุนการศึกษา วิจัย การใชประโยชนเพื่อควบคุมการแพรระบาดในสิ่งแวดลอม

แนวทางแกไขปญหา

ภาพที่ 2 การออกกําจัด การศึกษา และการประชาสัมพันธในสวนที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําตางถิ่น
โดยหนวยงานภายใตกรมประมง
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มาตรการ กฎหมาย และอนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชนิดสัตวน้ําตางถิ่น
ชนิดพั นธุ สั ตวน้ํ าต างถิ่นที่ นําเข ามาอาจมีผลกระทบทางลบต อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทรัพยากรสัตวน้ําในถิ่นเดิม จึงควรระมัดระวังและกําหนดแนวทางในการจัดการต อ
ปญหาของชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งแนวทางดานกฎหมายที่ใชในการจัดการชนิดพันธุตางถิ่น มีกฎหมาย
ที่เปนกฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของดังนี้
1. กฎหมายภายในประเทศ เปนกฎหมายที่ใหความสําคัญเกี่ยวของกับชนิดพันธุสัตวน้ํา
ตางถิ่นประกอบดวย
1.1 พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.
2456 (กระทรวงคมนาคม) ถือวาเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นและเปนกรณีตัวอยางในการพิจารณาออกกฎระเบียบ เกี่ยวกับชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกราน โดยเนื้อความในพระราชบัญญัติ กลาวถึงหนาที่ในการกําจัดผักตบชวา ตาม
มาตรา 3 วาการกําจัดผักตบชวาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ เปนหนาที่ของผู
อยูในพื้นที่นั้น และมาตรา 4 หากผักตบชวามีอยูมากเกินกําลัง ผูอยูในพื้นที่นั้นจะกําจัดได ให
เจาพนักงานปกครองท องที่เรียกระดมแรงราษฎรช วยกันกําจัด และเสนอวิธีในการกําจัดตาม
มาตรา 5 อีกทั้งมีบทบัญญัติโทษตามมาตรา 6 สําหรับผู ไมปฏิบัติตามในการกําจัดผักตบชวา
และมาตรา 7 สําหรับผูที่นําผักตบชวาเข าไปปลูกเลี้ยงทําให งอกงาม หรือทิ้งผักตบชวาลงใน
แมน้ํา ลําคลอง หวย หนองใด ๆ ในทองที่ซึ่งใชพระราชบัญญัตินี้
1.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 มีขอ กําหนดไมใหทิ้งกรวด
ทราย โคลนอับเฉา ลงในแหล งน้ํา ซึ่งถือว าเปนการควบคุมไม ใหชนิดพันธุ ตางถิ่นที่ติดมากับ
กรวด หิน ดิน ทราย โคลน น้ําอับเฉา แพรกระจายในแหลงน้ําของไทย
1.3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตวปา พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อให
การสงวน อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา การบริหาร
จัดการสัต วปา ทรัพ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้น ที่
ดังกลาวใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืนพระราชบัญญัติ ฉบับนี้สามารถควบคุมการนําเข า
นํา ผา น และส งออกชนิดพันธุ ตางถิ่นที่มีรายชื่ออยู ในกฎกระทรวง หรือรายชื่อชนิดพันธุ สัตว
ตามอนุสั ญญาว า ดวยการค า ระหวา งประเทศ ซึ่ง ชนิด พันธุ สัต วปา และพืช ป าที่ ใกลสูญ พัน ธุ
(CITES) ซึ่งตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ มีนิยามที่เกี่ยวของดังนี้
คูมือการจัดการชนิดพันธุสัตวน้ําตางถิ่นในประเทศไทย
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1) สัตวปา หมายความวา สัตวทุกชนิดซึ่งโดยทั่วไปยอมเกิดและดํา รงชีวิตอยูใน
ธรรมชาติอยางเปนอิสระ และใหหมายความรวมถึงไขและตัวออนของสัตวเหลานั้นดวย แตไม
หมายความรวมถึงสัตวพาหนะ ตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ สัตวซึ่งไดรับการยอมรับในทาง
วิชาการวา สายพันธุนั้น เป นสัตวบานไมใชสัตวปา และสัตวที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตว
ดังกลาว
2) สั ต ว ป า สงวน หมายความว า สั ต ว ป า หายากหรื อ สั ต ว ป า ที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ
จําเปนตองสงวน และอนุรักษไวอยางเขมงวดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เปน
สัตวน้ํามีเพียง 1 ชนิด คือ พะยูน (Dugong dugong) ซึ่งเปนการควบคุม หามลา ครอบครอง
คา เพาะพันธุ นําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตว ปาและซากของสัตวปานั้น เวนแตเปน
การดํา เนินการของทางราชการ หรือ กิจ การสวนสั ตว ส าธารณะ ทั้งนี้ต องได รับอนุญาตตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และผู รับใบอนุญาต จะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
1) สัตวปาคุมครอง หมายความวา สัตวปาที่มีความสํา คัญตอระบบนิเวศ หรือ
จํานวนประชากรของสัตวปาชนิดนั้นมีแนวโนมลดลงอันอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
2) กฎกระทรวงกําหนดให สัตว ปาบางชนิดเป นสัต วปาคุมครอง พ.ศ. 2546
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยกําหนดชนิดสัตวปาคุมครองในสวนที่เปนสัตวน้ํา ไดแก สัตวปา
จําพวกเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (mammals) 22 ชนิด สัตวปาจําพวกสัตวเลื้อยคลาน (reptiles) 31
ชนิด สัตว ปา จํา พวกสัตว สะเทินน้ําสะเทินบก (amphibians) 12 ชนิด สัตว ปาจําพวกปลา
(fishes) 14 ชนิด สัตว ปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลัง (invertebrates) 12 ชนิด ซึ่งเปนการ
ควบคุม หามลา ครอบครอง คา เพาะพันธุ นําเขา สงออก นําผาน โดยมิไดรับอนุญาต
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1) สัตวปาควบคุม หมายความวา สัตวปาที่ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาวา
ดวยการค าระหวางประเทศซึ่ งชนิดสัตว ปาและพื ชปาที่ใกล สูญพันธุ และสัตวปา อื่นที่ตองมี
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดชนิดสัตวป า
ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ที่หามนําเขาหรือสงออก พ.ศ. 2560 ได
มีการปรับปรุงบัญชีชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาชนิดที่ตองไดรับใบอนุญาต หรือใบรับรอง ให
นําเขาหรือสงออกตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปา ซากของสัตวป า และ
ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปา และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยใหชนิดสัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาตามบัญชี
แนบทายประกาศนี้ เปนสัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาที่หาม
นําเขา หรือสงออก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี โดยแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ชนิดสัตวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทํา จากซากของสัตวปา
ตามบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
(CITES)
กลุมที่ 2 ชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาที่มิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง
และมิใชสัตวปาบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกล
สูญพันธุ (CITES)
1) สัตวปาอันตราย หมายความวา สัตวปาที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนพิษ
ตอ มนุ ษ ย ห รื อสั ต ว ป า อื่ น หรื อ มี ผ ลคุ ก คามให สั ต ว ป า พื ช ป า สิ่ งแวดล อ ม หรือ ระบบนิ เ วศ
เปลี่ยนแปลงเสียหายอยางรวดเร็ว หรือเปนพาหะนําโรคหรือ แมลงศัตรูพืชตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
ซึ่ ง พบว า พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า พ.ศ. 2562 ฉบั บ ใหม นี้
สวนใหญยังใชประกาศกระทรวง และกฎหมายยอยเดียวกับ พระราชบัญญัติสงวนและคุ มครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 โดยขณะนี้ไดมีการจัดทํา (ราง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม กํา หนดชนิ ดสั ตวป าที่ เปน สัต วปา ควบคุม และสั ตวป าอั นตราย รวมถึ งกํา หนด
หลักเกณฑ การครอบครอง การเพาะพันธุและการคาเพื่อใหสอดรับตามพระราชบัญญัติ สงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ฉบับใหมนี้
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2. กฎหมายระหวางประเทศ
2.1 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุ สัตวปาและพืชปาที่ใกล
สูญพันธุ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora-CITES) หรืออนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) มีเปาหมายใน
การอนุรักษ ทรัพ ยากรสั ตว ปา และพื ชป าในโลก เพื่ อประโยชน แหงมวลมนุ ษยชาติ โดยเน น
ทรัพ ยากรสั ตว ปา และพื ชป าที่ ใกล สู ญพันธุ โดยสร า งเครื อขายทั่วโลกในการควบคุมการค า
ระหวางประเทศ ระบบการควบคุมของ CITES การคาสัตวปาพืชป าและผลิตภัณฑ ระหวา ง
ประเทศ ถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต ซึ่งหมายถึง สัตวปา พืชปา ที่อนุสัญญาควบคุมต องมี
ใบอนุญาตในการนํา เข า สงออก นําผาน หรือสงกลับออกไป มีหนังสือรับรองการส งออกจาก
ประเทศถิ่นกําเนิด ชนิดพันธุ ของสัตว ปาและพืชปา ที่อนุสัญญาควบคุมจะระบุไว ในบัญชีแนบ
ทายหมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3 (Appendix I, II, III) ของอนุสัญญา
บัญชีแนบทายหมายเลข 1 เปนชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาที่หามคาโดย
เด็ดขาด เนื่องจากใกล สูญพันธุ ยกเวนเพื่อการศึกษาวิจัยหรือ เพาะพันธุ ซึ่งตองได รับความ
ยินยอมจากประเทศที่จะนําเขาเสียกอน ประเทศที่สงออกจึงจะออกใบอนุญาตส งออกได ซึ่งใน
บัญชีแนบทายนี้ มีสัตวน้ําจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (mammals) 30 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน
(reptiles) 34 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (amphibians) 10 ชนิด ปลา (fishes) 10 ชนิด
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (invertebrates) 26 ชนิด
บัญชีแนบทายหมายเลข 2 เปนชนิดพันธุสัตวปาหรือพืชปาที่ยังไมถึงกับสูญพันธุ
แต ตอ งมีก ารควบคุ มไม ให มีก ารลดจํา นวนลงอย า งรวดเร็ วจนถึง ใกล สูญ พั นธุ โดยประเทศ
ผูสงออกตองออกหนังสืออนุญาตใหสงออก เพื่อรับรองวาการสงออกนั้นไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอการดํา รงอยู ของชนิด พันธุ ใ นท อ งถิ่น ซึ่งในบัญ ชีแนบทายนี้มีสัต วน้ํา จําพวกสัต วเลี้ ยงลู ก
ดวยน้ํานม (mammals) 3 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน (reptiles) 61 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
(amphibians) 31 ชนิ ด ปลา (fishes) 20 ชนิด สัตว ไม มีกระดูกสั นหลัง (invertebrates)
13 ชนิด
บัญชีแนบทายหมายเลข 3 เปนชนิดพันธุที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งแลวขอความรวมมือจากประเทศภาคีสมาชิกให ชวยดูแลการนําเขา คือ
ตองมีหนังสือรับรองการสงออกจากประเทศถิ่นกําเนิด กรณีประเทศภาคีอนุสัญญาละเลยตอการ
ปฏิบั ติให เปน ไปตามอนุสัญ ญา ตามที่ได ใหสั ตยาบันไว ก อให เกิด ความเสี ยหายแก ประเทศ
สมาชิ กอื่ น ๆ ประเทศภาคีส มาชิ กจะมี ม ติไ ม ทํ าการค าด ว ยไม ว า จะเป น สิ นค า ประเภทพื ช
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หรือสัตว ซึ่งในบัญชีแนบทายนี้มีสัตวน้ําจําพวกสัตว เลี้ยงลูกดวยน้ํานม (mammals) 1 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน (reptiles) 14 ชนิด สัตว สะเทินน้ําสะเทินบก (amphibians) 4 ชนิด ปลา
(fishes) 9 ชนิด สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (invertebrates) 5 ชนิด
2.2 อนุสัญญาว าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity-CBD) เปนข อตกลงระหว างประเทศฉบั บแรกที่มี การกํ าหนดกรอบการดํ าเนินงาน
เกี่ ยวกั บชนิ ดพั นธุ ต างถิ่ น และมี ความพยายามอย างมากในการดํ าเนิ นการจั ดการ จึ งได ทํ า
ขอตกลงรวมกับอนุสัญญาระหวางประเทศอื่น ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการคุกคามของ
ชนิดพันธุตางถิ่น อนุสัญญาเหลานี้ ไดแก อนุสัญญาว าดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention)
กรอบอนุสั ญญาสหประชาชาติ ว าด วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว า
ดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปา ที่อพยพยายถิ่น (Convention on Migratory Species-CMS)
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