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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานหรือการจดัการแนวทางการจัดการ 

ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และน าเสนอขอ้เสนอแนะหรือแนวทางท่ี
เหมาะสมส าหรับการจดัการปลาหมอคางด า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีศึกษาต่อไป งานวิจยัน้ีเป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ร่วมกบัการศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดป้ระยกุตห์ลกัการประเมินผลแบบ CIPP-I Model ซ่ึงพิจารณาประเด็น
หลกั 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ 

ผลการศึกษาพบว่า ในดา้นบริบท การจดัการกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
มีการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ โดยมีการรับซ้ือ และน าไปแปรรูป รวมทั้งมีการศึกษาวิจยั 
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด แต่หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จึงไม่สามารถให้ค  าแนะน าในการก าจัด และ 
การน าไปใชป้ระโยชน์ให้กบัคนในพื้นท่ีไดอ้ย่างทัว่ถึง ส่วนในดา้นปัจจยั การจดัการกบัปลาหมอ
คางด าในพื้นท่ีนั้นยงัขาดทั้งในดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมถึงงบประมาณท่ียงัไม่เพียงพอ
ต่อการจดัการกบัปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ดา้นกระบวนการ กรมประมงไดมี้การด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากปลาหมอคางด า โดยการปล่อยปลากะพงขาวไปในธรรมชาติเพื่อกิน 
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ปลาหมอคางด า ส่งผลใหป้ริมาณปลาหมอคางด าลดลงไดใ้นระดบัหน่ึง รวมถึงมีการศึกษาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วน แต่หลงัจากท่ีปลากะพงขาวโดนชาวประมงในพื้นท่ีจบัไป ท าใหป้ลาหมอคางด ากลบัมา
เพิ่มจ านวนเหมือนเดิม ดา้นผลผลิต การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า ยงัคงมีอยู่ 
และหน่วยงานรัฐมีการจดัท าองค์ความรู้ และคู่มือการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในพื้นท่ี 
เพื่อท่ีจะเผยแพร่ให้กบัหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มท่ีเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า และกลุ่มท่ีท าประมงในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ และ
ในดา้นผลกระทบ ปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าในทอ้งถ่ิน 
และสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ซ่ึงปลาหมอคางด ามีโอกาสท่ีจะกลายเป็น
ชนิดพนัธุ์เด่นในพื้นท่ี ส่งผลให้ให้รายไดข้องเกษตรกรลดลง และมีตน้ทุนท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากตอ้งมี
การกรองน ้าก่อนเขา้บ่อ รวมถึงตอ้งซ้ือพนัธุ์สัตวน์ ้ามาปล่อยทดแทน และอาจตอ้งซ้ืออาหารมาเสริม
เพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยไดรั้บจากธรรมชาติ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา คือ ภาครัฐตอ้งก าหนดหน่วยงานควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
สถานภาพของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน และส่งเสริมการใช้ชนิดพนัธุ์พื้นเมืองหรือชนิดพนัธุ์ท่ีไม่แสดง
ลกัษณะท่ีรุกรานต่อระบบนิเวศ รวมถึงตอ้งก าหนดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบงัคบัใช้ ให้มี 
แนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานตั้งแต่ตน้ทาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 
และตอ้งมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกนัระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชน รวมทั้ง
เสริมสร้างความตระหนักและให้ความรู้เก่ียวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ และชนิดพนัธุ์พื้นเมืองให้กบัประชาชน
ทัว่ไป  
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The purposes of this research were to study the practical approach or management of 

invasive alien species, case study of Sarotherodon melanotheron, in Rai Khao Sub-district, Sam 
Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province to identify problems, obstacles and present 
recommendations or suitable approach for management of Sarotherodon melanotheron. The study 
results would be used as guideline for management of invasive alien species, case study of 
Sarotherodon melanotheron, in an area with context similar to the area under this study. This 
research is a qualitative research. Data were collected by interviews with stakeholders involved in 
the management of invasive alien species, case study of Sarotherodon melanotheron, and related 
academic journals. The study adopted CIPP-I Model evaluation principles, consisting of 5  main 
issues, namely contexts, factors, processes, productivities, and impacts.  

The results showed that the management approaches of invasive alien species (Sarotherodon 
melanotheron) were in accordance with the government policy. Sarotherodon melanotheron were 
being purchased and processed. In addition, studies on the spreading of Sarotherodon melanotheron 
in the prone areas were conducted. Nonetheless, the relevant government agencies were unable to cover 
all areas and, therefore, were unable to provide advice on termination and exploitation approaches 
to people in all the area thoroughly. In term of management factors for Sarotherodon melanotheron 
in the area, there was lacking of personnel with expertise. As a result, number of Sarotherodon 



(ง) 
 
melanotheron could only be reduced to certain level. In addition, studies were conducted to solve 
urgent problems. However, after more number of sea bass were caught by local fishermen, 
Sarotherodon melanotheron began to thrive and resume their number. Regarding productivity, 
problems of Sarotherodon melanotheron invasion in Rai Khao Sub-district were still unsolved. 
Moreover, government agencies have prepared manual on management of invasive alien species in the 
area to be distributed to the local authorities and people, especially the aquaculture operators and 
fishermen in the area, and requested them for cooperation to process Sarotherodon melanotheron 
into various products. In terms of impact, the Sarotherodon melanotheron affected local aquatic 
life and caused damages to aquaculture farmers. Sarotherodon melanotheron has the potential to 
become the predominant species in the area. As a result, farmers’ incomes were reduced and bore 
higher costs. It was because the water must be filtered before entering the breeding well. In addition, 
farmers had to purchase aquatic species and may have to buy food supplements to replace natural 
food which were depleted.  

The study suggested that the government must assign an agency to control, supervise and 
inspect the status of alien species and promote the use of native or non-invasive species in the 
ecosystem. as well as to issue laws or regulations to provide guidelines for managing invasive alien 
species from upstream under same standard nationwide. Furthermore, there must be collaboration 
of joint implementation between the government, experts and people, raise awareness and provide 
knowledge on alien species and their impacts on biodiversity, natural ecosystem and native species 
to the general public.  
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 
ถือก าเนิดขึ้ นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ณ นครริโอ  
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535 โดยอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมส าหรับประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ  
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2535 และใหส้ัตยาบนัเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2546 โดยมีผลบงัคบัใช้
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2547 ซ่ึงภายใต้มาตรา 8(h) ของอนุสัญญาฯ ก าหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ 
ป้องกนัการน าเขา้ ควบคุม หรือก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีคุกคามระบบนิเวศ แหล่งท่ีอยู่อาศยั และ
ชนิดพนัธุ์อ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายไอจิท่ี 9 ซ่ึงก าหนดว่า ภายในปี ค.ศ. 2020 ภาคีตอ้งจ าแนก 
ระบุ และจดัล าดบัความส าคญัของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน และเส้นทางแพร่ระบาด ควบคุมหรือ
ก าจดัชนิดพนัธุ์ท่ีมีล าดับความส าคญัสูง และด าเนินมาตรการเพื่อจดัการเส้นทางการแพร่ระบาด  
เพื่อป้องกนัการน าเขา้และการตั้งถ่ินฐานรุกราน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม, 2557) 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐาน และเป็น
องค์ประกอบส าคญัต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ความมัน่คงทางอาหาร สุขอนามยั การแก้ไข
ปัญหาความยากจน และการพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม
การพฒันาโดยไม่ค  านึงถึงความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพโดยไม่ค  านึงถึงศกัยภาพในการฟ้ืนฟูของระบบนิเวศ ประกอบกบั
การท าลายระบบนิเวศ และแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  
การเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ และสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั เช่น การแพร่ระบาดของ
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน ซ่ึงเป็นปัญหาอับดับต้น ๆ ท่ีคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ  
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โดยเขา้มาคุกคามถ่ินท่ีอยู่อาศยั แย่งชิงอาหาร ล่าชนิดพนัธุ์พื้นเมือง หรือบางกรณีเป็นพาหะน าโรค
หรือปรสิตเขา้สู่พื้นท่ีโดยท่ีชนิดพนัธุ์ดั้งเดิมอาจถูกท าลายจนลดจ านวนลงจนถึงขั้นสูญพนัธุ์ได้  
ท าใหค้วามหลากหลายทางพนัธุกรรมเดิมลดลง ส่งผลกระทบต่อการเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั
ของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ ขา้มพรมแดนประเทศ ภูมิภาค และทัว่โลก ซ่ึงจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัมีการน าเขา้ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินมายงัประเทศไทย ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ และยงัมีผูน้ าเขา้ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา บางชนิดมีประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจทั้งการผลิต การบริโภค 
และการท่องเท่ียว ในขณะท่ีบางชนิดก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะการสร้างความเสียหายให้กบั
ชนิดพนัธุ์ดั้งเดิมและระบบนิเวศ  

ในปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการถูกรุกราน
และการแพร่ระบาดของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีล าดบั
ความส าคญัสูง ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ท่ีไดรั้บการจดัล าดบัให้ตอ้งมีการจดัการอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุม ป้องกนั และก าจดั
ชนิดพนัธุ์ไม่ให้แพร่กระจายออกไป ซ่ึงอาจท าให้สูญเสียชนิดพนัธุ์ดั้งเดิม หากไม่มีการควบคุม  
เฝ้าระวงั และติดตามอย่างใกลชิ้ด ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามมา 
 จากปัญหาการรุกรานและการแพร่ระบาดของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน มีสาเหตุส าคญัมาจากการ
น าเขา้มาในประเทศโดยเจตนา เช่น น าเขา้มาเพื่อเป็นสัตวเ์ล้ียง และขาดความรู้ความเขา้ใจหรือขาด
ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นหากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีน าเขา้มานั้นส่งผลกระทบหรือ 
เกิดการรุกรานชนิดพนัธุ์ดั้งเดิม รวมทั้งอาจถูกน าเขา้มาโดยไม่ได้เจตนา เช่น ติดมากบัการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การคา้ขายแลกเปล่ียน การพาณิชย ์และการเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ เม่ือชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินเขา้มาในประเทศแลว้ ก็จะแพร่กระจายต่อไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งวิธีทางธรรมชาติ เช่น กระแสลม 
กระแสน ้ า หรืออาศัยเกาะติดกับสัตว์ในท้องถ่ิน และสามารถแพร่กระจายโดยอาศัยมนุษย์  
เช่น การน าไปใชใ้นการเกษตร เกาะติดไปกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรือยานพาหนะต่าง ๆ เป็นตน้ 
ดังนั้ น การรุกรานและการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน จึงเป็นหน่ึงในสาเหตุส าคัญของ 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การด าเนินการใด ๆ เพื่อป้องกนัการน าเขา้ การแพร่ระบาด
ของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน และปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี  
 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมี  
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ รวมถึงเป็นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งขยายพนัธุ์สัตว์ 
นานาชนิด และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมการด ารงชีวิตของชุมชนในพื้นท่ีท่ีหลากหลาย โดยชาวบา้น
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ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและชาวประมง ซ่ึงรับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน โดยเฉพาะปลาหมอคางด า ซ่ึงถูกจดัเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงของประเทศไทย จากการน าเขา้มาของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึงท าให้เกิด
การแพร่ระบาดประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากปลาชนิดดงักล่าวเป็นสัตวท่ี์กินสัตวน์ ้ าขนาดเล็ก ขยายพนัธุ์อย่างรวดเร็ว และอาศยัอยู่ได้
ทั้งในน ้ าจืด น ้ าเค็ม และน ้ ากร่อย ส่งผลให้เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวส์ัตวน์ ้ า เช่น กุง้กุลาด า กุง้ขาว
แวนนาไม ไดรั้บความเดือดร้อน ประสบปัญหาภาวะขาดทุน และผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นท่ี 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจ รวมทั้ งส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้ าในพื้นท่ีจากการ
แพร่กระจายลงแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือการรุกรานพื้นท่ีแหล่งน ้ าดั้งเดิม ท าให้สัตวน์ ้ าในทอ้งถ่ินใน
ธรรมชาติลดจ านวนลงอย่างต่อเน่ือง จากการถูกปลาหมอคางด าล่าเพื่อเป็นอาหาร และในอนาคต
หากไม่สามารถควบคุมจ านวนปลาหมอคางด าได ้อาจแพร่กระจายไปสู่แหล่งน ้ าจืดและชายฝ่ังมาก
ขึ้น สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ ้ าทอ้งถ่ิน และส่งผลกระทบต่อการท าประมงในอนาคต อีก
ทั้งอาจมีความเส่ียงของการเป็นพาหะน าโรค เน่ืองจากปลาชนิดน้ีกินอาหารไดแ้ทบทุกประเภท และ
มีความแขง็แรง ทนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มไดดี้ จึงอาจเป็นพาหะน าเช้ือโรคไปสู่สัตวน์ ้ า
ทอ้งถ่ินได ้
 ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูวิ้จยั
จึงสนใจศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีดังกล่าว
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ภยัคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย และแผนการพฒันา  
ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี การด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
และเพื่อน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า  
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และใช้เป็นแนวทางในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีศึกษาต่อไป 
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1.2 ค าถามวิจัย  
 

  ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน ไดแ้ก่ ปลาหมอคางด า อยา่งไร 

  ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา เพื่อหยุดย ั้งการแพร่ระบาด 
ของปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เป็นอยา่งไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาการด าเนินงานหรือแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

  เพื่อน าเสนอขอ้เสนอแนะหรือแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการปลาหมอคาง
ด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และใช้เป็น
แนวทางในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ี
ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีศึกษาต่อไป 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

  ขอบเขตด้านเน้ือหา: การวิจัยน้ีจะศึกษาการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

  ขอบเขตด้านประชากร: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กรมประมง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ส านกังานประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส านกังานประมงอ าเภอ
สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า นักวิชาการอิสระ ผูน้ าชุมชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  ขอบเขตดา้นระยะเวลา: เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ทราบถึงการด าเนินงานหรือการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และทราบถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการปลาหมอ 
คางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีศึกษาต่อไป 

 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ี
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผูวิ้จัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ความหมายของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน และชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
2.2 แนวคิดท่ีและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
2.3 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจดักลุ่มทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
2.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
2.5 การประเมินผลแบบ CIPP-I Model  
2.6 ขอ้มูลทัว่ไป ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความหมายของชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น และชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน 
 

ชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น หมายถึง ชนิดพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต ท่ีไม่เคยปรากฏในถ่ินชีวภูมิศาสตร์หน่ึง
มาก่อนแต่ได้ถูกน าเข้ามาหรือเข้ามาโดยวิธีใด ๆ จากถ่ินอ่ืน ซ่ึงอาจด ารงชีวิตอยู่และสามารถ
สืบพนัธุ์ไดห้รือไม่นั้นขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของปัจจยัแวดลอ้มและการปรับตวัของชนิดพนัธุ์นั้น
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2561) 

 
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน หมายถึง ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีเขา้มาแลว้สามารถตั้งถ่ินฐาน

และมีการแพร่กระจายไดธ้รรมชาติ เป็นชนิดพนัธุ์เด่นในส่ิงแวดลอ้มใหม่ (Dominant Species) และ
เป็นชนิดพนัธุ์ท่ีอาจท าให้ชนิดพนัธุ์พื้นเมืองสูญพนัธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2561) 
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ดังนั้ นสรุปได้ว่า ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน หมายถึง ชนิดพันธุ์หรือส่ิงมีชีวิต  
ท่ีถูกน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ๆ แลว้สามารถแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อชนิดพนัธุ์
ดั้งเดิม และเกิดความสูญเสียในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสุขอนามยั 

 

2.2 แนวคิดท่ีและทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการจัดการชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น 
 

ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีมีการน าเขา้มาจากถ่ินอ่ืน
โดยไม่ไดมี้ถ่ินก าเนิดในบา้นเรา บางชนิดสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย  
ท าให้เจริญเติบโตและแพร่พนัธุ์ได้ดี ถือเป็นการท าลายระบบนิเวศดั้งเดิมของไทยและก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสุขอนามยั  อีกทั้งยงัอาจเป็นพาหะแพร่เช้ือโรคมาสู่ 
สัตวน์ ้ าพื้นเมือง และคนอีกดว้ย โดยจากการศึกษาพืช และสัตวท่ี์เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินถูกน าเขา้มา
ในถ่ินท่ีอยู่อาศยัหรือระบบนิเวศต่าง ๆ ทั้งโดยเจตนา (Intentional Introduction) และการน าเขา้โดย
ไม่เจตนา (Unintentional Introduction) การท่ีส่ิงมีชีวิตติดไปโดยบังเอิญกับส่ิงของ บรรจุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ  ตลอดจนสัมภาระของผูท่ี้เดินทางไปยงัประเทศอ่ืน ๆ หรือภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่โลก จึงเป็น
หน่ึงในสาเหตุส าคญัของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

 
 ผลกระทบจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินในแต่ละภาคส่วน 
การก าหนดผลกระทบท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน อาศยัขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

รุกรานทั้งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพบว่าการเขา้มาของชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคส่วนหลกัจ านวน 3 ภาคส่วน (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2561) ประกอบดว้ย              

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซ่ึงท าให้สังคมของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีหน่ึง 
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางลบ  อนัเน่ืองมาจากการเขา้มาของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิมสูญเสียไป หรือส่งผลต่อ
คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร การประมง และการเพาะเล้ียง อนัเน่ืองมาจากการเขา้มา
ของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน รวมถึงปริมาณของงบประมาณท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย  ซ่ึ งส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
อนัเน่ืองมาจากการเขา้มาของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
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  ตวัอยา่งชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในประเทศไทย 
พงศเ์ทพ สุวรรณวารี (2558) กล่าวว่า ประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินจ านวนมากท่ีถูก

น าเขา้มาหรือแพร่กระจายมาจากท่ีอ่ืนนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแลว้ ยงัส่งผลต่อมนุษย์
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามยั เช่น  

• ปลาซัคเกอร์ เป็นปลาชนิดหน่ึงในวงศป์ลาซัคเกอร์ (Loricariidae) ท่ีรุกรานแลว้

ในไทยมากกวา่ 3 ชนิด ไดแ้ก่  ไดแ้ก่ Hypostomus plecostornus (L.), Pterygoplichthys 

pardalis และ Pterygoplichthys spp. ระยะเวลาท่ีมีการน าเขา้ปลาชนิดน้ีไม่ระบุ

ชดัเจน แต่ในปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรง ด ารงชีวิตแบบแข่งขนั 

และกินไข่ปลาพื้นเมือง ท าใหป้ริมาณปลาพื้นเมืองลดลง 

• หอยเชอร่ี (Golden apple snail หรือ Pomacea canalicalata (Lamarck)) น าเขา้มา

เพื่อเป็นอาหาร และเล้ียงเป็นสัตวส์วยงาม ต่อมาเม่ือไม่ไดรั้บความนิยมจึงปล่อย

ลงสู่แหล่งน ้ าท าลายนาขา้ว สังคมพืชน ้ า ผลของการก าจดัหอยเชอร่ีดว้ยสารเคมี 

ท าใหบ้ริเวณใกลเ้คียงผิดปกติหรือพิการ 

• นกพิราบ (Rock pigeon หรือ Columba livia) มีถ่ินก าเนิดในยุโรป แอฟริกาเหนือ 

และทางตะวันตกของเอเชีย ปัญหาท่ีเกิดจากนกพิราบได้ทวีความรุนแรง 

เน่ืองจากนกได้เขา้มาสร้างความเสียหาย รวมถึงสร้างความสกปรกให้กับตวั

อาคารเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคชนิดต่าง ๆ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ตวัไร

พยาธิ เป็นตน้ 

• กระถินยกัษ์ (Horse/wild tamarind หรือ Leucaena leucocephala (Lam.) De wit) 

มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต ้แพร่กระจายไดดี้ เพราะฝักปลิว

ตามลมไดไ้กล และสัตวกิ์นเมลด็แลว้ถ่ายออกมาสามารถงอกได ้การเจริญเติบโต

เป็นกลุ่มหนาแน่น จนพืชพื้นเมืองไม่สามารถขึ้นแทรกได ้

• ผกัตบชวา (Water hyacinth หรือ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ถ่ินดั้งเดิม

อยู่ในทวีปอเมริกาใต ้ประเทศไทยน าเขา้มาจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อน ามา

ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงาม ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2444 ผักตบชวาท่ีเจริญอยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้มจะปกคลุมผิวน ้ าท าให้ออกซิเจนในน ้ าต ่า น ้ าเน่าเสีย ส่ิงมีชีวิตตาย 

นอกจากน้ียงักีดขวางทางน ้ าอีกด้วย ผกัตบชวามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

บริเวณท่ีลาบลุ่มภาคกลางของประเทศ 
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  พฤติกรรมการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้าต่างถ่ิน 
รัฐชา ชยัชนะ (2560) กล่าววา่ สัตวน์ ้าต่างถ่ินมีการเจริญเติบโต ตั้งรกราก สืบพนัธุ์และ

แพร่กระจายพนัธุ์ไดเ้ป็นอย่างดีจนเขา้ไปแทนท่ีและส่งผลให้พนัธุ์พื้นเมืองสูญพนัธุ์ไปโดยส้ินเชิง 
เม่ือเป็นเช่นน้ีสัตวน์ ้าต่างถ่ินเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงไปเป็นสัตวน ้าต่างถ่ินท่ีรุกรานและส่งผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความสูญเสียทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั และเศรษฐกิจ
ของประเทศได ้จึงไดมี้การจ าแนกชนิดพนัธุ์สัตวน์ ้ าต่างถ่ินตามพฤติกรรมการด ารงชีวิตไดเ้ป็น 6 
ชนิด ดงัน้ี 

1. สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีเป็นตวัแก่งแย่ง (Competitor) โดยแย่งการใช้พื้นท่ีและแย่งอาหาร
ของพนัธุ์พื้นเมืองหรือพนัธุ์ทอ้งถ่ิน ชนิดพนัธุ์สัตวน์ ้าต่างถ่ินบางชนิดมีความสามารถในการปรับตวั
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสามารถในการแข่งขนัสูง จนท าลายโครงสร้างประชากร
สัตวน์ ้ าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติเดิม ท าให้ผลผลิตและความหลากหลายของชนิดสัตวน์ ้ าทอ้งถ่ินลดลง 
ท าลายระบบนิเวศ (Habitat Disturbance) จนเส่ือมโทรม เช่น การท าลายพื้นท่ีแหล่งวางไข่ของ
ปลากดเกราะหรือปลาซัคเกอร์ท่ีมีพฤติกรรมการขุดโพรงในช่วงฤดูวางไข่ท าให้สภาพตล่ิงและ
ชายฝ่ังของแหล่งน ้ าเปล่ียนแปลงไป หรือการกดักินท าลายพืชน ้ าของหอยเชอร่ีจนเกิดการเปล่ียน
สังคมพืช ท าใหค้วามหลากหลายของชนิดพนัธุ์ลดลงได ้

2. สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีเป็นผูล้่า (Predator) ส่งผลต่อประชากร และชนิดพนัธุ์เดิมในแหล่ง
น ้ า ท าให้จ านวนชนิดเปล่ียนแปลงไปและก่อให้เกิดผลเสียต่อสมดุลของระบบนิเวศไดใ้นภายหลงั 
เช่น ปลาช่อนอเมซอนหรืออะราไพม่า ปลาดุกแอฟริกนั และปลาหมอบตัเตอร์ เป็นตน้ 

3. สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจท าลายหรือท าให้แหล่งอาศยัเส่ือมโทรม เช่น หอยเชอร่ีท่ีชอบ
กินขา้วในช่วงตน้กลา้ท าให้เกิดความเสียหาย และเม่ือใชส้าร Endosulfan ในการก าจดัจะท า ให้เกิด
สารตกคา้ง มีผลท าใหก้บและเขียดในน ้าลดนอ้ยลง  

4. สัตว์น ้ าต่างถ่ินท่ีอาจเป็นตวัแพร่กระจายเช้ือโรคและปรสิต (Disease and Parasite 
Carrier) ชนิดใหม่ ๆ ท่ีติดมากับสัตว์น ้ าต่างถ่ินเหล่านั้น โดยทั่วไปสัตว์น ้ าต่างถ่ินหลายชนิดมี 
ความทนทานต่อโรค และมีลกัษณะเป็นพาหะน าโรคหรือปรสิตเดิมอยูแ่ลว้ แต่สัตวน์ ้า พื้นเมืองไม่มี
ภูมิต้านทานต่อโรคดังกล่าว เม่ือเข้ามาอยู่ในแหล่งน ้ าอาจท าให้มีการแพร่ระบาดของ โรคได้
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เช่น ปลาจีนท่ีเป็นพาหะของปรสิต หนอนสมอ และราปุยฝ้าย หอยเชอร่ี
เป็นพาหะของพยาธิมาสู่คนไดส้ัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกเป็นพาหะโรคเช้ือรา (Chytridiomycosis) 
และกุง้ Crayfish เป็นพาหะของโรค Crayfish Plague เป็นตน้  

5. สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจก่อให้เกิดการเส่ือมทางพนัธุกรรม Genetic Pollution, Genetic 
Erosion) เน่ืองจากสัตว์น ้ าต่างถ่ินบางชนิดมีลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีใกลเ้คียงกับชนิด พื้นเมือง  
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จึงอาจมีการผสมขา้มพนัธุ์ให้เกิดลูกผสม ท าให้ลูกท่ีเกิดมามีอตัรารอดต ่าลง หรือเป็นหมนั ในรุ่น
ต่อไปไดท้ าให ้

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมเดิมเส่ือมลงไป เช่น ในทะเลสาบ Biva ของ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น มีการปล่อยปลาต่างถ่ินลงไปจนท าให้เกิดลูกผสมกับชนิดพันธุ์ปลาท่ีเป็นปลาถ่ินเดียว 
(Endemic) จนท าใหพ้นัธุ์ปลาชนิดเดิมไดสู้ญพนัธุ์ไป หรือปลาดุกแอฟริกนัท่ีสามารถผสมขา้มพนัธุ์ 
กบัปลาดุกอุยท่ีเป็นพนัธุ์พื้นเมือง อาจท าใหเ้กิดการปนเป้ือนพนัธุกรรมในปลาดุกอุยได ้ 

6. สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจแทนท่ี มกัเกิดขึ้นในกรณีอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียง เม่ือสัตวน์ ้ า
ต่างถ่ินถูกน าเขา้มาเพาะเล้ียงเพื่อทดแทนชนิดพนัธุ์พื้นเมือง อาจเป็นดว้ยสาเหตุท่ีสามารถให้ผลผลิต 
มากกว่า แมใ้ห้ผลดีในแง่การเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร แต่พนัธุ์พื้นเมืองท่ีถูกทดแทน 
จะไดรั้บความสนใจนอ้ยลง และอาจส่งผลให้มีปริมาณลดนอ้ยลงไปจนอาจสูญพนัธุ์ได ้เช่น ปลาดุกดา้น 
และปลาดุกอุยท่ีถูกทดแทนดว้ยปลาดุกแอฟริกนั และปลาดุกลูกผสมบ๊ิกอุย (ปลาดุกอุยเทศ) หรือ 
กุง้ขาวแวนนาไมท่ีเล้ียงทดแทนกุง้กุลาด า เป็นตน้ 

  ขอ้มูลทัว่ไปปลาหมอคางด า 
ชยัวุฒิ สุดทองคง (2560) กล่าวว่า ปลาหมอคางด า หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของปลาหมอสี

คางด า (Blackchin tilapia) จะเห็นได้ว่าปลาชนิดน้ีมีลกัษณะภายนอก คลา้ยคลึงกับปลาหมอเทศ 
โดยเฉพาะในปลาระยะวยัอ่อน เม่ือโตเต็มวยัจะสังเกตไดช้ดัขึ้นปลาหมอคางด า จดัอยู่ในครอบครัว 
Cichlidae เช่นเดียวกบัปลาหมอเทศ ปลาชนิดน้ีมีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกา พบแพร่กระจายตลอด
แนวชายฝ่ังจนถึงแอฟริกาตะวนัตกเฉียงเหนือ แพร่กระจายในบริเวณชายฝ่ังตลอดแอฟริกาตะวนัตก
เฉียงเหนือ เช่น ไนจีเรีย คาเมรูน เซเนกลั ไอวอร่ีโคสต ์กินี ไลบีเรีย โตโก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก เบนิน แกมเบีย กินี บิสเซา สาธารณรัฐคองโกมอริเตเนีย กานา และเซียร์ราลีโอน เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีการน าเขา้พนัธุ์ปลาหมอคางด าในหลายประเทศ ทั้งอเมริกา ยโุรป เอเชีย โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย มีรายงานการน าเขา้มาตั้งแต่ ปี 2553 

ปลาหมอคางด า ส่วนใหญ่พบอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น ้ าท่ีเป็นน ้ ากร่อย ป่าชายเลน 
จนถึงบริเวณชายฝ่ังทะเล สามารถทนความเค็มได้สูงและทนต่อการเปล่ียนแปลงความเค็ม 
ในช่วงกวา้ง นอกจากน้ียงัพบปลาชนิดน้ีในพื้นท่ีน ้ าจืด แม่น ้ า และทะเลสาบน ้ าจืด ในบริเวณท่ีมี
กระแสน ้าไม่ไหลแรง 

จากการทดสอบเบ้ืองตน้ พบว่าลูกปลาหมอคางด าขนาด 1.5 – 2.5 เซนติเมตร สามารถ
ทนต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มฉับพลันจากน ้ าจืด 0 ppt จนถึงความเค็ม 30 ppt และสามารถ
ปรับตวัและเร่ิมกินอาหารได้ใน 1 ชั่วโมง แต่ท่ีระดับความเค็มตั้งแต่ 35 ppt ลูกปลาหมอคางด า 
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จะตายภายใน 30 นาที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงความเค็มโดยฉับพลัน อย่า งไรก็ตามถ้าปรับเพิ่ม 
ความเคม็อยา่งชา้ ๆ ลูกปลาหมอคางด า อาจอาศยัไดใ้นน ้าท่ีมีความเคม็สูงกวา่ 40 ppt 

อาหารปลาหมอคางด า เป็นปลาท่ีกินทั้งพืช และสัตว ์แพลงกต์อน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา 
รวมถึงซากของส่ิงมีชีวิต นอกจากน้ีจากการสอบถามและทดลองในห้องปฏิบติัของศูนยวิ์จยัและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง เขต 2 (สมุทรสาคร) พบว่าปลาหมอคางด า ชอบกินลูกกุง้ทะเล 
โดยเฉพาะกุ้งกุลาด า กุ ้งขาวแวนนาไม และกุ้งแชบ๊วย รวมถึงลูกปลาวยัอ่อน จากการตรวจสอบ
ความยาวของล าไส้ปลา พบวา่มีความยาวมากกวา่ 4 เท่าของความยาวล าตวัปลา โดยมีระบบการย่อย
อาหารท่ีดี สามารถยอ่ยกุง้ไดภ้ายในระยะเวลาไม่ถึง 30 นาที ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ปลาหมอคางด า 
มีความตอ้งการอาหารอยู่แทบตลอดเวลา ประกอบกบันิสัยของปลาท่ีค่อนขา้งดุร้าย เม่ือเทียบกบั
ปลาหมอเทศ 

ปัญหาของปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในแหล่งน ้ าธรรมชาติ ท าให้สัตวน์ ้ าทอ้งถ่ิน
ในธรรมชาติลดลง จากการบุกรุกเขา้ยึดครองพื้นท่ี และตกเป็นเหยื่อของปลาหมอคางด า โดยเฉพาะ
สัตว์น ้ าท้องถ่ินวัยอ่อน และวัยรุ่น เกษตรกรผู ้เ ล้ียงสัตว์น ้ า ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยพันธุ์สัตว์น ้ า 
จากธรรมชาติประสบปัญหาสัตวน์ ้ าเขา้บ่อลดลง อนัเน่ืองจากจากพนัธุ์สัตวน์ ้ าจากธรรมชาติลดลง 
และเส่ียงต่อปลาหมอคางด าท่ีจะหลุดรอดเขา้มา ท าให้ตน้ทุนของเกษตรกรสูงมากขึ้นทั้งการกรองน ้ า 
การใช้กากชา รวมถึงต้องซ้ือพันธุ์สัตว์น ้ ามาปล่อยทดแทน และอาจต้องซ้ืออาหารมาเสริม 
เพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยได้รับจากธรรมชาติจากการเปิดน ้ าเข้าออก นอกจากน้ีในอนาคต 
ถา้ไม่สามารถควบคุมจ านวนปลาหมอคางด าได ้อาจแพร่กระจายไปสู่แหล่งน ้าจืดและชายฝ่ังมากขึ้น 
สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ ้าในทอ้งถ่ิน และกระทบต่อการท าประมงในอนาคต 

  มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2561) กล่าวว่า

มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ประกอบดว้ย มาตรการ 5 ดา้น และแนวทาง
ปฏิบติัจ านวน 22 เร่ือง มุ่งเน้นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด การก าจดั การเฝ้าระวงัและ
ติดตามชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีพบว่ารุกรานแลว้ มีแนวโนม้รุกราน และชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานของโลก
ทั้งท่ีเขา้มาแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้มาในประเทศไทย ตามท่ีก าหนดไวใ้นทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ี
ควรป้องกนั ควบคุม ก าจดั  

เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
รูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินจึงก าหนดมาตรการ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั ดงัตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
1. การก าหนด นโยบาย แผน
กฎหมาย และงบประมาณ 
ส าหรับการบริหารจดัการ  
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

1.1 หน่วยงานประสานงานกลาง (ส านกังานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.))  
และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบาย  
แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติและแต่ละหน่วยงานหลกัจดัท า
แผนปฏิบติัการและงบประมาณเพื่อป้องกนั ควบคุม ก าจดั 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน รวมทั้งบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู ่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และถา้จ าเป็นเสนอแนะการร่างกฎหมายหรือ 
ขอ้บงัคบัใหม่เพื่อป้องกนัและ ควบคุมการระบาดของ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินรุกราน 
1.2 มีการประกาศแต่งตั้ง บุคลากร หรือกลุ่มบุคลากร  
ในระดบัหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน  
เพื่อผลกัดนัการด า เนินงานตาม นโยบายและแผน  
และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
1.3 ประเมินประสิทธิภาพ การด าเนินการตามนโยบาย  
แผนยทุธศาสตร์และงบประมาณระดบัชาติและแผนปฏิบติั
การระดบัหน่วยงานเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
1.4 ปรับปรุงทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีควรป้องกนั ควบคุม 
และก าจดัของประเทศไทยใหท้นักบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 
1.5 จดัท าทะเบียน การครอบครองและ/หรือ การน าเขา้ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอ่ืน ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรายการ 1 - 4 โดยมีขอ้มูล
ประกอบดว้ยตน้ก าเนิด ลกัษณะ ท่ีอยูอ่าศยัความเส่ียง ท่ีจะ
แพร่ระบาดตลอดจน สถานท่ีอยูใ่นปัจจุบนั ช่ือผูซ้ื้อ ผูน้ าเขา้
ผูค้รอบครองและผูข้าย เพื่อความสะดวกในการติดตาม 
ตรวจสอบ 

2. การบริหารจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ิน 

2.1 จดัล าดบัความรุนแรงของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานแลว้ 
ในรายการ 1 และวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดท่ีส าคญั
เป็นระยะเพื่อใหท้นัสถานการณ์อยูเ่สมอ 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
2.2 จดัท าแผนและด าเนินการบริหารจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีรุกรานแลว้ในรายการ 1 และแผนจดัการเฉพาะชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินรุกรานท่ีมีล าดบัความรุนแรงสูง รวมทั้งมาตรการ 
จดัการเส้นทางแพร่ระบาด เพื่อป้องกนัการน า เขา้และ 
แพร่กระจายรวมทั้งมีแผนจดัการ เฉพาะชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
รุกราน ท่ีมีการส่งเสริมใหใ้ชป้ระโยชน์ ทางเศรษฐกิจ 
2.3 ป้องกนั ควบคุม การแพร่ระบาด และก าจดัชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินท่ีรุกรานในเขตพื้นท่ีอนุรักษต์ามกฎหมายและพื้นท่ี 
ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

3. การเฝ้าระวงัและติดตาม  
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

3.1 ส ารวจ ตรวจสอบและติดตามการแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน ในรายการ 1โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมี 
ระบบนิเวศท่ีเปราะบางและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
3.2 ส ารวจ ตรวจสอบและติดตามการแพร่กระจายของ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีแนวโนม้รุกรานในรายการ 2  
หากพบวา่มีการแพร่ระบาดในแหล่งธรรมชาติใหด้ าเนินการ
ควบคุม หรือก าจดัจากพื้นท่ีแพร่ระบาดและแจง้ 
หน่วยประสานงานกลาง 
3.3 เฝ้าระวงัและติดตามชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีประวติัวา่ 
รุกรานแลว้ แต่ยงัไม่รุกรานในประเทศไทยในรายการ 3  
หากพบวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการแพร่กระจายในธรรมชาติ 
ใหแ้จง้หน่วยประสานงานกลาง เพื่อหาแนวทางป้องกนั
ร่วมกนั 
3.4 ไม่ส่งเสริมการแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินใน
รายการ 1,2 และ 3 รวมทั้งการขยายพนัธุ์ขยายถ่ินท่ี
เพาะเล้ียง/ เพาะปลูกและแจกจ่ายพนัธุ์ในพื้นท่ีอนุรักษท์อ้งท่ี
ท่ีมีแนวเขตติดต่อกบัพื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ีท่ีมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
3.5 ส าหรับชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ในรายการท่ี 1, 2 และ 3 ท่ีถูก
ระบุวา่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได ้แต่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัและแนวทางเฉพาะท่ีรัดกุม  
ใหผู้ป้ระกอบกิจการปฏิบติั อยา่งเคร่งครัดเพื่อมิใหช้นิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกรานเกิดการแพร่กระจายเขา้ไปในพื้นท่ีอนุรักษ์
และป้องกนัการปล่อยสู่แหล่งน ้าธรรมชาติถึงแมอ้ยูน่อก
พื้นท่ีอนุรักษก์็ตาม 
3.6 ไม่ใหน้ า เขา้ มีไวใ้น ครอบครอง เพาะเล้ียง/ เพาะปลูก 
และขนส่งชนิดพนัธุ์ ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ียงัไม่เขา้มา  
ในประเทศไทยแต่ มีประวติัวา่รุกรานในรายการ 4  
หากมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ ศึกษาวิจยัใหข้ออนุญาตพร้อม
วิเคราะห์ความเส่ียง และจดัทาแผนการเฝ้าระวงั และป้องกนั
การแพร่ระบาด เสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 
หากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ียงัไม่เขา้มาในประเทศไทย 
ในรายการ 4 มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ 
ใหด้ า เนินการขออนุญาตศึกษาตาม ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
ในกฎหมาย และใหห้น่วยงานหลกัด าเนินการตรวจสอบ 
และติดตาม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากลหายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 
3.7 จดัท าแผนด าเนินการ ฉุกเฉินพร้อมงบประมาณ  
เพื่อเตรียมรับมือหากมีการตรวจ พบหรือมีการระบาดของ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินรุกรานในรายการท่ี 4 ในประเทศไทย 
3.8 จดัท าแนวทางปฏิบติัและด าเนินการควบคุมป้องกนั  
และ จดัการรวมถึงติดตามตรวจสอบชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมี
ล าดบั ความส าคญัสูงโดยเฉพาะจากการน าเขา้มาเป็นสัตว์
เล้ียงสัตวแ์ละปลาสวยงาม ตลอดจน เหยือ่และอาหารท่ีมี



15 
 

ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
ชีวิต หรือ/ และโดยไม่เจตนาโดยเฉพาะจากการขนส่ง 
และคมนาคม 

4. การสนบัสนุนการศึกษาวิจยั 
เก่ียวกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

4.1 สนบัสนุนการศึกษาวิจยั ปัจจยัในการแพร่ระบาด  
การประเมินความเส่ียง การน าไปใชป้ระโยชน์ 
และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
ส าหรับชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินในรายการ 1, 2 และ 3 
4.2 สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอซ่ึงการศึกษาวิจยั
และ การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ในรายการ 1, 2 และ 3  
โดยวิธีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
4.3 สนบัสนุนการศึกษาวิจยั เพื่อป้องกนัการน าเขา้ชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินผา่นทางเส้นทางแพร่ระบาดท่ีส าคญั โดยเฉพาะ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินทางทะเล และ ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมากบั 
น ้าอบัเฉา และชนิดพนัธุ์เกาะติด (biofouling) เพื่อวาง
มาตรการ และกลไกภายในประเทศ ใหส้ามารถควบคุม 
และจดัการ ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

5. การเผยแพร่สร้างความ 
ตระหนกั และใหค้วามรู้ในเร่ือง
ของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

5.1 สนบัสนุนการจดัท าและเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัคู่มือ 
ทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ท่ีควรป้องกนั ควบคุม และ ก าจดั 
ของประเทศไทย ซ่ึงใชส้ าหรับด่านกกัพืชและสัตว ์โดยมี
เคร่ืองมือท่ีสามารถบ่งบอกลกัษณะจ าเพาะของชนิดพนัธุ์ 
นั้น ๆ ไดแ้ละมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือทะเบียนเพื่อให้
ทนัสถานการณ์อยูเ่สมอ 
5.2 เผยแพร่ความรู้และจดัฝึก อบรม เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และสาธารณชนเก่ียวกบัทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินและ
มาตรการป้องกนั ควบคุม และ ก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกรานของประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบจากชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
5.3 ผนวกความรู้พื้นฐาน เก่ียวกบัทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ี
ส าคญัและมาตรการบริหารจดัการในเบ้ืองตน้ รวมทั้งวิธีการ
ช่วยเฝ้าระวงัไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั 

 
กอบกุล รายะนคร (2549) กล่าวว่า แนวปฏิบัติเร่ืองการใช้หลักการระวงัไว้ก่อนของ

คณะกรรมาธิการยุโรป ซ่ึงออกมาเม่ือตอน ค.ศ. 2000 สรุปสาระส าคญัเก่ียวกับแนวทางการใช้
มาตรการระวงัไวก่้อนตามแนวปฏิบติัน้ีพอสังเขป ดงัน้ี 

(1) ในกรณีมีเหตุผลพอสมควร (Reasonable Grounds for Concern) ท่ีจะเช่ือไดว้่ากิจกรรม
ใดอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม หรือสุขภาพมนุษยส์ัตว์และพืช และยงัไม่มีขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตร์เพียงพอท่ีจะประเมินผลกระทบไดโ้ดยละเอียด หลกัการระวงัไวก่้อนมีความเหมาะสม
ในการจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลกัการระวงัไวก่้อนควรประกอบดว้ย การประเมินความ
เส่ียง (Risk Assessment) การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และการแจง้ให้ทราบเก่ียวกับ
ความเส่ียง (Risk Communication) ในบรรดาองค์ประกอบทั้งสาม การจดัการความเส่ียงถือว่ามี
ความส าคญัมากท่ีสุด 

(3) มาตรการระวังไว้ก่อนควรเร่ิมต้นด้วยการประเมินทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Evaluation) ท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ละหากเป็นไปไดค้วรช้ีให้เห็นความไม่ชดัเจน
ของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนของการประเมิน 

(4) ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจตอ้งรับทราบถึงระดบัความไม่ชดัเจนท่ีเกิดจากการประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์ตามขอ้ (3) การตดัสินใจว่าสังคมจะสามารถรับความเส่ียงไดใ้นระดับไหนเป็น
ประเด็นการตดัสินใจทางการเมือง ในบางกรณีหนทางท่ีถูกตอ้งอาจเป็นการละเวน้ไม่ตอ้งด า เนิน
มาตรการใด ๆ 

(5) หากผูมี้อ านาจตดัสินใจด าเนินมาตรการตามหลกัการระวงัไวก่้อน ก็อาจใชม้าตรการได้
หลายแบบ เช่น การออกกฎหมายบงัคบั จดัท าโครงการวิจยั หรือจดัท าขอ้เสนอแนะ 

(6) กระบวนการตดัสินใจตามขอ้ (4) และขอ้ (5) ควรมีความโปร่งใส โดยเปิดให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดตั้งแต่ตน้เท่าท่ีสามารถจะท าได ้

(7) ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการโดยยึดหลกัการระวงัไวก่้อน มาตรการท่ีใชค้วรมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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- เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมได้สัดส่วน (Proportional) กับระดับความคุ ้มครองท่ี
ต้องการ ซ่ึงหมายความว่าคงไม่สามารถลดความเส่ียงลงจนเหลือศูนย์ การห้ามกิจกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งเด็ดขาดอาจไม่ใช่ค าตอบในทุกกรณี 

- ไม่มีลกัษณะเลือกปฏิบติั 
- มีความสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบัมาตรการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงด าเนินการอยูแ่ลว้ 
- อยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบผลได้ผลเสียท่ีเกิดจากการด าเนินหรือไม่ ด าเนิน

มาตรการ ซ่ึงไม่จ ากดัอยู่เฉพาะการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ (cost/benefit analysis) แต่มี
ความหมายครอบคลุมถึงขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ เช่น ความมีประสิทธิภาพของมาตรการท่ีเลือกใช้และ
สาธารณชนสามารถยอมรับมาตรการดงักล่าวไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

- มีการทบทวนมาตรการท่ีใช้เป็นระยะโดยพิจารณาขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ 
และอาจปรับมาตรการท่ีใชต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 

- ก าหนดความรับผิดชอบให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการแสวงหาหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
มายืนยนั ในกรณีท่ีรัฐมีกฎระเบียบว่าผลิตภัณฑ์ใดต้องผ่านกระบวนการอนุญาตก่อนการวาง
จ าหน่าย ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ในการ
พิสูจน์วา่ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นมีความปลอดภยั ในกรณีท่ีไม่มีกระบวนการอนุญาต ภาระอาจตกอยู่กบั
ผูบ้ริโภคหรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการแสดงให้เห็นถึงอนัตรายหรือระดบัความเส่ียงท่ี
เกิดจากผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลิต อยา่งไรก็ดีรัฐสมาชิกอาจออกมาตรการเฉพาะท่ีก าหนดให้
ภาระการพิสูจน์ตกอยูก่บัผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ก็ได ้

2.3 หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2561) กล่าววา่ 
รายการ 1 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีเขา้มาในประเทศไทยแลว้ 

และสามารถตั้งถ่ินฐานและมีการแพร่กระจายไดใ้นธรรมชาติ เป็นชนิดพนัธุ์เด่นในส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
(dominant species) และเป็นชนิดพนัธุ์ท่ีอาจท าใหช้นิดพนัธุ์ทอ้งถ่ินหรือชนิดพนัธุ์พื้นเมืองสูญพนัธุ์ 
รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจและสุขอนามยัของมนุษย ์

รายการ 2 ชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นท่ีมีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีหลกัฐานว่ามี
การรุกรานในถ่ินอ่ืน ท่ีเขา้มาในประเทศไทยแลว้ และสามารถตั้งถ่ินฐาน และมีการแพร่กระจายได้
ในธรรมชาติ จากการส ารวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาด หากมีปัจจัยเก้ือหนุนหรือ
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สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีเคยรุกรานในอดีต ซ่ึงสามารถควบคุมดูแลไดแ้ลว้ 

รายการ 3 ชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นท่ีมีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอ่ืนแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย 
หมายถึง ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีเขา้มาในประเทศไทยแลว้มีหลกัฐานวา่มีการรุกรานในประเทศอ่ืน 

รายการ 4 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกรานท่ียังไม่เข้ามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีมีขอ้มูลหรือหลกัฐานว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในประเทศอ่ืน ได้แก่ ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีห้ามน าเข้า 
ตามกฎหมาย และชนิดพนัธุ์ท่ีมีขอ้มูลจากผลการศึกษาวิจยัว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินรุกรานในพื้นท่ี
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

ส าหรับชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินในทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ท่ีถูกระบุว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ แต่ตอ้งมีมาตรการป้องกันเฉพาะ  
ท่ีรัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเขา้ไปในพื้นท่ีอนุรักษ์ นอกจากน้ีส าหรับสัตว์น ้ าต่างถ่ินใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการปล่อยสู่แหล่งน ้ า
ตามธรรมชาติ ถึงแมเ้ป็นนอกพื้นท่ีอนุรักษก์็ตาม  

แมว้่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินบางชนิดจะมีคุณประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
หลายชนิดท่ีมีผลกระทบทางลบเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีสามารถปรับตวัให้
อาศยัอยู่และตั้งรกรากในถ่ินท่ีอยู่อาศยัใหม่ได ้จะรุกรานชนิดพนัธุ์พื้นเมืองดว้ยการแย่งท่ีอยู่อาศยั 
อาหาร และท าลายการเจริญเติบโตของชนิดพนัธุ์พื้นเมือง เป็นการสร้างผลกระทบโดยตรงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได ้นอกจากน้ี ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท าแนวทางการควบคุมหรือก าจัดชนิดพนัธุ์ท่ีมีล าดับความส าคัญสูง  
ของประเทศไทย ประกอบด้วย การสร้างความตระหนัก ให้ความรู้แก่สาธารณชน การควบคุม 
ป้องกนั ประเมินความเส่ียง จดัท าทะเบียนเก่ียวกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้และ
การวิจัยชนิดพนัธุ์พื้นเมือง ส าหรับการควบคุมและป้องกันช่องทางท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอย่างรวดเร็วจะตอ้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั 
การก าหนดมาตรการควบคุมในทุกขั้นตอนจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผูเ้ล้ียง ผูค้า้ ประเทศ 
ท่ีส่งออก และหน่วยงานงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการควบคุมและป้องกนัการรุกราน การหลุดรอดและ
แพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน  
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2.4 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการชนิดพนัธ์ุต่างถิ่น 
 อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological 

Diversity: CBD) เ ป็นกฎหมายระหว่ างประ เทศ เพื่ อการอนุ รักษ์และใช้ ประโยชน์ จ าก 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม จุดเร่ิมตน้มาจาก
โลกได้เล็งเห็นปัญหาในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงถือเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั  
จนมีการจดัการประชุมโลกเร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮลม์ ต่อมาจึงมีการ
จดัตั้งโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) 
ในส่วนของการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน อนุสัญญาฯ ไดว้างหลกัไวใ้นบทบญัญติัเร่ืองการอนุรักษใ์น
แหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ (In-situ Conservation) ซ่ึงก าหนดให้แต่ละรัฐภาคีจกัตอ้งด าเนินการ
ป้องกันการน าเข้าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ควบคุมหรือก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ินซ่ึงคุกคามระบบนิเวศ  
ถ่ินท่ีอยู่อาศยั หรือชนิดพนัธุ์อ่ืนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละเท่าท่ีเหมาะสม โดยการคุม้ครอง
แหล่งท่ีอยู่อาศัย (Habitat Protection) คุ ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมือง (Endemic Species) ท่ีมีอยู่เดิม
ไม่ใหถู้กคุกคาม รวมถึงฟ้ืนฟูชนิดพนัธุ์พื้นเมืองใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมใหไ้ดม้ากท่ีสุด และเสนอให้
รัฐภาคีมีมาตรการป้องกนัการคุกคามจากชนิดพนัธุ์ต่างประเทศ (Exotic Species) ซ่ึงถูกน าเขา้มาใน
ประเทศของรัฐภาคีดว้ย (สุรศกัด์ิ ใจกลา้, 2563) 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 เร่ือง 
มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีไดป้รับปรุงมาจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  
28 เมษายน 2552 ท่ีไดก้ าหนดมาตรการ 4 ดา้น แนวทางปฏิบติั 15 เร่ือง หน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ 
และหน่วยงานสนับสนุน รวม 24 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด  
การกาจดั การเฝ้าระวงัและติดตามชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ตามท่ีก าหนดไวใ้นทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีควรป้องกนั ควบคุม และก าจดัของประเทศไทย อนัเป็นการอนุวติัใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ 
 

 กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์สัตวต่์างถ่ิน 
กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินนั้น สามารถ

แบ่งออกได้ 3 ด้าน ตามประเภทของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน คือ 1.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตว ์2.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตว ์
ไม่มีกระดูกสันหลงัและจุลินทรีย ์และ 3.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกบัประเภทใด ๆ  
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2.4.2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตว ์
1) พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 
กฎหมายฉบับน้ีมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงชนิดพนัธุ์สัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ ซ่ึงไดก้ าหนดค านิยามของคาว่า “สัตวป่์า
ควบคุม” หมายความว่า สัตวป่์าท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามอนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ
ซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ และสัตวป่์าอ่ืนท่ีตอ้งมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ท าให้การน าเขา้สัตวบ์างชนิดท่ีอาจเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี นอกจากน้ีย ังมีบทบัญญัติว่าด้วย สัตว์ป่าอันตราย 
ท่ีหมายถึงสัตวป่์าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษยห์รือสัตวป่์าอ่ืน หรือมีผลคุกคาม 
ให้สัตวป่์า พืชป่า ส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบนิเวศ เปล่ียนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะ 
น าโรคหรือแมลงศตัรูพืช ตามค านิยามของสัตวป่์าอนัตรายดงักล่าว ค่อนขา้งตรงกบัค านิยามของ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน แต่นิยามของค าว่า สัตวป่์าอนัตราย จะมีความหมายกวา้งกว่า ชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ิน ตรงท่ีไม่ไดก้  าหนดว่าตอ้งเป็นชนิดพนัธุ์ท่ีน าเขา้มาจากแหล่งอ่ืน หรือเป็นชนิดพนัธุ์ใหม่ 
ในระบบนิเวศ ดังนั้น สัตว์อนัตราย อาจเป็นชนิดพนัธุ์ท้องถ่ินท่ีมีอยู่แลว้ในพื้นท่ีก็ได้ ซ่ึงถือว่า 
มีความหมายท่ีกวา้งกวา่ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน โดยการด าเนินการต่อสัตวป่์าอนัตราย ไดมี้การก าหนดให้
อ านาจรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจ านวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตราย  
ซ่ึงจะก่อให้เกิดหนา้ท่ีแก่ผูใ้ดมีสัตวป่์าอนัตรายหรือซากสัตวป่์าอนัตรายไวใ้นครอบครอง ตอ้งแจง้
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีและปฏิบติัตามมาตรการควบคุมสัตวป่์าอนัตรายหรือซากสัตวป่์าดงักล่าว และ
ยงัให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีค  าสั่งให้ผูค้รอบครองสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าวก าจดัหรือท าลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือส่งมอบพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าจัดหรือ
ท าลายไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซ่ึงสัตวป่์าอนัตรายหรือซาก
สัตวป่์าดงักล่าว อนัเป็นการป้องกันอนัตรายท่ีเกิดจากสัตว์ป่าอนัตรายนั่นเอง หากแต่ในปัจจุบนั  
ยงัไม่ปรากฏว่ามีประกาศก าหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจ านวนใด เป็นสัตว์ป่าอนัตราย  
แต่อยา่งใด ท าใหบ้ทบญัญติัในมาตราน้ี ยงัไม่สามารถน ามาใช ้เพื่อควบคุมป้องกนัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินได ้  

 นอกจากน้ี การอนุญาตหรือออกใบรับรองให้น าเขา้สัตวป่์าอนุญาต หรือ
ออกใบรับรองให้น าผ่านสัตว์ป่า จะต้องมีการพิจารณาถึงจ านวนสัตว์ป่าท่ีมีอยู่ในประเทศ 
เพื่อป้องกันการแพร่พนัธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพนัธุ์ ความปลอดภยัของสัตวป่์าในประเทศ 
และอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสัตวป่์านั้น รวมทั้งลกัษณะสภาพของสถานท่ีเล้ียงสัตวป่์าและสุขภาพ
ของสัตว์ป่า ความอยู่รอดของสัตว์ป่านั้ น หรือ  ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
ทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ในแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลักการ  
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ในอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ และในกรณีท่ีเป็นการน าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่าน
ซ่ึงสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากซากของสัตว์ป่าซ่ึงเป็นชนิดพันธุ์เดียวกับ 
ท่ีก าหนดไว้ในอนุสัญญา CITES ยังก าหนดให้พิจารณาและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
อนุสัญญา CITES ซ่ึงมีหลักการท่ีก าหนดให้ในกรณีน าชนิดพันธุ์ท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายของ
อนุสัญญาฯ เขา้มาประเทศ ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของประเทศซ่ึงน าเขา้ พิจารณาให้ความเห็นว่า
การน าเข้านั้ นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพนัธุ์ท่ีเก่ียวข้อง และกรณี 
การน าเข้าให้ค  านึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ป่าในประเทศและอันตรายจากสัตว์สู่มนุษย์ 
ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากสัตว์ป่านั้ น ความอยู่รอดของสัตว์ป่านั้ นหรือผลกระทบต่อความสมดุลของ 
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะสภาพของสถานท่ีเล้ียงสัตว์ป่า สุขภาพของสัตว์ป่า  
และผลกระทบดา้นการสร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงกบัสถานท่ีเล้ียงสัตวป่์า 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 
จึงมีกลไกในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ ตามบทบญัญติัว่าดว้ยสัตวป่์า
ควบคุม ท่ีหมายความรวมถึงสัตวป่์าท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามอนุสัญญา CITES ซ่ึงจะมีความหมาย
กวา้งขวาง แต่ก็ถือไดว้า่มีขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญา CITES เท่านั้น หากเป็น
สัตวป่์าท่ีอยู่นอกบญัชีฯ ก็มิไดอ้ยู่ในการควบคุมของพระราชบญัญติัน้ี แต่ก็มีบทบญัญติัอุดช่องว่าง
นั้นใน ขอ้ 5 (1) ของ กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้น าเขา้ ให้ส่งออกหรือให้น าผ่านซ่ึงสัตวป่์า ซากของสัตวป่์า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก
ซากของสัตวป่์า พ.ศ. 2558 ซ่ึงก าหนดให้การน าเขา้สัตวป่์าทุกชนิดตอ้งพิจารณาจ านวนสัตวป่์าท่ีมี
อยู่ในประเทศเพื่อป้องกนัการแพร่พนัธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพนัธุ์ ความปลอดภยัของสัตวป่์า
ในประเทศ และอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสัตวป่์าท่ีน าเขา้นั้น รวมทั้งลกัษณะสภาพของสถานท่ีเล้ียง
สัตว์ป่าและสุขภาพของสัตว์ป่า ความอยู่รอดของสัตวป่์านั้น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการป้องกนั (Preventative Principle) และหลกัระวงั
ไวก่้อน และเป็นการประเมินความเส่ียงอนัเป็นวิธีจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินเชิงป้องกนัอีกดว้ย  

2) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตราขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการในการ

ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวงัสืบคน้ และตรวจสอบการประมงการท าการประมงในน่านน ้ าไทยและ
นอกน่านน ้ าไทย เพื่อการจดัระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน ้ าทัว่ไป เพื่อป้องกนั 
มิใหมี้การท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยเม่ือพิจารณาเจตนารมณ์ดงักล่าวแลว้ จะพบวา่
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตราขึ้ นโดยมุ่งหมายเพื่อควบคุมกรณีการท าประมง 
ผิดกฎหมาย มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินแต่อย่างใด แต่หากพิจารณา
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บทบญัญติัรายมาตราแล้ว จะพบว่ามีบางมาตรา ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน คือ 
บทบญัญติัในการควบคุมสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายมนุษย์
หรือต่อสัตวน์ ้ าอ่ืน ส่ิงแวดลอ้มของสัตวน์ ้ า ทรัพยสิ์นของบุคคลหรือสาธารณสมบติั โดยก าหนด 
มิให้ผูใ้ดครอบครอบสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ าดงักล่าว และหากมีไวใ้นครอบครองซ่ึงสัตว์น ้ า
หรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ านั้น จะตอ้งส่งมอบสัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ านั้นให้แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าลายสัตว์น ้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ านั้นโดยเร็ว นอกจากน้ี เพื่อการ
คุ ้มครองพันธุ์สัตว์น ้ า ท่ีหายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้ เ กิดแก่สัตว์น ้ าและระบบนิเวศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจประกาศก าหนดห้ามการน า เข้า ส่งออก  
น าผา่น เพาะเล้ียง หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงสัตวน์ ้าบางชนิดได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต  

อีกทั้ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยงัได้วางหลกัทัว่ไปไวว้่า  
ห้ามมิให้ผูใ้ดน าเขา้สัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์สัตว์น ้ า เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ผูใ้ดประสงคท่ี์จะส่งออกหรือน าผ่านสัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า ตอ้งแสดงใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ า 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงว่าสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ านั้นไดม้าจากการท าการประมงโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบก่อน และพนักงานเจา้หน้าท่ีจะอนุญาตให้ผูใ้ด
น าเขา้สัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ าไดน้ั้น จะอนุญาตไดเ้ฉพาะเม่ือมีใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ า หรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงว่าสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ านั้นไดม้าจากการท าการประมงโดยชอบดว้ย
กฎหมายเท่านั้น ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเพื่อควบคุมการน าเขา้ ส่งออก น าผ่านซ่ึงสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์
สัตว์น ้ า โดยใช้ระบบอนุญาต และให้อ านาจอธิบดีกรมประมง ในการออกประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้สัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า 
ท าให้สามารถปรับใช้อ านาจดังกล่าวเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุม 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตวน์ ้าได ้ 

3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดสัตวน์ ้ าท่ีห้าม
น าเขา้ ส่งออก น าผา่น หรือเพาะเล้ียง พ.ศ. 2561  

ส าหรับสัตวน์ ้ า 3 ชนิดพนัธุ์ตามประกาศท่ีห้ามมิให้บุคคลใดน าเขา้ ส่งออก 
น าผา่น หรือเพาะเล้ียงเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง หรือเป็นผูซ่ึ้งอธิบดีกรมประมง
มอบหมาย ไดแ้ก่  

1. ปลาหมอสีคางด า Sarotherodon melanotheron (RÜppell, 1852) 
2. ปลาหมอมายนั Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862) 
3. ปลาหมอบตัเตอร์ Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
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ในส่วนของประกาศฉบบัดงักล่าวจะมีแนวทางปฏิบติัหลกั ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี  
1. กรณีท่ีเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาทั้ ง 3 ชนิดในบ่อเพาะเล้ียง ให้รีบน าปลา

ดงักล่าวส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมประมงโดยด่วน  
2. กรณีท่ีประชาชนท าการประมงแล้วได้ปลาทั้ ง 3 ชนิดน้ีในแหล่งน ้ า

ธรรมชาติ ประชาชนสามารถน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได ้แต่ควรท าใหป้ลาตายก่อนน าไปจ าหน่าย 
3. กรณีท่ีปลาทั้ง 3 ชนิดจากธรรมชาติหลุดรอดเข้าในบ่อเพาะเล้ียงของ

เกษตรกรโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได ้แต่ควรท าให้ปลาตายก่อน
น าไปจ าหน่าย 

4. กรณีส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนใดท่ีเพาะเล้ียง
ปลาทั้ง 3 ชนิด ไวเ้พื่อศึกษาวิจยัและประโยชน์ทางราชการใหแ้จง้ขออนุญาตกรมประมงต่อไป 

5. ห้ามผูใ้ดปล่อยปลาทั้ง 3 ชนิด ลงในท่ีจบัสัตว์น ้ าโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก 
มีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 

ส าหรับบทลงโทษหากพบผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง
ตอ้งระวางโทษตามมาตรา 144 จ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงน าสัตวน์ ้ าไปปล่อยในท่ีจบัสัตวน์ ้ าตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองลา้นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2.4.2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตวไ์ม่มีกระดูก
สันหลงัและจุลินทรีย ์

1) พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน นอกจากจะเป็นสัตวป์ระเภทต่าง ๆ เช่น นก ปลา 

แมลง สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบก เป็นตน้แล้ว ตามรายการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกรานร้ายแรง 100 อนัดบัของโลก ยงัมีจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของโรคระบาดในสัตว ์4 ชนิด ไดแ้ก่ 
โรครินเดอร์เปส เกิดจาก Rinderpest virus โรคมาลาเรียในสัตวปี์ก เกิดจากเช้ือ Plasmodium relictum 
โรคราของกุ้ง  เ กิดจากเช้ือรา Aphanomyces astaci และโรคไคทริดของกบ เกิดจากเช้ือรา 
Batrachochytrium dendrobatidis นอกจากน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 
เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดั ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ยงับรรจุจุลินทรียส์าเหตุของโรคระบาด
สัตวห์ลายชนิดไวใ้นทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ท่ีควรป้องกนั ควบคุม และก าจดัของประเทศไทย 
เช่น Avian Influenza เช้ือโรคไขห้วดันก, Batrachochytrium dendobatidis เช้ือราของกบ, Brucella 
abortus เช้ือโรคแท้งติดต่อในโค , Brucella melitensis เช้ือโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ , Canine 
Parvoviral Enteritis virus ไวรัสโรคพาร์โวไวรัสในสุนขั, Chlamydia psittaci เช้ือคลามยัเดียก่อโรค
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ในนก, Chlamydia spp. เช้ือคลามยัเดียก่อโรคในจระเข,้ Psittacine Beak and Feather Disease virus 
(PBFD virus) โรคขนและจะงอยปากผิดปกติในนกแกว้ เป็นตน้ ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ จุลินทรีย์
ท่ีเป็นสาเหตุของโรคระบาดในสัตว ์เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีส าคญั ในปัจจุบนัประเทศไทย
มีพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายเฉพาะทางโดยตรงในการจัดการ  
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทจุลินทรียส์าเหตุของโรคระบาดในสัตว ์

 ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กฎหมายฉบบัน้ีจะเน้นท่ีวิธีการควบคุม
และกกักนั โดยบทบญัญติัว่าดว้ยเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกนัชนโรค
ระบาด ซ่ึงเม่ือประกาศเขตดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผูใ้ดเคล่ือนยา้ยสัตว์หรือซากสัตว์ตามท่ีระบุ 
ในประกาศดงักล่าวเขา้ในหรือผา่นเขตนั้น เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี เม่ือพิจารณา
ในภาพรวมแลว้วิธีการกกักนัสามารถปรับใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินไดท้ั้ง 2 ดา้น คือ 

 1. เชิงป้องกนั โดยมาตรการทางกฎหมายกกักันเพื่อป้องกนัโรคระบาด
สัตวจ์ากต่างประเทศ มิให้แพร่ระบาดเขา้มายงัประเทศไทย หรือกกักนัเพื่อป้องกนัโรคระบาดสัตว์
ในพื้นท่ีหน่ึงของประเทศ มิใหร้ะบาดไปยงัพื้นท่ีอ่ืนของประเทศท่ียงัไม่เกิดการระบาด  

 2. เชิงแกไ้ข โดยการกกักนัเพื่อควบคุมโรคระบาดสัตวท่ี์เกิดระบาดแลว้
ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงประเทศไทย มิให้ระบาดลุกลามแพร่กระจายไปยงัพื้นท่ีอ่ืนของประเทศท่ียงั 
ไม่เกิดโรคระบาด ซ่ึงเป็นการจ ากัดพื้นท่ีการระบาด ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

 หากแต่ “สัตว์” ในกฎหมายฉบับน้ี มีข้อจ ากัดเพียงแค่ ท่ีบัญญัติไว ้
ในมาตรา 4 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง ก าหนดสัตว์ชนิดอ่ืนตาม
พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตวเ์ท่านั้น ซ่ึงมิอาจครอบคลุมสัตวป์ระเภทอ่ืน ท่ีอาจน าโรคระบาดสัตว์
ท่ีเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานไดอ้ยา่งครบถว้น 

2) พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 
กฎหมายฉบบัน้ีตราขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการเดินเรือในน่านน ้ า

ไทยเป็นหลัก แต่เม่ือพิจารณาในรายมาตราแล้ว พบว่ามีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ  
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน โดยมีบทบาทในการป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในกรณีท่ีติดมากับ 
น ้ าอับเฉาเรือ คล้ายกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน ้ าอับเฉาเรือ 
และตะกอน ค.ศ. 2004 หากแต่พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติัเพียงมาตราเดียว ท่ีใช้ควบคุมการทิ้ง 
น ้ าอบัเฉา คือในมาตรา 119 โดยได้ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้หิน 
กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น ้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ า หรือ
ทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลภายใน
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น่านน ้ าไทย อนัจะเป็นเหตุให้เกิดการต้ืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก 
เจา้ท่า หากมีผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ  
ทั้งจ าทั้งปรับ อีกทั้งตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียในการขจดัส่ิงเหล่านั้นดว้ย 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญติัดงักล่าว พบปัญหาท่ีตอ้งตีความอีกว่า หากมี
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานติดมากบัน ้ าอบัเฉาเรือ ซ่ึงแพร่ระบาดจากการเท ทิ้ง หรือกระท าประการใด 
ซ่ึงน ้ าอับเฉานั้น จะมีความผิดตามมาตราน้ีและต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียในการขจัด 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานนั้นหรือไม่ เพราะมาตรา 119 น้ี ก าหนดผลแห่งการเท ทิ้ง หรือกระท า
ประการใด ซ่ึงน ้ าอบัเฉา เพียงแค่ “ท าให้เกิดการต้ืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก” เท่านั้น ซ่ึงหาก
ตีความตามตวัอกัษรอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน ก็มิไดท้ าให้เกิดการ
ต้ืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก แต่อย่างใด ดงันั้น หากจะใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีในการป้องกนั
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน สมควรแก้ไขผลแห่งการเท ทิ้ง หรือกระท าประการใด ซ่ึงน ้ าอบัเฉา  
ให้ครอบคลุมถึงกรณีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินไวด้้วย และท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงท่ีหากมีการฝ่าฝืน
บทบญัญติัดงักล่าว นอกจากตอ้งระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับแลว้นั้น ยงัก าหนดให้ตอ้ง
ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียในการขจดัส่ิงเหล่านั้นด้วย ซ่ึงหากบทบญัญติัฉบบัน้ีครอบคลุมถึง
ปัญหาชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานดว้ย ก็จะเป็นการน าหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) ซ่ึงเป็นหลักการทางส่ิงแวดล้อมทั่วไป มาใช้ในการแก้ปัญหาชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกรานนัน่เอง 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงกบัประเภทใด ๆ 
1)  พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา้ 

พ.ศ. 2522 
กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก ากบัดูแลการนาผ่านซ่ึงสินคา้ในประเทศไทย 

ท่ีให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพราะมีการขนส่งสินคา้ผ่านแดนและการเปล่ียนถ่ายสินคา้ในประเทศ
ไทยเพื่อส่งต่อไปยงัประเทศอ่ืนเป็นปริมาณมาก เพื่อป้องกันการใช้วิธีการน าผ่ านเป็นช่องทาง 
ในการลกัลอบส่งออกหรือน าเขา้สินคา้ โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ซ่ึงให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมัน่คงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในเร่ือง กาหนดสินคา้ใดใหเ้ป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการส่งออกหรือในการน าเขา้ และก าหนดสินคา้
ใดให้เป็นสินคา้ท่ีตอ้งขออนุญาตในการส่งออกหรือในการน าเขา้ โดยเม่ือได้มีประกาศก าหนด
สินค้าใดให้เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออก ในการน าเข้า หรือในการน าผ่านแล้ว  
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ห้ามมิให้ผูใ้ดส่งออกหรือน าเขา้ซ่ึงสินคา้นั้น เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาต โดยผูท่ี้ส่งออก น าเขา้ หรือ
น าผา่นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะถูกริบสินคา้รวมทั้ง
ส่ิงท่ีใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ท่ีใช้ในการบรรทุกสินคา้ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความผิดรวมทั้งพาหนะ 
ท่ีใชล้ากจูงพาหนะบรรทุกสินคา้นั้นดว้ย 

สรุปไดว้่ากฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินนั้น 
สามารถแบ่งออกได้ 3 ด้าน ตามประเภทของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน คือ 1.กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินประเภทสัตว์ 2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ประเภทสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัและจุลินทรีย ์และ 3.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงกบัประเภทใด ๆ ซ่ึงในกฎหมายบางฉบบัยงัไม่ไดมี้การระบุเร่ืองของ
การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานเอาไว ้ดงันั้น การบงัคบัใช้กฎหมายในการจดัการชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ิน จึงใชส่้วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชนิดพนัธุ์นั้น ๆ ของในกฎหมายแต่ละฉบบั เพื่อจดัการแกไ้ข
ปัญหาชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

 

2.5 การประเมินผลแบบ CIPP-I Model 
 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าทฤษฎีการประเมินในรูปแบบ CIPP–I Model มาใช้ในการวิเคราะห์ 
การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโนม้ของโครงการในอนาคต 
จากนั้นน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการปลาหมอคางด า 
ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต่อไป 

Daneil L. Stufflebeam and Others (1967 อ้างถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ , 2554: 92) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า CIPP Model เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วตัถุประสงค์การประเมิน คื อ การใช้สารสนเทศ 
เพื่ อการตัด สินใจ  ค าว่ า  CIPP เ ป็นค าย่ อมาจากค าว่ า  Context Input Process และ  Product  
สตฟัเฟิลบีม ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอ้มูลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึง
การประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีส าคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือการประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
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เน่ืองจากโครงการ คือ ระบบอย่างหน่ึง ดังนั้นจึงสามารถประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์
ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการได ้โดยการวิเคราะห์โครงการจะพิจารณาใน 3 ส่วน ดงันั้น 
(จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554: 92) 

1) องคป์ระกอบของระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Product/Output) 

2) ส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) 
3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) 
ซ่ึงรูปแบบการประเมินดงักล่าวน้ี เรียกวา่ CIPP–I Model ดังรูปท่ี 2-1  
 

 
รูปท่ี 2-1 CIPP–I Model 

แหล่งท่ีมา: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554: 93. 

 จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) เทคนิคน้ีเป็นการประยกุตจ์าก CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam 
และคณะ (1967) และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ส าหรับการประเมินผลแผน/
โครงการโดยใชเ้ทคนิค CIPP-I Model มีแนวทางดงัน้ี 
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 1) การประเมินบริบท หรือส่ิงแวดลอ้มของแผน/โครงการ (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อแผน/โครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/โครงการ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี การประเมินบริบทเป็น
การตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผน/
โครงการหรือไม่ เพียงใด หรือในอีกมิติหน่ึงอาจประเมินว่า แผน/โครงการนั้น ๆ มีความสอดคลอ้ง
กบับริบทหรือปัจจยัภายนอกดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 
 2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีน าเขา้มาใชส้ าหรับการด าเนินแผน/โครงการวา่เพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอยา่งไรและถูก
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ วสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของแผน/
โครงการเกิดจากปัจจยัน าเขา้หรือไม่ เพียงใด 
 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบกิจกรรม
ขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการด าเนินแผน/โครงการว่า เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ในกรณีท่ี
ประเมินในช่วงด าเนินการการประเมินกระบวนการจะท าให้ทราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการประเมินเม่ือ
แผน/โครงการส้ินสุดลงแลว้ จะช่วยใหท้ราบวา่ ความส าเร็จหรือลม้เหลวของแผน/โครงการเกิดจาก
กระบวนการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 
 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจากแผน/โครงการกบั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีวางไว ้ทั้งด้านปริมาณ (Quantity) และด้านคุณภาพ 
(Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งระหว่างด าเนินงานในกรณีท่ีแผน/โครงการนั้นมีผลผลิตออกมา
เป็นระยะ ๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดแผน/โครงการเพื่อดูผลิตรวมจากแผน/โครงการ 
 5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ของแผน/โครงการทั้งดา้นบวกและด้านลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ ชุมชน เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งในระหว่างท่ีมีการด าเนินงานและเม่ือแผน/โครงการ
ส้ินสุดแลว้ 
 อาจสรุปไดว้า่ CIPPI-Model การประเมินเป็นกระบวนการ การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
น าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1.การ
ประเมินดา้นบริบท 2.การประเมินดา้นปัจจยั 3.การประเมินดา้นกระบวนการ 4.การประเมินดา้น
ผลผลิต และ 5.การประเมินดา้นผลกระทบ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะน า CIPPI Model มาใช้ประเมินเพื่อ
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หาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ต่อไป 

2.6 ข้อมูลท่ัวไป ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ขอ้มูลพื้นฐาน 

1) อาณาเขตและท่ีตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็น

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง แสดงดงัรูปท่ี 2-2 มีหมู่บา้นในเขตความรับผิดชอบ จ านวน  
5 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่าตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของท่ีว่าการอ าเภอสามร้อยยอด 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีถนนเพชรเกษมคัน่กลางพื้นท่ี และห่างจากเทศบาลต าบลไร่เก่า 
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 90 ตารางกิโลเมตร หรือเน้ือท่ีประมาณ 56,250 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลไร่ใหม่ และพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ เทือกเขาสามร้อยยอด และต าบลสามร้อยยอด อ าเภอ 

สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เทือกเขาตะนาวศรี และประเทศพม่า 
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รูปท่ี 2-2  ขอบเขตพื้นท่ี ต าบลไร่เก่า  

แหล่งท่ีมา: คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจ อบต.ไร่เก่า 
 

2) ลกัษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศโดยทัว่ไปของต าบลไร่เก่าเป็นท่ีราบ ท าให้เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม

และบางส่วนเป็นภูเขาสูง ซ่ึงท าให้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีลุ่มชุ่มน ้ า 
ทะเลสาบ เขตอุทยานและป่าไม ้ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึง พืชการเกษตร เช่น สับปะรด 
มะพร้าว มะม่วง ปาลม์ วา่นหางจระเข ้เป็นตน้ 

3) ลกัษณะภูมิอากาศ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่เก่า อยู่ในเขตแบบมรสุม มีลกัษณะอากาศแบบร้อนช้ืน 

สภาพอากาศโดยทัว่ไปจะไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไป ความช้ืนของอากาศ ปานกลาง ซ่ึงเป็น 3 ฤดู   
- ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
- ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 
- ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ 

4) ลกัษณะของแหล่งน ้า 
o ทุ่งสามร้อยยอด 

o ล าหว้ย จ านวน 4 แห่ง 
- ล าหว้ยใหญ่ หมู่ท่ี 3 
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- ล าหว้ยล่อนแก่น หมู่ท่ี 6 
- ล าหว้ยตาเละ หมู่ท่ี 7 
- ล าหว้ยหุบเจ๊กยาว หมู่ท่ี 7 

แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 
o ฝายน ้าลน้ จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

- หมู่ 3 จ านวน 3 แห่ง 
- หมู่ 4 จ านวน 1 แห่ง 
- หมู่ 7 จ านวน 3 แห่ง 

o ระบบประปาหมู่บา้น เป็นระบบประปาน ้ าดิบ มีทุกหมู่บา้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่เก่า และไดมี้การปรับปรุง ซ่อมแซม ตามจุดต่าง ๆ ท่ีมีปัญหา 

o บ่อบาดาล จ านวน 13 แห่ง 
5) การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ 
- การเกษตร ท าไร่สับปะรด ไร่วา่นหางจระเข ้และสวนมะม่วง ฯลฯ 
การประมงร้อยละ 10  
- การประมงน ้าจืด และประมงน ้ากร่อย 
อ่ืน ๆ ร้อยละ 10 
- คา้ขาย รับจา้ง ฯลฯ 

 

2.7  งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

สุรศกัด์ิ ใจกลา้ (2564) กล่าวว่า ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานจดัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคัญ  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ิน ตลอดจนสุขภาพของ
มนุษย ์สัตว ์และพืช ในปัจจุบนัประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ส่วนหน่ึง 
ถูกน าเข้าโดยตั้งใจเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเป็นสัตว์เล้ียง หรือไม้ดอกไม้ประดับ  
บางชนิดถูกน าเขา้โดยไม่ตั้งใจ เช่น ติดมากบัยานพาหนะ การขนส่งสินคา้ หรือน ้ าอบัเฉาของเรือ 
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินนั้น  
มีจ านวนมากมายหลายฉบับ กระจัดกระจายไปตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  
ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบบั มีความจ าเพาะเจาะจงในชนิดของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินและมีวตัถุประสงค ์
ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีแตกต่างกัน และประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับ 
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การจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินโดยตรง ท าให้ขาดมาตรฐานกลางในการจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
อย่างเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
อยา่งเป็นระบบโดยการออกกฎหมายเฉพาะในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน เพื่อก าหนดมาตรฐานกลาง
ในการปฏิบติัต่อชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นองค์กรกลางเพื่ออ านวยการและ
ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ บรรจุให้การน าเข้าและน าผ่านซ่ึง  
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินเป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม แกไ้ขค าจ ากดัความของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินให้ครอบคลุมถึงส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมและส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการปรับปรุงสายพนัธุ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใหก้ารจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณีใหม้ากท่ีสุด และใชร้ะบบอนุญาตในการป้องกนั
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน โดยจดัหมวดหมู่ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินตามล าดับความส าคญั เพื่อให้การบงัคับใช้
กฎหมายเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัแต่ละชนิดพนัธุ์ท่ีไดจ้ าแนกไวท้ าให้การชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินเป็นไป
อยา่งมีระบบขั้นตอน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

สุวิมล ส่ีหิรัญ (2563) กล่าวว่า ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน หรือเอเล่ียนสปีชีส์ (Alien Species) ท่ีมีการ
รุกรานอย่างร้ายแรงของโลกจ านวน 100 ชนิด (100  of The World's Worst Invasive Alien Species) 
นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร รวมถึงมนุษย์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสัตวน์ ้า 21 ชนิดไดแ้ก่ ปลา 8 ชนิด สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 9 ชนิด สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า 
3 ชนิด และสัตวเ์ล้ือยคลาน 1 ชนิด ส าหรับประเทศไทยพบว่ามีสัตวน์ ้ าต่างถ่ินไดถู้กน าเขา้มากกวา่ 
1,100 ชนิด พันธุ์ปลาประมาณ 1,000 ชนิด สัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบกประมาณ 50 ชนิด 
สัตวเ์ล้ือยคลานประมาณ 50 ชนิด หอย 3 ชนิด กุง้ และปู 8 ชนิด โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ
น าเขา้เพื่อเล้ียงเป็นสัตวน์ ้ าสวยงามและเพื่อเล้ียงบริโภค เม่ือพิจารณาถึงสถิติการน าเขา้สัตวน์ ้ าต่าง
ถ่ินมีชีวิตในประเทศไทยพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยน าเขา้สัตวน์ ้ าต่างถ่ินปริมาณ 38,934,499 29 
กิโลกรัม (38,934.499 ตนั) โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาสวยงามมีจ านวนมากถึง 595 ชนิด กลุ่มสัตว์
น ้ าสวยงามอ่ืน ๆ จ านวน 25 ชนิด และกลุ่มสัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาเพื่อเป็นอาหารจ านวนทั้งส้ิน 
81 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกุง้และปู จ านวน 29 ชนิด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มปลา และกลุ่มสัตวน์ ้า
อ่ืน ๆ จ านวน 28 และ 17 ชนิด ตามล าดบั ซ่ึงยงัพบการน าเขา้ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินชนิดใหม่ตลอดเวลา ทั้ง
แบบจงใจและไม่จงใจ จึงเป็นสาเหตุท าให้สัตวน์ ้ าต่างถ่ินในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับชนิดท่ีน าเขา้มาแลว้นั้นพบวา่มีหลายชนิดท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นชนิดท่ีมีความส าคญั
ทางเศรษฐกิจจนสามารถสร้างอาชีพท ารายได ้และสร้างความมัน่คงทางอาหารให้แก่ประชากรได้
เป็นอยา่งดี ในทางกลบักนัยงัพบวา่มีอีกหลายชนิดท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศจากการแพร่กระจาย
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ลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติและสามารถตั้ งถ่ินฐานได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นชนิดพันธุ์ เด่นใน
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ (Dominant Species) หรือท่ีเรียกกนัว่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien 
Species) ส่งผลให้ชนิดพนัธุ์ปลาพื้นเมืองหรือชนิดพนัธุ์ปลาทอ้งถ่ินสูญพนัธุ์ไปจากแหล่งน ้ าได ้จึง
ถือเป็นสาเหตุส าคญัของการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการเปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศไปโดยส้ินเชิง ซ่ึงนบัวนัจะกลายเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นแพร่หลายไปทัว่โลกและก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอยา่งมาก  

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  (2562) กล่าวว่า สถานการณ์การหลุดรอดของ 
ปลาหมอคางด า Sarotherodon melonotheron สู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดความเช่ือว่าปลาชนิดน้ี
สร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของสัตวน์ ้ าทอ้งถ่ินของประเทศไทย จนเกิดเป็น
ประเด็นร้อนและมีการติดตามศึกษาอย่างต่อเน่ือง "เหตุใดปลาชนิดน้ีถึงแพร่พนัธุ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว" 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมดว้ยการศึกษาระยะเซลล์สืบพนัธุ์เพศเมียของปลาหมอสีคางด า เพื่อท านาย
คุณภาพเซลลไ์ข่ ดว้ยเทคนิคมิญชวิทยา โดยน าตวัอยา่งปลาหมอสีคางด าเพศเมีย 10 ตวั ท่ีมีความยาว
เหยยีดมากกว่า 16 เซนติเมตร จากเกษตรกรในจงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดัเพชรบุรี ช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบว่าปลาหมอคางด าเพศเมีย  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.13+1.23 (Mean + SD) และมีการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 4 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึง 
การพัฒนาของเซลล์ต้นก าเนิดไข่ ระยะท่ีสอง การพัฒนาเซลล์ไข่ ขั้นปฐมภูมิท่ีประกอบด้วย 
เพอรินิวคลีโอลสั และขั้นลิพิดดรอปเลทส์ และคอร์ติคลัแอลวิโอไล ระยะท่ีสาม ระยะการพฒันา
เซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิท่ีประกอบดว้ยขั้นแรกของการพฒันาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ ขั้นทา้ยของการพฒันา
เซลล์ไข่ทุติยภูมิ และขั้นการเจริญเต็มท่ีของเซลล์ไข่ และระยะท่ีส่ีคือ ระยะเชลลไ์ข่ฝ่อ นอกจากน้ี
จากการน าขอ้มูลทางดา้นมิญชวิทยาของเซลลไ์ข่ พบการฝ่อของเซลลไ์ข่นอ้ยมากในระยะการพฒันา
เซลลไ์ข่ขั้นทุติยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 4 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพเซลลไ์ข่อยู่ในเกณฑค์ุณภาพดีมากและ
คาดวา่น่าจะมีความส าเร็จสูงในการสืบพนัธุ์  

ชยัวุฒิ สุดทองคง (2560) กล่าววา่ การหลุดรอดของสัตวน์ ้าต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาเล้ียงหรือท่ีเรียกว่า  
เอเล่ียนสปีชีส์ (Alien Species) สู่ธรรมชาติก าลงัเกิดปัญหาการรุกรานต่อสัตวน์ ้าทอ้งถ่ินอยา่งรุนแรง
ในประเทศไทย จึงมีความพยายามติดตาม สร้างมาตรการและแกไ้ขกนัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
แพร่ระบาดและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของปลาหมอสีคางด า (Sarotherodon melonotheron) 
ซ่ึงจดัอยู่วงศ์ปลาหมอสี (Cichilids) อาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าตามธรรมชาติทั้งน ้ ากร่อย และป่าชายเลน 
ในบริเวณจงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัเพชรบุรี เน่ืองจากปลาชนิดน้ีสามารถปรับตัวและ
ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงภายใต้ส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงสามารถทนทานต่อระดับเค็ม 
ไดช่้วงกวา้ง (Euryhaline Fish) เร่ิมตั้งแต่ความเค็มเท่ากบั 0.1 จนถึง 30 ส่วนในหน่ึงพนัส่วน (ppt 
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per thousand) นอกจากน้ียงัมีรายงานว่าการหลุดของปลาหมอสีคางด าเขา้ไปยงัแหล่งน ้ าธรรมชาติก็
มกัมีนิสัยดุร้าย เน่ืองจากสามารถกินส่ิงมีชีวิตในบริเวณนั้น ๆ เป็นอาหารไดแ้ทบทุกชนิดทั้งแพลงก์
ตอน ลูกปลา กุง้และลูกหอยฝาเดียว เช่ือว่าหากสถานการณ์ยงัเป็นแบบน้ีอาจท าให้เกิดการคุกคาม 
และความเสียหายต่อสัตว์น ้ าท้องถ่ินภายใต้ระบบสายใยอาหาร ซ่ึงอาจน าไปสู่การสูญพันธุ์ 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ และในขณะน้ีมีและปลาหมอสีคางด าก าลงัหลุดและแพร่เขา้สู่แหล่งเพาะเล้ียง
หรือบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจของเกษตรกร ถึงแมย้งัไม่มีรายงานทางวิชาการมายืนยนัผลกระทบ  
แต่คาดวา่ปลาชนิดน้ีอาจเขา้ไปคุกคามหรือท าลายสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ  

พงศ์เทพ สุวรรณวารี (2556 อา้งถึงใน โครงการพฒันาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2554) สัตวต่์างถ่ินท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง 
ไดแ้ก่ ปลาซคัเกอร์จากงานวิจยัพบวา่ปลาซคัเกอร์ในเขตเมืองพทัยาด ารงชีวิตแบบแข่งขนักินไข่ปลา
พื้นเมืองท าให้ปลาทอ้งถ่ินเหลือเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และคลองบางแห่งเหลือปลาท้องถ่ิน 
ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต ์  

 
จึงสรุปไดว้่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานจดัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ิน ตลอดจนสุขภาพของมนุษย ์สัตว ์และพืช 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ส่วนหน่ึงถูกน าเขา้โดยตั้งใจเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเป็นสัตว์เล้ียง หรือไมด้อกไมป้ระดับ บางชนิดถูกน าเขา้โดยไม่
ตั้งใจ เช่น ติดมากบัยานพาหนะ การขนส่งสินคา้ หรือน ้าอบัเฉาของเรือ ส าหรับประเทศไทยพบว่ามี
สัตว์น ้ าต่างถ่ินได้ถูกน าเขา้มากกว่า 1,100 ชนิด พนัธุ์ปลาประมาณ 1,000 ชนิด สัตว์สะเทินน ้ า
สะเทินบกประมาณ 50 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลานประมาณ 50 ชนิด หอย 3 ชนิด กุง้ และปู 8 ชนิด โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการน าเขา้เพื่อเล้ียงเป็นสัตวน์ ้ าสวยงามและเพื่อเล้ียงบริโภค การหลุดรอดของ
ปลาหมอสีคางด า (Sarotherodon melonotheron) เขา้ไปยงัแหล่งน ้ าธรรมชาติ สามารถกินส่ิงมีชีวิต
ในบริเวณนั้น ๆ เป็นอาหารได้แทบทุกชนิดทั้งแพลงก์ตอน ลูกปลา กุ้ง และลูกหอยฝาเดียวไทย 
เน่ืองจากปลาชนิดน้ีสามารถปรับตวัและทนทานต่อการเปล่ียนแปลงภายใตส่ิ้งแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่าง
ดี จึงสามารถทนทานต่อระดบัเคม็ได ้

 



 

 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  
ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อย
ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการจดัการปลาหมอสีคางด าท่ีเหมาะสม  
ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 

3.1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.1.2 วิธีการศึกษา 
3.1.3 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
3.1.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.1.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
รูปท่ี 3-1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

กรอบแนวคิด รูปท่ี 3-1 เร่ืองแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใช้เทคนิคการ
ประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
แนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด าท่ีเหมาะสมและพื้นท่ีท่ีมี
บริบทใกลเ้คียงต่อไป  
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1) บริบทภายนอก (Context) 
เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็น

ท่ีตอ้งด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ โดยพิจารณาจาก
กฎหมาย งบประมาณ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการ ซ่ึงใน
การศึกษาน้ีประกอบดว้ย นโยบายของภาครัฐ ปัญหาจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน การสนบัสนุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน  

2) ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
เป็นปัจจัยท่ีพิจารณาจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมาย ซ่ึงในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย งบประมาณ บุคลากร ระบบการบริหารจดัการ เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการจดัการ 

3) กระบวนการ (Process) 
เป็นการพิจารณาถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่องของการด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรม และขั้นตอนด าเนินงานท่ีน าไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงค์ ซ่ึงในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย แผนงาน/โครงการ การน าแผน/โครงการไปปฏิบติั 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กระบวนการแกไ้ขปรับปรุง   

4) ผลผลิต (Product) 
เป็นการพิจารณาจากผลผลิตของโครงการ เพื่อท่ีจะตอบค าถามในการด าเนินโครงการว่า

ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ซ่ึงในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย ผลการด าเนินงาน และ
การบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

5) ผลกระทบ (Impact) 
เป็นการพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ

โครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ ท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย การท าลายระบบนิเวศ และการเพิ่มตน้ทุนของเกษตรกร 

จากนั้ นจึงท าการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ ลดความคลาดเคล่ือนของข้อมูล  
โดยไดมี้มาตรการท่ีจะป้องกนัความผิดพลาด คือ การตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ ซ่ึงการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี (สุภางค ์จนัทวานิช, 2553) คือ  
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1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผูว้ิจยั
ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งท่ีจะพิจารณาใน
การตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

  1.1) ดา้นเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่  
  1.2) ดา้นสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่  
  1.3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจัย (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบว่า ผูว้ิจัย 
แต่ละคนจะไดข้อ้มูลแตกต่างกนัอยา่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกต แทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัสังเกต
โดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนาม ควรเปล่ียนใหมี้ผูว้ิจยัหลายคน 

3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถา้ผูว้ิจยั 
ใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด อาจท าได้
ง่ายกว่าในระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีความสร้าง
ขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินกัวิจยัจะตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้ากกวา่ตรวจสอบ
ดา้นอ่ืน 

4) การตรวจสอบสามเส้าดา้นรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ การใชว้ิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ิธีการสังเกตควบคู่กบัการซักถาม 
พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 

โดยการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้านข้อมูล และ 
ด้านรวบรวมข้อมูล (Data Triangulation) มาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกัน หากมีขอ้คน้พบเหมือนกันหรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัแสดงวา่ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลมาถูกตอ้ง  

 
  วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  
ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการศึกษา ดงัน้ี 

1) ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 

ท่ีรุกราน แผนการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน การด าเนินการท่ีใช้จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
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ท่ีรุกราน และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ รายงานวิจยั และเอกสารบทความต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการศึกษาขอ้มูล รวมถึงศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นภูมิศาสตร์ ของพื้นท่ีต าบลไร่เก่า  
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีของต าบลไร่เก่า  
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2) ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) จากการ

ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้ าหนด
ค าถามให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถาม 
มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีออกมาโดยเฉพาะกบักลุ่มตวัอย่าง
ในแต่ละประเภท และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนท่ี 2 การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน แบ่งเป็น 2.1 ปัญหาของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

ท่ีรุกราน 2.2 การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานภายในทอ้งถ่ิน  
ส่วนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ  
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กบั

หน่วยราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) และประชาชน
ในพื้นท่ี  

 
 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key informants)  
การศึกษาคร้ังน้ีมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัรวม 20 ท่าน ดงัน้ี 
1) เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จ านวน 2 ท่าน 
2) เจา้หนา้ท่ีกรมประมง จ านวน 2 ท่าน 
3) เจา้หนา้ท่ีส านกังานประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 1 ท่าน 
4) เจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จ านวน 1 ท่าน 
5) เจา้หนา้ท่ีประมงอ าเภอสามร้อยยอด จ านวน 1 ท่าน 
6) เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่เก่า จ านวน 1 ท่าน  
7) ผูน้ าชุมชนจ านวน 2 ท่าน  
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8) นกัวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 ท่าน  
9) ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 8 ท่าน 

 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศพัทมื์อถือ 

 
 วิธีการเก็บขอ้มูล 

ตารางท่ี 3-1 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ขอ้มูลส่วนตวั 1. ช่ือ – สกุล 

2. อาย ุ
3. หน่วยงาน 
4. อาชีพ/ต าแหน่ง 
5. ระดบัการศึกษา 
6. วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 
4. ประชาชน 
 

บริบทภายนอก : 
Context Evaluation 

1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายการ
จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลา
หมอคางด า) อยา่งไร 
 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

2. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิด
จากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอ
คางด า) เป็นอยา่งไร 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 
4. ประชาชน 
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ตารางท่ี 3-1 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
3. หน่วยงานของท่านไดรั้บความร่วมมือ
หรือการสนบัสนุนในการด าเนินงาน 
หรืองบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) จากหน่วยงานอ่ืน 
หรือไม่ อยา่งไร 
 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

 4. การมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุน
ด าเนินงาน ในการจดัการชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินท่ีรุกรานเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของท่านอยา่งไร 
 

1. ผูน้ าชุมชน 
2. นกัวิชาการ/NGOs 
3. ประชาชน 

ปัจจยัน าเขา้: Input 
Evaluation 

1. หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการการจดัการ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคาง
ด า) หรือไม่ อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 
4. ประชาชน 
 

2. หน่วยงานของท่านมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 
4. ประชาชน 
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ตารางท่ี 3-1 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
3. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพฒันาความสามารถของ
บุคลากรผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงานดา้นการ
จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลา
หมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 

4. หน่วยงานของท่านไดรั้บงบประมาณ
ท่ีเพียงพอต่อการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ 
อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

5. เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีหน่วยงาน
ท่านใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ี
รุกราน (ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 
4. ประชาชน 
 

กระบวนการ:  
Process Evaluation 
 

1. หน่วยงานของท่านมีแผน/โครงการ 
ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
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ตารางท่ี 3-1 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.  หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือไม่ 
อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. นกัวิชาการ/NGOs 

3. หน่วยงานของท่านมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการ
จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลา
หมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

4.  หน่วยงานของท่านมีกระบวนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคาง
ด า) หรือไม่ อยา่งไร 
 

1. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

ผลผลิต: Product 
Evaluation 
 

 1. ผลจากการด าเนินงานในดา้นการ
จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลา
หมอคางด า) บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2.  ผูน้ าชุมชน 
3.  ประชาชน 
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ตารางท่ี 3-1 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

ประเด็น ค าถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผลกระทบ: Impact 1. ปัญหาจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์

ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) ท่ีกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และประชาชน เป็นอยา่งไร 
2. ผลกระทบจากการรุกรานของชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) เป็นการ
สร้างภาระและเพิ่มตน้ทุนในการก าจดั
ใหก้บัเกษตรกร หรือไม่ อยา่งไร 
 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
2.  ผูน้ าชุมชน 
3.  นกัวิชาการ/NGOs 
4.  ประชาชน 

ขอ้เสนอแนะ 1. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่การ
ด าเนินการในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) ของ
ประเทศไทย ควรเป็นอยา่งไร 
 - ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
 - ขอ้เสนอเชิงปฏิบติั 
 

1.เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

2. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่ปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นการ
จดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง และควรมี
วิธีการแกไ้ขอยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
 
 
 
 

1. ผูน้ าชุมชน 
2. นกัวิชาการ/NGOs 
3. ประชาชน 
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 การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล 
การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ในด้านการรวบรวมข้อมูล จากนั้น

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และพิจารณาแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษา
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อน ามาสรุปตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัญหาและการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอ
คางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการรวบรวมขอ้มูล 
ทุติยภูมิและการสัมภาษณ์ โดยใชเ้ทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model ดงัน้ี 
 1)  ปัจจยัภายนอก (Context) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นนโยบายของภาครัฐ ปัญหาจาก
ชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) การสนบัสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน  
 2)  ปัจจยัน าเขา้ (Input) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
 3)  กระบวนการ (Process) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นแผนงาน/โครงการ การน าแผน/
โครงการไปปฏิบติั การติดตามประเมินผลตามนโยบาย และกระบวนการแกไ้ขปรับปรุง 
 4)  ผลผลิต (Product) โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน และการบรรลุ
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
 5)  ผลกระทบ (Impact) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลกระทบต่อระบบนิเวศ และดา้น
การเพิ่มตน้ทุนของเกษตรกร  

เม่ือได้ข้อมูลจากการศึกษาและสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด จะน ามาสรุปผล
การศึกษาในแต่ละหัวขอ้ตามกรอบแนวคิด และน ามาจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ต่อไป 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ี
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ทั้งเจา้หน้าท่ีภาครัฐ นักวิชาการหรือ NGOs ผูน้ าชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยผลการศึกษามี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
4.2 การวิเคราะห์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัรวม 20 ท่าน ดงัน้ี 
1) เจา้หนา้ท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ท่าน 
2) เจา้หนา้ท่ีกรมประมง จ านวน 2 ท่าน 
3) เจา้หนา้ท่ีส านกังานประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 1 ท่าน 
4) เจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 1 ท่าน 
5) เจา้หนา้ท่ีประมงอ าเภอสามร้อยยอด จ านวน 1 ท่าน 
6) เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่เก่า จ านวน 1 ท่าน  
7) ผูน้ าชุมชนจ านวน 2 ท่าน  
8) นกัวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 ท่าน  
9) ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 8 ท่าน 

โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 20 ท่าน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีจ านวนเพศชาย จ านวน 
6 ราย เพศหญิงจ านวน 14 ราย มีอายุตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่ 31-40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 7 ราย รองลงมา
คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 6 ราย อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 4 ราย และช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 3 ราย 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 8 ราย รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ 
จ านวน 8 ราย นักวิชาการ 2 ราย และอ่ืน ๆ  อีก 2 ราย และผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
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สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 ราย รองลงมาคือปริญญาตรี มัธยมต้น และต ่ากว่ามัธยมต้น จ านวน  
อยา่งละ 4 ราย และระดบัมธัยมปลายจ านวน 2 ราย ดงัตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 6 30 
หญิง 14 70 
รวม 20 100 

อายุ   
ต ่ากวา่ 21 ปี 0 0 
21 - 30 ปี 3 15 
31 - 40 ปี 7 35 
41 - 50 ปี 6 30 
51 ปีขึ้นไป 4 20 

รวม 20 100 

อาชีพ   
ขา้ราชการ 8 30 
นกัวิชาการ 2 15 
เกษตรกร 8 40 
อ่ืน ๆ 2 15 
รวม 20 100 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่มธัยมตน้ 3 20 

มธัยมตน้ 4 20 
มธัยมปลาย/ปวช. 2 10 
อนุปริญญา/ปวส. 0 0 

ปริญญาตรี 4 20 
สูงกวา่ปริญญาตรี 7 30 

รวม 20 100 
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4.2 การวิเคราะห์การจัดการชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า 
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แล้วมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เพื่อเสนอแนวทางการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถแสดงผลไดด้งัน้ี 

  บริบทภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Context) 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ ต่าง ถ่ิน 
ท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ประกอบไปดว้ยนโยบายภาครัฐ ปัญหาจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) การสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) นโยบายภาครัฐ 

จากการศึกษาพบว่า ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 เร่ือง
มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน และไดท้ าการการปรับปรุงมาตรการป้องกนั 
ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน เพื่อให้มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนมากขึ้น โดยการขอทวบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีผา่นมา และยงัไดมี้การจดัท าแผนจดัการ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีล าดับความส าคัญสูงของประเทศไทย โดยระบุเกณฑ์ในการจ าแนกและ
จดัล าดบัความส าคญัของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงของประเทศไทย แนว
ทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงของประเทศไทยทั้งในภาพรวม 
และรายชนิดพนัธุ์ รวมถึงไดจ้ดัท าเอกสารเผยแพร่ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงานเก่ียวกับชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

กรมประมงไดด้ าเนินการตรวจสอบหาแหล่งท่ีมาการหลุดรอดของปลาหมอสีคางด า 
และได้ด าเนินการก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหามาอย่าง ต่อเน่ือง โดยทาง 
กรมประมงได้ออกค าสั่งท่ี 223/2561 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด าโดยเฉพาะ นอกจากน้ีในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีพบมี
การแพร่ระบาด กรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นท่ีได้รับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกร
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ชาวประมงและชุมชนเพื่อร่วมกนัพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด
ของปลาหมอสีคางด า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาคท่านท่ี 1 ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

ในช่วงปี 2560 ท่ีเร่ิมมีการแพร่ระบาดกรมประมงได้มีนโยบายรับซ้ือและ
น าไปแปรรูป เพื่อแก้ไขปัญหาในเบ้ืองตน้ให้กับเกษตรกรท่ีเดือดร้อน และได้มี
การศึกษา ส ารวจพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า 
ซ่ึงขณะน้ีผลการวิจัยการแพร่ระบาดนั้น อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ เช่นเดียวกับ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนกลางท่านท่ี 1 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินเป็นปัจจัยท่ีคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ไม่วา่จะเป็นคุคามแหล่งท่ีอยู่อาศยั แหล่งการล่า เชิงนโยบายก็จะตอ้งมี
การบริหารจดัการ เพราะของพวกน้ีมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษ เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้ง
ควบคุมให้ได้ การน ามาใช้ประโยชน์ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สุขอนามัย น่ีคือส่ิงท่ีทางเราด าเนินการประกอบกับท่ีเราก็เป็นภาคี
อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ และในระดบัโลกก็ไดใ้หค้วามส าคญั
ในเร่ืองน้ี จึงตอ้งมีแนวทางการจดัการท่ีไดรั้บการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เราก็รับ
เทคโนโลยีเหล่าน้ีมาศึกษาเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง เพื่อใช้กับประเทศเรา 
นโยบายเหล่าน้ีก็สะทอ้นแนวคิดมาจากกรอบในระดบัโลกเอามาใชใ้นบา้นเรา ซ่ึง
รายละเอียดของประเทศเราก็จะถูกผลกัดนัเขา้ไปอยู่ในมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงจะพูด
ถึง มาตรการควบคุม ป้องกนั ก าจดั ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของนักวิชาการท่านท่ี 1 ท่ีได้ให้ข้อมูลว่า  
“เราไดเ้ขา้ไปให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนกั ใหก้บัชาวบา้นในพื้นท่ี เพราะตอนน้ีในแง่ของการ
ปฏิบัติงานจริง ๆ ก็คือผูท่ี้อยู่ในชุมชน เขาก็จะได้ความรู้จากเราไปในระดับนึง ” เช่นเดียวกับ
ประชาชนคนท่ี 1 ท่ีให้ขอ้มูลว่า “นกัวิชาการบางท่านไดใ้ห้ความรู้ในการจดัการกบัปลาหมอคางด า
และความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น” 

จึงสรุปได้ว่าการจัดการกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ โดยมีการรับซ้ือ และน าไปแปรรูป รวมทั้งมีการศึกษาวิจยัการแพร่
ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด อีกทั้งยงัมีนกัวิชาการบางส่วนท่ีไดเ้ขา้ไปให้
ความรู้ และสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบจากปลาหมอคางด าท่ีจะเกิดขึ้น  
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2) ปัญหาจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 

จากการศึกษาเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจุบนัประเทศไทยน าเขา้สัตวน์ ้ าต่าง
ถ่ิน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาสวยงามมีจ านวนมากถึง 595 ชนิด กลุ่มสัตวน์ ้าสวยงามอ่ืน ๆ จ านวน 
25 ชนิด และกลุ่มสัตวน์ ้าต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาเพื่อเป็นอาหารจ านวนทั้งส้ิน 81 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มกุง้และปู จ านวน 29 ชนิด รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มปลา และกลุ่มสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ จ านวน 28 และ 17 
ชนิด ตามล าดบั ซ่ึงยงัพบการน าเขา้ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินชนิดใหม่ตลอดเวลา ทั้งแบบจงใจและไม่จงใจ 
จึงเป็นสาเหตุท าให้สัตวน์ ้ าต่างถ่ินในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส าหรับชนิดท่ี
น าเขา้มาแล้วนั้นพบว่ามีหลายชนิดท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นชนิดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจจน
สามารถสร้างอาชีพท ารายได ้และสร้างความมัน่คงทางอาหารใหแ้ก่ประชากรไดเ้ป็นอย่างดี ในทาง
กลบักันยงัพบว่ามีอีกหลายชนิดท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศจากการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน ้ า
ธรรมชาติและสามารถตั้งถ่ินฐานได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นชนิดพนัธุ์เด่นในส่ิงแวดล้อมใหม่ 
(Dominant Species) หรือท่ีเรียกกนัว่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien Species) ส่งผลให้
ชนิดพนัธุ์ปลาพื้นเมืองหรือชนิดพนัธุ์ปลาท้องถ่ินสูญพนัธุ์ไปจากแหล่งน ้ าได้ จึงถือเป็นสาเหตุ
ส าคญัของการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศไปโดย
ส้ินเชิง ซ่ึงสอคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางท่านท่ี 2 ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกดึงหรือน าเข้ามา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์  
อยา่งในตระกูลปลา ก็คือน าเขา้มาเพื่อใชเ้ป็นอาหารโปรตีน ไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัย ก็พยายามจะศึกษาข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ทั้งจากสัตวน์ ้ าในประเทศ รวมถึงสัตวน์ ้ าต่างประเทศ ว่าตวัไหนมีคุณค่า 
ศกัยภาพก็น ามาพฒันา ปลาหมอคางด าก็คือกรณีหน่ึง ตน้ก าเนิดอยู่ท่ีแอฟริกาใต ้  
ก็มีภาคเอกชนท่ีไปเอาวิจยัพฒันา เพื่อพฒันาเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของไทย หลงัจากท่ี
นโยบายเก่ียวกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินถูกผลกัดนัเขา้มา ก็มีการรับรู้ รับทราบ หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดต้ระหนกัทั้งโทษ ทั้งประโยชน์ของมนั กรมประมง ในฐานะท่ีดูแล
รับผิดชอบเร่ืองเหล่าน้ี ก็พยายามจะสร้างกลไกในการบริหารจดัการชนิดพนัธุ์ต่าง
ถ่ินท่ีน าเข้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ก็มีกลไก คือ คณะกรรมการความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ของกรมประมง ซ่ึงจะเป็น คณะกรรมการดูแล อนุมติั สัตวน์ ้ า
เหล่าน้ีเอาเขา้มาใช้ประโยชน์ โดยตอ้งเร่ิมศึกษาจากงานวิจยั มีการประเมินความ
เส่ียง พยายามจะลดความเส่ียงเหล่าน้ี ก็อนุญาตให้น าเข้ามาในปริมาณท่ีจ ากัด 
เพียงแต่ว่ากลไกตัวน้ีอาจจะยงัไม่สมบูรณ์ ก็เลยเกิดการหลุดรอด ไม่สามารถ
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ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ พอเกิดเหตุขึ้ นมาก็ไม่มีระบบเตือนล่วงหน้า ท าให้
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเล้ียงสัตวน์ ้าอยูแ่ถวนั้นไม่มีการระวงั และป้องกนั จึงเกิด
การหลุดรอดเขา้ไปในบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ าของชาวบา้น แลว้จึงส่งผลกระทบกบัสัตวน์ ้า
ท่ีชาวบา้นเล้ียงไว ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบันักวิชาการท่านท่ี 2 ท่ีได้กล่าวว่า “ปลาหมอคางด าถูกน าเขา้มาโดย
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง น าเขา้มาเพื่อพฒันาปรับปรุงพนัธุ์ แต่ไม่แน่ใจวา่มนัเล็ดรอดหรือตั้งใจปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือหลุดออกไปแลว้ท าใหส่้งผลกระทบต่อสัตวน์ ้าพื้นถ่ิน” 

เช่นเดียวกบัประชาชนคนท่ี 1 ซ่ึงให้สัมภาษณ์ว่า “หลงัจากมีการพบปลาหมอคางด า 
ในพื้นท่ีก็พบว่าปริมาณปลาชนิดอ่ืน ๆ ลดลงไปจากเดิม จึงคาดการณ์ว่า ปลาหมอคางด ากินลูกปลา
ต่าง ๆ เป็นอาหาร เกิดการแพร่กระจาย ขยายพนัธุ์ และเขา้มาแทนท่ีชนิดพนัธุ์ปลาดั้งเดิมในแหล่งน ้ า
ในท่ีสุด ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของเกษตรกร” 

จึงสรุปไดว้า่ปัญหาจากปลาหมอคางด ามีการแพร่ระบาดในพื้นท่ี และส่งผลกระทบต่อ
ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ิน ท าให้ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ินลดลง รวมถึงการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าของคน
ในพื้นท่ีท่ีมีตน้ทุนในการเพาะเล้ียงท่ีเพิ่มขึ้น  

3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  

จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า การจดัการในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนในชุมชนเป็นคนจดัการและก าจดัเอง โดยประชาชน
คนท่ี 3 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “ปลาหมอคางด ายงัไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นพื้นท่ี เน่ืองจากการ
ประกอบอาชีพในพื้นท่ีเป็นการท าประมง และปลาหมอคางด าท่ีพบในบ่อมีขนาดเล็กไม่เหมาะสม
กับการบริโภคหรือแปรรูปจ าหน่าย และหากจะน าไปท าปุ๋ ยเพื่อใช้เองในพื้นท่ีก็ไม่มีพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากพอ แนวทางท่ีอาจจะด าเนินการไดค้ือการท าปุ๋ ยเพื่อจ าหน่าย แต่ในปัจจุบนัยงัขาด
การประชาสัมพันธ์หรือการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นปุ๋ ยจากปลาหมอคางด า จึงไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นตอนน้ี ท าไดเ้พียงก าจดัทิ้ง” ซ่ึงสอดคลอ้งกลบัผูน้ าชุมชนคนท่ี 1 ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ยงัไม่เห็นมีหน่วยงานรัฐเข้ามาให้ความรู้ในพื้นท่ีเลยนะ” แต่จากการสัมภาษณ์ความเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางท่านท่ี 2 กลบัพบวา่ กรมประมงไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัตามกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดสัตวน์ ้าท่ีหา้มน าเขา้ ส่งออก น าผา่น หรือเพาะเล้ียง พ.ศ. 2561 
ซ่ึงในแนวทางมีพื้นท่ีการแพร่ระบาดของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในบางส่วนแลว้  
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จึงสรุปได้ว่าการจัดการปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หน่วยงานรัฐท่ีเขา้ไปยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จึงไม่สามารถให้ค  าแนะน า
ในการก าจดั และการน าไปใชป้ระโยชน์ใหก้บัคนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

  ปัจจัยน า เข้า ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ ต่าง ถ่ิน ท่ี รุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Input) 

1) บุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลา
หมอคางด า) เป็นหน้าท่ีของกรมประมง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ และบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน โดยมีแผนการจดัการการแพร่กระจายภายในประเทศ แต่ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร การแพร่ระบาดมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น โดยการจดัการปลาหมอคางด าจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านกังานประมงจงัหวดัในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาค
ท่านท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า “บุคลากรเรามีน้อยอาจจะไม่เพียงพอในการจัดการทุกพื้นท่ีได้ครอบคลุม” 
เช่นเดียวกบัผูน้ าชุมชนคนท่ี 1 ซ่ึงกล่าวว่า “เราก็จดัการกนัเองแหละ ก็ยงัไม่มีภาครัฐท่ีเขา้มาจดัการ
เร่ืองเหล่าน้ีในพื้นท่ีมากเท่าไร”  เช่นเดียวกบั ประชาชนคนท่ี 4 กล่าวว่า “ยงัไม่มีหน่วยงานของรัฐ
เขา้มาช่วยเหลือแต่อยา่งใด” 

จึงสรุปได้ว่า บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยงัมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานการ
จดัการปลาหมอคางด าจึงไม่สามารถท าไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี การแพร่ระบาดยงัมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น
ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ีตอ้งด าเนินการจดัการกนัเองในบางส่วน 

2) งบประมาณ 

จากการศึกษาพบวา่ กรมประมงมีโครงการเฝ้าระวงัการเพิ่มปริมาณของสัตวน์ ้าต่างถ่ิน
ท่ีปรากฎในประเทศไทย ประเมินการแพร่กระจายของสัตวน์ ้ าต่างถ่ิน และและประเมินภาวะการ
คุกคามของสัตวน์ ้ าต่างถ่ินรุกรานท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง และมีการศึกษาเบ้ืองตน้เพื่อแกไ้ขปัญหา
เร่งด่วนกรณีการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางด า โดยใช้งบประมาณเร่งด่วนปี 2561 จ านวน 
400,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 1 ท่ีกล่าววา่ 

ในส่วนของโครงการการจดัการกบัปลาหมอคางด า จะไดง้บจากจงัหวดั โดย
ไดง้บในภาพรวมประมาณ 200,000 – 400,000 บาท/ปี ซ่ึงไดน้ างบตรงน้ีมาจดัการ
ปล่อยปลากะพงขาวท่ีเป็นผูล้่าในธรรมชาติ เพื่อท่ีจะลดจ านวนของปลาหมอคางด า
ในธรรมชาติ  
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ซ่ึงประชาชนคนท่ี 6 ได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า  “จากการหาปลาใน
ธรรมชาติ เจอปลากะพงเพิ่มมากขึ้นเป็นบางช่วง แต่ยงัพบปลาหมอคางด าในคลองธรรมชาติ” 

จึงสรุปไดว้่างบประมาณท่ีใช้ในการจดัการปลาหมอคางด ามาจากส านักงานจงัหวดั 
ซ่ึงงบส่วนน้ียงัไม่เพียงพอส าหรับการจดัการปลาหมอคางด าให้ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีต าบลไร่เก่า 
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการ 

จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการกบัปลาหมอคางด ามีทั้ง
หน่วยงานรัฐท่ีเป็นหน่วยงานท่ีให้องคค์วามรู้ สร้างความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากปลา
หมอคางด า รวมไปถึงมีการด าเนินงานในบางพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด และในส่วนของภาค
ประชาชนก็จะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าประมง เพื่อจดัการกบัปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความเห็นของเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางคนท่ี 1 ซ่ึงกล่าววา่ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานก็จะเป็นในเร่ืองของการ
ผลิตส่ือเผยแพร่ เพื่อให้เป็นท่ีตระหนกัต่อสาธารณะ และประชาชนทัว่ไปถึงคุณค่า 
ความส าคญั หรือความรุนแรงจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 

เช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 2 ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “มีการน ากากชาซ่ึงเป็นพิษ
ต่อเลือดของปลาหมอคางด า หรือคลอรีนมาใช้เพื่อฆ่าเช้ือ และก าจดัปลาหมอคางด า” และผูน้ า
ชุมชนคนท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลในทิศทางเดียวกนัวา่ 

การจดัการของชาวบา้นในพื้นท่ีก็จะใชล้อบหรืออวนในการดกัปลาหมอ
คางด า หรือใช้ผา้ขาวบางในการกรองน ้ าก่อนท่ีจะสูบน ้ าเขา้บ่อ และใช้กากชาใน
การก าจดัปลาหมอคางด า  

จึงสรุปไดว้า่ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการใช้
องค์ความรู้ท่ีได้จากหน่วยงานรัฐ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าประมง เพื่อใช้ในการ
จดัการปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถจดักบัปลาหมอคางด าไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไม่สามารถ
ก าจดัใหห้มดไปจากพื้นท่ีไดอ้ยา่งถาวร 

  กระบวนการท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ ต่าง ถ่ินท่ี รุกราน กรณีศึกษา 
ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Process) 
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1) แผนงาน/โครงการ 

จากการศึกษา พบว่า ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ไดด้ าเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ทะเบียนรายการชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ิน และการก าหนดรายช่ือชนิดพนัธุ์ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง รวมถึงแนวทางการควบคุม
หรือก าจดั เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัการเส้นทางแพร่ระบาดชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีมี
ล าดบัความส าคญัสูง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ดงันั้น 
เพื่อให้การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
จึงไดข้บัเคล่ือนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

กรมประมงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดสัตวน์ ้ า
ห้ามน าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือเพาะเล้ียง พ.ศ. 2561 ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ประกอบดว้ยสัตวน์ ้า จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาหมอสีคางด า ปลาหมอมายนั และปลาหมอบตัเตอร์
ซ่ึงประกาศฉบบัดงักล่าวจะมีแนวทางปฏิบติัหลกั ๆ ท่ีส าคญัคือ 1. กรณีท่ีเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาทั้ง 3 
ชนิดในบ่อเพาะเล้ียง ให้รีบน าปลาดังกล่าวส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีกรมประมงโดยด่วน 2. กรณีท่ี
ประชาชนท าการประมงแลว้ได้ปลาทั้ง 3 ชนิดน้ีในแหล่งน ้ าธรรมชาติ ประชาชนสามารถน าไป
บริโภคหรือจ าหน่ายได้ แต่ควรท าให้ปลาตายก่อนน าไปจ าหน่าย 3. กรณีท่ีปลาทั้ง 3 ชนิดจาก
ธรรมชาติหลุดรอดเขา้ในบ่อเพาะเล้ียงของเกษตรกรโดยไม่เจตนา เกษตรกรสามารถน าไปบริโภค
หรือจ าหน่ายได ้แต่ควรท าให้ปลาตายก่อนน าไปจ าหน่าย 4. กรณีส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา 
หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนใดท่ีเพาะเล้ียงปลาทั้ง 3 ชนิด ไวเ้พื่อศึกษาวิจยัและประโยชน์ทางราชการให้แจง้
ขออนุญาตกรมประมงต่อไป 5. ห้ามผูใ้ดปล่อยปลาทั้ง 3 ชนิด ลงในท่ีจับสัตว์น ้ าโดยเด็ดขาด 
เน่ืองจากมีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พรก.การประมง 2558  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ของเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางคนท่ี 1 ท่ีให้ขอ้มูลวา่ “เราไดมี้
การรวบรวมขอ้มูลชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินเพื่อจดัท าทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินขึ้นมา โดยมีการติดตามเป็น
ระยะตามความเหมาะสม” 

และเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนทอ้งถ่ินคนท่ี 1ได้ให้ขอ้มูลในทางเดียวกนัว่า “ได้มีการรับซ้ือ
และน าไปแปรรูป รวมถึงมีการสนับสนุนกากชาเพื่อใช้ในการฆ่าเช้ือ ในช่วงท่ีปลาหมอคางด า
ระบาดหนัก” เช่นเดียวกบัผูน้ าชุมชนคนท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “ก็มีหน่วยงานรัฐท่ีเขา้มาแนะน า ใน
พื้นท่ีในเร่ืองของการน าปลาหมอคางด าไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณปลาหมอคางด า แต่ก็นาน
มากแลว้” 
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จึงสรุปไดว้่า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากปลาหมอคางด า โดยมีภาครัฐเขา้มาให้ค  าแนะน าใน
ช่วงแรก หลงัจากนั้นชาวบา้นในพื้นท่ีก็หาวิธีน ามาใชป้ระโยชน์และก าจดักนัเอง  

2) การน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบติั 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กรมประมงได้ด าเนินการจัดการปลาหมอคางด าตาม
ประกาศดงักล่าวขา้งตน้ โดยการศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนกรณีการแพร่กระจายของปลาหมอ
คางด าในพื้นท่ี ประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการแพร่ระบาดของสัตว ์น ้ าต่างถิ่นที่รุกราน  
สัตว์น ้ าพื้นถิ่น และรณรงค์ให้ประชาชนจบัปลาหมอคางด าไปแปรรูปเพื่อบริโภค เน่ืองปลา
ชนิดน้ีสามารถจบัน ามาขึ้นมาแปรรูปรับประทานได้ อีกทั้งยงัได้ปล่อยปลากะพงขาวลงแหล่ง
น ้ าเพื่อตดัวงจรการแพร่ขยายพนัธุ์ปลาหมอสีคางด า ส่วนเหตุผลที่กรมประมงไม่ปล่อยลง
แหล่งน ้ าทนัทีเน่ืองจากปลากะพงขาวเป็นปลากินเน้ือ แต่การเล้ียงปลากะพงขาวในปัจจุบันน้ี
ส่วนใหญ่จะให้อาหารเม็ดส่งผลให้พฤติกรรมในการล่าเหยื ่อที่เคลื่อนไหวลดน้อยลงไ ป 
ดังนั้น กรมประมงจึงจ าเป็นที่จะตอ้งฝึกกระตุน้สัญชาตญาณนักล่าของปลากะพงขาวก่อนที่
จะน าไปปล่อยลงในแหล่งน ้ า รวมทั้งจดักิจกรรมรับซ้ือปลาหมอคางด าจากเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า โดยสนบัสนุนกากชาในการก าจดัปลาหมอคาง
ด าในบ่อเล้ียงของเกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ควบคู่กบัการให้ความรู้ในการจดัการไม่ใหป้ลา
เข้ามาในบ่อเล้ียงสัตว์น ้ า เช่น การเตรียมบ่อท่ีดี การแปรรูปเป็นอาหาร และช่วยเหลือทางการ
ส่งเสริมดา้นการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางท่านท่ี 1 ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

เราเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกับเร่ืองชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหารือ
ร่วมกัน เราจะเป็นหน่วยงานท่ีคอยติดตาม ก ากับนโยบายเร่ืองเหล่าน้ี แล้วก็มา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขในเชิงนโยบาย และผลักดันในเชิง
นโยบายต่อไป 

เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนภูมิภาคท่านท่ี 2 ได้ให้ข้อมูลว่า “เรามีการศึกษาการ
แพร่กระจายและขอบเขตการรุกรานของปลาหมอสีคางด าในพื้นท่ีชายฝ่ัง และพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึง
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาวิจยัอยู”่ 

และประชาชนคนท่ี 5 ให้ความเห็นในทางเดียวกันว่า “โครงการท่ีหน่วยงานรัฐ
ด าเนินการจะช่วยลดผลกระทบของปลาหมอคางด าไดร้ะดบันึง” 
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จึงสรุปไดว้่า โครงการท่ีกรมประมงด าเนินการส่งผลให้ปริมาณปลาหมอคางด าลดลง
ไดใ้นระดบัหน่ึง โดยกรมประมงไดด้ าเนินการจดัการปลาหมอคางด าตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมถึงมีการศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน กรณีการแพร่กระจายของปลาหมอคางด า
ในพื้นท่ี ประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการแพร่ระบาดของสัตว์น ้ าต่างถิ่นที่รุกราน สัตว์น ้ าพื้น
ถ่ิน และรณรงค์ให้ประชาชนจบัปลาหมอคางด าไปแปรรูปเพื่อบริโภค  

3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาพบวา่ หลงัจากท่ีกรมประมงไดใ้ห้ความรู้ในการจดัการกบัปลาหมอคาง
ด าแก่เกษตรกรในพื้นท่ี ในช่วง 1 ปีแรก มีจ านวนร้อยละ 60  ของคนเล้ียงกุ้งยงัมีปัญหาอยู่ และ
ระบบเล้ียงแบบการเปิดประตูระบายน ้ าเขา้ โดยไม่มีบ่อพกัน ้ า ยงัคงพบปัญหาของปลาหมอคางด า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐส่วนภูมิภาคท่านท่ี 1 ไดใ้ห้ความเห็นว่า “หลงัจากปล่อยปลากะพง
ขาวลงในแหล่งน ้ าธรรมชาติ พบว่าปริมาณปลาหมอคางด าลดลงในช่วงเวลาหน่ึง และกลบัมาเพิ่ม
จ านวนเท่าเดิม”  

เช่นเดียวกบัผูน้ าชุมชนคนท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีประมงไดน้ าปลา
กะพงขาวมาปล่อยปลาหมอคางด าก็ลดลงไปอยู่ช่วงหน่ึง  และพอปลากะพงขาวโตขึ้นก็จะถูก
ชาวประมงจบัออกมาขาย จึงท าใหป้ลากะพงขาวท่ีปล่อยไปลดจ านวนลง” ในขณะท่ีประชาชนคนท่ี 
5 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “พอปลาหมอคางด าตวัใหญ่ขึ้น ปลากะพงขาวก็ไม่สามารถกินปลาหมอคางด าได ้
จึงท าใหป้ริมาณปลาหมอกลบัมาเท่าเดิม จึงมีการน ามาแปรรูปตามค าแนะน าของหน่วยงานรัฐ” 

จึงสรุปไดว้่า กรมประมงไดมี้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลงัจากท่ีไดใ้ห้
ความรู้ และมีการปล่อยปลากะพงขาวลงในแหล่งน ้าเพื่อการจดัการกบัปลาหมอคางด า แต่ยงัพบวา่มี
ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า โดยหลงัจากท่ีปลากะพงขาวมีขนาดตวัท่ีโตขึ้นจะถูก
ชาวประมงในพื้นท่ีจบัออกมาขาย ท าใหจ้ านวนปลากะพงขาวลดลง และปลาหมอคางด าเพิ่มจ านวน
มากขึ้น  

4) กระบวนการแกไ้ขปรับปรุง 

จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการปลาหมอคางด าจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการควบคุมภายหลงัการน าเขา้เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยควบคุมการแพร่กระจาย
ของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน จึงควรมีการเก็บตวัอย่างอา้งอิงของสัตว์น ้ าท่ีมีการน าเขา้เพื่อเปรียบเทียบ
ประชากรหากเกิดการแพร่ระบาดในอนาคต รวมถึงจัดท าทะเบียน การครอบครองและ/หรือ การ
น าเขา้ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอ่ืน เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบการแพร่กระจาย และน าไปสู่
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การบังคับใช้ทางกฎหมายในการลงโทษผูท่ี้ท าให้เกิดการหลุดรอดของปลาหมอคางด า ท่ีเป็น
อนัตรายลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อการเกิดการจดัการอย่างต่อเน่ืองหน่วยงานรัฐในพื้นท่ีควร
สนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตท่ีได้จากการจัดการปลาหมอคางด า  ซ่ึงสอดคล้องกับ
เจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางคนท่ี 2 ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่  

ตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบให้ไดก่้อนการน าเขา้ รวมถึงตอ้งมีการประเมิน
ความเส่ียงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ในเร่ืองน้ีไดก้็ให้น าเขา้มา และตอ้งมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และการ
ก าจดัปลาหมอคางด าใหห้มดไปคงจะเป็นเร่ืองท่ียาก จึงมีการสนบัสนุนใหน้ าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่การก าจดัใหห้มดไป 

ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนทอ้งถ่ินคนท่ี 1 ไดใ้ห้ความเห็นว่า “ตอ้งมีการศึกษา วิจยั 
อยา่งละเอียดก่อนการน าเขา้ เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีน าเขา้มา” 

เช่นเดียวกับนักวิชาการคนท่ี 2 ได้ให้ความเห็นว่า “หน่วยงานรัฐจะตอ้งสร้างความ
ตระหนกัถึงผลกระทบของปลาหมอคางด า และตอ้งมีแนวทางในการจดัการอย่างชดัเจนและเขา้ใจ
ง่าย เพื่อท่ีจะสามารถน าไปเผยแพร่ต่อเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้า”  

จึงสรุปได้ว่า ภาครัฐตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบท่ีดีก่อนการน าเขา้ ท าให้เกิดผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า ดงันั้น จึงควรมีการประเมินความเส่ียงของชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ิน รวมถึงควรมีการศึกษา วิจยั อย่างละเอียดก่อนการน าเขา้ เพื่อป้องกันผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้นจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีน าเขา้มา 

   ผลผลิตในการจัดการชนิดพันธุ์ ต่าง ถ่ินท่ี รุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า   
ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Product) 

1) การบรรลุตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยงัคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนกลางคนท่ี 2 
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ียงัคงมีอยู่ แต่ทางหน่วยงานไดมี้การ
จดัท าองค์ความรู้ และคู่มือการจดัการกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
ความตระหนักและบทบาทในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินของหน่วยงานหลกัในระดบัพื้นท่ีและ
ชุมชนในพื้นท่ี” เช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ีรัฐส่วนทอ้งถ่ินคนท่ี 2 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “การจดัการกบัปลา
หมอคางด าเป็นเร่ืองท่ียาก หน่วยงานรัฐจะตอ้งด าเนินการก าจดัอยา่งต่อเน่ืองถึงจะเห็นผล” ในขณะ
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ท่ีผูน้ าชุมชนคนท่ี 2 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “ส่ิงท่ีหน่วยงานรัฐเขา้มาให้ค  าแนะน าในการน าปลาหมอคางด า
ไปใช้ประโยชน์นั้น ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
เช่น ปลาหวาน หรืออาหารสัตว”์ 

สรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า ยงัคงมีอยู่และ
หน่วยงานรัฐมีการจดัท าองคค์วามรู้ และคู่มือการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในพื้นท่ี เพื่อท่ีจะ
เผยแพร่ใหก้บัหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี โดยประชาชนกลุ่มท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และกลุ่ม
ท่ีท าประมงในพื้นท่ีใหค้วามร่วมมือในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ  

   ผลกระทบเก่ียวขอ้งกบัการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า 
ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Impact) 

1) ระบบนิเวศถูกท าลาย 
จากการศึกษา พบว่า ปัญหาของปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

ท าให้สัตวน์ ้ าทอ้งถ่ินในธรรมชาติลดลง จากการบุกรุกเขา้ยึดครองพื้นท่ี และตกเป็นเหยื่อของปลา
หมอคางด า โดยเฉพาะสัตวน์ ้าทอ้งถ่ินวยัอ่อน เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวน์ ้าท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัพนัธุ์สัตวน์ ้ า
จากธรรมชาติประสบปัญหาสัตวน์ ้ าเขา้บ่อลดลง อนัเน่ืองจากจากพนัธุ์สัตวน์ ้ าจากธรรมชาติลดลง 
และเส่ียงต่อปลาหมอคางด าท่ีจะหลุดรอดเขา้มา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนคนท่ี 5 กล่าวว่า “ปลา
หมอคางด ากลายเป็นชนิดพนัธุ์ท่ีเด่นในพื้นท่ี เน่ืองจากพบในปริมาณมากและตลอดทั้งปี จึงมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมและพบว่ามีความทนทานในการอยู่อาศยั สังเกตไดจ้ากขนาดของปลา
ท่ีมีขนาดเล็กและพบไดใ้นทุกช่วงของปี รวมทั้งส่งผลต่อสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ ” และนกัวิชาการคนท่ี 2 ได้
ใหข้อ้มูลวา่ “การหลุดรอดของปลาหมอคางด า ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อสัตวน์ ้าในธรรมชาติ” 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนทอ้งถ่ิน คนท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ี
ส่งผลให้ปลาประจ าถ่ินลดลง เช่น ปลาสร้อยนกเขา การก าจดัให้หมดไปเป็นเร่ืองยาก ถา้จะท าควร
เนน้เป็นเร่ืองของการน ามาใชป้ระโยชน์มากกวา่”  

จึงสรุปไดว้่าปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้ าใน
ทอ้งถ่ิน และสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น ้ า ซ่ึงปลาหมอคางด ามีโอกาสท่ีจะ
กลายเป็นชนิดพนัธุ์เด่นในพื้นท่ี การก าจดัให้หมดไปเป็นเร่ืองยาก ควรเนน้ในเร่ืองของการน ามาใช้
ประโยชน์มากกวา่   
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2) เพิ่มตน้ทุนของเกษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า การหลุดรอดของปลาหมอคางด าเขา้มาในพื้นท่ีเพาะเล้ียง ท าให้
ตน้ทุนของเกษตรกรสูงมากขึ้นทั้งการกรองน ้ า การใช้กากชา รวมถึงตอ้งซ้ือพนัธุ์สัตวน์ ้ ามาปล่อย
ทดแทน และอาจตอ้งซ้ืออาหารมาเสริมเพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยไดรั้บจากธรรมชาติจากการเปิดน ้ า
เขา้ออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนคนท่ี 8 ไดก้ล่าวว่า “หลงัจากมีการพบปลาหมอคางด าในบ่อท่ี
ประกอบอาชีพ พบว่าปริมาณของกุง้ท่ีเคยจบัไดล้ดลงมาก ท าให้รายไดล้ดลง โดยเขา้มาแทนท่ีสัตว์
น ้ าท่ีเคยน าไปขาย และยากต่อการก าจัดออกจากบ่อธรรมชาติ”  เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วน
ท้องถ่ินคนท่ี 2 ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดการกับปลาหมอคางด าจะได้ประโยชน์ท่ีเห็นชัดกับ
เกษตรกรท่ีเล้ียงแบบบ่อพฒันา แต่กบัเกษตรรายย่อยซ่ึงเล้ียงแบบบ่อธรรมชาติการเตรียมบ่อจะไม่มี
อุปกรณ์ในการป้องกนั มีการเปิดน ้ าจากคลองธรรมชาติเขา้มาโดยไม่มีการกรองน ้ า ส่งผลให้มีการ
หลุดรอดของปลาหมอคางด าเขา้มาในบ่อและกดักินลูกกุง้ท่ีเพาะเล้ียงไวจ้ดหมด”  

จึงสรุปไดว้่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า ส่งผลให้ให้รายได้
ของเกษตรกรลดลง และมีตน้ทุนท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากตอ้งมีการกรองน ้าก่อนเขา้บ่อ รวมถึงตอ้งซ้ือพนัธุ์
สัตวน์ ้ามาปล่อยทดแทน และอาจตอ้งซ้ืออาหารมาเสริมเพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยไดรั้บจากธรรมชาติ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์และสัมภาษณ์การด าเนินงานการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษา

ปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถน ามา
สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 4-2   
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ตารางท่ี 4-3  สรุปผลการศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

บริบท (Context) - การจดัการกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) มีการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ โดยมีการ 
รับซ้ือ และน าไปแปรรูป รวมทั้งมีการศึกษาวิจยัการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่
ระบาด อีกทั้งยงัมีนักวิชาการบางส่วนท่ีไดเ้ขา้ไปให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากปลา
หมอคางด าท่ีจะเกิดขึ้น 

- จึงสรุปได้ว่าปัญหาจากปลาหมอคางด ามีการแพร่ระบาดในพื้นท่ี และส่งผลกระทบต่อชนิดพนัธุ์พื้นถ่ิน  
ท าให้ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ินลดลง รวมถึงการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าของคนในพื้นท่ีท่ีมีตน้ทุนในการ
เพาะเล้ียงท่ีเพิ่มขึ้น  

- จึงสรุปไดว้่าการจดัการปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
หน่วยงานรัฐท่ีเขา้ไปยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จึงไม่สามารถให้ค  าแนะน าในการก าจดั และการน าไปใช้
ประโยชน์ใหก้บัคนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
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ตารางท่ี 4-3  สรุปผลการศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) - บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยงัมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานการจดัการปลาหมอคางด าจึงไม่สามารถท า
ไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี การแพร่ระบาดยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท าให้ประชาชนในพื้นท่ีตอ้งด าเนินการจดัการ
กนัเองในบางส่วน 

- งบประมาณท่ีใช้ในการจดัการปลาหมอคางด ามาจากส านักงานจงัหวดั ซ่ึงงบส่วนน้ียงัไม่เพียงพอส าหรับ
การจดัการปลาหมอคางด าใหค้รอบคลุมทั้งพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

- ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการใชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากหน่วยงานรัฐ 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าประมง เพื่อใชใ้นการจดัการปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถจดักบั
ปลาหมอคางด าไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไม่สามารถก าจดัใหห้มดไปจากพื้นท่ีไดอ้ยา่งถาวร 
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ตารางท่ี 4-3  สรุปผลการศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

กระบวนการ (Process) - ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ี
เกิดจากปลาหมอคางด า โดยมีภาครัฐเขา้มาให้ค  าแนะน าในช่วงแรก หลงัจากนั้นชาวบา้นในพื้นท่ีก็หาวิธี
น ามาใชป้ระโยชน์และก าจดักนัเอง 

- โครงการท่ีภาครัฐด าเนินการส่งผลให้ปริมาณปลาหมอคางด าลดลงได้ในระดับหน่ึง  โดยกรมประมงได้
ด าเนินการจดัการปลาหมอคางด าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงมีการศึกษาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วน กรณีการแพร่กระจายของปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการแพร่
ระบาดของสัตว์น ้ าต่างถิ่นที่รุกราน สัตว์น ้ าพื้นถิ่น และรณรงค์ให้ประชาชนจบัปลาหมอคางด าไปแปร
รูปเพื่อบริโภค 

- ภาครัฐไดมี้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลงัจากท่ีไดใ้ห้ความรู้ และมีการปล่อยปลากะพงขาวลง
ในแหล่งน ้ าเพื่อการจดัการกบัปลาหมอคางด า แต่ยงัพบว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า โดย
หลงัจากท่ีปลากะพงขาวมีขนาดตวัท่ีโตขึ้นจะถูกชาวประมงในพื้นท่ีจบัออกมาขาย ท าให้จ านวนปลากะพง
ขาวลดลง และปลาหมอคางด าเพิ่มจ านวนมากขึ้น  

- ภาครัฐตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบท่ีดีก่อนการน าเขา้ ท าใหเ้กิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอ
คางด า ดงันั้น จึงควรมีการประเมินความเส่ียงของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน รวมถึงควรมีการศึกษา วิจยั อย่างละเอียด
ก่อนการน าเขา้ เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีน าเขา้มา 
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ตารางท่ี 4-3  สรุปผลการศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ผลผลิต (Product) - การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า ยงัคงมีอยู่และหน่วยงานรัฐมีการจดัท าองค์ความรู้ 
และคู่มือการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในพื้นท่ี เพื่อท่ีจะเผยแพร่ให้กบัหน่วยงาน รวมถึงประชาชนใน
พื้นท่ี โดยประชาชนกลุ่มท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และกลุ่มท่ีท าประมงในพื้นท่ีใหค้วามร่วมมือในการน ามาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ 

 

ผลกระทบ (Impact) - ปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าในทอ้งถ่ิน และสร้างความเสียหายต่อ
เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ซ่ึงปลาหมอคางด ามีโอกาสท่ีจะกลายเป็นชนิดพนัธุ์เด่นในพื้นท่ี การก าจดัให้
หมดไปเป็นเร่ืองยาก ควรเนน้ในเร่ืองของการน ามาใชป้ระโยชน์มากกวา่   

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า ส่งผลให้ให้รายไดข้องเกษตรกรลดลง และมีตน้ทุนท่ี
สูงขึ้นเน่ืองจากตอ้งมีการกรองน ้ าก่อนเขา้บ่อ รวมถึงตอ้งซ้ือพนัธุ์สัตวน์ ้ ามาปล่อยทดแทน และอาจตอ้งซ้ือ
อาหารมาเสริมเพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยไดรั้บจากธรรมชาติ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด าเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
กรณีศึกษาปลาหมอคางด าท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีต าบล
ไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช ้CIPP-I Model ศึกษาการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด าในพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่การ 

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาพร้อมการอภิปรายผลการศึกษา ซ่ึงจะอธิบายถึงความสอดคลอ้ง
ระหว่างผลการศึกษากับข้อมูลอ้างอิง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งน าเสนอขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์แนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า 
ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชก้ารประเมิน
แบบ CIPP-I Model  
5.1.1.1 บริบทภายนอก (Context) 

1)  นโยบายภาครัฐ 
แนวทางการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  

ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการด าเนินงานตามนโยบาย
ภาครัฐ โดยมีการรับซ้ือ และน าไปแปรรูป รวมทั้งมีการศึกษาวิจยัการแพร่ระบาดของปลาหมอคาง
ด าในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาด เม่ือพิจารณาแนวทางการจดัการของภาครัฐ พบวา่นโยบายดงักล่าวยงั
ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาการรุกรานของปลาหมอคางด าในบางพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชนิดพนัธุ์
อ่ืน ๆ รวมถึงระบบนิเวศ ทั้งน้ี ภาครัฐควรก าหนดนโยบาย รวมถึงแนวทางการจดัการปลาหมอคางด า 
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อย่างชดัเจนเพื่อให้หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงประชาชนผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสามารถน าไป
ปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีของตนเองได ้และอาจพิจารณา
ก าหนดแนวทางการจัดการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการด ารงชีวิตของสัตว์น ้ าต่างถ่ินตาม  
รัฐชา ชยัชนะ (2560) ท่ีกล่าวถึง การจ าแนกชนิดพนัธุ์สัตวน์ ้ าต่างถ่ินตามพฤติกรรมการด ารงชีวิต 
ไดเ้ป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 1) สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีเป็นตวัแก่งแย่ง (Competitor) 2) สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีเป็นผูล้่า 
(Predator) 3) สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจท าลายหรือท าให้แหล่งอาศยัเส่ือมโทรม 4) สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจ
เป็นตวัแพร่กระจายเช้ือโรคและปรสิต  5) สัตวน์ ้ าต่างถ่ินท่ีอาจก่อให้เกิดการเส่ือมทางพนัธุกรรม 
และ 6) สัตว์น ้ าต่างถ่ินท่ีอาจแทนท่ี มกัเกิดขึ้นในกรณีอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียง เพื่อให้สามารถ
ก าหนดนโยบายไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

2) ปัญหาจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
ปัญหาการจัดการปลาหมอคางด าท่ี รุกราน สร้างความเดือดร้อนต่อ

ประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากเน่ืองจากยงัไม่มีแนวทางในการก าจดัท่ีแน่นอน อีกทั้งยงั
พบการน าเขา้ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินชนิดใหม่ตลอดเวลา ทั้งแบบจงใจและไม่จงใจ จึงเป็นสาเหตุท าให้
สัตวน์ ้ าต่างถ่ินในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส าหรับชนิดท่ีน าเขา้มาแลว้นั้น
พบวา่มีหลายชนิดท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจจนสามารถสร้างอาชีพท า
รายได ้และสร้างความมัน่คงทางอาหารให้แก่ประชากรไดเ้ป็นอย่างดี ในทางกลบักนัยงัพบว่ามีอีก
หลายชนิดท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศจากการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติและสามารถตั้ง
ถ่ินฐานได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นชนิดพนัธุ์เด่นในส่ิงแวดลอ้มใหม่ (Dominant Species) หรือท่ี
เรียกกนัว่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien Species) ส่งผลให้ชนิดพนัธุ์ปลาพื้นเมืองหรือ
ชนิดพนัธุ์ปลาทอ้งถ่ินสูญพนัธุ์ไปจากแหล่งน ้ าได้ จึงถือเป็นสาเหตุส าคัญของการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศไปโดยส้ินเชิง ทั้งน้ี การจดัการปัญหา
การจัดการปลาหมอคางด าท่ีรุกรานให้ประสบความส าเร็จจะต้องทราบถึงลักษณะส าคัญของ  
ปลาหมอคางด า เช่น ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจาย บริเวณท่ีพบ ซ่ึงจะต้องอาศัยข้อมูลจาก  
ชยัวุฒิ สุดทองคง (2560) ท่ีกล่าวว่าปลาหมอคางด า ส่วนใหญ่พบอาศยัอยู่บริเวณปากแม่น ้ าท่ีเป็น 
น ้ ากร่อย ป่าชายเลน จนถึงบริเวณชายฝ่ังทะเล สามารถทนความเค็มได้สูงและทนต่อการ
เปล่ียนแปลงความเค็มในช่วงกวา้ง นอกจากน้ียงัพบปลาชนิดน้ีในพื้นท่ีน ้ าจืด แม่น ้ า และทะเลสาบ
น ้าจืด ในบริเวณท่ีมีกระแสน ้ าไม่ไหลแรง เพื่อใหส้ามารถวางแผนจดัการปัญหาการรุกรานของปลา
หมอสีคางด าไดถู้กตอ้งและไดผ้ลมากท่ีสุด  
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3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า  การจดัการในพื้นท่ี

ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนในชุมชนเป็นคนจดัการและก าจดัเอง 
โดยกรมประมงไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิด
สัตวน์ ้ าท่ีห้ามน าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือเพาะเล้ียง พ.ศ. 2561 ซ่ึงในแนวทางมีการจดัการพื้นท่ีการ
แพร่ระบาดของจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ในบางส่วนแล้วแต่ยงัไม่ครอบคลุม อีกทั้ ง กฎหมาย 
บางฉบบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับชนิดพนัธุ์ยงัไม่ได้มีการระบุเร่ืองของการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกรานเอาไว ้ดังนั้น การบงัคบัใช้กฎหมายในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน จึงใช้ส่วนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัชนิดพนัธุ์นั้น ๆ ของในกฎหมายแต่ละฉบบั เพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน ซ่ึงอาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการจัดการชนิดพนัธุ์ต่าง ถ่ินท่ีรุกราน รวมทั้งคนในชุมชน
จะตอ้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเพื่อลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร ตลอดจนผลกระทบต่อ
มนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรศกัด์ิ ใจกลา้ (2564) ท่ีกล่าวว่าชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานจดัเป็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพนัธุ์พื้นถ่ิน 
ตลอดจนสุขภาพของมนุษย ์สัตว์ และพืช ในปัจจุบนัประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินอยู่มากกว่า 
3,500 ชนิด ส่วนหน่ึงถูกน าเขา้โดยตั้งใจเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร การเป็นสัตวเ์ล้ียง หรือไม้
ดอกไมป้ระดบั บางชนิดถูกน าเขา้โดยไม่ตั้งใจ และสอดคลอ้งกบัสุวิมล ส่ีหิรัญ (2563) ท่ีกล่าวว่า
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน หรือเอเล่ียนสปีชีส์ (Alien Species) ท่ีมีการรุกรานอย่างร้ายแรงของโลกจ านวน 
100 ชนิด (100 of The World's Worst Invasive Alien Species) นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร รวมถึงมนุษย ์ 

5.1.1.2 ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
การจดัการปลาหมอคางด าในพื้นท่ีกรณีศึกษา ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้

และความเช่ียวชาญ เพื่อมาจดัการกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ในส่วนของ
งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัการปลาหมอคางด านั้นยงัไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานเพื่อให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยหน่วยงานภาครัฐมีการให้ค  าแนะน ากบัประชาชน ในเร่ืองของการน าปลา
หมอคางด าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ เพื่อให้มีการน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีไดมี้การน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากหน่วยงานรัฐ เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ใชผ้า้ขาวบางในการกรองน ้ าก่อนท่ีจะสูบน ้ าเขา้บ่อ และใชก้ากชาในการก าจดั 
เพื่อจดัการกบัปลาหมอคางด าในพื้นท่ี ทั้งน้ี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการจดัการกบัปลาหมอคางด า 
จะตอ้งอาศยันโยบาย และการสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส านกังานนโยบาย
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2561) ได้กล่าวว่า ส าหรับชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินใน
ทะเบียนรายการ 1, 2 และ 3 ท่ีถูกระบุว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถ
ส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได ้แต่ตอ้งมีมาตรการป้องกนัเฉพาะท่ีรัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจาย
เขา้ไปในพื้นท่ีอนุรักษ ์นอกจากน้ีส าหรับสัตวน์ ้าต่างถ่ินใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมหรือ
มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการปล่อยสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ ถึงแมเ้ป็นนอกพื้นท่ีอนุรักษ ์
ก็ตาม  

5.1.1.3 กระบวนการ (Process) 
กรมประมงได้ด าเนินการจัดการปลาหมอคางด าตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดสัตวน์ ้ าห้ามน าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรือเพาะเล้ียง พ.ศ. 2561 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยสัตวน์ ้ า จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาหมอสี
คางด า ปลาหมอมายนั และปลาหมอบตัเตอร์ซ่ึงประกาศฉบบัดงักล่าวจะมีแนวทางปฏิบติัหลกั ๆ ท่ี
ส าคญัคือ 1. กรณีท่ีเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาทั้ง 3 ชนิดในบ่อเพาะเล้ียง ให้รีบน าปลาดงักล่าวส่งมอบให้
เจา้หนา้ท่ีกรมประมงโดยด่วน 2. กรณีท่ีประชาชนท าการประมงแลว้ไดป้ลาทั้ง 3 ชนิดน้ีในแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ประชาชนสามารถน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได ้แต่ควรท าใหป้ลาตายก่อนน าไปจ าหน่าย 
3. กรณีท่ีปลาทั้ง 3 ชนิดจากธรรมชาติหลุดรอดเข้าในบ่อเพาะเล้ียงของเกษตรกรโดยไม่เจตนา 
เกษตรกรสามารถน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได ้แต่ควรท าให้ปลาตายก่อนน าไปจ าหน่าย 4. กรณี
ส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนใดท่ีเพาะเล้ียงปลาทั้ง 3 ชนิด ไวเ้พื่อศึกษาวิจยั
และประโยชน์ทางราชการให้แจง้ขออนุญาตกรมประมงต่อไป 5. ห้ามผูใ้ดปล่อยปลาทั้ง 3 ชนิด ลง
ในท่ีจบัสัตวน์ ้ าโดยเด็ดขาด เน่ืองจากมีความผิดตามมาตรา 144 แห่ง พรก.การประมง 2558 รวมถึง
ไดมี้การรับซ้ือและน าไปแปรรูป และมีการสนบัสนุนกากชาเพื่อใชใ้นการฆ่าเช้ือ ในช่วงท่ีปลาหมอ
คางด าระบาดหนกั  

การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนกรณีการแพร่กระจายของปลาหมอคางด าในพื้นท่ี
และประชาสัมพนัธ์ถึงผลเสียจากการแพร่ระบาดของสัตว์น ้ าต่างถิ่นที่รุกรานสัตว์น ้ าพื้นถิ่น
และรณรงค์ให้ประชาชนจบัปลาหมอคางด าไปแปรรูปเพื่อบริโภค เน่ืองปลาชนิดน้ีสามารถ
จบัน ามาขึ้นมาแปรรูปรับประทานได้ อีกทั้งยงัได้ปล่อยปลากะพงขาวลงแหล่งน ้าเพื่อตัดวงจร
การแพร่ขยายพนัธุ์ปลาหมอสีคางด า  รวมถึงภาครัฐตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบท่ีดีก่อนการ
น าเขา้ ท าให้เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด า ดังนั้น จึงควรมีการประเมิน
ความเส่ียงของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน รวมถึงควรมีการศึกษา วิจัย อย่างละเอียดก่อนการน าเข้า เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีน าเขา้มา รวมทั้งจะตอ้งด าเนินการโดย
อาศยัแนวทางจาก มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ของส านกังานนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2561) ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรการ 5 ดา้น และแนวทาง
ปฏิบติัจ านวน 22 เร่ือง มุ่งเนน้การป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด การก าจดั การเฝ้าระวงัและ
ติดตามชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีพบว่ารุกรานแลว้ มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานของ
โลกทั้งท่ีเขา้มาแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้มาในประเทศไทย ตามท่ีก าหนดไวใ้นทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีควรป้องกนั ควบคุม ก าจดั เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการตามมาตรการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม กิจกรรมตามมาตรการป้องกนัควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินจึงก าหนด
มาตรการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั 

5.1.1.4 ผลผลิต (Product) 
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า ยงัคงมีอยู่และ

หน่วยงานรัฐมีการจดัท าองคค์วามรู้ และคู่มือการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานในพื้นท่ี เพื่อท่ีจะ
เผยแพร่ให้กบัหน่วยงานในพื้นท่ีรวมถึงประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนส่วนในกลุ่มท่ีเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าให้ความร่วมมือในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
สร้างรายไดบ้างส่วนให้กบัคนในชุมชน ทั้งน้ีการด าเนินการในพื้นท่ีดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
มาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2561) ในมาตรการท่ี 5 การเผยแพร่สร้างความ ตระหนกั และให้ความรู้
ในเร่ืองของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินโดยตรงท่ีครอบคลุมในทุกชนิดพนัธุ์ และยงัมีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบหลายหน่วยงาน  
ซ่ึงสอดคล้องกับ สุรศักด์ิ ใจกล้า (2564) ท่ีกล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
อยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ส่วนหน่ึงถูกน าเขา้โดยตั้งใจเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร การเป็นสัตวเ์ล้ียง 
หรือไมด้อกไมป้ระดบั บางชนิดถูกน าเขา้โดยไม่ตั้งใจ เช่น ติดมากบัยานพาหนะ การขนส่งสินคา้ 
หรือน ้ าอับเฉาของเรือจากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินนั้น มีจ านวนมากมายหลายฉบับ กระจัดกระจายไปตามความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบบั มีความจ าเพาะเจาะจงในแต่ละชนิดของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
และมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีแตกต่างกนั และประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย
เฉพาะส าหรับการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินโดยตรง ท าใหข้าดมาตรฐานกลางในการจดัการชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ินอยา่งเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้น จึงควรมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมก ากบั
การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินโดยตรงและครอบคลุมในทุกชนิดพนัธุ์ เพื่อให้สามารถควบคุม ก ากบั
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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5.1.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

ปัญหาของปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในแหล่งน ้ าธรรมชาติ ท าให้สัตวน์ ้ า
ทอ้งถ่ินในธรรมชาติลดลง จากการบุกรุกเขา้ยึดครองพื้นท่ี และตกเป็นเหยื่อของปลาหมอคางด า 
โดยเฉพาะสัตว์น ้ าท้องถ่ินวยัอ่อน เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์น ้ าท่ีจ าเป็นต้องอาศัยพนัธุ์สัตว์น ้ าจาก
ธรรมชาติประสบปัญหาสัตวน์ ้ าเขา้บ่อลดลง อนัเน่ืองจากจากพนัธุ์สัตวน์ ้ าจากธรรมชาติลดลง และ
เส่ียงต่อปลาหมอคางด าท่ีจะหลุดรอดเข้ามา การหลุดรอดของปลาหมอคางด าเข้ามาในพื้นท่ี
เพาะเล้ียง ท าให้ตน้ทุนของเกษตรกรสูงมากขึ้นทั้งการกรองน ้ า การใช้กากชา รวมถึงตอ้งซ้ือพนัธุ์
สัตวน์ ้ามาปล่อยทดแทน และอาจตอ้งซ้ืออาหารมาเสริมเพื่อทดแทนอาหารท่ีเคยไดรั้บจากธรรมชาติ
จากการเปิดน ้าเขา้ออก ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งมีการศึกษาในเร่ืองเหยือ่ของปลาหมอคางด า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยัวุฒิ สุดทองคง (2560) ไดก้ล่าวว่า อาหารปลาหมอคางด า เป็นปลาท่ีกินทั้งพืช 
และสัตว ์แพลงก์ตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา รวมถึงซากของส่ิงมีชีวิต นอกจากน้ีจากการสอบถาม
และทดลองในห้องปฏิบติัของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง พบว่าปลาหมอคางด า 
ชอบกินลูกกุง้ทะเล โดยเฉพาะกุง้กุลาด า กุง้ขาวแวนนาไม และกุง้แชบ๊วย รวมถึงลูกปลาวยัอ่อน 
เพื่อให้สามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบจากปลาหมอคางด าท่ีแพร่กระจายในแหล่งน ้ าธรรมชาติ
ไดดี้ยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (2562)  
น าเสนอข้อมูลว่าสถานการณ์การหลุดรอดของปลาหมอสีคางด า Sarotherodon melonotheron  
สู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเช่ือว่าปลาชนิดน้ีสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศของสัตว์น ้ าทอ้งถ่ินของประเทศไทย จนเกิดเป็นประเด็นร้อนและมีการติดตามศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง "เหตุใดปลาชนิดน้ีถึงแพร่พนัธุ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว" โดยผลการศึกษาระยะเซลลสื์บพนัธุ์เพศ
เมียของปลาหมอสีคางด า เพื่อท านายคุณภาพเซลลไ์ข่ ดว้ยเทคนิคมิญชวิทยา จากตวัอยา่งปลาหมอสี
คางด าเพศเมีย 10 ตวั พบวา่ คุณภาพเซลลไ์ข่อยูใ่นเกณฑค์ุณภาพดีมากและคาดวา่น่าจะมีความส าเร็จ
สูงในการสืบพนัธุ์ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้แพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น  
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5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  
ในพื้นที่ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า  

ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด ผูศึ้กษาน าเสนอข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และ 2) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั ดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาครัฐตอ้งก าหนดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ

สถานภาพของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
2. ภาครัฐควรส่งเสริมการใช้ชนิดพนัธุ์พื้นเมืองหรือชนิดพนัธุ์ท่ีไม่แสดงลกัษณะท่ี

รุกรานต่อระบบนิเวศ 
3. ภาครัฐควรก าหนดใหมี้กฎหมายหรือกฎระเบียบบงัคบัใช ้ใหมี้แนวทางการจดัการ

ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานตั้งแต่ตน้ทาง 
4. ส่งเสริมใหมี้นโยบายแผนงานหรือโครงการท่ีบูรณาการร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงการด าเนินงาน และแปลงนโยบายระดบัประเทศ
น าไปสู่การปฏิบติัในระดบัจงัหวดัไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ินและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. หน่วยงานรัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินร่วมมือกับนักวิชาการในการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้เก่ียวกบัชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ี
มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ และชนิดพนัธุ์พื้นเมืองใหก้บัประชาชน
ทัว่ไป 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรศึกษา วิจัย เพื่อพฒันาหรือคิดค้นนวตักรรมในการ
จดัการกบัปลาหมอคางด า รวมถึงชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานชนิดอ่ืน ๆ 

3. ของบประมาณจากส่วนกลางมาสนบัสนุนเคร่ืองมือในการจดัการ หรือเพาะเล้ียง
ปลากินเน้ือท่ีใชใ้นการจดัการปลาหมอคางด าให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงจะท าให้ลดผลกระทบ
ต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้มได ้

ทั้งน้ี สามารถสรุปรูปแบบการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า 
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินแบบ CIPPI-Model ไดด้งัรูปท่ี 5-1 
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รูปท่ี 5-1 ขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
หน่วยงานภาครัฐควรมีการศึกษาเร่ืองของเคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก าจดัปลาหมอ

คางด า ใหมี้ประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และศึกษารูปแบบการจดัการปลาหมอคาง
ด าท่ีมีอยู ่วา่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัหรือไม่ เพื่อน ามาปรับปรุงมาตรการ
หรือแนวทาง เพื่อส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปลาหมอคางด ามากยิง่ขึ้น  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ภาครัฐส่วนกลาง 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง แนวทางการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................... 

อาชีพ/ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

หน่วยงาน.......................................................................................อายุ....................................ปี  

ระดับการศึกษา.................................................วันท่ีให้สัมภาษณ์...............................................

เวลา……………………………….………..…………… 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการด าเนินงานด้านการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน 
2.1 บริบท (Context) 
1 หน่วยงานของท่านมีนโยบายการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 

อยา่งไร
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

2 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
เป็นอยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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3 หน่วยงานของท่านไดรั้บความร่วมมือหรือการสนบัสนุนในการด าเนินงาน หรือ
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) จากหน่วยงานอ่ืน หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

4 การมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนด าเนินงาน ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานท่านอยา่งไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1 หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการด าเนินงานดา้นการจดัการการจดัการชนิดพนัธุ์ 

ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2 หน่วยงานของท่านมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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4 หน่วยงานของท่านไดรั้บงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

5 เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีหน่วยงานท่านใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 หน่วยงานของท่านมีแผน/โครงการในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2 หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

3 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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4 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการด าเนินงานในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดวา่ปัญหาจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) ท่ีกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และประชาชน เป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2 ผลกระทบจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) เป็นการสร้างภาระ 
และเพิ่มตน้ทุนในการก าจดัใหก้บัเกษตรกร หรือไม่ อยา่งไร
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการด าเนินการในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) ของประเทศไทย ควรเป็นอยา่งไร 

 - ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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- ขอ้เสนอเชิงปฏิบติั
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ภาครัฐส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง แนวทางการจดัการชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................. 
อาชีพ/ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 
หน่วยงาน...............................................................................................อายุ....................................ปี  
ระดับการศึกษา........................................................วันท่ีให้สัมภาษณ์.................................................
เวลา...................................................... 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการด าเนินงานด้านการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน 

2.1 บริบท (Context) 
1 หน่วยงานของท่านมีนโยบายการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  

อยา่งไร
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

2 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  
เป็นอยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

3 หน่วยงานของท่านไดรั้บความร่วมมือหรือการสนบัสนุนในการด าเนินงาน หรือ
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) จากหน่วยงานอ่ืน หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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4 การมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนด าเนินงาน ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานท่านอยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1 หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการด าเนินงานดา้นการจดัการการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน

ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2 หน่วยงานของท่านมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

4 หน่วยงานของท่านไดรั้บงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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5 เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีหน่วยงานท่านใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 หน่วยงานของท่านมีแผน/โครงการในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2 หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

3 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

4 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
ท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการด าเนินงานในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดวา่ปัญหาจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) ท่ีกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และประชาชน เป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

2 ผลกระทบจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) เป็นการสร้างภาระ  
และเพิ่มตน้ทุนในการก าจดัใหก้บัเกษตรกร หรือไม่ อยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการด าเนินการในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) ของประเทศไทย ควรเป็นอยา่งไร 

 - ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
- ขอ้เสนอเชิงปฏิบติั
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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2 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่าง
ถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง และควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

3 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักวิชาการท่ีเกีย่วข้อง 
 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง แนวทางการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................ 
อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................................................................................... 
หน่วยงาน...............................................................................................อายุ....................................ปี  
ระดับการศึกษา............................................................วันท่ีให้สัมภาษณ์.............................................
เวลา............................................................ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการด าเนินงานด้านการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน 

2.1 บริบท (Context) 
1 ท่านคิดวา่ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) เป็นอยา่งไร
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

2 การมีหน่วยงานท่ีสนับสนุนด าเนินงาน  ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของท่านอยา่งไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1 ท่านมีบทบาทในการด าเนินงานดา้นการจดัการการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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2 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
 (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

3 ท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

4 เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีท่านใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  
มีอะไรบา้ง
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 ท่านมีแผน/โครงการในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) หรือไม่ 

อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2 ชุมชนของท่านมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
ทั้งภาครัฐ และประชาชน หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการด าเนินงานในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีท่านก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดวา่ปัญหาจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) ท่ีกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และประชาชน เป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2 ผลกระทบจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) เป็นการสร้างภาระ และ
เพิ่มตน้ทุนในการก าจดัใหก้บัเกษตรกร หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ 
ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง และควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
(ปลาหมอคางด า) 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน และประชาชน 
 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง แนวทางการจัดการ 
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า ในพื้นท่ีต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................... 

อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................ อายุ .....................................ปี  

ระดับการศึกษา...........................................................วันท่ีให้สัมภาษณ์.............................................. 

เวลา............................................................ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการด าเนินงานด้านการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีรุกราน 
2.1 บริบท (Context) 
1 ท่านคิดวา่ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) เป็นอยา่งไร
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

2 การมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนด าเนินงาน ในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน 
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของท่านอยา่งไร 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 
2.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1 ท่านมีบทบาทในการด าเนินงานดา้นการจดัการการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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2 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

3 ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

4 เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีท่านใชใ้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  
มีอะไรบา้ง
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 ชุมชนของท่านมีแผน/โครงการในการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 

หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2 ชุมชนของท่านมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) 
ทั้งภาครัฐ และนกัวิชาการอิสระ หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการด าเนินงานในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า)  

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดวา่ปัญหาจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) ท่ีกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และประชาชน เป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

2 ผลกระทบจากการรุกรานของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (ปลาหมอคางด า) เป็นการสร้างภาระ และ
เพิ่มตน้ทุนในการก าจดัใหก้บัเกษตรกร หรือไม่ อยา่งไร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่าง
ถ่ินท่ีรุกราน (ปลาหมอคางด า) มีอะไรบา้ง และควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในดา้นการจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน  
(ปลาหมอคางด า) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

รูปจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัเจา้หนา้ท่ีส านกั
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัเจา้หนา้ท่ีกรมประมง 

 

รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัเจา้หนา้ท่ีประมง
อ าเภอสามร้อยยอด 

 

รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัผูน้ าชุมชน 

 

 

 

 



97 
 

 

 

รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบันกัวิชาการ 

 

รูปการสัมภาษณ์การจดัการชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน กรณีศึกษาปลาหมอคางด า กบัประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลไร่เก่า 



 

 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นายพงศว์รุตม ์ธีระวฒัน์ 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
 มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2559 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์โครงการ 
 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 


