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หากกล่าวถึงค าว่า “Alien Species” หลายคนคงนึกถึงภาพสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ที่มีหน้าตาแปลกๆ 
ซ่ึงพร้อมจะบุกยึดครองโลก และคงจะพบเห็นได้ยากเนื่องจากมีวิธีการหลบซ่อนตัวหรืออ าพรางตัวได้อย่าง
แนบเนียน แต่ในความจริงแล้วเรากลับพบเห็นเอเลี่ยนได้เกือบทุกวันในรูปแบบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของเรา
นั่นเอง เอเลี่ยนสปีชีย์ (Alien Species) คือ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์ประหลาด     
เอเลี่ยนที่อยู่ในภาพยนตร์แต่พวกมันก็มาเพ่ือรุกรานเหมือนกัน ปัญหาดังกล่าวสร้างความวิตกให้คนทั่วโลก 
แม้แต่ประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  แต่หากปล่อยให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานต่อไป 
เกรงว่าจะเป็นภัยคกุคามต่อสิ่งมีชีวิตในประเทศและอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ
ดั้งเดิมได้ 

 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1 Alien Species กลุ่มสัตว์น้ าต่างถิ่นผู้รุกรานจากต่างแดน 
 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแต่ละชนิดมีถิ่นอาศัยที่มีความเฉพาะตัวในด้านการกระจายทางภูมิศาสตร์  ซึ่งการ

แพร่กระจายของมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร สภาพภูมิประเทศและสิ่งที่
อยู่แวดล้อมต่างๆ ที่ได้ปรับตัวให้เหมาะสมแล้ว  ซึ่งเวลาในการปรับตัวอาจจะใช้เวลานานนับพันปีขึ้นไป             
แต่เมื่อไรที่มีการน าเอาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ออกมาจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของมัน และน าไปปล่อยยังพ้ืนที่อ่ืนที่
ไม่เคยมีสัตว์ชนิดนั้นมาก่อน สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งอาจจะมีผลกับการเป็นอยู่ของตัวมัน



 

เองเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ผิดไปจากเดิม หรืออาจมีผลกับแหล่งน้ าหรือสิ่งมีชีวิตเดิมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น 
สิ่งมีชีวิตต่างถ่ินที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุดคือสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์น้ า   

สัตว์น้ าต่างถิ่น  คือ  สัตว์ที่พบอาศัยในธรรมชาติที่ต่างจากถิ่นการกระจายพันธุ์ดั้งเดิม การแพร่ระบาด
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทยมีสาเหตุจากความสามารถในการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ เอง  
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายและแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และสาเหตุการ
แพร่ระบาดที่ส าคัญ คือ กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การน าเข้าหรือส่งออกชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เพ่ือผลประโยชน์
ทางการด้านเศรษฐกิจหรือประโยชน์ทางด้านการศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  หรือการน าเข้าและ
ส่งออกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยมิได้ตั้งใจ  เนื่องจากชนิดพันธุ์เหล่านี้ติดมากับวัสดุทางการเกษตร ปรสิต หรือ                
เชื้อโรคที่ติดมากับชนิดพันธุ์ที่น าเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ติดมากับเรือทั้งที่เกาะเรือเข้ามาและมากับ  
น้ าอับเฉาและอาจมีการน าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้า และออกนอกประเทศไทยโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์  เช่น 
นักท่องเที่ยวน าเข้าอาหารหรือเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่นติดมาในกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้มีสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสัตว์น้ าต่างถิ่นในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยทั่วไปหลากหลายวิธีการ ได้แก่ การปล่อยอย่างจงใจ 
ส่วนมากเกิดจากการเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม และเมื่อเกิดความเบื่อก็ปล่อยทิ้งแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือการ
ปล่อยอย่างตั้งใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและอีกประเภทหนึ่ง   คือ การปล่อยโดยหน่วยงาน
ราชการเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ าธรรมชาติหรืออาจเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ าท่วม ท าให้พันธุ์
สัตว์ต่างถิ่นหลุดรอดไปในธรรมชาติ  และเนื่องจากสัตว์น้ าดังกล่าวเป็นสัตว์น้ าต่างถิ่นจึงส่งผลกระทบ                
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยตรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมากมาย คือ  ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นจะแย่งใช้พ้ืนที่และแย่งอาหารของพันธุ์พ้ืนเมือง โดยจะท าลายโครงสร้างประชากรสัตว์น้ าที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ท าให้ความหลากหลายชนิดของสัตว์น้ าลดลงโดยพันธุ์ต่างถิ่นมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แน่นอนว่าจะต้องมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงและเป็นไปได้ว่าการแข่งขันจะต้องมีการท าลายล้างกันจนท าให้สายพันธุ์พ้ืนเมืองสูญพันธุ์                
ในที่สุด  

สัตว์น้ าต่างถิ่นในประเทศไทย ได้มีการน าเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ปลาเงินปลาทอง 
(Carassius auratus) เพ่ือใช้เพาะเลี้ยงเป็นอาหารและสัตว์น้ าสวยงาม ปัจจุบันพบว่ามีสัตว์น้ าต่างถิ่น              
ในประเทศไทยมากกว่า 1,100 ชนิด จากประเทศต่างๆ เช่น ปลา ประมาณ 1,000 ชนิด สัตว์สะเทินน้ า   
สะเทินบก ประมาณ 50 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ประมาณ 50 ชนิด หอย 3 ชนิด กุ้ง ปู 8 ชนิด ทั้งนี้สัตว์น้ า            
ต่างถิ่นในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของสัตว์น้ าน าเข้า (Exotic หรือ Imported)            
โดยส่วนมากน าเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจปลาสวยงาม และการเพาะเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร โดยเริ่มแรก                 
มีการน าเข้ามาจากจีน เป็นพวกปลาไนและปลาในกลุ่มปลาจีน จากนั้นมีการน าเข้ามาจากแอฟริกา เช่น                
กลุ่มปลาหมอเทศ  ซึ่งอาจน าเข้ามาโดยตรง หรือน าเข้าผ่านประเทศเพ่ือนบ้านก่อนแล้วจึงน าเข้าต่อมายัง
ประเทศไทย วงศ์ปลาหมอสี  ปลาหางนกยูงและวงศ์ต่าง ๆ ถูกน าเข้ามาใช้ในวงการปลาสวยงามเป็นจ านวน
มาก  และกลุ่มสัตว์น้ าต่างถิ่นที่พบอยู่รอดในธรรมชาติ สามารถจ าแนกประเภทของสัตว์น้ าต่างถิ่นยัง                   
ตามบทบาทที่มีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ไม่รุกราน (Non-invasive) เป็นชนิดที่ไม่



 

มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ หรือระบบนิเวศโดยตรงหรือชัดเจนนัก เนื่องจากมีการด ารงชีพที่ไม่แข่งขันหรือขัด
ต่อการด ารงชีพของสัตว์ชนิดอื่น หรือสมดุลของระบบนิเวศ มักเป็นชนิดที่พบน้อยหรือไม่แพร่พันธุ์ในธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม สภาพของนิเวศท่ีเปลี่ยนไปอาจมีผลให้ชนิดดังกล่าวเจริญแทนที่และอาจขัดขวาง การฟ้ืนตัวของ
สมดุลนิเวศในบางครั้ง สัตว์น้ าในประเภทนี้ เช่น ปลานิล ปลาไน และปลาจีน เป็นต้น รวมถึงปลาเศรษฐกิจ      
ต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยลงแหล่งน้ าทั่วไป และชนิดที่รุกราน (Invasive Alien Species; IAS) เป็นชนิดที่แพร่พันธุ์ได้
เร็วและมีความสามารถในการปรับตัวแข่งขัน แทนที่ชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองได้ดีและยังด ารงชีพที่ขัดขวางหรือ
กระทบต่อสมดุล นิเวศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง หรืออาจเป็นศัตรูต่อ
ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าการเกษตรได้ เช่น ปลาซัคเกอร์  ปลาดุกรัสเซียและหอยเชอรี่ เป็นต้น ส าหรับ
สัตว์น้ าต่างถิน่ที่รุกรานในประเทศไทย มีอยู่หลากหลายชนิด ได้แก่  

1. ช่ือไทย เต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่น  
ชื่อสามัญ Red - eared slider turtle   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trachemys scripta elegans   

          ประวัติความเป็นมา ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเต่าแก้มแดงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการ
น ามาเป็นสัตว์เลี้ยง เนื่อง จากเต่าแก้มแดงที่โตไม่เต็มวัยจะมีรูปร่างเล็กน่ารัก ตัวมีสีเขียว ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้
เลี้ยง โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้ที่ชอบสัตว์แปลกๆ   

          ลักษณะทั่วไป มี แถบขนาดใหญ่สีส้มหรือแดง บริเวณหลังตา กระดองส่วนบนมนกลม และมี
ขอบเรียบมีสีที่แตกต่างกันระหว่างสีเขียวปนเหลืองจนถึงกระดองสีด า กระดองส่วนล่างมีสีเหลืองสด และมีจุด
กลมสีด าขนาดใหญ่บนแผ่นเกล็ดแต่ละแผ่น หัว คอ และขามีสีเขียว และมีลายเส้นละเอียดสีเหลือง กระดอง
ส่วนบนยาวเต็มที่ 28 เซนติเมตร การแพร่กระจาย ในประเทศไทย ถูกน าเข้ามาบริเวณเมืองใหญ่  และ
ปริมณฑล เป็นเต่าพ้ืนเมืองของประเทศอเมริกาตอนใต้ สามารถอยู่รอดและเพ่ิมจ านวนในเขตอบอุ่นและเขต
ร้อนชื้นทั่วโลก กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร พืชผัก ผลไม้ และสัตว์น้ าขนาดเล็ก  

        เหตุผล เต่า ญี่ปุ่นสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ าเน่า หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้ดีกว่าเต่าไทย อีกทั้ง
การต่อสู้ดิ้นรน การหาอาหาร กินได้ทั้งพืชสด และพืชเน่า ทั้งสัตว์เป็น และสัตว์ตาย อีกทั้งยังแพร่พันธุ์ได้เร็ว
และมากกว่าเต่าไทย เต่าญี่ปุ่นสามารถวางไข่ ได้แม้แต่ในสนามหญ้า เนื่องจากสามารถสะสมน้ าเอาไว้ใน
กระเพาะได้เยอะ จึงวางไข่ได้ทุกที่ ท าให้เต่าญี่ปุ่นเป็นชนิดที่แย่งอาหาร และมีส่วนให้เต่าไทยตกอยู่ในภาวะใกล้
สูญพันธุ์  

2.ชื่อไทย ตะพาบไต้หวัน  

    ชื่อสามัญ Soft - shelled turtle    
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trionyx sinensis sinensis    

          ประวัติความเป็นมา เนื่องมาจากประเทศในแถบทวีปเอเชียมีความต้องการบริโภคตะพาบน้ า
มากขึ้น จึงได้มีผู้น าตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวันเข้ามาทดลองเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้เป็น
ผลส าเร็จ และมีการขยายจ านวนฟาร์มเลี้ยงตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวันขึ้นอย่างมากมาย เช่น  แถบจังหวัดระยอง 
ชลบุรี ตราด และเพชรบุรี ซึ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงตะพาบน้ าเหล่านี้ประสบผลส าเร็จ แต่ตะพาบน้ าก็ยังไม่เพียงพอ



 

จ าหน่าย เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการมาก ท าให้มีที่ผู้สนใจเลี้ยงตะพาบน้ าพันธุ์ไต้หวันเป็น
จ านวนมาก  

          ลักษณะทั่วไป ตะพาบ ไต้หวันมีกระดองเป็นรูปรีเล็กน้อย ลักษณะโครงร่างแบบผิวกระดอง
เรียบ มีกระดองส่วนที่นิ่มหรือเชิงค่อนข้างมาก มีหัวใหญ่ คอยาวมาก ปากแหลม ฟันคมและแข็งแรง เมื่อยัง
เล็กกระดองเป็นสีเขียวเข้มด้านท้องจะมีสีส้มและสีด าสลับ 5-6 ต าแหน่ง เมื่อโตเต็มวัย กระดองจะเป็นสีเขียว
อมเหลือง บริเวณเชิงตาจะมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ตรงกลางกระดองจะมีรอยขีดขวางล าตัว  6-7 ขีด ส่วนท้อง
อ่อนนุ่มมีสีขาวอมชมพูหรือสีเหลืองอ่อนๆ ตัวผู้จะมีลักษณะยาวเรียว ล าตัวบางกว่าตัวเมีย ตัวผู้หางจะยาวกว่า
หางตัวเมีย หางจะยาวยื่นออกมาพ้นกระดอง ตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้เมื่อมีอายุเท่ากัน ถ้าเอามือลูบที่กระดองตัว
เมียจะสากกว่าตัวผู้ ซึ่งสังเกตได้เมื่อตะพาบมีน้ าหนักตั้งแต่ 3 ขีดขึ้นไป ตะพาบจะผสมพันธุ์ได้ดีต้องมีอายุ 18 
เดือนขึ้นไป ถ้าอายุไม่ครบไข่ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์การฟักจะไม่ดีมีไข่เสียมาก    

ลักษณะทางนิเวศวิทยา/พฤติกรรม มี นิสัยดุร้าย อายุของตะพาบน้ าที่สามารถผสมพันธุ์ได้มี
อายุประมาณ 18 เดือนขึ้นไปถึงดี ขณะผสมพันธุ์ตัวผู้จะใช้ปากกัดที่บริเวณต้นคอของตะพาบตัวเมียเพ่ือจะให้
ตัว ซ้อนทับอยู่ด้านบน การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่จะกระท าในน้ า ขณะที่มีความเงียบไม่มีเสียงรบกวน การผสม
พันธุ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นเวลากลางคืน หลังการผสมพันธุ์ประมาณ 16-18 ชั่วโมง ตัวเมียจะเริ่มวางไข่ ระยะการ
วางไข่เป็นเวลาที่เงียบสนิทไม่มีเสียงรบกวน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 20.00-05.00 น. การวางไข่
ของตะพาบน้ าตัวเมียจะขึ้นมาวางไข่บนบกเหนือน้ าเพียงเล็กน้อย  แม่ตะพาบน้ าจะเลือกที่วางไข่ที่เหมาะสม 
จากนั้นจะใช้เท้าคุ้ยดินให้เป็นหลุมมีความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วหย่อนก้นลงไปไข่ เมื่อไข่เสร็จ
แล้วก็จะใช้เท้าเข่ียกลบ แล้วใช้หน้าอกถูไปกับพ้ืนเพื่อกลบร่องรอยการวางไข่  

          เหตุผล ประเทศ ไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ตะพาบไต้หวันเพ่ือเป็นสัตว์
เศรษฐกิจ ประกอบกับที่ประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ตะพาบไต้หวันได้จ านวนมาก  และที่ส าคัญตะพาบ
ไต้หวันมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งความสามารถ
นี้จะมีผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ าพื้นเมืองที่มีความสามารถใน การแข่งขันน้อยกว่า  

3.ชื่อไทย กบบลูฟรอก (bullfrogs)  
ชื่อสามัญ North american bullfrogs    
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rana catesbeiana    

          ประวัติความเป็นมา กบบลูฟรอก เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชน
เพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นกบท่ีเลี้ยงง่าย ให้ผลผลิต (เนื้อ) มาก  

          ลักษณะทั่วไป ขนาด ใหญ่โดยทั่วไปแล้วมีขนาด 90- 152 มิลลิเมตร มีน้ าหนักได้มากกว่า 0.5 
กิโลกรัม ขนาดตัวยาวได้ถึง 203 มิลลิเมตร ล าตัวสีน้ าตาลจนถึงสีเขียวเข้ม บางครั้งอาจมีจุดประสีเข้มบนหลัง 
พังผืดขาหลังเต็ม tympanum ของเพศผู้ มีลักษณะกลมและขนาดใหญ่กว่าขนาดของตามากกว่าเพศเมีย ฤดู
สืบพันธุ์คอของเพศผู้จะมีสีเหลือง ส่วนเพศเมียจะมีสีขาว North American bullfrogs เป็นสัตว์ประจ าถิ่น พบ
ตั้งแต่ Nova Scotia ตอนกลางของรัฐ Florida ไปถึงชายฝั่งตะวันออกของ Wisconsin และข้ามไปยัง The 
Great Plain ถึงเทือกเขารอกกี้ ชายฝั่งทางด้านตะวันออกจะเป็นปัจจัยจ ากัดการกระจาย  แต่ปัจจุบันพบ



 

ปัญหามนุษย์ได้น ากบชนิดนี้ไปยังทางตะวันตกของแคลิฟอร์เนีย เม็กซิโก และโคโรลาโดในช่วงต้น
คริสตศตวรรษที่ 19 และนอกจากนี่ ยังถูกน าเข้าไปในหลายพื้นท่ีทางตอนใต้ของยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชีย  

          ลักษณะทางนิเวศวิทยา/พฤติกรรม โดย มากจะอาศัยอยู่ในน้ า พบได้ในแหล่งน้ าทั่วไป เช่น 
ทะเลสาบ สระน้ า บึงแม่น้ า (พ้ืนหญ้าลุ่มที่มีน้ าขัง) มีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถเพ่ิมจ านวน
ประชากรได้มาก ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะมลพิษ เช่น ภาวะที่อุณหภูมิของน้ าและพืชน้ าเพ่ิมข้น ซึ่งเป็นภาวะที่
เหมาะแก่การด ารงชีวิต สืบพันธุ์ และมีแหล่งหลบหนีศัตรู ทางตอนเหนือของโลกจะจับคู่ผสมพันธุ์ในเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และในทางตอนใต้ของโลกเดือนกุมภาพันธุ์ถึงตุลาคม เพศเมียจะวางไข่ประมาณ 
20,000 ฟองในฟองไข่ การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายนอกโดยเพศผู้เพียงตัวเดียว  ไม่มีการเลี้ยงดูลูกอ่อนหลังการ
วางไข ่ชอบอาศัยอยู่บริเวณท่ีมีอากาศอบอุ่นและจ าศีลในช่วงฤดูหนาวโดยหลบอยู่ในโคลน ด้วยการสร้างโพรง
ถ้ าเล็กๆ อยู่อาศัย กินอาหารโดยการนั่งคอยเหยื่อ ใช้ลิ้นจับเหยื่อ กบชนิดนี้ท ากิจกรรม (active) ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น งู หนอน แมลง สัตว์น้ ามีกระดอง กบ ค้างคาว  และไข่ของสัตว์
น้ าขนาดเล็ก เช่น ปลา กบ แมลง และซาลาแมนเดอร์ ส่วนลูกอ๊อดจะกินพืชน้ าเป็นอาหาร  

          เหตุผล เนื่อง จาก กบ Bullfrog มีความสามารถปรับตัวได้ดี โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ถูกมนุษย์
รบกวน และมีแนวโน้มประชากรเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ที่มีอากาศอบอุ่น มีช่วงเวลาการสืบพันธุ์ที่ยาวนาน และมี
อัตราการรอดตายสูง ปรับตัวให้กินอาหารได้หลากหลาย ซึ่งความสามารถนี้จะมีผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ า
พ้ืนเมืองที่มีความสามารถใน การแข่งขันน้อยกว่า 
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4.ชื่อไทย ปลาดุกรัสเซีย  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clarias gariepinus    
          ประวัติความเป็นมา เริ่ม แรกถูกน าเข้ามาในลาวโดยผู้เชี่ยวชาญชาวเนเธอร์แลนด์ เพ่ือทดลอง

เลี้ยงในสถานีประมงท่าโง่น ลาว ตั้งแต่ปี 2524-2525 ต่อมาถูกลักลอบน าเข้าประเทศไทยทางชายแดน อ.ท่า
บ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ประมาณปี 2529 เพ่ือเลี้ยงไว้ดูเล่นและทดลองเพาะเลี้ยง โดย
เกษตรกรบางรายน ามาขายคู่ละ 500 บาท ส่วนตัวเล็กคู่ละ 50-100 บาท เนื่องจากถูกน าเข้ามาในระยะที่
รัสเซียมีอิทธิพลในลาว และบางครั้งผู้น าเข้าได้ไปติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซีย จึงเรียกปลาดุกนี้ว่าดุก
รัสเซีย    

          การแพร่กระจาย ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้อย่างแพร่หลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยฟาร์มปลา เอกชนในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย และอุบลราชธานี ใน
กรุงเทพฯ ได้มีบางรายน ามาทดลองเลี้ยง หน่วยงานของกรมประมงที่มีการทดลองเลี้ยงปลาชนิดนี้ คือ 
ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี มหาสารคาม และสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ได้ทดลอง
น ามาผสมกับปลาดุกอุย  

รูปที่ 2 แสดงสัตว์ต่างถิ่นหลากหลายชนิดซึ่งจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในประเทศไทย  
 

a. เต่าแก้มแดง  ที่มา : http://www.aquatoyou.com/webboard/index.php?topic=725.0%20 
b. ตะพาบไต้หวัน  ที่มา : http://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=222&s=tblanimal 
c. กบบลูฟรอก  ที่มา : http://www.siamreptile.com/webboard/webboard_show.php?id=20756&quote 
d. ปลาดุกรัสเซีย  ที่มา : http://soupzaa001.blogspot.com/2011/09/blog-post_07.html 
e. ปลาหมอสยีักษ ์ ที่มา : http://www.loftees.com/?tag=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&paged=2 
f. ปลาหมอเทศ  ที่มา : http://ปลาหมอสีไทย.blogspot.com/2011/08/blog-post.html 
g. ปลาซัคเกอร์  ที่มา : http://www.aquatoyou.com/webboard/index.php?topic=725.0%20 
h. หอยเชอรี ่ ที่มา : http://www.neutron.rmutphysics.com/biology/index.php?option=com 

e. f. 

g. h. 

http://www.loftees.com/
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:GebutstagSM_176.jpg
http://www.aquatoyou.com/webboard/index.php?topic=725.0%20
http://www.aquatoyou.com/webboard/index.php?topic=725.0%20
http://www.neutron.rmutphysics.com/biology/index.php?option=com


 

          เหตุผล เนื่องจากเป็นปลาล่าเหยื่อได้เก่ง สามารถกินเหยื่อที่มีขนาด 1/4 ของตัว จึงเป็นเหตุมี
การท าลายสายพันธุ์ของปลาไทยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ถ้าไม่มีการควบคุมการเลี้ยงอาจกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร
ทางธรรมชาติได้ 

5.ชื่อไทย ปลาหมอสียักษ ์ 
    ชื่อสามัญ Ocellaris chiclid  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cichla ocellaris    
          ประวัติความเป็นมา มีถิ่นก าเนิดที่ Lake Malawi ซึ่งมีความหลากหลายทางถิ่นที่อยู่และ

ชีวภาพมาก    
          การแพร่กระจาย พบในอ่างเก็บน้ าราชบุรี เพชรบุรี และบางแหล่งในกาญจนบุรี เนื่องจากมี

การปล่อยเพ่ือกีฬาตกปลา เพราะปลาชนิดนี้สู้เบ็ดได้ดี  
          เหตุผล ปลา หมอสียักษ์ออกลูกในแหล่งน้ าธรรมชาติได้ดีและมีความสัมพันธุ์กับปลาชนิด             

อ่ืน ๆ ในฐานะผู้ล่า นอกจากนี้ ปลาชนิดนี้อาจน าโรคมาสู่ปลาพ้ืนเมือง แต่ยังไม่มีรายงานที่แน่นอน 
6.ชื่อไทย ปลาหมอเทศ  

ชื่อสามัญ Mozambique tilapia   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oreochromis mossambicus    

          ประวัติความเป็นมา มีแหล่งก าเนิดในประเทศแถบแอฟริกาใต้ซึ่งนับว่าเป็นปลาเศรษฐกิจ
ส าหรับประชากรใน แถบนั้นและน าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2492 จ านวน 258 ตัว จาก ปีนัง มาเลเซีย 
เพ่ือน ามาทดลองเลี้ยงที่แผนกเพาะเลี้ยง บางเขน    

          การแพร่กระจาย หลัง จากน าเข้ามาเพียงไม่กี่ปี ปลาชนิดนี้ได้แพร่หลายไปทั่วประเทศอย่าง
รวดเร็ว แต่ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะเป็นปลาที่มีเนื้อน้อยและหยาบ ราคาถูก    

          เหตุผล จะ ไม่ค่อยพบปลาหมอเทศในแหล่งน้ าธรรมชาติมากนัก เพราะต้องต่อสู้กับปลา
ท้องถิ่น เช่น ปลาตะเพียน จึงท าให้มีอัตรารอดต่ าและไม่สามารถด ารงชีวิตในแหล่งน้ าเปิดได้ แต่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ ากร่อย เช่น บริเวณปากน้ า ใกล้ชายฝั่ง เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกราน ดังนั้น จึงเป็นศัตรู
ตัวร้ายของการท านากุ้ง และมีผลกระทบต่อสังคมของปลาบริเวณป่าชายเลน แต่การเพาะเลี้ยงกุ้งส่งผลกระทบ
ต่อป่าชายเลนมากกว่าท าให้ผลกระทบของปลาหมอ เทศบริเวณป่าชายเลนไม่เห็นเด่นชัดเท่าที่ควร                      
ในออสเตรเลียหรือมาเลเซียที่มีป่าชายเลนจ านวนมากจึงได้รับผลกระทบจากปลาชนิด นี้มาก  

7.ชื่อไทย ปลาซคัเกอร์  
ชื่อสามัญ Annour sucker catfish   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypostomus plecostomus   

          เหตุผล พบ ในแหล่งน้ า 2 สกุล 3 ชนิด โดยจะพบในแหล่งน้ านิ่งและเคยมีรายงานว่าพบใน
ห้วยขาแข้ง ปลาซักเกอร์ด ารงชีวิตแบบแข่งขันกับปลาพ้ืนเมืองและอาจกินไข่ของปลาพ้ืนเมือง ส าหรับในพ้ืนที่
ชุ่มน้ าปลาซักเกอร์จะท าให้ระบบนิเวศในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเปลี่ยน  แปลง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ               
การก าจัดปลาชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อปลาพ้ืนเมือง  



 

8.ชื่อไทย หอยเชอรี่ 
ชื่อสามัญ Apple snail    
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pomacea spp.    

          ประวัติความเป็นมา ได้มีการน าหอยเชอรี่ชนิด Pomacea canaliculata จากอาร์เจนตินา
เข้าไปเลี้ยงเป็นอาหารในไต้หวันระหว่างปี 2522-2523 และน าไปเลี้ยงต่อไปในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2525 
และน าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2532 เพ่ือเป็นอาหารและเลี้ยงประดับในตู้ปลาเพ่ือกินตะไคร่น้ า มีการตั้ง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงเพ่ือผลิตส่งออก แต่ไม่เป็นที่นิยมของตลาด เจ้าของฟาร์มจึงปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

          ลักษณะทั่วไป ใน ประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด ลักษณะเป็นหอยฝาเดียวคล้ายหอยโข่ง แต่ร่อง
ของเปลือกวนรอบตัวจะเป็นรอยลึกมากกว่าหอยโข่ง หอยเชอรี่จะวางไข่ในที่สูงจากน้ าประมาณ 30 เซนติเมตร 
โดยจะวางไข่ในเวลากลางคืน ใช้เวลา 1-6 ชั่วโมง จ านวนไข่ประมาณ 388-3,000 ฟอง ไข่ใหม่ๆ จะมีสีชมพูสด
และค่อยๆ ซีดลงจนขาวภายใน 7–10 วัน ลูกหอยขนาดเท่าหัวเข็มหมุดจะหล่นลงน้ าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
โดยกินพืชน้ าที่อ่อนนุ่ม หลังจากนั้น 3 เดือนจะโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์ โดยจะวางไข่ได้ทุกๆ 7–10 วัน จน
อายุ 3 ปี  

          การแพร่กระจาย แพร่ระบาดรอบกรุงเทพฯ ภาคกลางและในพ้ืนที่ทุกจังหวัดใน ทุกภาคของ
ประเทศ เฉพาะกรุงเทพฯ มีหอยเชอรี่ระบาดใน 7 เขต   

          เหตุผล หอยเชอรี่ได้สร้างความเสียหายแก่ พ้ืนที่ เกษตร โดยเฉพาะใน 7 เขต ของกรุงเทพฯ 
เสียหายกว่า 5 หมื่นไร่ และสร้างความเสียหายแก่พืชน้ าต่างๆ มากมายและกว้างขวาง โดยเฉพาะข้าว หอยเชอ
รี่ 10,000–12,000 ตัว สามารถกัดกินต้นข้าว 1 ไร่หมดภายใน 1 คืน โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่มีการ
ระบาดของหอยเชอรี่แล้ว จะพบหอยขมและหอยโข่งชนิดต่างๆ ในธรรมชาติได้น้อย ซึ่งหากข้อสังเกตดังกล่าว
เป็นจริง แสดงให้เห็นว่าการระบาดของหอยเชอรี่มีผลต่อการอยู่รอดของหอยพ้ืนเมือง  

จากตัวอย่างข้างต้นของชนิดพันธุ์สัตว์น้ าต่างถิ่นเพียงไม่กี่ชนิดแต่กลับสร้างปัญหาและ
ผลกระทบมากมาย  ทั้งนี้ในสถานการณ์จริงของประเทศไทยมีชนิดพันธุ์สัตว์น้ าต่างถิ่นที่รุกรานแล้วนับร้อย
ชนิด “เรา” พร้อมกันหรือยังท่ีจะร่วมมือกันปกป้องชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอย่างหนึ่งที่
มีคุณค่าให้รอดพ้นจากการรุกรานจากชนิดพันธุ์ต่างด้าวเหล่านี้  เพราะเมื่อเอเลี่ยนสปีชีส์ได้รุกรานไปยังที่ใดใน
โลก หากปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและปราศจากศัตรูทางธรรมชาติแล้ว เอเลี่ยนสปีชีส์เหล่านี้ก็จะเติบโต
ไปเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อสิ่งมีชีวิตพ้ืนเมือง จนวันหนึ่งอาจท าให้สิ่งมืชีวิตพ้ืนเมืองสูญพันธุ์ แต่ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญและพยายามเร่งแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
หลากหลายรูปแบบ เช่น มีการออกระเบียบและข้อก าหนดในการจัดการสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและในส่วนของ
กรมประมง ได้ออก 3 มาตรการเพ่ือแก้ปัญหา คือ มาตรการควบคุมการน าเข้ารวมทั้งมีการออกพระราช
กฤษฎีกาห้ามมิให้น าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร และจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
น าเข้าสัตว์น้ าต่างถิ่น และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสัตว์น้ าต่างถิ่นที่น าเข้ามาแล้ว อีกทั้ง
ยังมีการก ากับดูแล การน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทาง
ควบคุมปริมาณ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น อีกทั้งมีมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาโดยให้ความรู้แก่



 

ประชาชนให้ทราบถึงอันตรายของสัตว์น้ าต่างถิ่นที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์น้ าของไทย   
รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้ประชาชนปล่อยสัตว์น้ าที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยปลา
ซัคเกอร์ตามความเชื่อว่าเป็นปลาราหูว่าจะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้นั้น  ทางกรมประมงได้ขอความร่วมมือให้
ปล่อยปลาพ้ืนเมือง เช่น ปลาไหลหรือปลาช่อนแทน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเชิญชวน
ประชาชนที่มีสัตว์น้ าต่างถิ่นที่เลี้ยงไว้หรือที่จับได้และไม่ต้องการเลี้ยงต่อ ให้น ามาแลกพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองของ
ไทยที่กรมประมง เช่น “วันก าจัดปลาซัคเกอร์” เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะก าจัดสัตว์น้ าต่างถิ่นให้หมดไป ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและร่วมกันดูแลไม่ให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติอีกต่อไป  สัตว์หรือพืชแปลกใหม่อาจสร้างความภูมิใจให้ผู้เลี้ยงได้เพียงชั่วคราว                
แต่เมื่อสัตว์เหล่านี้ไม่เป็นที่ต้องการหรือหลุดรอดออกไปรุกรานชนิดพันธุ์ท้องถิ่น นี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุของการ
ล่มสลายของระบบนิเวศ ภัยร้ายของความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยอย่างไม่มีวันจบสิ้น 
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