
   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงาน 
สรุปผลการด าเนินการปกป้องคุ้มครองชนิดพนัธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ 

และสรุปผลการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของประเทศไทย 

จัดท าโดย 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดาลัด เสน้ทอง 



สรุปผลการด าเนนิการปกป้องคุ้มครองชนิดพนัธุท์ี่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ของประเทศไทย 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ำและ
ปรับปรุงสถำนภำพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย รวมจ ำนวน ๕๖๙ ชนิด ประกอบด้วย 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๒๓ ชนิด นก ๑๗๑ ชนิด สัตว์เลื้อยคลำน ๔๙ ชนิด สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก ๑๘ ชนิด 
และปลำ ๒๐๘ ชนิด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ  
ได้มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนและอ้ำงอิงทำงวิชำกำรในกำรวำงแผน  
กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559  
และต่อมำไดค้ัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนส ำหรับกำรอนุรักษ์ จ ำนวน ๑๘๑ ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (๓๓ ชนิด) นก (๓๓ ชนิด) 
สัตว์เลื้อยคลำน (๒๕ ชนิด) สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (๑๗ ชนิด) และปลำ (๗๓ ชนิด)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส ำรวจ 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ 
ของประเทศไทย เพื่อให้ทรำบสถำนภำพกำรปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ และน ำข้อมูล 
ไปประกอบกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำมและเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ 
ของประเทศไทย โดยน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ต่อคณะอนุกรรมกำรวิชำกำรควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ ด้ำนชนิดและระบบนิเวศ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ และ
คณะอนุกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบให้น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรฯ ต่อคณะกรรมกำรอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำตทิรำบต่อไป 

สรุปผลการด าเนนิการปกป้องคุ้มครองชนิดพนัธุท์ี่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ของประเทศไทย 
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องที่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ เสี่ยงต่อกำร 

สูญพันธุ์ของประเทศไทย จ ำนวน ๓1 หน่วยงำน ประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐ ๑๗ แห่ง สถำบันกำรศึกษำ 
๑3 แห่ง และองคก์รอิสระ 1 แห่ง 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องพบว่ำ มีชนิดพันธุ์ที่ เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ และ 
เกือบทั้งหมดมีสถำนภำพถูกคุกคำม รวมจ ำนวน ๘๗ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๗ ของชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำร
สูญพันธุ์ทั้งหมด ประกอบด้วย กลุ่มปลำ ๓๖ ชนิด กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๒๕ ชนิด นก ๑๗ ชนิด และ
สัตว์เลื้อยคลำน ๙ ชนิด โดยสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกเป็นกลุ่มที่มีกำรรำยงำนว่ำมีกำรด ำเนินกำรแต่ไม่ได้ 
ระบุถึงชนิดพันธ์ุ ทั้งนี้ สำมำรถจ ำแนกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมวัตถุประสงค์หลัก ๆ สรุปได้ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานเพื่อการปกป้องคุ้มครอง  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินงำนโดยอำศัยเครื่องมือ กลไกและมำตรกำรเพื่อกำรปกป้อง

คุ้มครอง อำทิ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพื่อให้ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ กำรจัดท ำมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อใช้ป้องกันคุ้มครองสัตว์น้ ำ กำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรวิจัย 
เพำะขยำยพันธุ์ทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อำศัย กำรจัดท ำแผนคุ้มครองชนิดสัตว์ป่ำสงวนและสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
ที่ใกล้สูญพันธุ์ กำรส ำรวจประชำกรและกำรกระจำย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรประกำศ
พื้นที่อนุรักษ์/พื้นที่คุ้มครองเพิ่มเติม กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคนกับช้ำงป่ำ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และกำรสร้ำงควำมรู้ในกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำและพื้นที่อำศัยในระดับท้องถิ่น กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลำดตระเวน 
เชิงคุณภำพ (SMART PATROL) ในพื้นที่อนุรักษ์ และกำรเฝ้ำระวังกำรค้ำขำยสัตว์ป่ำออนไลน์ เป็นต้น  
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๒. การด าเนินงานเพื่อการฟื้นฟู  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรฟื้นฟูชนิดพันธุ์ 

ทั้งกำรขยำยพันธุ์ ปล่อยคืนเพื่อเพิ่มจ ำนวนและรักษำชีวิต รวมถึงกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศ อำทิ กำรพัฒนำแนวทำงกำรเพำะเลี้ยงและวิธีกำรปรับพฤติกรรมสัตว์
คืนสู่ป่ำ กำรปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชำติเพื่อฟื้นฟูประชำกรและควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรม กำรปล่อยสัตว์ป่ำกลุ่มสัตว์กีบ (เช่น กวำงป่ำ เก้ง กระจง) เพื่อเพิ่ม
ประชำกรเหยื่อให้กับสัตว์ผู้ล่ำ กำรฟื้นฟูพื้นที่อำศัย (แหล่งอำหำร-แหล่งน้ ำ 
ทุ่งหญ้ำ เป็นต้น) กำรจัดท ำแผนกำรฟื้นฟูตำมแนวทำงส ำหรับพื้นที่แหล่งที่อยู่
และระบบนิเวศ (Area-based approach) กำรอนุบำลเต่ำทะเลเพื่อเพิ่ม
อัตรำกำรรอดตำยก่อนปล่อยสู่ธรรมชำติ กำรจัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเล 
หำยำกและใกล้สูญพันธุ์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้นหรือติดเครื่องมือประมง 
กำรฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ ำและจัดท ำแนวเขตอนุรักษ์บ้ำนปลำเพื่อเป็น
แหล่งที่อยู่อำศัยและขยำยพันธุ์ กำรส ำรวจควำมเป็นไปได้ในพื้นที่ที่ควรจัดท ำ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ (Corridor) เพื่อเพิ่มพื้นที่ถิ่นที่อยู่อำศัยให้แก่สัตว์ป่ำ
ขนำดใหญ่ที่มีบทบำทส ำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นต้น  

๓. การด าเนินงานเพื่อการติดตามตรวจสอบ  

  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรติดตำมตรวจสอบ อำทิ กำรเพิ่มก ำลังบุคลำกร 
และศักยภำพทำงวิชำกำร รวมถึงกลไกทำงงบประมำณส ำหรับกำรติดตำมประชำกรชนิดพันธุ์อย่ำงต่อเนื่อง  
(เช่น กำรติดตำมสถำนกำรณ์ช้ำงป่ำตะวันออกอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูล Biodata กำรติดตำม
สัญญำณติดตำมตัวตระกูลนกล่ำเหยื่อ) กำรตรวจสอบระบบสืบพันธุ์ของช้ำงและกำรตรวจประเมินคุณภำพน้ ำเชื้อ 

กำรติดตำมสถำนภำพประชำกรสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ 
และมีควำมส ำคัญในระบบนิเวศ (เช่น ช้ำงป่ำ เสือโคร่ง 
เสือดำว กวำงผำ พะยูน ฉลำมวำฬ โลมำ เต่ำทะเล  
นกแต้วแล้วท้องด ำ เป็นต้น) กำรติดตำมและประเมินผล
ควำมส ำเร็จของกำรปล่อยสัตว์ป่ำคืนสู่ธรรมชำติและ
กำรศึกษำพฤติกรรมของสัตว์หลังกำรปล่อยคืนสู่ธรรมชำต ิ
กำรประเมินพื้นที่อำศัยที่เหมำะสมของสัตว์เพื่อวำงแผน
และจัดท ำแนวทำงกำรฟื้นฟูพื้นที่ กำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก รวมถึงแม่น้ ำที่มีกำรแพร่พันธุ์
สัตว์อย่ำงต่อเนื่องและรวบรวมเป็นดัชนีคุณภำพน้ ำ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำ และกำร
ประเมินผลกำรจัดท ำปะกำรังเทียมและบ้ำนปลำ เป็นต้น 

 

 

 

 

กวางป่า 

เต่ามะเฟือง 

กวางผา เสือโคร่ง 

ช้างป่า 

เสือดาว นกแต้วแล้วท้องด า พะยูน โลมาอิรวดี 



-3- 
 

๔. การด าเนินงานเพื่อการจัดการเชิงระบบนิเวศ  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินงำนครอบคลุมทั้งระบบนิเวศป่ำไม้/ทุ่งหญ้ำ ระบบนิเวศเขำหินปูน 

/ถ้ ำหินปูน ระบบนิเวศแหล่งน้ ำจืด/พื้นที่ชุ่มน้ ำ ระบบนิเวศป่ำชำยเลน/ปำกแม่น้ ำ ระบบนิเวศป่ำพรุ และระบบ
นิเวศทะเล โดยมีกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะพ้ืนที่ของตนเอง และมีสถำบันกำรศึกษำบำงแห่งที่ด ำเนินโครงกำร
ศึกษำวิจัยร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ อำทิ กำรจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พื้นที่
ชุ่มน้ ำและนกกระเรียนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
กำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน กำรศึกษำวิจัย
ลักษณะพื้นที่อำศัยที่เหมำะสมของสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อวำงแผน
และแนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่ส ำหรับกลุ่มสัตว์ผู้ล่ำและสัตว์กีบ 
ขนำดใหญ่ กำรศึกษำวิจัยลักษณะพื้นที่ในระบบนิเวศป่ำพรุ โครงกำร
ส ำรวจสัตว์ป่ำหำยำกใกล้แนวชำยแดนมรดกอำเซียน (กลุ่มป่ำแก่ง
กระจำน) โครงกำรส ำรวจช้ำงป่ำ (กลุ่มป่ำแก่งกระจำนและกลุ่มป่ำ
ตะวันออก) กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ทะเลสำบสงขลำเพื่อกำรอนุรักษ์โลมำอิรวดี  กำรส ำรวจสภำพ
ของระบบนิเวศในพื้นที่แนวปะกำรังที่มีกำรประมงและกำรท่องเที่ยว กำรศึกษำควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำ
บริเวณเทือกเขำหินปูน อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นต้น  

๕. การด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่จะมีส่วนสนับสนุนเพื่อกำรปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำร
สูญพันธุ์ทั้งในเชิงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรอนุรักษ์ และกำรก ำหนดมำตรฐำน
ด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่  

นกกระเรียนไทย 

เทือกเขาหินปูน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
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- กำรประชำสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนไทยร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่ำและพืชพันธุ์เพื่ออนุรักษ์
ปกป้องคุ้มครอง และลดผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้น้อยที่สุด  
ผ่ำนสื่อดิจิทัล สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจำยเสียงเพื่อสื่อสำรให้ประชำชน ผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยว 
และเกษตรกร ได้ตระหนักและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้คงอยู่ต่อไป  

- กำรจัดท ำและเผยแพร่คู่มือมำตรฐำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว (ได้แก่ มำตรฐำนกิจกรรมดูนก 
มำตรฐำนกิจกรรมด ำน้ ำ และมำตรฐำนกำรจัดกิจกรรมปำงช้ำงเพื่อกำรท่องเที่ยว)  และมำตรฐำนคุณภำพ 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ (ได้แก่ แหล่งทำงธรรมชำติ เชิงนิเวศ น้ ำพุร้อนธรรมชำติ ชำยหำด น้ ำตก เกำะ แก่ง ถ้ ำ 
และธรณีสัณฐำน) ให้แก่ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวน ำไปประยุกต์ใช้และรับรองผู้ที่ขอเข้ำรับกำรประเมิน
มำตรฐำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบและสนับสนุนให้เกิดควำมตระหนัก 
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน โดยแต่ละมำตรฐำนจะมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์และรักษำ 
ระบบนิเวศ อำทิ กำรติดตำมและกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว ระบบบริหำรจั ดกำร 
แหล่งท่องเที่ยว และควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงกำรสนับสนุนให้ประชำชนในท้องถิ่น
ตระหนักและรู้คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง 
มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนสำกล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยภำพรวมหน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนเพื่อปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ ซึ่งเน้น
กำรด ำเนินงำนในพื้นที่เขตอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่ โดยครอบคลุมทั้งกำรฟื้นฟูชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ 
ที่เสื่อมโทรม กำรจัดกำรประชำกร กำรเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อำศัยและกำรสร้ำงถิ่นอำศัยใหม่ รวมทั้งมีกำรติดตำม
ตรวจสอบในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงประชำกร ขนำดและคุณภำพถิ่นที่อยู่อำศัย กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร ควบคู่ไปกับสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรปกป้องคุ้มครอง ยังขำดข้อมูลในส่วนของกลุ่มสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ขนำดเล็กที่มีจ ำนวนชนิดพันธุ์ที่ได้รับกำรจัดสถำนภำพกำรถูกคุกคำมและเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์น้อยกว่ำกลุ่มอื่น ๆ 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำวิจัย ส่วนใหญ่เป็นกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์แล ะ 
สภำพถิ่นที่อยู่อำศัย มีส่วนน้อยที่มีกำรด ำเนินงำนลงถึงระดับพันธุกรรม โดยเฉพำะกำรจัดเก็บข้อมูล  
ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม  

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ ที่มีควำมส ำคัญ 
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (hot spot) โดยเฉพำะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่ทำงทะเล 
และระบบนิเวศที่ควรให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรมำกขึ้น คือ ระบบนิเวศหำดทรำยและหำดหิน ระบบนิเวศ
นอกชำยฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ ำ โดยเฉพำะที่เป็นหนองบึงน้ ำจืด  

๒. ควรให้ควำมส ำคัญถึงกำรวิจัยและกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลระดับพันธุกรรม ซึ่งจะสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ในด้ำนกำรเป็นฐำนของกำรพัฒนำและต่อยอดงำนวิจัยของประเทศได้ และจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในมิติที่ละเอียดมำกขึ้นและน ำไปสู่กำรวำงแผนและมีมำตรกำรป้องกันได้ดีขึ้น 

๓. ควรสนับสนุนให้มีกำรวิจัยเพื่อให้ทรำบปริมำณที่เหมำะสมของชนิดพันธุ์กับพื้นที่อนุรักษ์ที่เหลืออยู่ 
(carrying capacity) ให้มำกขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงสนับสนุนกำร
น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำทิ เทคโนโลยีกำรตรวจร่องรอยทำงพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อม (Environmental DNA, 
eDNA) ส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ ์
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๔. ควรมีกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยส ำหรับกลุ่มสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกให้มำกยิ่งขึ้น ทั้งกำรส ำรวจ
จ ำแนกทำงอนุกรมวิธำนและกำรจัดสถำนภำพของกำรถูกคุกคำม เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนต่อกำรพิจำรณำ 
วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

๕. ควรส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินกำรปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ 
ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรและแนวปฏิบัติ  
เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๖. ควรมีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ ซึ่งจะครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำกำรปกป้องคุ้มครองเพียงอย่ำงเดียว โดยให้ครอบคลุมทั้งเรื่องกำรปกป้องคุ้มครอง กำรฟื้นฟู กำรติดตำม
ตรวจสอบ กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักและกำรศึกษำวิจัย ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขับเคลื่อนให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็นรูปธรรมและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ 
อย่ำงยั่งยืน 

การด าเนินงานต่อไป 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ จะน ำผลกำรส ำรวจ  
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ ไปผนวกกับผลกำรปรับปรุง
ทะเบียนสถำนภำพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคำม และร่ำงทะเบียนสถำนภำพชนิดพันธุ์สัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลัง (กลุ่มมอลลัสกำ กลุ่มครัสเตเชียน และกลุ่มปะกำรัง) ที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย รวมทั้ง
กำรจัดท ำดัชนีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย (Thailand Red List 
Index) ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อน ำมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรชนิดพันธ์ุสัตว์ที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย ต่อไป 

 
-------------------------------------------------- 
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การตดิตามการจัดการชนดิพนัธุต์่างถ่ินของประเทศไทย 
ตามมาตรการป้องกนั ควบคมุ และกําจัดชนดิพนัธุต์า่งถ่ิน 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น เมื่อวันที่  

20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดําเนินการ 
จัดทําและเผยแพร่มาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  
5 มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ จํานวน 22 เรื่อง ครอบคลุมการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกําจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
ที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามา 
ในประเทศไทย ตามท่ีกําหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กําจัด ของประเทศไทย  
ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแบ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภาคการศึกษา และองค์กรในกํากับของรัฐ รวมทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน  

ในปี พ.ศ. 2563 สผ. ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัด
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 และจัดทํารายงาน 
ผลการติดตามการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของประเทศไทย ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น โดยรายงานผลการติดตามฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ
คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นําเสนอรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพทราบต่อไป 
 
สรุปสาระสําคัญของรายงานผลการติดตามการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินของประเทศไทย  

1. ผลการตดิตามการจัดการชนดิพนัธุต์่างถ่ินของประเทศไทย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่รายงานผลการดําเนินการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของประเทศไทย จํานวน  

28 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานในกํากับของรัฐ และสถาบันการศึกษา อาท ิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
กรมทางหลวง  กรมเจ้าท่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสรุปผลการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของประเทศไทย
ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แบ่งตามมาตรการ 5 ด้าน 
ดังน้ี 

1.1 การกําหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ สําหรับการบริหารจัดการ 
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการดําเนินงานส่วนใหญ่ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนปฏิบัติการและงบประมาณเพ่ือป้องกันควบคุมและกําจัดชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น ทั้งน้ี ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายควบคุมดูแล เป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่อยู่ใน
กลุ่มของศัตรูพืชและสัตว์นํ้า อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มีนโยบาย มาตรการ หรือ
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กฎหมายที่ควบคุมดูแลโดยเฉพาะ ทั้งน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังมีการดําเนินงานค่อนข้างน้อยในเรื่องของ 
การจัดทําทะเบียนการครอบครองหรือการนําเข้าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในรายการ 1-4 ซึ่งอุปสรรค 
ส่วนหน่ึงมาจากการมีงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานอย่างจํากัด  

1.2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการดําเนินการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ปรากฏผลกระทบ

และเป็นปัญหากับประชาชนจํานวนมาก อาทิ ปลาหมอคางดํา ปลาซักเกอร์ กุ้งเครย์ฟิช ไส้เดือนฝอยรากปม 
ไมยราบเลื้อย ไมยราบยักษ์ สาบเสือ กระดุมทอง กระถินยักษ์ บัวตอง ปืนนกไส้ หญ้าคา หญ้าขจรจบดอกเล็ก 
หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผักตบชวา และเช้ือรา Fusarium oxysporum  

 ทั้งน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่วนมากได้ดําเนินการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในเรื่อง
ของการจัดทําแผนและดําเนินการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานแล้วในรายการที่ 1 และจัดทํา 
แผนจัดการเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานที่มีลําดับความรุนแรงสูง รวมทั้งมาตรการจัดการเส้นทางแพร่ระบาด  
เพ่ือป้องกันการนําเข้าและแพร่กระจาย รวมท้ังมีแผนจัดการเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานที่มีการส่งเสริมให้ใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังมีการดําเนินงานค่อนข้างน้อยในเร่ืองการป้องกัน ควบคุม 
การแพร่ระบาด และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายและพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง อาจเน่ืองมาจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานเฉพาะในการ
กํากับดูแล ทําให้การบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นเป็นไปได้ยากที่จะดําเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน 

1.3 การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่วนมากดําเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

ในเรื่องของการไม่ส่งเสริมการแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในรายการ 1 2 และ 3 รวมท้ังการขยายพันธ์ุ
ขยายถิ่นที่เพาะเลี้ยง เพาะปลูก และแจกจ่ายพันธ์ุในพ้ืนที่อนุรักษ์ ท้องที่ที่มีแนวเขตติดต่อกับพ้ืนที่อนุรักษ์ 
สําหรับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีการดําเนินการที่เด่นชัดในการเฝ้าระวังและติดตาม ได้แก่ กุ้งเครย์ฟิช ปลาหมอคางดํา 
ไส้เดือนฝอยรากปม และจุลินทรีย์ Ralstonia solanacearum ซึ่งมีทั้งการศึกษาสํารวจ การจัดทําฐานข้อมูล 
การประเมินการแพร่กระจาย และการเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
ยังมีการดําเนินงานน้อยในเรื่องของการจัดทําแผนฉุกเฉิน และงบประมาณเพื่อเตรียมรับมือ หากมีการตรวจพบ 
หรือมีการระบาดของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานในรายการที่ 4 ในประเทศไทย  

 
 

ปลาซักเกอร ์ ปลาหมอคางดํา กุ้งเครยฟ์ิช 

หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผักตบชวา บังตอง สาบเสอื 
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1.4 มาตรการการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีการสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน อาทิ ปลาหมอคางดํา 

ปลานิล ปลานิลแดง ปลาเปคูแดง ปลาหมอบัตเตอร์ ปลาดุกแอฟริกา ปลาช่อนอะเมซอน ปลาหมอมายัน  
ปลาซักเกอร์ ปลาหางนกยุง หอยเชอรี่ เต่าแก้มแดง ตะพาบไต้หวัน  
มดคันไฟ มดนํ้าผึ้ง จอก ขี้ไก่ย่าน แมงลักคา แว่นแก้ว ธูปฤาษี ไมยราบเลื้อย 
สาบเสือ กระดุมทอง กระถินยักษ์ บัวตอง ปืนนกไส้ ไมยราบยักษ์ หญ้าคา 
ผักตบชวา สนอินเดีย แคแสด และคล้านํ้า โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่
สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในเร่ืองการศึกษาปัจจัย 
ในการแพร่ระบาด การประเมินความเสี่ยง การนําไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
สําหรับชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในรายการ 1 2 และ 3  

1.5 การเผยแพร่ สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
 หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามีการบรรจุเน้ือหาส่วนหน่ึง 

ไว้ในหลักสูตร ในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น  
การจัดทํา เผยแพร่ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และ
กําจัดของประเทศไทย  

2. สรปุสถานการณก์ารจัดการชนดิพนัธุต์า่งถ่ินของประเทศไทย 
สถานการณ์การป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในคร้ังน้ี อาจจะไม่ใช่การสรุป

สถานการณ์ที่ดีที่เป็นภาพรวมของการดําเนินงานป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของประเทศ 
เน่ืองจากยังมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องบางหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผลการดําเนินการการป้องกัน ควบคุม และ
กําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น แต่สามารถสรุปแนวโน้มและทิศทางการดําเนินงานดังกล่าวได้  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการดําเนินงานสอดคล้องและครอบคลุมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น แต่ยังมีช่องว่างของการดําเนินงานท่ีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ 
ไม่ครอบคลุมทุกชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในทะเบียนรายการ 1-4 หรือรายการชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง ทั้งน้ี อุปสรรคหน่ึง คือ ข้อจํากัดในด้านงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน 
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องมุ่งเน้นดําเนินการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ
ในเชิงประจักษ์ อาทิ ปลาหมอคางดํา ผักตบชวา และศัตรูพืช ทําให้ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นดังกล่าวได้รับความสนใจ 
และมีมาตรการครอบคลุมทั้งการป้องกัน ควบคุม และกําจัด แต่ในความเป็นจริงยังพบการแพร่กระจาย 
และสร้างปัญหาต่อประชาชนและระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ อาจเน่ืองมาจากการดําเนินงานจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
เหล่าน้ันยังขาดการถอดบทเรียนความสําเร็จ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการประสานงาน 
หรือความร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและระบบนิเวศ การประเมินงบประมาณในการดําเนินงานบริหารจัดการ
ในแต่ละแนวทาง เพ่ือเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม หากเกิดการรุกราน
ของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงในวงกว้างจะสร้างผลกระทบสูงต่อประชาชนและระบบนิเวศ ดังน้ัน 
แม้ว่าชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงบางชนิดจะเป็นชนิดที่มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยอยู่บ้าง  
แต่อาจจะไม่เพียงพอสําหรับกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ อาทิ สาบเสือ บัวตอง จัดเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

เต่าแก้มแดง 
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ที่มีผลการศึกษาว่าเป็นพืชที่มีสารยับย้ังการเจริญเติบโตของชนิดพันธ์ุพืชอ่ืน และชนิดพันธ์ุอ่ืน ๆ ที่ยังมีการสนับสนุน
การศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย อาทิ ไมยราบยักษ์ กระถินยักษ์ ธูปฤาษี เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นชนิดพันธ์ุที่ปรากฏให้เห็น
การรุกรานต่อระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ นอกจากน้ี ยังมีชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงบางชนิดที่ยัง 
ไม่พบรายงานว่ามีการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังติดตาม และการศึกษาวิจัย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการชนิดพันธ์ุเหล่าน้ีในอนาคตหากเกิดการแพร่กระจายในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางหรือมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง  

3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ควรเพ่ิมช่องทางการติดตามการดําเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเฉพาะกลุ่มของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ที่ยังไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง หรือกําหนดมาตรการหรือนโยบายที่ระบุให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต้องรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น  

 3.2 ควรขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เร่งดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
ที่ยังเป็นช่องว่างหรือมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อยเพ่ือให้เกิดการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน อาทิ งบประมาณ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ได้ยากไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานของหน่วยงาน และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 3.3 ส่งเสริมการดําเนินงานตามมาตรการการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น และมาตรการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น เน่ืองจากหน่วยงานยังมีการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง ต้องศึกษาสํารวจการแพร่กระจายโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่เปราะบาง รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมหรือแนวทางการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
เหล่าน้ี  

 3.4 ควรมีการถอดบทเรียนการดําเนินงานการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ประสบความสําเร็จ 
เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน หรือมีปัญหาการรุกรานของ 
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 3.5 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทําการวิจัยเก่ียวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุต่างถิ่น
ที่มีลําดับความสําคัญสูง ทั้งชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีการศึกษาวิจัยอยู่น้อย หรือชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ ยังไม่มี 
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเลย พร้อมทั้งสนับสนุนการนําผลการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมจากชนิดพันธ์ุ 
ต่างถิ่นไปต่อยอดใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น เช่น การพัฒนาต่อยอดการสกัดสารที่ยับย้ังการเติบโตของพืชชนิดอ่ืนของต้นสาบเสือเพ่ือนําไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในการทําเป็นสารกําจัดวัชพืช เป็นต้น 

 3.6 ควรนําข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นเช่ือมโยงกับคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเดียวกันและใช้ประโยชน์ในการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

 3.7 ควรจัดทําเอกสารคู่มือฉบับเข้าใจง่ายสําหรับการประชาสัมพันธ์ถึงผลดีและผลเสียของ 
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นกลุ่มต่าง ๆ และการป้องกัน ควบคุม ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เหมาะสม 

 3.8 ควรวางแนวทางในการบริหารจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานสําหรับกลุ่มที่มีการนําไปใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น ปลานิล หอยเชอรี่ เป็นต้น เพ่ือให้ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สมดุล 

 3.9 ควรมีการขยายกรอบการวิจัยสําหรับเรื่องชนิดพันธ์ุต่างถิ่นจากที่ให้ความสําคัญต่อผลกระทบ
ทางระบบนิเวศอย่างที่เคยมีมา เพ่ือให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากชนิดพันธ์ุต่างถิ่นด้วย 
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4. การดําเนนิงานต่อไป  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จะนําผลการติดตามและข้อเสนอแนะ 
ไปประกอบการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงไปสู่การปฏิบัติ
ในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนแผนการจัดการชนิดพันธ์ุ 
ต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูงไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นต้นแบบหรือแนวทางการดําเนินงานเพ่ือขยายผลการดําเนินการด้านการ
จัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน รวมท้ังเพ่ือสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทในการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นของหน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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