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บทคัดย่อ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พื้นถิ่น ตลอดจนสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ในปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่
มากกว่า 3,500 ชนิด ส่วนหนึ่งถูกนาเข้าโดยตั้ งใจเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเป็นสัตว์เลี้ยง หรือไม้ดอกไม้
ประดั บ บางชนิ ด ถูกน าเข้าโดยไม่ ตั้ งใจ เช่ น ติ ด มากับ ยานพาหนะ การขนส่ ง สิ น ค้า หรือน้ าอั บ เฉาของเรือจาก
การศึ ก ษาพบว่ า กฎหมายของประเทศไทยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น นั้ น มี จ านวนมากมาย
หลายฉบับ กระจัดกระจายไปตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับ มีความจาเพาะเจาะจง
ในชนิดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและมีวัตถุประสงค์ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แตกต่างกัน และประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะสาหรับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยตรง ทาให้ ขาดมาตรฐานกลางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
อย่างเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอย่างเป็นระบบโดยการ
ออกกฎหมายเฉพาะในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เพื่อกาหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติต่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดย
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
องค์กรกลางเพื่ออานวยการและประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ บรรจุให้การนาเข้าและนา
ผ่านซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด ๆ ซึ่ งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แก้ ไ ขค าจ ากั ด ความของชนิ ด พั นธุ์ ต่ า งถิ่ น ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แป ลงพั นธุ ก รรม
และสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกกรณีให้มากที่สุด และใช้ระบบอนุญาตในการป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยจัดหมวดหมู่ชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับแต่ละชนิดพันธุ์ที่ได้จาแนกไว้ทาให้
การชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน, การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิน่
ABSTRACT
Invasive alien species are considered to be an important environmental problem which
affects the ecosystem and the biodiversity of vernacular species, as well as the health of humans,
animals and plants. At present, Thailand has more than 3,500 alien species, partly due to the
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intentional import for agricultural use such as pet or ornamental flowers. Some of them were
imported by mistake such as from vehicle, freight transportation or ballast water from ships.
The study found that there are various Thai laws relating to the management of alien species.
These laws are scattered according to the responsibilities of different departments. Also, each law
is specific in different types of alien species and management objectives. Hence, Thailand does not
have specific laws on the direct management of alien species resulting in the lack of a unified and
standardized principle for managing alien species. Due to the situation, the author propose some
recommendations for systematically managing alien species by issuing specific laws on the alien
species management. This will result in a set of standard for the treatment of alien species by
using the Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning as a central
organization for managing and coordinating with various sectors with specific expertise, including
the import and transit of alien species into any project, business or operation that submit an
Environmental Impact Assessment, modifying the definition of alien species to include genetically
modified organisms and organisms resulting from the breeding of new species. In order to manage
alien species efficiently and cover all cases as much as possible, any concerned parties should use
a permit system to protect alien species and categorize the alien species in order of importance to
enable an appropriate law enforcement for each species listed which results in systematic
procedure and more efficient management of alien species.
Keywords
Alien species, Invasive alien species, Alien species management
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บทนา
ประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานแล้วของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เช่น ปลาดุกรัสเซีย ปลาซักเกอร์ ปลาหมอสี
คางดา เป็นต้น และยังมีสัตว์น้าต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกรานอีกหลายชนิด หากสัตว์น้าต่างถิ่นเหล่านี้หลุดรอดลงสู่แหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ ก็ อ าจเกิ ด การแก่ง แย่ ง แข่ งขั น กั บ ชนิ ด พั น ธุ์ พื้ น ถิ่ น จนส่ งผลกระทบต่ อระบบนิ เวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนาไปสู่ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจต่อไป ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทีร่ ุกราน จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เพราะสามารถสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้ไม่น้อยไปกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สุขอนามัยของมนุษย์และสัตว์ เศรษฐกิจ การเกษตรกรรม เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จาเป็นต้องมีมาตรการและการจั ดการ
ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน เพื่อนาความรู้ปรับใช้ในการ
จั ด การและหามาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม และกาจั ด ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หาชนิ ด พั น ธุ์ ต่ างถิ่น ที่ รุกรานได้ อีกในอนาคต
ในบทความนี้ จึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และ
กฎหมายของประเทศไทย วิเคราะห์ถึงปัญหาข้อบกพร่องของกฎหมายไทย และจัดทาข้อเสนอแนะในการจัดการ
ปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานต่อไป
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกนาออกมาจากถิ่นอาศัยดั้งเดิมเพื่อนามาสู่ถนิ่ อาศัยใหม่ โดยมีสาเหตุ
มาจากมนุษย์นาเข้ามา (human-mediated introduction) ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ เช่น นาเข้าเพื่อเป็นอาหารเป็น
สัตว์เลี้ยง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ หรือนาเข้าโดยไม่ตั้งใจ เช่น ติดมากับสัมภาระ ยานพาหนะ
น้าอับเฉาเรือ หรือพื้นรองเท้า โดยการเข้ามาสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่นั้น จะไม่ใช่การแพร่กระจายทีเ่ กิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือเป็นการแพร่กระจายด้วยขีดความสามารถของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเอง กล่าวคือ เป็นการแพร่กระจายที่
เกินความสามารถตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ1
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สามารถเจริญเติบโต ตั้งรกรากถิ่นฐาน แพร่กระจาย
พันธุ์ได้ในสิ่งแวดล้อมใหม่ จนกลายเป็นชนิดพันธุ์เด่น (dominant species)2 ในระบบนิเวศท้องถิ่น และมีการรุกราน
คุกคามสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในพื้นถิ่นเดิม จนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งนี้ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิด อาจไม่ใช่
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานก็ได้ เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในจากตัวชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั้นเอง ไม่ว่าจะ
ด้วยอัต ราการสืบ พั น ธุ์ การจั บ คู่ผสมพั น ธุ์ การอ่อนแอต่ อสภาพแวดล้ อม หรือ ด้ วยปั จ จัย ภายนอก ไม่ ว่าจะเป็ น
อุณหภูมิ ความชื้น แหล่งอาหาร ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และการจัดการชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จึงต้องมีความเหมาะสมกับสถานะของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ได้วางมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
จานวน 22 เรื่อง มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกาจัด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของโลกทั้งที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศ
ไทย ตามที่กาหนดไว้ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กาจัด ของประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่

1

รัฐชา ชัยชนะ, การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560) 2.
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (20 กุมภาพันธ์ 2561).
2
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รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนรวม 35 หน่วยงาน อีกทั้งยังพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพั นธุ์ต่างถิ่น ที่ควร
ป้องกัน ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย ขึ้นใหม่ ดังนี้3
รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถ
ตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทาให้
ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น หรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของมนุษย์
รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน หมายถึง
(1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่น ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และสามารถตั้งถิ่นฐาน
และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ จากการสารวจและเฝ้าสังเกตพบว่าอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจั ยเกื้อหนุนหรือ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลได้แล้ว
รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทยหมายถึง
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศอื่น
รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยหมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีข้อมูลหรือ
หลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศอื่น ได้แก่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานรุนแรงของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ห้ามนาเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยว่าเป็น
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อื่น ๆ ฯลฯ
2. กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
2.1 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ4
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (The Convention on Biological Diversity: CBD)
เป็ น กฎหมายระหว่ า งประเทศเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม จุดเริ่ม ต้นมาจากโลกได้เล็งเห็นปัญหาในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ จนมีการจัดการประชุมโลกเรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ต่อมาจึงมีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP)
ในส่วนของการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น อนุสัญญาฯ ได้วางหลักไว้ในบทบัญญัติเรื่องการอนุรักษ์ในแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ (in-situ conservation)5 ซึ่งกาหนดให้แต่ละรัฐภาคีจักต้องดาเนินการป้องกันการนาเข้าชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น ควบคุมหรือกาจัดชนิดพันธุ์ต่า งถิ่นซึ่งคุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือชนิดพันธุ์อื่น ให้มากที่สุด
เท่ า ที่ เป็ น ไปได้ และเท่ าที่ เหมาะสม โดยการคุ้ม ครองแหล่ งที่ อยู่ อาศัย (habitat protection) คุ้ม ครองชนิ ด พั น ธุ์
พื้นเมือง (endemic species) ที่มีอยู่เดิมไม่ให้ถูกคุกคาม รวมถึงฟื้นฟูชนิดพันธุ์ พื้นเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้
มากที่สุด และเสนอให้รัฐภาคีมีมาตรการป้องกันการคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างประเทศ (exotic species) ซึ่งถูกนาเข้ามา
ในประเทศของรัฐภาคีด้วย

3

เพิ่งอ้าง 14.
The Convention on Biological Diversity, ‘Text of the Convention’ <https://www.cbd.int/doc/lega
l/cbd-en.pdf> สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563.
5
Article 8. In-situ Conservation Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:.
(h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems,
habitats or species;.
4
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มาตรการป้องกั น ควบคุม
และกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ได้ปรับปรุงมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ได้กาหนดมาตรการ
4 ด้าน แนวทางปฏิบัติ 15 เรื่อง หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุน รวม 24 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
การป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การกาจั ด การเฝ้าระวังและติดตามชนิดพัน ธุ์ต่างถิ่น ตามที่กาหนดไว้ใน
ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทีค่ วรป้องกัน ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย อันเป็นการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาฯ
6
2.2 พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวติ ดัดแปลง
พันธุกรรม พิธีสารฯ นี้กาหนดวัตถุประสงค์ตามแนวทางระมัดระวังล่วงหน้า (Precautionary approach) ให้มีระดับ
การป้องกันที่เพียงพอในการเคลือ่ นย้ายดูแลและใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified
Organisms – LMOs) ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern biotechnology) ที่อาจมีผลกระทบที่
ไม่เอื้ออานวยต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของมนุษย์ และให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดน (Transboundary
movement)
พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ได้วางแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญทางวิ ช าการเฉพาะกิ จ (Ad Hoc Technical Expert Group – AHTEG) ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อมูลที่ป้อนเข้ามาจากเวทีเสวนาปลายเปิดออนไลน์ (Open-ended
Online Expert Forum) ตามข้อกาหนดอ้างอิง (Terms of Reference – TOR) ที่กาหนดโดยการประชุมสมั ชชา
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทาหน้าที่เป็นที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity serving as
the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP-MOP) ตามมาตรา 15 ของพิ ธี
สารฯ กาหนดให้การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) จะต้องการดาเนินการตามวิธีที่ถูกต้องเชื่อถือได้ทาง
วิท ยาศาสตร์ และเทคนิ คการประเมิ นความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ และอยู่บ นพื้ นฐานอย่างต่าที่ สุดของข้อมูล ที่
กาหนดไว้ ตามมาตรา 8 (Notification – การแจ้ง) และหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่มีเพื่อระบุจาแนกและ
ประเมินคุณค่าของผลกระทบในทางลบต่าง ๆ ของ LMOs ต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์
แม้พิธีสารคาร์ตาเฮนาจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โดยมิได้กล่าวถึงการจัดการ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยตรงก็ตาม แต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ก็จัดได้ว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอีกประเภทหนึ่ง เพราะ
LMOs เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในพื้นที่นั้น ๆ และเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ แม้จะถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากชนิด
พันธุ์พื้นถิ่นก็ตาม ดังนั้น วิธีการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของพิธีสารฉบับนี้ จึงสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานได้โดยประยุกต์ใช้ การประเมินความเสี่ยง ตามแนวทางฯ ของพิธีสารนี้ ซึ่งเป็นการ
จัดการเชิงป้องกัน มาใช้ป้องกันปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั่นเอง

6

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ‘พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ’<https://mahidol.ac.th/wpcontent/uploads/document/Governance
/15.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%9
9%E0%B8%B2.pdf> สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562.
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2.3 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์7
อนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพั นธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ พันธุ์ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) เป็ นกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการค้าสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยให้การคุ้มครองสัตว์และพืชด้วยการกาหนด
บัญชีรายชื่อสัตว์และพืชในบัญชี CITES มีจุดเริ่มต้นจากการที่โลกมีความตระหนักถึงการล่าและการค้าขายสัตว์ป่า
อย่างมากมายเกินไปและขาดการควบคุม
อนุสัญญา CITES มีหลักการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือหลักในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและ
พื ช ป่ า ตามชนิ ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี แ นบท้ า ยอนุ สั ญ ญ าฯ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และซากของพื ช ป่ า และสั ต ว์ ป่ า นั้ น
ด้ ว ยระบบใบอนุ ญ าต ซึ่ ง ปรากฏใน Article III 3. (a)8 ที่ กาหนดให้ ในกรณี น าชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ระบุ ในบั ญ ชี แ นบท้ า ย
หมายเลข 1 เข้ามาประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนาเข้า พิจารณาให้ความเห็นว่าการนาเข้านั้นจะ
ไม่ ก่อให้ เกิด ความเสี ย หายต่ อการอยู่ รอดของชนิ ด พั น ธุ์ ที่ เกี่ย วข้อง และใน Article III 5. (a)9 ซึ่ งเป็ น กรณี น าเข้า
ทางทะเล ก็กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายวิช าการของประเทศซึ่ งน าเข้า พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ว่าการน าเข้านั้ น จะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง เช่ นกัน หลักการดังกล่าว ยังบังคับใช้กับชนิดพันธุ์ที่
ระบุในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ที่บัญญัติไว้ใน Article IV 5. (a)10 และ 6. (a)11 อีกด้วยความสาคัญของหลักการ
ดังกล่าว ทาให้รัฐภาคีจาต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่า การนาเข้าซึ่งชนิดพันธุ์ตามบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญา CITES
7

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ‘อนุสัญญาไซเตส (CITES)’ <http://www.fio.co.th/south/law/11/111.pdf>
สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562.
8
Article III Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix I 3. The import of
any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of
an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall only be
granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for purposes
which are not detrimental to the survival of the species involved;
9
Article III Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix I
5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall
require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A
certificate shall only be granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be
detrimental to the survival of the species involved;
10
Article IV Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II
5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant
and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the
following conditions have been met:
(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported
into that State in accordance with the provisions of the present Convention; and
11
Article IV Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II 6. The
introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior
grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be
granted when the following conditions have been met:
(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be
detrimental to the survival of the species involved; and
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จะไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศของตน ซึ่งเป็นการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบบ
ป้องกันล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพกว่าการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบบแก้ไข เพราะก่อนที่นาเข้าจะต้องมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเสียก่อน ว่าชนิดพันธุ์ที่นาเข้านั้นจะไม่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ในประเทศของรัฐภาคีที่นาเข้ามา หากแต่หลักการดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงชนิดพันธุ์ทกุ ชนิดทีอ่ าจกลายเป็นชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานได้ แต่หลักการนี้ก็สามารถนามาประยุกต์เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ12
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention : IPPC)
เป็นอนุสัญญาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization: FAO) มีวัตถุประสงค์ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและการป้องกันการ
แพร่ร ะบาดของศั ต รู พื ช ซึ่ ง ก าหนดมาตรฐานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรการสุ ข อนามั ย พื ช (International
Standards Phytosanitary Measures : ISPMs) ให้ประเทศภาคีต้องกาหนดมาตรการตามความจาเป็นและมีเหตุผล
ทางวิชาการในการพิจารณาความเสียหายที่มีผลต่อสุขอนามัยพืชและทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยขอบเขตของ อนุสัญญา IPPC คือพืชทุกชนิดที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และวัสดุอื่นใดที่มีโอกาส
เป็ นศั ตรูพื ช สาหรับ ประเทศไทยได้มี ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดมาตรฐานสิน ค้าเกษตร:
มาตรการสุขอนามัยพืช:อภิธานศัพท์สุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 13 เพื่อใช้
อ้างอิงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสุขอนามัยพืช ให้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
สุขอนามัยพืชรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นทางการได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เมื่อพิจารณาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานร้ายแรง 100 อันดับ
14
ของโลก (100 of the world’s worst invasive alien species) จะพบว่ามี แมลงและจุลินทรีย์ที่เป็น ศัตรูพื ช 8
ชนิด ได้แก่ ด้วงหนวดยาวเอเซีย (Anoplophora glabripennis) เพลี้ยอ่อนสนไซเปรส (Cinara cupressi) บุ้งขน
ยิ ป ซี (Lymantria dispar) ด้ ว ง เนื้ อ ม ะ พ ร้ า ว ( Trogodema granarium) ม ด ต้ น โ ก โ ก้ ( Wasmanni
aauropunctata) แมลงหวี่ ข าวยาสู บ (Bemisia tabaci) เชื้ อ banana bunchy top virus (BBTV) และเชื้ อ รา
Phytophthora cinnamomi อนุสัญญา IPPC จึงเป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นศัตรูพืชนั่นเอง

12

International Plant Protection Convention, ‘ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้า
โลก’<https://www.ippc.int/static/media/files/cnpublications/2013/06/05/1289344659_final_sps_booklet_th
ai_version.pdf> สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2562.
13
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: มาตรการสุขอนามัยพืช: อภิธานศัพท์
สุขอนามัยพืช ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 217 ง (6
กันยายน 2561) 12.
14
Invasive Species Specialist Group, ‘100 of the world’s worst invasive alien species’<http://
www.issg.org/pdf/publications/worst_100/english_100_worst.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562.
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2.5 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้าอับเฉาเรือและตะกอน ค.ศ. 200415
อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม และจั ด การน้ าอั บ เฉาเรื อ และตะกอน ค.ศ. 2004
[International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments:
(BWM)] มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย
ต่ อระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้ อม หรือสิ่ งมี ชี วิ ต อื่ น ที่ ติ ด มากั บ น้ าอั บ เฉาเรือ ซึ่ ง อาจเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ รุกรานได้
โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีความต้องการให้เรือต่าง ๆ จัดทาแผนการจัดการนาอับเฉาเรือและตะกอน เรือทั้งหมดจะต้อง
มีสมุดบันทึกการสูบถ่ายน้าอับเฉาเรือและมีขั้นตอนการจัดการนาอับเฉาเรือตามมาตรฐานที่กาหนด ภาคีที่เข้าร่วมใน
อนุสัญญาสามารถที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ภายใต้อนุสัญญาหรือสอดคล้องกั บ
แนวทางการปฏิบัติขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
โดยอนุสัญ ญาฯ ได้กาหนดให้เรือพาณิ ชย์จะต้องปฏิบั ติตามมาตรฐานการสูบ ถ่ายน้าอับเฉา ดี1 (Ballast
water exchange standard) โดยจะต้องท าการถ่ายทิ้งน้าอับเฉาในบริเวณที่มีระยะห่างจากฝั่งและที่ความลึกน้ า
ตามที่ได้กาหนดไว้ตามข้อบังคับของอนุสัญญาฯ และปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพน้าอับเฉา ดี2 (Ballast water
performance standard) ซึ่ งได้ กาหนดประเภทและปริม าณของจุ ล ชี พ ที่ ป ะปนมา และกาหนดให้ เรือ จะต้ องมี
แผนการจัดการน้าอับเฉาและมีระบบบาบัดน้าอับเฉาที่ได้รับการรับรอง
ด้วยข้อกาหนดดังกล่าว อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้าอับเฉาเรือและตะกอน
ค.ศ. 2004 จึงเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สาคัญในกรณีการป้องกันมิให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานติดกับน้าอับเฉา
เรือจนสามารถแพร่ระบาดในถิ่นใหม่ได้โดยเฉพาะ
2.6 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.198216
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations Convention on the Law of
the Sea of 10 December 1982) มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ในมาตรา 19617 ซึง่
กาหนดให้รัฐจะต้องใช้มาตรการทั้งปวงที่จาเป็นเพื่อป้องกัน ลด และควบคุม การนาชนิดพันธุ์ ไม่ว่าต่างถิน่ หรือชนิด
พันธุ์ใหม่ เข้ามาสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ และเป็นอันตรายต่อส่วนนัน้
บทบัญญัติในมาตรา 196 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 มีประเด็นที่น่าสนใจ
อยู่ประการหนึ่ง คือ นอกจากจะกาหนดให้มีการป้องกัน ลด และควบคุมการนาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทาง

15

International Maritime Organization, ‘International Convention for the Control and Management
of Ships' Ballast Water and Sediments’<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pag
es/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments(BWM).aspx> สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563.
16
United Nations, ‘United Nations Convention on the Law of the Sea’ <https://www.un.org/depts
los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563.
17
Article 196
Use of technologies or introduction of alien or new species
1. States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the
marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the
intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine
environment, which may cause significant and harmful changes thereto.
2. This article does not affect the application of this Convention regarding the prevention,
reduction and control of pollution of the marine environment.
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ทะเลแล้ว ยังกล่าวถึง “ชนิดพันธุ์ใหม่” แยกต่างหากจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยเมื่อดูความหมายของ “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น”
ซึ่งหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกนาออกมาจากถิ่นอาศัยดั้งเดิมเพื่อนามาสู่ถิ่นอาศัยใหม่ โดยมีสาเหตุมาจากมนุษย์นาเข้ามา
ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นั้น หากเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ในท้องถิ่นนั้นเอง ก็
ย่อมมิใช่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามความหมายโดยทั่วไป หากแต่ชนิดพันธุ์ใหม่นั้นก็อาจกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ได้เช่นกัน ดังนั้น การกล่าวถึงชนิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งแยกต่างหากจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 นั้น จึงเป็นประเด็นที่สมควรตระหนักถึง เพื่อให้การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณีให้มากที่สุด
3. กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
3.1 The Invasive Alien Species Act 200418 ประเทศญี่ปุ่น
The Invasive Alien Species Act 2004 เป็นกฎหมายเฉพาะสาหรับการจัดการชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกราน
ของประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 1 คือ เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศซึ่งจากชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ที่
รุกราน เช่น การเลี้ยงดู การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้ายหรือโอนให้แก่กัน การนาเข้า และ
การกระทาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่น และช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยของ
ประชาชน เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีหลักการที่สาคัญ คือ มุ่งเน้นที่การจัดการชนิดพันธุ์ทุกชนิดไม่วา่
จะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ยังมีชวี ิตอยู่ โดยมีมาตรการทางอาญาทีส่ ง่ เสริมหรือรองรับมาตรการป้องกันกรณีการนาเข้าอย่าง
ผิดกฎหมาย และมาตรการควบคุมเรื่องการเลี้ยงดู โดยมีการจาแนกชนิดพันธุ์ออกเป็นกลุ่ม Invasive Alien Species
(IAS) กลุ่ม Uncategorized Alien Species (UAS) และกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มข้างต้น เพื่อให้กระบวนการในแต่ละ
ขั้นตอนมีระดับความเข้มข้นของมาตรการแตกต่างกันไปอย่างเหมาะสม และมีการกาหนดโทษสาหรับบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่กระทาผิดหรือมีการส่งเสริมผู้กระทาผิดกฎหมายฉบับนี้ ให้ได้รับโทษด้วย มีมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น ดังนี้
(1) มาตรการป้องกัน โดยบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่รุกราน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
เลี้ยงดู ซึ่งมีกาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตเลี้ยงดูไว้ว่า หากผู้ใดต้องการเลี้ยงดู ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ด้วยวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีผู้มีอานาจ
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้มี Uncategorized Alien Species ซึ่งหมายถึงชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ว่าอาจมีโอกาสก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากชนิดพันธุ์พื้นเมือง จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบก่อนนาเข้า โดยมีกาหนดเวลาตรวจสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่ได้รับการแจ้งเตือนการ
นาเข้า หากปรากฏภายหลังว่าสามารถจัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่รุกรานได้ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์
เดียวกับชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกราน ดังที่กล่าวมาข้างต้น
(2) มาตรการควบคุม ซึ่งได้กาหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น ห้ามเลี้ยงดูโดยมิได้รับอนุญาต ห้ามกระทา
โดยมิชอบเพื่อให้ได้รับอนุญาตเลี้ยงดู ห้ามย้ายหรือโอนให้แก่กันโดยมิได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามคาสั่งที่ให้ดาเนินการให้
ถูกต้อง ห้ามปล่อยสู่ธรรมชาติ การไม่ส่งรายงานหรือส่งรายงานอันเป็นเท็จ
3.2 Decree 1220 of April 2005 on Environmental Licences19 สาธารณรัฐโคลอมเบีย

18

Ministry of the Environment, Government of Japan, ‘Invasive Alien Species Act 2004’<https://w
ww.env.go.jp/en/nature/as/040427.pdf> สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562.
19
InforMEA, ‘Decree 1220 of April 2005 on EnvironmentalLicences’ <https://www.informea.org/en
/decree-1220-april-2005-environmental-licences> สืบค้นเมือ่ 20 มีนาคม 2563.
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Decree 1220 on Environmental Licences เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐโคลอมเบีย บัญญัติขนึ้ ในปี ค.ศ.2005 เนื้อหาของ Decree ฉบับนี้ได้กาหนด
กิจกรรมที่จาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดาเนินงาน
ซึ่งได้มีการแก้ไขและเพิ่มจานวนเป็น21
ประเภทของโครงการหรือกิจกรรม
ส าหรั บ มาตรการส าคั ญ ในด้ า นการจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ นที่ ไ ม่ มี ใ นกฎหมายของประเทศไทย
คือ Decree 1220 on Environmental Licences ฉบับนี้ กาหนดให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Ministry of Environment and Sustainable Development: ANLA) ทาหน้าที่ตัดสินใจออกใบอนุญาตสาหรับ
โครงการหรือ กิจ กรรม ที่ มี การน าเข้า แม่ พั น ธุ์ ชนิ ด ย่ อย สายพั น ธุ์ ลู กผสม หรือ ความหลากหลายจากต่ างช าติ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรม การควบคุมทางชีวภาพ การขยายพันธุ์ และ/หรือการค้าขาย การปลูกถ่ายหรือนามา
อยู่อาศัยทั้งโดยกระบวนการธรรมชาติและกระบวนการประดิษฐ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบนิเวศ
หรือสัต ว์ป่ า 20 ซึ่ งเป็ น การบรรจุโครงการหรือกิจกรรมการน าเข้า ชนิ ด พั น ธุ์ต่างถิ่น ให้ อยู่ ในรายการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ต้องทา EIA โดยเป็นการใช้วิธีการจัดการเชิงป้องกันในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
4. กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
กฎหมายของประเทศไทยที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่น นั้ น สามารถแบ่ ง ออกได้ 4 ด้ า น
ตามประเภทของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือ 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทสัตว์ 2.กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทพืช 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภท
สั ต ว์ ไ ม่ มี กระดู ก สั น หลั ง และ จุ ลิ น ท รี ย์ และ 4.กฎ หมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การชนิ ดพั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น
ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับประเภทใด ๆ
4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทสัตว์
4.1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 256221
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งได้กาหนดคานิยามของคาว่า “สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่า
ที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่น
ที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ทาให้การนาเข้าสัตว์บางชนิดที่อาจเป็นชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติว่าด้วย สัตว์ป่าอันตรายที่
หมายถึงสัต ว์ป่ าที่อาจก่อให้ เกิดอัน ตรายหรือเป็ นพิ ษ ต่อมนุษ ย์หรือสัตว์ป่ าอื่ น หรือมีผลคุกคามให้สัต ว์ป่า พื ชป่ า
สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนาโรคหรือแมลงศัตรูพืช ตามคานิยาม
ของสั ตว์ป่ าอั นตรายดั งกล่ าว ค่อนข้างตรงกับ คานิ ยามของชนิ ดพั น ธุ์ต่างถิ่น ที่ รุกราน แต่นิ ยามของคาว่า สั ตว์ป่ า
อันตราย จะมีความหมายกว้างกว่า ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ตรงที่ไม่ได้กาหนดว่าต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่นาเข้ามาจากแหล่งอื่น
20

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o variedades silvestres
foráneas con fines de reproducción y comercialización para establecerse o implantarse en medios
naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. La
licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase de
investigación involucra las etapas de importación del pie parental, la instalación o construcción del
zoocriadero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase
comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental.
21
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 71 ก (29 พฤษภาคม
2562) 104.
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หรือเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ในระบบนิเวศ ดังนั้น สัตว์อันตราย อาจเป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีอ ยู่แล้วในพื้นที่ก็ได้ ซึ่งถือว่ามี
ความหมายที่กว้างกว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการดาเนินการต่อสัตว์ป่าอันตราย ได้มีการกาหนดให้อานาจรัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจานวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตราย ซึ่งจะก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ใดมีสัตว์ป่า
อันตรายหรือซากสัตว์ป่าอันตรายไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์
ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว และยังให้อานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีคาสั่งให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าอันตราย
หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวกาจัดหรือทาลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือส่งมอบพนักงานเจ้าหน้าที่กาจัดหรือทาลายได้
อีกด้วย อีกทั้งยังกาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว อันเป็นการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ป่าอันตรายนั่นเอง หากแต่ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏว่ามีประกาศกาหนดให้สัตว์ป่า ชนิด
ประเภท หรือ จ านวนใด เป็ น สั ต ว์ ป่ า อั น ตราย แต่ อ ย่ า งใด ท าให้ บ ทบั ญ ญั ติ ในมาตรานี้ ยั ง ไม่ ส ามารถน ามาใช้
เพื่อควบคุมป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้
นอกจากนี้ การอนุญาตหรือออกใบรับรองให้นาเข้าสัตว์ปา่ อนุญาต หรือออกใบรับรองให้นาผ่านสัตว์ปา่
จะต้องมีการพิจารณาถึงจานวนสัตว์ปา่ ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์
ความปลอดภัยของสัตว์ป่าในประเทศ และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ป่านั้น รวมทัง้ ลักษณะสภาพของสถานที่เลี้ยง
สัตว์ปา่ และสุขภาพของสัตว์ป่า ความอยู่รอดของสัตว์ป่านัน้ หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับหลักการในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในกรณีที่เป็นการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ปา่ ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากซากของสัตว์ปา่ ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์เดียวกับที่กาหนดไว้ในอนุสัญญา CITES ยังกาหนดให้พจิ ารณาและดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา CITES ซึ่งมีหลักการที่กาหนดให้ในกรณีนาชนิดพันธุ์ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายของ
อนุสัญญาฯ เข้ามาประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของประเทศซึ่งนาเข้า พิจารณาให้ความเห็นว่าการนาเข้านั้นจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง และกรณีการนาเข้าให้คานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์
ป่าในประเทศและอันตรายจากสัตว์สู่มนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ป่านั้น ความอยู่รอดของสัตว์ป่านัน้ หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะสภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ปา่ สุขภาพของสัตว์ป่า และ
ผลกระทบด้านการสร้างความเดือดร้อนราคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานที่เลีย้ งสัตว์ป่า
ดังที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 จึงมีกลไกในการจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติวา่ ด้วยสัตว์ปา่ ควบคุม ที่หมายความรวมถึงสัตว์ป่าทีไ่ ด้รับความ
คุ้มครองตามอนุสัญญา CITES ซึ่งจะมีความหมายกว้างขวาง แต่ก็ถือได้ว่ามีข้อจากัดตามที่กาหนดในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES เท่านั้น หากเป็นสัตว์ปา่ ที่อยู่นอกบัญชีฯ ก็มิได้อยู่ในการควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ แต่ก็มี
บทบัญญัติอุดช่องว่างนัน้ ใน ข้อ 5 (1) ของ กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้นาเข้า ให้ส่งออกหรือให้นาผ่านซึ่งสัตว์ปา่ ซากของสัตว์ปา่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ.
255822 ซึ่งกาหนดให้การนาเข้าสัตว์ป่าทุกชนิดต้องพิจารณาจานวนสัตว์ป่าที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์
มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์ป่าในประเทศ และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ป่าที่นาเข้านั้น
รวมทั้งลักษณะสภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าและสุขภาพของสัตว์ป่า ความอยู่รอดของสัตว์ป่านั้น หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการป้องกัน (Preventative Principle) และหลักระวัง
ไว้ก่อน และเป็นการประเมินความเสี่ยงอันเป็นวิธีจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเชิงป้องกันอีกด้วย

22

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นาเข้า ให้ส่งออกหรือให้นา
ผ่านซึ่งสัตว์ปา่ ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 ราชกิจานุเบกษา ฉบับที่ 132 ตอนที่ 35 ก
(29 เมษายน 2558) ข้อ 4.
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4.1.2 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 255823
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตราขึ้นเพื่อกาหนดมาตรการในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังสืบค้น
และตรวจสอบการประมงการทาการประมงในน่านน้าไทยและนอกน่านน้าไทย เพื่อการจัดระเบียบการประมงใน
ประเทศไทยและในน่านน้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โ ด ย เมื่ อ พิ จ า ร ณ า
เจตนารมณ์ดังกล่าวแล้ว จะพบว่าพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตราขึ้นโดยมุ่งหมายเพื่อควบคุมกรณีการทา
ประมงผิดกฎหมาย มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแต่อย่างใด แต่หากพิจารณาบทบั ญญัติราย
มาตราแล้ว จะพบว่ามีบางมาตรา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือ บทบัญญัติในการควบคุมสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้าอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้า ทรัพย์สินของ
บุคคลหรือสาธารณสมบัติ โดยกาหนดมิให้ผู้ใดครอบครอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าดังกล่าว และหากมีไว้ใน
ครอบครองซึ่ งสั ต ว์ น้ าหรือผลิ ต ภัณ ฑ์ สั ต ว์น้ านั้ น จะต้ องส่ งมอบสั ต ว์ น้ าหรือผลิ ต ภัณ ฑ์ สั ต ว์น้ านั้ น ให้ แก่พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาลายสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นโดยเร็ ว นอกจากนี้ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์
สัตว์น้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
อานาจประกาศกาหนดห้ามการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้าบางชนิดได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาต
อีกทั้ ง พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังได้วางหลักทั่ วไปไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณ ฑ์สัตว์น้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดประสงค์ที่จะส่งออกหรือนาผ่านสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า หรื อเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้น
ได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
อนุ ญ าตให้ ผู้ ใดน าเข้ า สั ต ว์ น้ าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ าได้ นั้ น จะอนุ ญ าตได้ เฉพาะเมื่ อ มี ใบรั บ รองการจั บ สั ต ว์ น้ า
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้านั้นได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ซึ่ งเป็ น บทบั ญ ญั ติ เพื่ อควบคุม การน าเข้า ส่ งออก น าผ่ านซึ่ งสั ต ว์ น้ าหรือผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า โดยใช้ ระบบอนุ ญ าต
และให้อานาจอธิบดีกรมประมง ในการออกประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ทาให้สามารถปรับใช้อานาจดังกล่าวเพื่อกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันและควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทสัตว์น้าได้
4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทพืช
4.2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 254224
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช พ.ศ. 2542 เป็ น กฎหมายภายในที่ ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น โดยเฉพาะ
เพื่อคุ้มครอง “สิทธิ” ของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ในการค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดใหม่ ๆ เพื่อให้มี
พันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมด้วยการให้ “สิทธิ” และความ
คุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความ
มั่นคงทางอาหารให้แก่สังคมโลก เพราะการที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดในสิ่งแวดล้อม จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ และทาให้มนุษย์มีพืชพรรณให้เลือกบริโภคอย่างหลากหลาย นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ ก็มีบทบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และ
พั น ธุ์ พื ช ป่ า เพื่ อให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ว มในการดู แ ล บ ารุงรักษา และใช้ ป ระโยชน์ พั น ธุ์ พื ช อย่ างยั่ ง ยื น เมื่ อ มองจาก
วัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นจากผิวเผินได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
23

พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ราชกิจานุเบกษา ฉบับที่ 132 ตอนที่ 108 ก (13 พฤศจิกายน 2558) ข้อ

1.
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พระราชบัญญัติคมุ้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ราชกิจานุเบกษา ฉบับที่ 116 ตอนที่ 118 ก (25 พฤศจิกายน
2542): ข้อ 15.
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ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแต่อย่างใด แต่เมื่อศึกษาในรายมาตรา จะพบว่ามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะของ “พันธุ์พืชใหม่” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีลักษณะของความเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบของพันธุ์พืชใหม่นั้น พันธุ์พืชที่จะนามาขอจดทะเบี ยน จะต้องเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะประจาพันธุ์
แตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด ทั้งด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติซึ่งเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกทาง
พันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่น และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่า ใน
หรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน จากลักษณะดังกล่าวทาให้พันธุ์พืชใหม่นั้นมีลักษณะของความเป็น
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือเป็นพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างจากพันธุ์เดิมที่เคยมีมาก่อนแล้ว แม้ว่าพันธุ์พืชใหม่จะเกิดจากการปรับปรุง
พันธุ์จากพืชท้องถิ่น นั้นเองโดยมิได้นาพ่อแม่พันธุ์เข้ามาจากถิ่นอื่นก็ตาม แต่ก็หาใช่พืชชนิดเดียวกันกับพืชชนิดพันธุ์
ท้ องถิ่น ไม่ ดั งนั้ น พั น ธุ์ พื ช ใหม่ ที่ เกิด จากการปรับ ปรุงพั น ธุ์ ก็อาจกลายเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ต่ า งถิ่น ที่ รุกรานได้ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์กับพืชท้องถิ่นเดิม ทาให้กลายเป็นพืชชนิดใหม่ อันเป็นการทาลายพันธุกรรมของพืช
ท้องถิ่นเดิมนั่นเองหลักการป้องกัน และหลักระวังไว้ก่อน ตามมาตรา 1325 ประกอบมาตรา 21 (2)26 เป็นบทบัญญัติ
สาคัญที่มุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน ในอันที่จะเกิดจาก “พันธุ์พืชใหม่” โดยพันธุ์พืช
ใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน จะถูก
ต้องห้ามมิให้จดทะเบียน และพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะต้องผ่านการประเมินผลกระทบทางด้าน
ความปลอดภั ย ต่ อสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพ หรือสวั ส ดิ ภาพของประชาชน จากกรมวิช าการเกษตรหรือหน่ ว ยงานที่
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชกาหนด จึงจะสามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ สอดคล้องกับหลักการทาง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมคือหลักการป้องกัน ซึ่งจะปรับใช้กับความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้และหลักระวังไว้ก่อน ที่
ปรับใช้กับความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือแม้ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม ถือ
เป็นหลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่มีความ
เปราะบางและยังคานึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้นาหลั กการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) มาปรับ ใช้ โดยให้สิท ธิแ ก่
ประชาชนในอันที่จะยื่นคาคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้ หากปรากฏว่าพันธุ์พืชใหม่นั้น มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือเป็นพันธุ์พืชใหม่ตัดต่อพันธุกรรมที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนซึ่งเป็นการใช้หลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ที่เปิดให้ประชาชนสามารถคัดค้านการขอจดทะเบียน หรือฟ้องร้องเพิกถอนการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการยกคาของการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียน
เท่ า นั้ น มิ ไ ด้ มี ผ ลเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด จากพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ก ลายเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ รุ กราน อี ก ทั้ ง
บทกาหนดโทษ ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้พันธุ์พืชใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือใช้พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม โดยไม่ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัย
25

มาตรา 13 พันธุพ์ ืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุ นแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน ห้ามมิ ให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ได้ต่อเมื่อผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน
จากกรมวิ ชาการเกษตรหรือ หน่ ว ยงานหรือ สถาบั น อื่ น ที่ ค ณะกรรมการก าหนด ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
26
มาตรา 21 ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนพันธุพ์ ืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบดังนี ้
(2) ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามมาตรา 11 เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 ไม่ต้องห้ามมิให้จด
ทะเบียนตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง และผ่านการประเมินตามมาตรา 13 วรรคสอง.
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ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน และไม่มีบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง ในกรณีที่พันธุ์ พืชใหม่
กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน แต่อย่างใด ทาให้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ครบถ้วนรอบด้านพอที่จะใช้ในการจัดการ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานอย่างเพียงพอ สมควรมีการปรับปรุงแก้ไข โดยเพิ่มเติมบทบัญ ญัติความรับผิดทางอาญา
ฐานลักลอบนาใช้พันธุ์พืชใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือใช้พันธุ์พืช
ใหม่ที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม โดยไม่ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
หรือสวัสดิภาพของประชาชน และเพิ่มเติมบทบัญญัติความรับผิดแพ่ง กรณีที่พันธุ์พืชใหม่กลายเป็นชนิด พันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ หรือสุขภาพของประชาชน
4.2.2 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 251827
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อควบคุมการค้าพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ ที่แต่
เดิมเป็นการค้าโดยโดยเสรีไม่มีการควบคุมแต่ประการใด ซึ่งปรากฏว่ามีการจาหน่ายพันธุ์พืชเสื่อมคุณภาพและพันธุ์พืช
ปลอมปนอยู่เสมอ ทั้งยังมีการโฆษณาคุณภาพของพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์เกินความเป็นจริง นับเป็นการหลอกลวงให้
เกษตรกรได้รับความเสียหาย ดังที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ตราขึ้นเพื่อควบคุมการค้าเมล็ด
พันธุ์พืช ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชอาจเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานได้
กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญั ติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของพื ช
อนุ รั ก ษ์ และรูป แบบของพื ช ต้ อ งห้ า ม โดยพื ช อนุ รัก ษ์ คื อ พื ช ที่ ก าหนดไว้ ในบั ญ ชี แ นบท้ า ยอนุ สั ญ ญา CITES
ซึ่งจัดเป็นพืชต่างถิ่นของประเทศไทยจานวนมาก การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์
ต้องได้รับอนุญ าตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทาให้สามารถป้ องกันควบคุมพืชซึ่งเป็นชนิดพัน ธุ์ต่างถิ่นได้อย่าง
กว้างขวาง ด้วยระบบอนุญาต อีกทั้งมีบทกาหนดโทษทางอาญา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยการขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนาเข้า
ส่งออก หรือนาผ่านพืชอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีฯ ประกาศกาหนด แต่การจัดการ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามบทบัญญัติเรื่องพืชอนุรักษ์นี้ จะครอบคลุมเพียงพืชที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES
เท่านั้น แต่กฎหมายฉบับนี้ก็เปิดช่องไว้ให้กาหนดพืชต่างถิ่นเพิ่มเติมได้จากบทบัญ ญัติเ รื่องพืชต้องห้าม ซึ่งถือเป็ น
บทบัญญัติที่เป็นกลไกสาคัญที่สุดในการจัดการพืชที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เพราะให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประกาศกาหนดชนิด และชื่อพันธุ์ของพืชชนิดใดให้เป็นพืชต้องห้าม ซึ่งจะมีผลเป็นการห้ามนาหรือ
สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชต้องห้าม เว้นแต่เป็นการนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้า ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษอาญาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจุบันยังไม่มีการออกประกาศกาหนดชนิดและ
ชื่อพันธุ์ของพืชชนิดใดให้เป็นพืชต้องห้าม ทาให้กลไกที่มีส่วนสาคัญในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามบทบัญญั ติ
ข้างต้นนั้น ไม่สามารถใช้บังคับได้จริง ในอนาคตหากต้องการควบคุมการนาเข้าพืชต่างถิ่น ก็สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้
เป็นกลไกเบื้องต้นในการป้องกันปัญหาชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกรานได้
4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์
4.3.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 255828
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน นอกจากจะเป็นสัตว์ประเภทต่า ง ๆ เช่น นก ปลา แมลง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก เป็นต้นแล้ว ตามรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานร้ายแรง 100 อันดับของโลก ยังมีจุลินทรีย์ที่
เป็นสาเหตุของโรคระบาดในสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ โรครินเดอร์เปส เกิดจาก Rinderpest virus โรคมาลาเรียในสัตว์ปีก
เกิ ด จากเชื้ อ Plasmodium relictum โรค ราของกุ้ ง เกิ ดจากเชื้ อ รา Aphanomyces astaci และโรค ไค
27

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ (19 กุมภาพันธ์ 2518) 5.

28

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 14 ก (2 มีนาคม 2558) 22.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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ทริด ของกบ เกิด จากเชื้อรา Batrachochytrium dendrobatidis นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และกาจัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ยังบรรจุจุลินทรีย์สาเหตุของโรคระบาด
สั ต ว์ ห ลายชนิ ด ไว้ ในทะเบี ย นชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ ค วรป้ อ งกั น ควบคุ ม และก าจั ด ของประเทศไทย เช่ น Avian
Influenza เชื้อโรคไข้หวัดนก, Batrachochytrium dendobatidis เชื้อราของกบ, Brucella abortus เชื้อโรคแท้ง
ติดต่อในโค, Brucella melitensis เชื้อโรคแท้ งติดต่อในแพะแกะ, Canine Parvoviral Enteritis virus ไวรัสโรค
พาร์โวไวรัสในสุนัข, Chlamydia psittaci เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในนก, Chlamydia spp. เชื้อคลามัยเดียก่อโรคใน
จระเข้, Psittacine Beak and Feather Disease virus (PBFD virus) โรคขนและจะงอยปากผิดปกติในนกแก้ว เป็น
ต้น ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดในสัตว์ เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่สาคัญ ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายเฉพาะทางโดยตรงในการจัดการชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นประเภทจุลินทรีย์สาเหตุของโรคระบาดในสัตว์
ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น กฎหมายฉบับนี้จะเน้นที่วิธีการควบคุมและกักกัน โดยบทบัญญัติว่าด้วยเขต
ควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด ซึ่งเมื่อประกาศเขตดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจาก
อธิบดี เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ววิธีการกักกันสามารถปรับใช้ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้ทั้ง 2 ด้าน คือ
1. เชิงป้องกัน โดยมาตรการทางกฎหมายกักกันเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ มิให้แพร่ระบาด
เข้ามายังประเทศไทย หรือกักกันเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่หนึ่งของประเทศ มิให้ระบาดไปยังพื้นที่อื่นของ
ประเทศที่ยังไม่เกิดการระบาด และ
2. เชิงแก้ไข โดยการกักกันเพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เกิดระบาดแล้วในพื้ นที่ใดพื้นที่ หนึ่งประเทศไทย มิให้
ระบาดลุ ก ลามแพร่กระจายไปยั ง พื้ น ที่ อื่น ของประเทศที่ ยั งไม่ เกิด โรคระบาด ซึ่ งเป็ น การจ ากั ด พื้ น ที่ การระบาด
ทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากแต่ “สัตว์” ในกฎหมายฉบับนี้ มีข้อจากัดเพียงแค่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 29 และตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญ ญัติโรคระบาดสัตว์ เท่านั้น ซึ่งมิอาจครอบคลุมสัตว์
ประเภทอื่น ที่อาจนาโรคระบาดสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานได้อย่างครบถ้วน
4.3.2 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 250730
พระราชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช พ.ศ. 2507 มี บ ทบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การน าเข้ า หรื อ น าผ่ า น ซึ่ ง สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม
สิ่งกากัด และสิ่ งไม่ ต้ องห้ าม โดยการกาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่ แตกต่ า งกัน โดยสิ่ งต้ องห้ ามจะมี
มาตรการเข้มข้นที่สุด การนาเข้าหรือนาผ่านจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และต้องปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขเฉพาะส่วนสิ่งกากัดไม่จาเป็นต้องขออนุญ าตจากอธิบดีฯ แต่จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกากับมาด้วย
สาหรับสิ่งไม่ต้องห้ามนั้น แม้ไม่จาเป็นต้องขออนุญ าตจากอธิบดีฯ แต่ก็ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกากับมาด้วย
และการนาเข้าหรือนาผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่ งกากัดนั้น จะต้องนาเข้าหรือนาผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจเท่านั้น ส่วนสิ่งไม่ต้องห้ามแม้จะไม่บังคับให้ต้องเข้าด่านตรวจพืช แต่ก็ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบที่อธิบดีฯ กาหนด เท่ากับว่า พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 มีบทบัญญัติที่ควบคุมพืชทุกชนิด เนื่องจากมี
29

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้v“สัตว์” หมายความว่า
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึง
น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(2) สัตว์ปีกจาพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ และไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์ด้วย
(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้หมายความรวมถึงน้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ และไข่
สาหรับใช้ทาพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย.
30
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 27 ฉบับพิเศษ (21 มีนาคม 2507).
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คาจากัดความของคาว่า “สิ่งไม่ต้องห้าม” ที่หมายความถึง พืชอย่างอื่นที่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกากัด จึงทาให้พืชที่
มิใช่สิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกากัด จะตกเป็นสิ่งไม่ต้องห้ามไปโดยปริยาย หากประสงค์จะนาเข้าหรือนาผ่าน ก็จาเป็นต้องมี
ใบรับ รองสุขอนามัยพื ชกากับ และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีฯ กาหนด อัน เป็ นการป้องกัน
ศัตรูพืชที่อาจติดมากับสิ่งไม่ต้องห้ามนั้นเอง
กล่าวโดยสรุป กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทศัตรูพืช ด้วยการป้องกันศัตรูพืชมิ
ให้เข้ามาระบาดในราชอาณาจักร โดยใช้ระบบการขออนุญาตเพื่อควบคุมการนาเข้าซึ่งสิ่งต่าง ๆ อันอาจนาพาศัตรูพืช
ติดเข้ามาระบาด อีกทั้งยังมีบทบัญญัติในการควบคุมป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดออกไปนอกประเทศอีกด้วย โดยมี
มาตรการ 2 ด้ า น คื อ 1. เชิ ง ป้ อ งกั น ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ รุ ก ราน โดยวิ ธี กั กกั น พื ช ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ
มิให้ มี ศัต รูพื ชเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย และป้ องกัน มิให้ศัตรูพื ช จากในประเทศไทย ระบาดออกไปนอก
ประเทศ และ 2. เชิงแก้ไขปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน โดยการกักกันพืชในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของศัตรูพืชแล้ว
ในประเทศไทย ควบคุมมิให้ ระบาดลุกลามแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นของประเทศที่ยังไม่มีศัตรูพืชระบาด และเพื่อ
จากัดพื้นที่การระบาด ทาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการบัญญัติความหมายของคาว่า
“พืช” ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึงพันธุ์พืชทุกชนิดทั้ง พืชบก พืชน้า และพื ชประเภทอื่น ทาให้มีความหมาย
กว้างขวางครอบคลุมพืชทุกชนิด
4.3.3 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 245631
กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเดินเรือในน่านน้าไทยเป็นหลัก แต่เมื่อพิจารณาใน
รายมาตราแล้ว พบว่ามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยมีบทบาทในการป้องกันชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกรานในกรณี ที่ติดมากับน้าอับเฉาเรือ คล้ายกับอนุสัญ ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้า
อับ เฉาเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 หากแต่พระราชบัญ ญัตินี้มีบ ทบัญ ญั ติเพียงมาตราเดียว ที่ ใช้ควบคุมการทิ้งน้ า
อับเฉา คือในมาตรา 11932 โดยได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรื อทะเลภายในน่านน้าไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือ
สกป รก เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าต จากเจ้ า ท่ า หากมี ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น ต้ อ งระวางโท ษ จ าคุ กไม่ เกิ น หกเดื อ น
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ อีกทั้งต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว พบปัญหาที่ต้องตีความอีกว่า หากมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานติดมากับ
น้าอับเฉาเรือ ซึ่งแพร่ระบาดจากการเท ทิ้ง หรือกระทาประการใด ซึ่งน้าอับเฉานั้น จะมีความผิดตามมาตรานี้และต้อง
ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั้นหรือไม่ เพราะมาตรา 119 นี้ กาหนดผลแห่งการ
เท ทิ้ง หรือกระทาประการใด ซึ่งน้าอับเฉา เพียงแค่ “ทาให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก” เท่านั้น ซึ่งหาก
ตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ก็มิไ ด้ทาให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน
หรือสกปรก แต่อย่างใด ดังนั้น หากจะใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในการป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน สมควรแก้ไข
ผลแห่ ง การเท ทิ้ ง หรื อ กระท าประการใด ซึ่ ง น้ าอั บ เฉา ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กรณี ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ไว้ ด้ ว ย
และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้ง
31

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ราชกิจานุเบกษา ฉบับที่ 30 (5 สิงหาคม 2456)

74.
32

มาตรา 119 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่ง
ปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้าไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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ปรับ แล้วนั้ น ยังกาหนดให้ ต้องชดใช้เงินค่าใช้ จ่ายที่ ต้ องเสีย ในการขจั ดสิ่ งเหล่านั้ น ด้ วย ซึ่ งหากบทบั ญ ญั ติฉบั บ นี้
ครอบคลุมถึงปัญ หาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานด้วย ก็จะเป็นการนาหลักการผู้ ก่อมลพิ ษเป็น ผู้จ่าย (Polluter Pays
Principle : PPP) ซึ่งเป็นหลักการทางสิ่งแวดล้อมทั่วไป มาใช้ในการแก้ปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั่นเอง
4.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับประเภทใด ๆ
4.4.1 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 252233
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับดูแลการนาผ่านซึ่งสินค้าในประเทศไทยที่ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
เพราะมีการขนส่งสินค้าผ่านแดนและการเปลี่ยนถ่ายสินค้าในประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่นเป็นปริมาณมาก
เพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ วิ ธี ก ารน าผ่ า นเป็ น ช่ อ งทางในการลั ก ลอบส่ ง ออกหรื อ น าเข้ า สิ น ค้ า โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ ในกรณี มีเหตุจาเป็นหรือ
สมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่น ใดของรัฐ มี อานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในเรื่อง
กาหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนาเข้า และกาหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการส่งออกหรือในการนาเข้า โดยเมื่อได้มีประกาศกาหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการ
ส่งออก ในการนาเข้า หรือในการนาผ่านแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกหรือนาเข้าซึ่งสินค้านั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
โดยผู้ที่ส่งออก นาเข้า หรือนาผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ และจะถูกริบ
สินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูง
พาหนะบรรทุกสินค้านั้นด้วย
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดงั กล่าว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติค่อนข้างเปิดกว้างและสามารถนามาปรับใช้ใน
การจัดการชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นได้โดยการกาหนดชนิดพันธุ์ต่างถิน่ เป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าทีต่ ้องขออนุญาตในการ
ส่งออกหรือนาเข้า อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังสามารถควบคุมในแง่ของการนาผ่านซึ่งสินค้าที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่อาจ
ทาให้มีชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นหลุดรอดเข้ามาในประเทศระหว่างการขนส่งนาผ่านไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือ
การเพิ่มหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือไม่ก็ตาม โดยรัฐมนตรีฯ มีอานาจประกาศกาหนดสินค้าทีน่ าผ่านให้เป็นสินค้าที่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ อันจะเป็นการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น และสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการส่งออกนาเข้า นาผ่าน จะต้องได้รบั อนุญาตหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ทัง้ โทษจาคุก โทษปรับ และริบ
สินค้ารวมทัง้ สิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด
รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านัน้ อีกด้วย ดังนัน้ กฎหมายฉบับนี้จึงมีมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นเชิงป้องกันที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
5. แนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
5.1 กฎหมายและองค์กรเฉพาะเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ตามข้ อ มู ล ที่ วิ เคราะห์ ม าข้ า งต้ น ท าให้ ท ราบว่ า ในประเทศไทยไม่ มี ก ฎหมายเพื่ อ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์
ต่างถิ่นโดยเฉพาะ แต่จะมีบทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกรณีต่าง ๆ ที่สามารถปรับใช้ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้
หลายฉบับ โดยแต่ละฉบับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่การปรับใช้มาตรการในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย
ฉบับนั้น ทาให้มีข้อบกพร่องประการสาคัญ คือ ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดมาตรฐานกลางในการจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น ประกอบกับกฎหมายเฉพาะกรณีเหล่านั้น มิได้ตราขึ้นเพื่อมุ่งคุ้มครองระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมจากชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นโดยเฉพาะ การปรับ ใช้มาตรการของกฎหมายเหล่านั้ นจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็น ควรมี
กฎหมายกลางเพื่อการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยเฉพาะ ที่จะสามารถกาหนดมาตรฐานกลางที่เหมาะสมแก่กรณี
33
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เป็ น เอกภาพ อี กทั้ งเพื่ อมิ ให้ เจ้ า หน้ าที่ สั บ สนในอานาจหน้ าที่ ของตนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ต่ างถิ่ น
กฎหมายเฉพาะเพื่ อการจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ างถิ่ น นี้ จึ งควรมี บ ทบั ญ ญั ติ ในการแต่ งตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในการ
ปฏิ บั ติ การด้ านชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ขึ้น มา โดยอาจแต่ งตั้ งจากพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายเฉพาะกรณี ต่ าง ๆ
เช่น กฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เป็นต้ น ให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
เพื่อใช้ความชานาญเชี่ยวชาญเฉพาะของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเอง โดยไม่ต้องสร้างบุคลากรเฉพาะของกฎหมายเพื่อการ
จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจจะทาให้มีความทับซ้อนกันของอานาจหน้าที่ และสิ้นเปลืองงบประมาณใน
การสร้างบุคลากร
ในส่ ว นของการจั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น โดยเฉพาะ เห็ น ว่ า ยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น
เพราะสามารถให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรกลางเพื่ออานวยการและประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้อยู่
แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถทาหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และเป็นสานักงานเพื่อดาเนินการตาม
กฎหมายเฉพาะสาหรับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั้นได้
5.2 การใช้ EIA ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ เพื่อกาหนดมาตรการ
ป้องกัน บรรเทา แก้ไขผลกระทบ และการติดตามผลที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาที่จัดทาเป็นเอกสารเรี ยกว่ารายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการประเมินก็เพื่อให้เป็นการประกันได้ว่า ผู้ที่มีอานาจในการ
ตัดสินใจจะได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบของโครงการนัน้ ๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทาการอนุมัติ
ให้ดาเนินโครงการ ในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงการทา EIA โดยทั่วไปก็มักนึกถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การทา
เหมื อง การส ารวจปิ โตรเลี ย ม การตั้ งโรงงานหรือ นิ คมอุ ต สาหกรรม ท่ า เที ย บเรือ การถมดิ น ในทะเล อาคารสู ง
โรงพยาบาล โรงแรม การชลประทาน เป็นต้น ซึง่ เมื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ต่างก็เป็นโครงการที่มีแนวโน้มว่าอาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งอาจนาไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ดังนั้น ในด้านการ
นาเข้า ส่งออก นาผ่าน ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สุขภาพของ
มนุษย์ สัตว์ หรือพืช ได้เช่นกัน จึงสมควรที่จะนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาศึกษาเพื่อให้ทราบว่าชนิดพันธุ์
ที่จะนาเข้านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้หรือไม่ ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน ซึ่งจะทาให้
การตัดสินใจอนุญาตนาเข้า นาผ่าน ส่งออกซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ไม่เคยกาหนดให้การนาเข้าหรือนาผ่านซึ่งชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นต้องทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงสมควรบรรจุให้การนาเข้าหรือนาผ่านซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
เป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับ การจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทย จะอยู่ภ ายใต้ บั งคับ ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 34 ซึ่งกาหนดให้การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องมีความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ ช านาญการประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย โดยคณะกรรมการผู้ ช านาญการ จะถู ก แต่ ง ตั้ งโดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อช่วยในการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เท่ากับว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สามารถเปิดช่องให้มีการแต่งตั้ง
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ราชกิจานุเบกษา ฉบับที่ 109 ตอนที่
37 (4 เมษายน 2535) 1.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

148

คณะกรรมการผู้ชานาญการ มาช่วยพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีนาเข้า นาผ่าน ส่งออก
ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้โดยตรง จึงไม่มีปัญ หาเรื่องความชานาญ อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการใดของรัฐ หรือที่ รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้ น
อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการออกประกาศกาหนดดังกล่าวเป็น
ประกาศกระทรวง ซึ่งสามารถทาการแก้ไขได้โดยง่าย สามารถบรรจุเป็นโครงการที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่
5.3 คาจากัดความของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
โดยทั่วไปแล้ว ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกนาออกมาจากถิ่นอาศัยดั้งเดิมเพื่อนามาสู่ถิ่นอาศัย
ใหม่ โดยมีส าเหตุ มาจากมนุ ษ ย์น าเข้ามา ไม่ ว่าจะด้วยความตั้งใจ เช่น น าเข้าเพื่ อเป็ น อาหาร เป็ น สัต ว์เลี้ ยง เพื่ อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ หรือ นาเข้าโดยไม่ตั้งใจ เช่น ติดมากับสัมภาระ ยานพาหนะ น้าอับเฉา หรือ
พื้นรองเท้า โดยการเข้ามาสู่ถิ่นอาศัยใหม่นั้น จะไม่ใช่การแพร่กระจายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นการเดินทาง
ด้ ว ยขี ด ความสามารถของสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ดนั้ น เอง กล่ า วคื อ เป็ น การแพร่ ก ระจายที่ เ กิ น ความสามารถ
ตามธรรมชาติ ของสิ่ งมี ชี วิต นั้ น ๆ ซึ่ ง เมื่ อพิ จ ารณาจากความหมายทั่ ว ไปของชนิ ด พั น ธุ์ต่ างถิ่น แล้ วนั้ น จะพบว่ า
ยังไม่ครอบคลุมถึง สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ เช่น พืช หรือ สัตว์สาย
พันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ทาให้อาจมีปัญหาในการตีความ และการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ได้
โดยที่ความเป็นจริง ทั้งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ ก็มีลักษณะเป็นชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น คือ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วในถิ่นเดิมใด ๆ แม้จะเกิดจากการใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นถิ่นก็ตาม
ซึ่งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ อาจกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแก่งแย่งแข่งขัน การล่า การก่อโรค หรือการผสมข้ามกับชนิดพันธุ์พื้ นถิ่น จนทาให้เกิดชนิดพันธุ์
ใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมทางพันธุกรรม กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้ ดังนั้น จึงควรกาหนดนิยาม
ความหมายของ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ให้ครอบคลุมรวมถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับปรุง
สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ด้วย เช่นเดียวกับบทบัญญัติในมาตรา 196 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ที่กล่าวถึง “ชนิดพันธุ์ใหม่” แยกออกมาต่างหากจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จึงเป็นประเด็นที่
สมควรตระหนักถึง เพื่อให้การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณีให้มากที่สุด
บทสรุป
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะพบว่ า กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น ของประเทศไทย
ยั ง คงขาดประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พี ย งพอ และยั ง มี ช่ อ งโหว่ ใ นการป้ อ งกั น ควบคุ ม ก าจั ด ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น
ทั้งในด้านมาตรฐานกลางในการปฏิบัติต่อกรณีชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ระบบอนุญาต คาจากัดความ และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม จึงทาให้การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของประเทศไทยเป็นการยากที่จะประสบความสาเร็จ
หากยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ซึ่งภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งในภาคการศึกษาก็ควรจัดการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ให้ แ ก่นั กเรีย น นิ สิ ต นั กศึกษา เพื่ อให้ มี พื้ น ฐานความเข้าใจและตระหนั กถึงปั ญ หาด้ า นชนิ ด พั น ธุ์ต่ า งถิ่น มาก ขึ้น
ซึง่ เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจประกอบกับมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ปัญหาชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานก็จะถูกแก้ไขได้เร็วขึ้นเท่านั้น
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