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Importation of Aquatic Animals under Quarantine System
Case Study: Importation of Fancy Carp into the Kingdom of Thailand
through Suvarnabhumi Airport Fish Inspection Office From 2007-2011
Kaisarit Poonpanich1 * and Pattapol Prapreut2
1
Suvarnabhumi Airport Fish Inspection Office
2
Chanthaburi Province Fish Inspection Office
ABSTRACT
Importation of fancy carp through Fish Inspection Office, Suvannabhumi Airport,
from 2007-2011 had total number of 277,914 individuals, with the total value of 43.77 million
Baht. average number and value of imported fancy carp were 55,582 individuals and 8.75
million Baht per year. Comparison of monthly importation, found that the month of
September showed the highest import, in terms of number and value of fish (53,904
individuals and 0.46 million Baht), these was followed by the month of January (40,770
individuals, 6.62 million Baht), and December (35,931 individuals, 12.28 Baht), respectively.
The fish range in length from 16–25 cm had the highest import, in terms of frequency and
number of fish (95 times, 94,712 individuals), followed by the fish with the size of 36–45 cm
long (72 times, 15,854 individuals), 46–55 cm long (58 times, 11,303 individuals), 11–15 cm long
(58 times, 67,129 individual), and 56–65 cm long (39 times, 2,353 individuals), respectively.
The results of diagnosis identification of Koi Herpes Virus (KHV), showed that the
viral DNA were detected for 5 times during 2007-2011, total number of infected fish was 7,674
individuals. There was no viral DNA found in 2007. However, the rival KHV was found 3 times
(658 infected fish) and 1 time (506 infected fish) in 2008 and 1 time (6,510 infected fish) in
2010, respectively. It was reported that the KHV-infected fish was imported from the
prefectures of Aichi (2 times), Hiroshima (1 time) and Niigata (2 time).Comparison of the range
of fish size, showed that the viral DNA were found 4 times in the fish range in length from 16
to 25 cm, and 4 times found in the fish with the 26-35 cm and 36-45 cm long. It was also
reported that the occurrence of KHV were detected 4 times in December and 5 times in
January.
Currently, there are two governing legislation concerning importation of fancy carp,
including 1) the fisheries act B. E. 2490 (1947) and 2) the Animal Epidemic Act B. E. 2499
(1956). The Animal Act B. E. 2499 (1956) is the important law that has been used as a tool for
preventing the spread of disease from imported aquatic animals. However, it was observed
that the main purpose of this act is focused on the controls of livestock and poultry.
Moreover, the rules of Aquatic Animal Inspection Office are focused on the controls of
international import and export only. In conclusion, improvement of the rules and the
guidelines of this act, as well as development of the tools to be used for controlling the
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spread of disease within the country, such as, the controls of aquatic animal movement, and
the declarations of epidemic and non-epidemic zone, should be considered. These
improvements can be led to enhance the effectiveness of the imported aquatic animals
monitoring and the controls of aquatic animal movement within the country. It is necessary to
consider on how to study and prepare the guidelines of appropriate implementation to be
used for controlling the spread of disease effectively, following the intent of the regulations
entirely.
Keywords: importation, Disease Quarantine, fancy carp, Aquatic animals inspection office
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คํานํา
ปลาคาร์พ เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลาในสกุล (Genus) เดียวกับปลาไน (Crucian Carp) ที่มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus carpio เป็นปลาน้ําจืดที่มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่าน เป็นปลาที่
สามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ําจืดที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ดีมาก แม้ในสภาพอากาศร้อนปลาชนิดนี้ก็
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้ จึงแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้ทั่วโลก ประกอบกับความเชื่อที่ว่าปลา
คาร์พ สร้างพลังให้แก่บ้านหรือร้านของผู้เลี้ยงเพราะเป็นสิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นปลานําโชค (ฮวงจุ๊ยพลังซี่)
ทําให้การค้าขายดีขึ้น ทําให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย จึงเป็นปลาที่มีความนิยมในการเลี้ยงกัน
อย่างแพร่หลาย ปลาคาร์พจัดเป็นพันธุ์สัตว์น้ําสวยงามชนิดหนึ่งที่มิได้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทย แต่ปัจจุบัน
กลับกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจ มีการพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
และปรับปรุงพันธุ์โดยเฉพาะการนําเข้าพ่อแม่พันธุ์จากญี่ปุ่น เพื่อสนองความต้องการของตลาดจนเป็นที่ยอมรับ
ของต่างประเทศ สําหรับตลาดหลักในการส่งออกปลาคาร์พจากเมืองไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป
เช่น เยอรมัน โปแลนด์ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (จํานง, 2552)
Koi herpes virus หรือ KHV โรคคอยเฮอร์ปีส์ไวรัส หรือเคเอชวี เป็นโรคระบาดที่สําคัญในปลา
คาร์พ (fancy carp หรือ koi ; Cyprinus carpio) และปลาไน (common carp ; Cyprinus carpio)
พบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้ปลาที่ติด
เชื้อมีอัตราการตายสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในปลาคาร์พที่มีอายุน้อย และจะพบเชื้อนี้ก่อโรคเฉพาะ
ในปลาคาร์พ และปลาไนเท่านั้น (Pikarsky et al., 2004) อาการทางคลินิกที่พบ คือปลาจะว่ายน้ําผิดปกติ
อ่อนแรง (Shapira et al., 2005) เมื่อเปิดเหงือกดูพบเนื้อตายและการบวมของเหงือก (gill filament) ทําให้
ปลาแสดงอาการหายใจลําบาก มีเมือกที่ลําตัวจํานวนมาก หรือพบผิวหนังซีดเป็นวงกว้าง และตาลึก (Gilad et
al., 2004) สําหรับในเอเชียมีการรายงานการพบ KHV ของปลาตระกูลคาร์พในประเทศต่างๆ ได้แก่ ในปี พ.ศ.
2544 พบในปลาคาร์พที่ประเทศฮ่องกง ปี พ.ศ. 2545 พบในปลาไนที่ประเทศอินโดนีเซีย และในปลาคาร์พใน
ประเทศไต้หวัน ปี พ.ศ. 2546 พบในปลาไนที่ประเทศญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2547 พบในปลาคาร์พที่ประเทศ
สิงค์โปร์ และประเทศไทย (Haenen and Hedrick, 2006) โรคเคเอชวี ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
วงการปลาคาร์พเป็นอย่างมาก การระบาดครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นทําให้ปลาคาร์พตายถึง 1.124 ตัน เสียหาย
เป็นมูลค่ากว่า 1,064 ล้านบาท (นันทริกา, 2547) ในระหว่างเกิดการระบาดรัฐบาลและสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลา
คาร์พของประเทศญี่ปุ่น ได้ใช้ระบบกักกันโรคภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาคาร์พ และให้ความสําคัญกับการกักกัน
โรคในสถานที่ประกอบการของผู้ส่งออก ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถควบคุมไม่ให้โรคขยายวงกว้างออกไปได้ แต่ไม่
สามารถกําจัดโรคเคเอชวีให้หมดไปจากประเทศญี่ปุ่น ในระยะแรกประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้สั่งระงับการนําเข้าปลา
คาร์พจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยกรมประมงได้ออกประกาศห้ามนําเข้าปลาในตระกูลคาร์พจาก
ทุกประเทศตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นการชั่วคราว เพราะกลัวว่าโรคระบาดดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการเลี้ยงปลาคาร์พและปลาไนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน อย่างไรก็ตามการสั่งระงับการนําเข้าปลาใน
ตระกูลคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจฟาร์มปลาคาร์พที่มีการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจาก
ไม่มีพันธุ์ปลาคาร์พสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในตลาดทําให้ธุรกิจปลาสวยงามโดยเฉพาะตลาดซื้อขายปลา
คาร์พ ซบเซาลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได้อนุญาตให้นําเข้าปลาคาร์พจากต่างประเทศ หลังจากที่ได้
ประกาศงดการนําเข้า การอนุญาตให้นําเข้ามีความแตกต่างไปจากการนําเข้าในครั้งก่อนๆ โดยมีเงื่อนไขเพื่อการ
ป้องกันโรคเคเอชวี และโรคเอชวีซีวี ที่อาจแฝงมากับปลาคาร์พนําเข้า ซึ่งหน่วยราชการของประเทศญี่ปุ่นและ
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พของประเทศญี่ปุ่นได้ควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลให้จัดทําระบบการกักกันโรคภายในฟาร์มและที่
สําคัญที่สุดก็คือผู้รวบรวมปลาคาร์พส่งออกต้องมีสถานที่กักกันโรคทุกแห่ง ในส่วนของประเทศไทยการอนุญาต
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ให้นําเข้าโดยกรมประมงได้สร้างระบบการกักกันโรคปลาคาร์พที่นําเข้าทั้งจากประเทศต้นทางที่ส่งออกและ
ภายในประเทศไทยเองเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยมิให้โรคดังกล่าวระบาดสู่ปลาคาร์พที่อยู่
ในประเทศไทยอันจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พของไทย (ประพันธ์, 2548)
การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะนํามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยได้วางแผนงานในการผลักดันการก้าวไปสู่ภูมิภาคที่เป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่างเสรี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แก่
ผู ้ ผ ลิ ต เกษตรกรไทยผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรส่ ง ไปขายในต่ า งประเทศที่ มี ป ริ ม าณผู ้ ซื้ อ สิ น ค้ า มากกว่ า ตลาด
ภายในประเทศ หากมีการเตรียมตัวที่ดีเกษตรกรไทยจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างรายได้และพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐ จําเป็นจะต้องพยายามหาแนวทาง ในการลดผลกระทบใน
ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี เนื่องจากคาดว่าจะมีสินค้าจากประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนเข้าสู่ประเทศไทย
ได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันในหลายประเทศได้หยิบยกเอามาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความ
ปลอดภัยด้านอาหาร มาเป็นเงื่อนไขในการค้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ การใช้มาตรการควบคุมการ
นําเข้าปลาคาร์พของประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนํามาตรการสุขอนามัยมาใช้เพื่อปกป้อง
ธุรกิจปลาสวยงาม และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของประเทศไทย
จากความสําคัญดังกล่าวในข้างต้น การศึกษาการนําเข้าปลาคาร์พภายใต้ระบบกักกันโรคทาง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นเรื่องที่ควรดําเนินการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงขนาด ปริมาณ
มู ล ค่ า การนํ า เข้ า ผลการตรวจพิ สู จ น์ โ รคปลาคาร์ พ รวมถึ ง ระบบการกั ก กั น โรคปลาคาร์ พ และกฎหมาย
กฎระเบี ยบต่ างๆ ที่ เป็ นเครื่องมื อในการเฝ้าระวัง ป้องกั นการระบาดของโรคให้ มี ประสิ ท ธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นในการ
กําหนดมาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ของโรคระบาด และนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ํา
ชนิดอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การกําหนดมาตรการควบคุม หรือกําหนด
เงื่ อ นไขในการนํา เข้ า ตามมาตรฐานสากล หรื อ มาตรฐานระหว่ า งประเทศ เพื่ อ รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา ขนาด ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พ ทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. เพื่อศึกษาผลการตรวจพิสูจน์โรค เคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการนําเข้าปลาคาร์พทางด่านตรวจ
สัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในช่วง ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2554 โดยการศึกษามุ่งเน้นวิเคราะห์ ขนาด ปริมาณ และมูลค่าการ
นําเข้าปลาคาร์พ ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) ประเด็นปัญหาของ
ขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการนําเข้าปลาคาร์พ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบโรคในสัตว์น้ํานําเข้า

6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทําให้ทราบถึง ขนาด ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พ ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV
disease หรือ Koi herpesvirus) และขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการนําเข้าปลา
คาร์พ ผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ
เงื่อนไขการนําเข้าต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ของโรคระบาด และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนําเข้าสัตว์น้ําชนิดอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การกําหนดมาตรการควบคุม หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
นําเข้าตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปลาคาร์พ หมายถึง ปลาที่พัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและ
รูปร่างที่สวยงาม โดยเรียกว่า ปลาคาร์พ ปลาแฟนซีคาร์พ หรือปลาไนสี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus
carpio
การกักกันโรค หมายถึง การกักกัน หรือการแยกไม่ให้สัมผัสโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับสัตว์น้ําอื่น
เพื่อตรวจดูอาการของโรค และอาจมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค
ระบบกักกันโรค หมายถึง กระบวนการ หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสัตว์น้ําที่ต้องผ่าน
กระบวนการในการกักกันโรคก่อนที่จะอนุญาตให้นําเข้า
นําเข้า หมายถึง การนําปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
มูลค่า หมายถึง มูลค่าการซื้อขายปลาคาร์พซึ่งไม่รวมถึงค่าระวางในการขนส่ง และค่าภาษี
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การตรวจเอกสาร
1. ข้อมูลทางด้านชีววิทยา ของปลาคาร์พ
Berg (1947) ได้จัดลําดับอนุกรมวิธานตามลําดับไว้ ดังนี้
Order Cypriniformes
Suborder Cyprinodei
Family Cyprinidae
Subfamily Cyprinini
Genus Cyprinus (Artedi, 1738)
Species carpio (Linnaeus, 1978)
1.1 แหล่งกําเนิดและการแพร่กระจาย
ปลาคาร์พ หรือปลาไนมีถิ่นกําเนิดในภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย โดยประเทศจีนเป็นผู้เริ่มนํา
ปลาไนมาเลี้ยงเมื่อราวก่อนปี พ.ศ. 1000 ต่อมาในปี พ.ศ. 1910 ชาวออสเตรียได้นําไปยังยุโรปเป็นครั้งแรก ในปี
พ.ศ. 2039 ได้มีผู้นําไปเลี้ยงในสหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2373 กัปตันโรบินสันได้นําปลาไนจากประเทศ
ฝรั่งเศสไปเลี้ยงในทวีปอเมริกา ในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการนําปลาไนจากยุโรป ไปเลี้ยงในอิสราเอล ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2500 เป็นต้นมา ปลาไนจึงเป็นปลาที่มีความนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เดิมทีปลาไนตามแหล่งน้ําธรรมชาติจะ
มีเพียง สีดํา สีเทาดํา หรือสีน้ําตาลดําเท่านั้น เมื่อราวปี พ.ศ. 808 -859 ปรากฏว่ามีปลาไนบางตัวกลายพันธุ์เป็น
สีส้ม ชาวจีนจึงนิยมนํามาเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อชมความสวยงามจนเป็นที่แพร่หลายต่อมาราว
ศตวรรษที่ 18 ที่ เมืองโอจิยา (Ojiya) ซึ่งอยู่ในจังหวัดนีงิตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นในเมืองนี้ได้นํา
ปลาไนมาเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อประกอบเป็นอาหาร เนื่องจากชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง ที่มีอาชีพทํานาตามภูเขาสูงใน
ชนบท ซึ่งมีการคมนาคมที่ไม่สะดวกในยามที่มีหิมะตกชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้านไปทํามาหากิน
ได้ ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่สวยงามขึ้นมาเป็น
ระยะเวลานาน โดยเรียกว่า ปลาคาร์พ หรือ แฟนซีคาร์พ (ภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า Koi หรือ โค่ย ซึ่งมีความหมายเดียวกับ
คําว่ารัก) เป็นสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ซันโกกุ โคฮากุ ตันโจ เป็นต้น โดยมีการประกวดและทําฟาร์มเพาะเลี้ยงจน
กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เช่น เทศกาลเด็กผู้ชาย ในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี บ้านที่มี
เด็กผู้ชายจะประดับด้วยธงรูปปลาคาร์พที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงเป็นต้น และเป็นที่รับรู้
ในระดับสากลว่า ปลาคาร์พเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (วิกิพีเดีย, 2548)
1.2 การเพาะพันธุ์และการเลี้ยง
ประเทศไทย ได้เริ่มมีการเลี้ยงปลาคาร์พ ซึ่งนํามาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2493 จากนั้นก็มีผู้
สั่ ง ปลาเข้ า มาเลี้ ย งกั น มากมายในราคาที่ ค่ อ นข้ า งสู ง และได้ มี ก ารศึ ก ษาและทดลองเพาะพั น ธุ์ จ นประสบ
ความสําเร็จ ปลาคาร์พจะผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูกาลที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานที่ที่ปลาอาศัยอยู่ ฤดูวางไข่
ของปลาเหล่านี้ในประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น ส่วนใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูหนาว ปลาจะไม่เจริญเติบโตและไม่สืบพันธุ์ สําหรับ
ประเทศไทยนั้นปลาคาร์พสามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์ทางเพศ
เต็มที่ ปลาคาร์พสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้รวดเร็วการเลี้ยงปลาชนิดนี้ ต้องให้ความสนใจใน
เรื่องการเลี้ยงดู น้ําที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นน้ําสะอาด มีการไหลเวียนตลอดเวลา ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ํา
ควรมีค่า 7-8 หากได้ทําการเลี้ยงถูกต้องตามวิธีมีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วปลาคาร์พอาจมีอายุยืนยาว
(ผิน, 2525)
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2. วิทยาการระบาด พยาธิกาํ เนิด อาการ และการชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค PCR
2.1 วิทยาการระบาด
โรคเคเอชวี เป็นโรคระบาดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคสัตว์น้ําขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) และกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ภายใต้พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เชื้อเคเอชวีจัดอยู่ ในวงศ์ Herpesviridae
วงศ์ย่อย
Cyprinid herpesvirus มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) หรือ carp interstitial
nephritis and gill necrosis virus (CNGV) เชื้อเคเอชวีเป็นดีเอ็นเอไวรัส มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
CyHV-1 (carp pox virus, fish papilloma virus) และ CyHV-2 (goldfish haematopoietic necrosis
virus) ขนาดของสายพันธุกรรมมีความยาว 295 kbp
พบรายงานการระบาดของโรคเคเอชวีเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 ในประเทศอิสราเอลและ
สหรัฐอเมริกา และได้มีการยืนยันว่าสาเหตุของโรคเกิดจากเชื่อเคเอชวี เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในภูมิภาคเอเชียมี
รายงานการระบาดของโรคเคเอชวีในประเทศอินโดนีเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะในจังหวัด Ibaraki พบปลาไนตาย
เป็นจํานวนมาก เป็นความสูญเสียที่รุนแรงครั้งใหญ่ของสองประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้มีการรายงาน
การแพร่ระบาดของโรคเคเอชวีในประเทศแอฟริกาใต้ และกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวิสแลนด์ และสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศในทวีป
เอเชีย เช่น จีน (ฮ่องกง) ไต้หวัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ (ปลาที่นําเข้าจากมาเลเซีย) และ
ประเทศไทย (ตรวจพบโรคดังกล่าวในปลาคาร์พของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.
2547) ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้กําหนดให้ปลาคาร์พที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองและมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา (Aquatic animal health certificate) ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศ กรมประมง เรื่องการอนุญาตให้นําปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้
ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
2.2 พยาธิกําเนิด
เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ําได้นานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 21 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้ํา
°
ระหว่าง 23 C ถึง 25°C เชื้อไวรัสผ่านเข้าสู่ตัวปลาทางเหงือกและผิวหนังเป็นช่องทางหลัก เชื้อไวรัสแพร่กระจาย
จากผิวหนังและเหงือกเข้าสู่กระแสเลือดและแพร่ไปยังอวัยวะภายในต่างๆ สามารถตรวจพบระดับของเชื้อไวรัส
ปริมาณสูงในไต ม้าม ตับ และทางเดินอาหาร ปลาคาร์พที่ติดเชื้อจะมีการขับเชื้อไวรัสออกทางปัสสาวะ อุจจาระ
เหงือก และเมือกของผิวหนัง เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําเป็นหลัก (major abiotic vector) และ
พาหะนําโรคอื่นๆ เช่น ปลาชนิดอื่น ปรสิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง นกกินปลา (piscivorous birds) และสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาคาร์พ (fomites) อุณหภูมิของน้ําเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค พบการเกิดโรคได้เมื่อน้ํามีอุณหภูมิระหว่าง 16°C ถึง 25°C จากผลการ
ทดลองพบว่าปลาที่ติดเชื้อจะมีอัตราการตายสูงเมื่อน้ํามีอุณหภูมิ 28°C แต่อัตราการตายจะต่ําลงเมื่อมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 29°C ถึง 30°C หรือที่อุณหภูมิ 13°C
2.3 อาการ
ปลาคาร์พทุกวัยมีความไวต่อการรับเชื้อไวรัส โดยปลาคาร์พในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นกลุ่มที่มี
ความไวต่อการรับเชื้อสูงสุด ปลาคาร์พที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น เบื่ออาหาร ว่ายน้ําผิดปกติ
ซึม แยกตัวออกจากฝูง ว่ายน้ําอยู่ตามขอบบ่อหรือผิวน้ํา สูญเสียการทรงตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น รอยโรค
ภายนอกที่พบ ได้แก่ สีของลําตัวเปลี่ยนไป มีสีซีดจางลงหรือเข้มขึ้น เกล็ดลอกหลุด เหงือกบวมและซีดและเกิด
หย่อมเนื้อตายที่เหงือก มีเลือดออกผิวหนังและโคนครีบ ครีบลอก ตาจมลึก (enopthalmia) อัตราป่วยอาจสูง
ถึง 100 % และอาจพบอัตราการตาย 70 % ถึง 100 %
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2.4 การชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค PCR
วัตถุประสงค์ของการชันสูตรโรคเคเอชวี คือ เพื่อคัดกรองและยืนยันโรคในปลาป่วยหรือปลา
ที่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการหรือรอยโรค การชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction
(PCR) เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส ประกอบด้วยขั้นตอนการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอเป้าหมายแบบทวีคูณ
โดยใช้ไพรเมอร์จําเพาะจนมีจํานวนมากพอที่จะตรวจพบได้ และแยกแถบสีดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส
(electrophoresis) ตามวิธีของ OIE โดยการเก็บเนื้อเยื่อที่เหงือกของปลาคาร์พ
3. กฎหมาย และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการนําเข้าปลาคาร์พ
3.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ให้มีการทําการประมง
อย่างยั่งยืน ตลอดจนคุ้มครองและรักษาสัตว์น้ํามิให้สูญพันธุ์ไป สําหรับมาตรการควบคุมการนําเข้าได้บัญญัติไว้
ใน มาตรา 54 ดังนี้
มาตรา 54 “ห้ามมิให้บุคคลใดนําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
มาตรการดั ง กล่ า วเป็ น มาตรการควบคุ ม การนํ า เข้ า เพี ย งมาตรการเดี ย วที่ ป รากฏอยู่ ใ น
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งการที่จะควบคุมสัตว์น้ําชนิดใดบ้างนั้น จะต้องกําหนดรายชื่อสัตว์น้ําที่ต้องการควบคุม
การนําเข้า โดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นําสัตว์น้ําบางชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ประกาศรายชื่อสัตว์น้ํา 6 กลุ่ม ได้แก่
1. สัตว์น้ําจําพวกปลา จํานวน 63 Order
2. สัตว์น้ําจําพวกสัตว์น้ําอื่นๆ จํานวน 7 Phylum 1 Subphylum 11 Class
3. สัตว์น้ําจําพวกสาหร่ายทะเล จํานวน 4 Division
4. สัตว์น้ําจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 3 Order
5. สัตว์น้ําจําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 3 Order
6. สัตว์น้ําจําพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จํานวน 3 Order 1 Suborder
สําหรับเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นําสัตว์
น้ํ าบางชนิ ด เข้ า มาในราชอาณาจั ก รที่ บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ เ ดิ ม ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การนํ า สั ต ว์ นํ า ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร ทําให้มีผู้นําสัตว์น้ําทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายดังกล่าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและเป็นจํานวนมาก โดยการนําเข้านั้นมิได้มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเข้า
โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัย จนส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์น้ําหลายชนิด และส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยรวมของประเทศ และอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ผู้บริโภคได้
3.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2542 กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบหลักและรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งแต่เดิมครอบคลุม
เฉพาะสัตว์บกและสัตว์ปีก ต่อมาได้มีกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้สัตว์น้ํา 8 ประเภท ได้แก่ กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา
ปลา ปู และหอย เป็นสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งมีผลให้ต้องมีการ
ควบคุมการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว ตามมาตรา 31 และมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และ
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การนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก
หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
มาตรา 4 และมาตรา 7 ได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการออก
กฎกระทรวงกําหนดโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 โดยกฎกระทรวงว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ในลําดับที่ (6) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus disease)
เป็นโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้ และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีการ
พบการระบาดของโรคในสัตว์เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน กฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2554 โรค
เคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus disease) ในลําดับที่ (9)
มาตรา 7 ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความ
ชํานาญและประสบการณ์เป็นสัตวแพทย์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการ
กรมประมงเป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยให้ข้าราชการกรมประมงในตําแหน่งที่กําหนด
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสัตวแพทย์มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศแต่ละฉบับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ํา 8 ประเภท ได้แก่ กุ้ง กบ จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย การ
แต่งตั้งสัตวแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ผ่านมามีประกาศแต่งตั้ง 3 ฉบับ ซึ่งในการแต่งตั้งแต่ละครั้งได้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในตําแหน่งที่ต่างกัน และการมอบอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้
ในแต่ละครั้งแตกต่างกัน ดังนี้
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
และนักวิชาการประมงระดับ 4 ขึ้นไป เป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
เฉพาะในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2499 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ หัวหน้า
ด่านตรวจสัตว์น้ํา และนักวิชาการประมงระดับ 4 ขึ้นไป เป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้เฉพาะในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36 การแต่งตั้งในครั้งนี้เช่นเดียวกับ
ประกาศ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2499 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายฉบับนี้ แต่การแต่งตั้งในครั้งนี้มิได้มีการ
กําหนดอํานาจหน้าที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการมอบให้ในทุกมาตราของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของสัตวแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามการมอบในครั้งนี้ได้มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการมอบ
อํานาจหน้าที่เพิ่มเข้ามาด้วย โดยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา และนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไปสังกัดด่าน
ตรวจสัตว์น้ํามีอํานาจหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา 31 ได้ให้อํานาจแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดกรมปศุสัตว์มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ
พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตและกํ า หนดเงื่ อ นไขตามที่ เ ห็ น สมควรในใบอนุ ญ าตนํ า เข้ า นํ า ออกหรื อ นํ า ผ่ า น
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จําพวก กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย รวมถึงซากสัตว์
ดังกล่าว การมอบอํานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ผ่านมามีคําสั่งกรมปศุสัตว์ 2 ฉบับ ซึ่งในการมอบ
อํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ในแต่ละครั้งแตกต่างกัน ดังนี้
- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 873/2546 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณา และออกใบอนุญาตให้นําเข้า
นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ มอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํามีอํานาจหน้าที่
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เฉพาะในการพิจารณาออกใบอนุญาตเท่านั้น โดยไม่ได้มอบหมายในส่วนของการกําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็น
ในใบอนุญาตมาด้วย และมีอํานาจหน้าที่เฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 725/2554 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาออกใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไข
ในใบอนุญาตนําเข้า นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยมอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจ
สัตว์น้ํามีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และได้มอบหมายการกําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็นใน
ใบอนุญาตด้วย และมีอํานาจหน้าที่เฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
มาตรา 33 ให้อํานาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการแต่งตั้งสารวัตร ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้แต่งตั้งให้ผู้
ดํารงตําแหน่งต่างๆ ของกรมประมงเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 โดยให้มีอํานาจ
เฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา ปู หอย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงที่ผ่านมามีประกาศกรมปศุสัตว์ 4 ฉบับ ซึ่งในการแต่งตั้งในแต่ละครั้งแตกต่างกันในส่วนของ
ตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
ระดับ 4 ขึ้นไป และเจ้าที่ประมง ระดับ 4 ขึ้นไปของด่านตรวจสัตว์น้ํา เป็นสารวัตรตามกฎหมายฉบับนี้
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ระดับ 4 ขึ้นไป และเจ้าที่ประมง
ระดั บ 4 ขึ้ น ไปของด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า เป็ น สารวั ต รตามกฎหมายฉบั บ นี้ เช่ น เดี ย วกั น กั บ ประกาศลงวั น ที่
8 เมษายน พ.ศ. 2546
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ นักวิชาการ
ประมง เจ้าพนักงานประมง ระดับ 4 ขึ้นไป และเจ้าที่ประมง ระดับ 4 ขึ้นไปของด่านตรวจสัตว์น้ํา เป็นสารวัตร
ตามกฎหมายฉบับนี้ เช่นเดียวกันกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา ได้แก่ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
และพนักงานราชการของด่านตรวจสัตว์น้ําที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
กรมประมงกําหนด เป็นสารวัตรตามกฎหมายฉบับนี้
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วิธีการดําเนินการ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทีส่ ําคัญอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การนําเข้าปลาคาร์พ ได้แก่
1.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
- พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นาํ สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
- กฎกระทรวงกําหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (พ.ศ.
2546)
- กฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยึด การทําลาย หรือการ
ส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีค่าชดใช้ พ.ศ. 2531
- ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทําลาย
สัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
1.3 ) ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2547
- ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค
- ประกาศกรมประมง เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหล่งหรือสถาน
ประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พเพื่อการนําเข้า
- เงื่อนไขการอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่ อ การเพาะเลี้ ย ง แนบท้ า ยประกาศกรมประมง เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ นํ า ปลาตระกู ล คาร์ พ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกันกันโรค ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เก็บบันทึกจากใบแจ้งอนุมัติสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6) ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) หนังสืออนุญาตให้
นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บันทึกการกักกัน ใบขนสินค้าขาเข้า
ใบรายการสินค้า (Invoice) ใบตราส่งสินค้า (Airway Bill) และใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List)
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา (Health Certificate) บันทึกผลการตรวจพิสูจน์โรค เป็นต้น
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analytical approach) โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
และการนํ า ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ม าจั ด ทํ า ให้ เ ป็ น ระบบ วิ เ คราะห์ แยกแยะองค์ ป ระกอบ แล้ ว เชื่ อ มโยงหา
ความสัม พันธ์ของข้อมูล เพื่ ออธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่การเสนอผลการวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
2.1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษา ขนาด ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พ ทางด่าน
ตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาร่วมกับเชิงปริมาณ การศึกษาในส่วนนี้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้เครื่องมือทางสถิติมาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ของข้อมูล
2.1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาผลการตรวจพิสูจน์โรคปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจ
สัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาร่วมกับเชิงปริมาณ โดยการนําข้อมูลที่เจ้าหน้าที่
เก็ บ บั น ทึ ก จากการกั ก กั น ผลการตรวจพิ สู จ น์ โ รค การศึ ก ษาในส่ ว นนี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้เครื่องมือทางสถิติมาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ของการ
ตรวจพบโรค และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบโรค ได้แก่ ฤดูกาลที่นําเข้า ขนาดปลาคาร์พที่นําเข้า
2.3 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์ ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการนําเข้าปลาคาร์พทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาอธิบายสภาพ
ปัญหา ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติการกักกันโรคของด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญญาต้นไม้ปัญหา (problem tree) มาอธิบายแสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่าง ปัญหา และผลกระทบ โดยการวิเคราะห์ จําแนก แยกแยะถึงสภาพของปัญหา แล้วแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาการนําเข้าปลาคาร์พผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า จํานวนผู้นําเข้า และสถานกักกันปลาคาร์พที่กรมประมงให้การรับรอง มีผู้นําเข้าปลา
คาร์พในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้นําเข้า 8 ราย ปี พ.ศ. 2551
จํานวน 10 ราย ปี พ.ศ. 2552 มี 9 ราย ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 16 ราย และในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 15 ราย
สํ า หนั บ จํ า นวนสถานกั ก กั น ปลาคาร์ พ ที่ ก รมประมงให้ ก ารรั บ รองในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น พบว่ า ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2550–2554 โดยในปี พ.ศ. 2550 กรมประมงให้การรับรองจํานวน 9 ราย ปี พ.ศ. 2551 จํานวน 11 ราย
ปี พ.ศ. 2552 จํานวน 10 ราย ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 16 ราย และปี พ.ศ. 2554 จํานวน 16 ราย (ตารางที่ 1)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้นําเข้าในแต่ละปีจะมีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสถานกักกันที่กรมประมงให้การ
รับรองเนื่องจากการอนุญาตให้นําเข้าปลาตระกูลคาร์พ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นําปลา
ตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ได้กําหนด
เงื่อนไขให้ผู้ประสงค์ที่จะนําเข้าปลาคาร์พมาในราชอาณาจักรจะต้องมีสถานกักกันโรคสําหรับปลาตระกูลคาร์พ
โดยสถานกักกันดังกล่าวต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนําเข้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนผู้นําเข้าปลาคาร์พกับจํานวนสถานกักกันปลาคาร์พที่กรมประมงให้การรับรอง
ปี พ.ศ. 2550–2554
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

จํานวนผู้นําเข้า (ราย)
8
10
9
16
15

จํานวนสถานกักกัน (ราย)
9
11
10
16
16

ถิ่นกําเนิดหรือแหล่งที่มาของปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 ผลการศึกษา พบว่า ปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การนําเข้าทั้งสิ้นเป็นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีกานําเข้าในช่วง ปี พ.ศ. 2550-2554 ทั้งสิ้น
193 ครั้ง เนื่องจากปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยพัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไนให้
เป็นปลาสวยงามที่มีสีสันและรูปร่างที่สวยงามขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน สายพันธุ์ค่อนข้างมีความหลากหลายและ
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและต้องการของนักเลี้ยงปลาทั่วไป ปลาคาร์พที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาจากเมืองหรือ
ถิ่นกําเนิดใน 7 เมืองของญี่ปุ่น จากการรวบรวมข้อมูลความถี่ของการนําเข้าจําแนกตามถิ่นกําเนิดหรือแหล่งที่มา
พบว่า โดยส่วนใหญ่ปลาคาร์พที่นําเข้ามาจากจังหวัดฮิโระชิมะ (Hiroshima) จํานวน 96 ครั้ง 138,094 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 49.74 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 49.69 ของปริมาณการนําเข้าในภาพรวม รองลงมาได้แก่
จังหวัดนีงิตะ (Niigata) จํานวน 55 ครั้ง 82,276 ตัว คิดเป็นร้อยละ 28.50 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 29.60
ของปริมาณ จังหวัดฟุกุโอะกะ (Fukuoka) จํานวน 19 ครั้ง 37,116 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของจํานวนครั้ง
และร้อยละ 13.36 ของปริมาณ ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) ซึ่งในจังหวัดนีงิตะ (Niigata) บริเวณแถบ
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เมืองโอจิยะ (Ojiya) เป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงปลาคาร์พของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นและ
มีหิมะตกมากในฤดูหนาว (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์, 2536)
ตารางที่ 2 แหล่งกําเนิดหรือแหล่งที่มาของปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550–2554
แหล่งกําเนิดหรือ
แหล่งที่มา
ไอจิ (Aichi)
ฟุกุโอะกะ
(Fukuoka)
ฮะมะมัตสึ
(Hamamatsu)
ฮิโระชิมะ
(Hiroshima)
นีงิตะ (Niigata)
จิบะ (Chiba)
โอกะยะมะ
(Okayama)
รวม

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

รวม

ครั้ง ปริมาณ ครั้ง ปริมาณ ครั้ง ปริมาณ ครั้ง ปริมาณ ครั้ง ปริมาณ ครั้ง ปริมาณ
2
489
2 1,108
3
401
7 5,045 14 7,043
2 2,885
4 6,368
3 4,989
7 9,165
3 13,709 19 37,116
-

-

3

424

-

-

17 10,900

13

7,763

8

4,946

9 11,388
-

10 24,951
-

18 16,754
1 12,250
2
452

28 25,173

32 39,995

34 40,499

2

7.25
9.84

2.53
13.36

541

2.59

0.19

117

-

-

23 21,467

35

93,018

96 138,094

49.74

49.69

11
-

20,061
-

55
1
3

82,276
12,250
594

28.50
0.52
1.55

29.60
4.41
0.21

193 277,914

100

100

7
1

9,122
142

43 40,414

56 131,833

5

ร้อยละ ร้อยละ
จํานวนครั้ง ปริมาณ

ภาพที่ 1 สัดส่วนจํานวนครั้งของแหล่งกําเนิดหรือแหล่งที่มาของปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554
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ฟาร์มที่มาของปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็น
รายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 การศึกษา พบว่า ปลาคาร์พที่นําเข้ามาจากฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 28
ฟาร์ม โดยในปี พ.ศ. 2550 ปลาคาร์พที่นําเข้ามาจาก 12 ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2551 มาจากฟาร์ม 15 ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2552
มาจาก 18 ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2553 มาจาก 12 ฟาร์ม และปี พ.ศ. 2554 มาจาก 9 ฟาร์ม (ตารางภาคผนวกที่ 1)
โดยการนําเข้าเป็นการนําเข้าจากฟาร์ม Sakai Koi Farm จํานวน 61 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.61 ของการนําเข้า
ในภาพรวม รองลงมาได้แก่ Oishi Koi Farm จํานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.44 Ogata Koi Farm จํานวน
19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.84 และ Narita Koi Farm จํานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาถึงจังหวัดที่มาหรือจังหวัดที่เป็นแหล่งกําเนิดของปลาคาร์พที่นําเข้าโดย Sakai Koi
Farm ตั้งอยู่ในจังหวัด ฮิโรชิมะ (Hiroshima) ของประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 2 สัดส่วนจํานวนครั้งฟาร์มที่มาของปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554
1. ปริมาณ มูลค่า และขนาดปลาคาร์พนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี
พ.ศ. 2550–2554
1.1 ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ปริมาณปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 277,914 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 43.77 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2550 มีการนําเข้าปลาคาร์พ
จํานวน 25,173 ตัว มูลค่า 7.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 17.84 ของ
มูลค่าการนําเข้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2551 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 39,995 ตัว มูลค่า 8.89 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.39 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 20.32 ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2552 มีการ
นําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 40,499 ตัว มูลค่า 8.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของปริมาณการนําเข้า และ
ร้อยละ 20.47 ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2553 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 40,414 ตัว มูลค่า
8.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.54 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 18.65 ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม
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และในปี พ.ศ. 2554 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 131,833 ตัว มูลค่า 9.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.44
ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 22.72
ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณและมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2550-2554 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าของการนําเข้า
ตารางที่ 3 ปริ ม าณ และมู ล ค่ า การนํ า เข้ า ปลาคาร์ พ ทางท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จํ า แนกเป็ น รายปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
รวม

ปริมาณ (ตัว)

ปริมาณ (ตัว)
25,173
39,995
40,499
40,414
131,833
277,914

มูลค่า (ล้านบาท)
7.81
8.89
8.96
8.16
9.94
43.77

ร้อยละปริมาณ
ร้อยละมูลค่า
9.06
17.84
14.39
20.32
14.57
20.47
14.54
18.65
47.44
22.72
100
100

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาพที่ 3 เปรี ย บเที ย บปริ ม าณ มู ล ค่ า ปลาคาร์ พ นํ า เข้ า ทางด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
จําแนกเป็นรายปี ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554
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1.2 ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า เมื่อพิจารณาเชิงปริมาณของการนําเข้า ในเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีการ
นําเข้าสูงสุด เท่ากับ 53,904 ตัว คิดเป็นมูลค่า 0.46 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนมกราคม เท่ากับ 40,770 ตัว
คิดเป็นมูลค่า 6.62 ล้านบาท เดือนธันวาคม เท่ากับ 35,931 ตัว คิดเป็นมูลค่า 12.28 ล้านบาท และเดือน
เมษายน เท่ ากับ 33,783 ตัว คิดเป็นมู ล ค่า 5.29 ล้ านบาทตามลําดับ โดยในช่ วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือ น
สิงหาคมปริมาณการนําเข้าปลาคาร์พมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 ไม่มี
การนําเข้าปลาคาร์พ ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลย แต่เมื่อพิจารณาเชิงมูลค่ากลับ
พบว่า เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ มีมูลค่ าของการนําเข้าปลาคาร์พสูงสุด ซึ่งเกิดจากการที่ใ นเดือนกันยายน
มีปริมาณการนําเข้าสูงสุดก็จริงแต่การนําเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กราคาหรือมูลค่าค่อนข้างต่ํา
กว่าปลาที่มีขนาดใหญ่ (ตารางผนวกที่ 2 และภาพที่ 4)
ปริมาณ (ตัว)

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณปลาคาร์พนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกเป็นรายเดือน ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554
1.3 จํานวนครั้งการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายเดือน ในช่วงปี
พ.ศ. 2550–2554 พบว่า มีการนําเข้าทั้งสิ้น 193 ครั้ง และมีแนวโน้มในการนําเข้าเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณที่นําเข้า โดยในปี พ.ศ. 2550 มีการนําเข้ารวม 28 ครั้ง ปี พ.ศ. 2551 นําเข้า 32 ครั้ง ปี พ.ศ. 2552
มีการนําเข้า 34 ครั้ง ปี พ.ศ. 2553 มีการนําเข้า 43 ครั้ง และปี พ.ศ. 2554 มีการนําเข้า 56 ครั้งตามลําดับ เมื่อ
จําแนกตามความถี่ในการนําเข้าเป็นรายเดือน พบว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีความถี่ในการนําเข้าสูงสุด
จํานวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของการนําเข้าทั้งสิ้น รองลงมาได้แก่ เดือนเมษายน จํานวน 27 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.99 เดือนมกราคม และมีนาคม 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.88 และเดือนมิถุนายน จํานวน 16 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 8.29 ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเดือนธันวาคมมีความถี่ในการนําเข้าและมูลค่าของ
ปลาคาร์พที่นําเข้าสูงสุดแต่ปริมาณที่นําเข้ากลับน้อยกว่าเดือนกันยายน อาจเป็นผลเนื่องจากการนําเข้าในเดือน
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ธันวาคมปลาคาร์พที่นําเข้ามีราคาต่อหน่วยสูงกว่า อาจเป็นสาเหตุจากการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ซื้อ และ
ในช่วงดังกล่าวมีการนําเข้าปลาที่มีขนาดใหญ่ (ตารางภาคผนวกที่ 3) จากการศึกษาเห็นได้ว่าการนําเข้าปลาคาร์พ
ในรอบปี พบว่าในรอบปีมีการนําเข้า 2 ช่วงโดยในช่วงแรกจะเริ่มนําเข้าประมาณเดือนตุลาคม และจะมีความถี่
การนําเข้าและปริมาณการนําเข้าสูงในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม หลังจากนั้นการนําเข้าจะเริ่มลดลง
ช่วงที่ 2 จะเริ่มมีการนําเข้าในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มลดลงอีกครั้ง (ภาพที่ 5) เนื่องจากฤดูกาล
การเพาะขยายพันธุ์ปลาคาร์พของประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มเพาะขยายพันธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนของ
ประเทศญี่ปุ่นแต่อุณหภูมิของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ํา (18–2 องศาเซลเซียส) การเพาะขยายพันธุ์จึงจําเป็นต้อง
มีการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ปลามีการผสมพันธ์วางไข่ (ไฟว์อีดิเตอร์ จํากัด, 2544) เมื่อถึงเดือน
ตุลาคมก็จะได้ปลาขนาดตั้งแต่ 10–25 เซนติเมตร โดยประมาณซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาขนาดของปลาคาร์พที่
นําเข้าที่มีความถี่ในการนําเข้าสูงสุดในช่วงดังกล่าว ธนะ (2553) การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกซื้อ
ปลาของผู้นําเข้าส่วนใหญ่จะเดินทางไปประมาณช่วงเดือนตุลาคมเพื่อสั่งซื้อปลาคาร์พหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการ
นําปลาคาร์พเข้ามายังประเทศไทย ปลาคาร์พจะถูกกักกันตามเงื่อนไขการอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้า
มา ในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกันกันโรค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพื่อตรวจพิสูจน์โรคเคเอช
วี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) ซึ่งมีระยะเวลาการกักกันเพื่อตรวจพิสูจน์โรคเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
21 วัน หลังจากทราบผลการตรวจพิสูจน์โรค จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายปลาคาร์พออกจากสถานกักกัน และทํา
ความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เตรียมบ่อรอการกักกันในการนําเข้าโดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมบ่อประมาณ 10 วัน
จึงจะสามารถนําเข้าปลาคาร์พในครั้งต่อไปได้อีก
ตารางที่ 4 จํ า นวนครั้ ง การนํ า เข้ า ปลาคาร์ พ ทางท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จํ า แนกเป็ น รายเดื อ น ในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2550–2554
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปี 2550
1
5
3
2
3
1
5
4
4
28

ปี 2551
6
2
2
6
1
2
3
1
1
3
5
32

ปี 2552
3
1
3
6
2
6
1
1
3
8
34

ปี 2553
8
2
2
7
1
2
1
2
2
2
6
8
43

ปี 2554
4
10
9
5
1
3
2
2
2
4
2
12
56

รวม
21
16
21
27
7
16
8
4
5
13
18
37
193

ร้อยละจํานวน
ครั้งที่นําเข้า
10.88
8.29
10.88
13.99
3.63
8.29
4.15
2.07
2.59
6.74
9.33
19.17
100

20
จํานวนครั้ง

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเข้าปลาคาร์พทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกเป็นรายเดือน ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554
1.4 จํานวนครั้งการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามขนาดของปลาคาร์พ
ที่นําเข้า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ขนาด 16–25 เซนติเมตร มีความถี่ในการนําเข้าสูงสุด โดยมีการ
นําเข้าเป็นจํานวน 95 ครั้ง 94,712 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.57 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 34.08 ของปริมาณที่
นําเข้าในภาพรวมของการนําเข้าในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 รองลงมาได้แก่ ขนาด 36–45 เซนติเมตร จํานวน
72 ครั้ง 15,854 ตัว คิดเป็นร้อยละ 17.10 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 5.70 ของปริมาณ ขนาด 46–55
เซนติเมตร จํานวน 58 ครั้ง 11,303 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 4.07 ของปริมาณ
ขนาด 11–15 เซนติเมตร จํานวน 58 ครั้ง 67,129 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 24.15
ของปริมาณ และขนาด 56–65 เซนติเมตร จํานวน 39 ครั้ง 2,353 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจํานวนครั้ง และ
ร้อยละ 0.85 ของปริมาณ ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4)
2. ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) ในปลาคาร์พที่นําเข้าทาง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) เป็นโรคระบาดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคสัตว์น้ํา
ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ Office International des Epizooties หรือ (OIE) และได้กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ในลําดับที่ (6) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi
herpesvirus disease) โดยมีการรายงานการระบาดของโรคเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ในประเทศอิสราเอล
และเยอรมนี ในภูมิภาคเอเชียมีการรายงานการระบาดของโรคเคเอชวีอย่างรุนแรง ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
ในประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2545 และมีการายงานการระบาดของโรคในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2546
สําหรับประเทศไทยมีการตรวจพบโรคดังกล่าวในปลาคาร์พที่ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2547
(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554) ส่งผลให้กรมประมงประกาศงดนําเข้าปลาคาร์พ
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เป็นการชั่วคราวจากประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่กรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฟาร์มปลาคาร์พ
ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จึงได้ประกาศให้มีการนําเข้าภายใต้ระบบการกักกันโรคเมื่อปี พ.ศ. 2547 Kanchanakhan (2005)
การประกาศในปี พ.ศ. 2547
มีสาระสําคัญคือ ปลาคาร์พและเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคาร์พที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักร จากทุกประเทศต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง การนําเข้าต้องมีหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์น้ําและแห่งกําเนิดมาแสดง และปลาคาร์พที่นําเข้าจะต้องเข้าสู่สถานกักกันที่กรมประมง
ให้การรับรอง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่อตรวจพิสูจน์โรค และในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้มีการ
ประกาศปรับปรุงแก้ไขโดยมีสาระสําคัญแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา คือ ปลาคาร์พที่นําเข้าจะต้องเข้าสู่สถาน
กักกันที่กรมประมงให้การรับรอง เป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน และได้ระบุวิธี เทคนิคในการตรวจพิสูจน์โรคโดยใช้
Nested PCR ต่อมา ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศอีกครั้งโดยมีสาระสําคัญแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา คือการ
เปลี่ยนเทคนิคในการตรวจพิสูจน์โรคจาก Nested PCR มาเป็น Single PCR ตามที่ OIE ให้แนวทางวิธีปฏิบัติไว้
ตามเอกสาร WTO/SPS Notification (ภาคผนวก ก) และในปัจจุบันเงื่อนไขในส่วนของการนําเข้าปลาคาร์พ
ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงนั้นได้ถูกยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว
2.1 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกเป็นรายปีและแหล่งที่มา จากผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2554 มีการนําเข้าปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
193 ครั้ง จํานวน 277,914 ตัว โดยใน ปี พ.ศ. 2550 มีการนําเข้า 28 ครั้ง จํานวน 25,173 ตัว ปี พ.ศ. 2551
มีการนําเข้า 32 ครั้ง จํานวน 39,995 ตัว ในปี พ.ศ. 2552 มีการนําเข้า 34 ครั้ง จํานวน 40,499 ตัว ซึ่งการ
ตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV) ใช้เทคนิคพีซีอาร์ (PCR) ในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ หรือ OIE ให้การรับรองผลการตรวจสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการยืนยันการติดเชื้อไวรัส
เคเอชวี จากตัวอย่างปลาคาร์พที่นําเข้า พบว่า ในภาพรวมของการนําเข้ามีการตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส
จํานวน 5 ครั้ง ปริมาณ 7,674 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 2.76ของจํานวนปลาคาร์พ
ที่นําเข้า เมื่อพิจารณาการนําเข้าจําแนกเป็นรายปี พบว่าในปี 2550 ผลการตรวจพิสูจน์โรคไม่พบดีเอ็นเอของเชื้อ
ไวรัสเคเอชวี ปี พ.ศ. 2551 พบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี 3 ครั้ง เป็นจํานวน 658 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.68
ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 1.65 ของปริมาณ ปี พ.ศ. 2552 พบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี 1 ครั้ง เป็นจํานวน
506 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 1.25 ของปริมาณ ปี พ.ศ. 2553 พบดีเอ็นเอของเชื้อ
ไวรัสเคเอชวี 1 ครั้ง เป็นจํานวน 6,510 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 16.11 ของปริมาณ
และในปี พ.ศ. 2554 ผลการตรวจพิสูจน์โรคไม่พบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี
เมื่อพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีกับแหล่งที่มาหรือแหล่งกําเนิดของปลาคาร์พที่นําเข้า
ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ปลาคาร์พที่มีแหล่งกําเนิด
หรือแหล่งที่มาจากจังหวัดไอชิ (Aichi) มีการนําเข้า 14 ครั้ง จํานวน 7,043 ตัว ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีพบ
ดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 785 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 11.15
ของปริมาณ จังหวัดฮิโระชิมะ (Hiroshima) มีการนําเข้า 96 ครั้ง จํานวน 138,094 ตัว ผลการตรวจพิสูจน์โรค
เคเอชวีพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีทั้ง 1 ครั้ง จํานวน 168 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจํานวนครั้ง
ร้อยละ 0.12 ของปริมาณ และจังหวัดนีงิตะ (Niigata) มีการนําเข้า 55 ครั้ง จํานวน 82,276 ตัว ผลการตรวจ
พิสูจน์โรคเคเอชวีพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 6,721 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจํานวน
ครั้งร้อยละ 8.17 ของปริมาณ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกเป็นรายปีและแหล่งที่มา ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554

ช่วงเวลา
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
รวม
แหล่งกําเนิดหรือแหล่งที่มา
ไอชิ (Aichi)
ฟุกุโอะกะ (Fukuoka)
ฮะมะมัตสึ (Hamamatsu)
ฮิโระชิมะ (Hiroshima)
นีงิตะ (Niigata)
จิบะ (Chiba)
โอกะยะมะ (Okayama)
รวม

เปอร์เซ็นต์
จํานวนครั้งที่
ตรวจพบเชื้อ

เปอร์เซ็นต์
จํานวนปลาที่
ตรวจพบเชื้อ

จํานวน
ครั้งที่
นําเข้า

จํานวนครั้งที่
ตรวจพบเชื้อ

28

-

-

25,173

-

-

32

3

9.38

39,995

658

1.65

34

1

2.94

40,499

506

1.25

43

1

2.33

6,510

16.11

56

-

-

40,414
131,833

-

-

193

5

2.59

277,914

7,674

2.76

14

2

14.29

7,043

785

11.15

19

-

-

37,116

-

-

5

-

-

541

-

-

96

1

1.04

138,094

168

0.12

55

2

3.64

82,276

6,721

8.17

1

-

-

12,250

-

-

3

-

-

594

-

-

193

5

2.59

277,914

7,674

2.76

จํานวนปลาที่ จํานวนปลาที่
นําเข้า
ตรวจพบเชื้อ

2.2 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกตามการตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีกับขนาดของปลาคาร์พที่นําเข้า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
พบว่า ขนาด 26–35 เซนติเมตร เป็นขนาดที่มีการตรวจพบเชื้อในอัตราส่วนสูงสุด โดยมีการนําเข้า 65 ครั้ง
จํานวน 27,042 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 4 ครั้ง 3,291 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของ
จํานวนครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 12.17 ของปริมาณ รองลงมา ได้แก่ ขนาด 36–45 เซนติเมตร มีการนําเข้า 72 ครั้ง
จํานวน 15,854 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 4 ครั้ง 945 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของ
จํานวนครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 5.96 ของปริมาณ และขนาด 16–25 เซนติเมตร มีการนําเข้า 95 ครั้ง จํานวน
94,712 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 5 ครั้ง 3,369 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจํานวน
ครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 3.56 ของปริมาณ ตามลําดับ (ตารางที่ 6) เมื่อพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี
ในปลาคาร์พจําแนกเป็นรายเดือนในช่วง ปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่ามีการตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี
ในตัวอย่างปลาคาร์พที่นําเข้า 5 ครั้ง โดยตรวจพบในเดือนธันวาคม 4 ครั้ง และพบในเดือนมกราคม 1 ครั้ง
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ซึ่งการนําเข้าในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่อุณหภูมิในรอบปีของประเทศไทยค่อนข้างต่ํา ประกอบกับการระบาดของ
โรคไวรัสเคเอชวีพบแพร่ระบาดมากในช่วงที่น้ํามีอุณหภูมิ 18–28
องศาเซลเซียส และโรคนี้ไม่สามารถ
แพร่กระจายได้ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ภาวะความเครียดต่างๆ เช่น การขนส่ง
การติดเชื้อปรสิต และแบคทีเรีย เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้เกิดโรคได้ง่ายและรุนแรงยิ่งขึ้น (สถาบันวิจัยสุขภาพ
สัตว์น้ําจืด, 2549)
ตารางที่ 6 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จํ าแนกตามการตรวจพบดี เอ็ นเอของเชื้ อไวรั สเคเอชวี กั บขนาดของปลาคาร์ พที่ นํ าเข้ า ในช่ วงปี
พ.ศ. 2550–2554
ขนาด
(เซนติเมตร)
≤ 10
11 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
> 75

เปอร์เซ็นต์
จํานวนครั้ง จํานวนครั้งที่
จํานวนครั้งที่
ที่นําเข้า ตรวจพบเชื้อ
ตรวจพบเชื้อ
19
58
95
65
72
58
39
13
2

1
5
4
4
1
1
-

1.72
5.26
6.15
5.56
1.72
2.56
-

จํานวนปลาที่
นําเข้า

จํานวนปลา
ที่ตรวจพบ
เชื้อ

59,339
67,129
94,712
27,042
15,854
11,303
2,353
167
15

55
3,369
3,291
945
13
1
-

เปอร์เซ็นต์
จํานวนปลาที่
ตรวจพบเชื้อ
0.08
3.56
12.17
5.96
0.12
0.04
-

3. วิเคราะห์ ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในการในการนําเข้าปลาคาร์พ
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการรายงานการแพร่ระบาดของโรค Herpesvirus ในปลาตระกูลคาร์พที่
ประเทศญี่ปุ่น พบว่าการระบาดมีความรุนแรง และขยายพื้นที่ไปเป็นบริเวณกว้าง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
สร้างความเสียหายให้แก่ปลาไนที่เลี้ยงในกระชังอย่างหนัก กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การงด
อนุญาตให้นําเข้าปลาตระกูลคาร์พ (Carp fish) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่มาจากการนําเข้าปลาคาร์พเป็นการชั่วคราว ที่อาจจะเข้ามาแพร่ระบาด
ภายในประเทศ ต่อมาประเทศญี่ปุ่นสามารถควบคุมและพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจรับรองการปลอดโรค
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงพิจารณาให้อนุญาตนําเข้าปลาคาร์พได้ ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2547 โดยการอนุญาตให้นําเข้าในครั้งนี้เป็นการอนุญาตให้นําเข้าภายใต้ระบบกักกันโรค และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการนํ า เข้ า ปลาตระกู ล คาร์ พ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาขั้ น ตอน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองสถานกักกันและการนําเข้าปลาตระกูลคาร์พ หลังจากที่ได้มีการ
อนุญาตให้สามารถนําเข้าปลาคาร์พแล้วนั้น ผลจากการควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวังปลาคาร์พที่นําเข้า พบว่า
มีปลาคาร์พที่นําเข้าบางส่วนมีการติดเชื้อเคเอชวี กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกหนังสือ
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อนุญาตให้นําเข้าปลาตระกูลคาร์พ ภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 7 เมษายน 2548 เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรค ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสงบและกรมประมงรวมทั้ง
ประเทศผู้ ส่ ง ออกสามารถสร้ า งระบบควบคุ ม และตรวจสอบการแพร่ ร ะบาดของโรค ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพดีแล้วนั้น กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้กําหนดให้ผู้ประสงค์จะขอ
หนังสืออนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ
เพาะเลี้ยง แนบท้ายกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผู้นําเข้าต้องมีสถานกักกันโรคสําหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนําเข้า โดยสถานกักกันดังกล่าวต้อง
ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนําเข้า
2. เมื่อได้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องนําปลา
นั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่กําหนดไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
ได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค
3. ปลาตระกูลคาร์พที่นําเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา (health certificate)
เป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตว์แพทย์ (veterinarian officer) ผู้มีอํานาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศ
ผู้ส่งออก หรือเจ้าหน้าที่ (authorized officer) ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาล โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดรับรองครบถ้วน ดังนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของ หรือผู้ส่งออก
(2) ชื่อและที่อยู่ของบริษัท หรือผู้นําเข้า
(3) จํานวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ)
(4) ระบุแหล่งกําเนิด หรือแหล่งที่มาของปลาตระกูลคาร์พ
(5) ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศเขต หรือฟาร์มซึ่งระบบการเฝ้าระวังโรคเคเอชวี
และโรคเคเอชวี และมีการตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดย OIE
(6) ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมาจากแหล่งทีไ่ ม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วง 3 เดือน
ก่อนที่จะมีการส่งออก
(7) ก่อนส่งออก 7-10 วัน ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมีการกักกันและได้รบั การกําจัดปรสิต
ภายนอกแล้ว
(8) สามารถใช้ตัวอย่างเอกสารรับรองสุขภาพ (health certificate) ที่แนะนําโดย OIE และใน
เอกสารรับรองจะต้องปรากฏการรับรองโรคเคเอชวี และโรคเอชวีซีวี
บทวิเคราะห์
ในระยะแรกของการควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พภายใต้ระบบการกักกันโรคนั้น ในการกําหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ในการควบคุมการนําเข้าปลาชนิดนี้โดยส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ
ตามความมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นหลัก ระยะแรกของการตรวจ
ประเมิ น สถานกั ก กั น ปลาคาร์ พ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการจากหน่ ว ยงานในส่ ว นกลางเป็ น หลั ก ได้ แ ก่
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต สถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา และสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น้ําจืดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินจะถูกนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการ
นําเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนคณะกรรมการในการพิจาณา
เป็นคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ําเพื่อการนําเข้านําออกหรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร พิจารณาให้การรับรอง สําหรับมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา ที่ผ่านมากรมประมงได้มีความ
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พยายามเร่งรัดผลั กดั น ในการใช้ ฐานอํ านาจทางกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองป้องกันสุขอนามัยของมนุษย์ พืช และสัตว์
ต่อมาปี พ.ศ. 2554 กรมปศุสัตว์ได้มีระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักสัตว์น้ําและที่พักซาก
สัตว์น้ํา เพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 ซึ่งระเบียบดังกล่าวส่งผลให้การดําเนินการ
กําหนดเงื่อนไขของกรมประมงให้การนําเข้าปลาคาร์พต้องมีสถานกักกันโรคสําหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนําเข้า
โดยสถานกักกันดังกล่าวต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนําเข้า ต่อมากรม
ประมงจึงได้กําหนดเกณฑ์ในการตรวจประเมินรับรองสถานกักกัน โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานสถาน
กักกันสัตว์น้ํา ตามประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํามีชีวิตและที่พักซากสัตว์น้ํา ลง
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ต้องควบคุมโดยเน้นการ
จัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยชีวภาพ มีสาระสําคัญดังนี้ สถานกักกันนั้นต้องมีระบบป้องกันโรคที่อาจ
หลุดรอดออกไปและที่อาจติดมากับน้ํา อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เข้าออก และยังมีการกําหนดให้มีการบันทึก
ข้อมูลต่างๆภายในสถานกักกัน เช่น การใช้ยา การเข้าออก สุขภาพ อาการของสัตว์น้ําด้วย การประเมินยังให้
ความสําคัญประเด็นของคุณภาพน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ หากน้ําที่ใช้เลี้ยงมาจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติหรือเป็นน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ถือได้ว่าเป็นน้ําที่มีคุณภาพ
เมื่อผู้ที่ประสงค์นําเข้าปลาคาร์พได้รับการรับรองสถานกักกัน และได้รับการอนุญาตในการนําเข้า
แล้วนั้น ในการนําเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา (Health Certificate) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมประมง
ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารนํ า เข้ า โดยการปฏิ บั ติ ใ นการขออนุ ญ าตจะต้ อ งมี สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพ (health
certificate) มาแสดงต่อส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมงเพื่อประกอบการพิจาณาอนุญาต สําหรับ
หนังสือรับรองสุขภาพฉบับจริงจะนํามาแสดงต่อด่านตรวจสัตว์น้ําเมื่อวันที่นําเข้า เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเคเอชวี และเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบย้อนกลับ
Traceability ปลาคาร์พที่นําเข้าทั้งหมดจะถูกนําไปกักกัน ณ สถานกักกันตามที่รับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ําซึ่งเป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นผู้ควบคุมปลาคาร์พนั้นไปยัง
สถานกักกัน พร้อมตรวจสอบ นับจํานวนปลาคาร์พที่นําเข้าให้สอดคล้องและตรงตามที่ได้รับอนุญาต และจัดทํา
บันทึ กกั กกั น ปลาคาร์ พดั งกล่ าว หากพบว่ า ปลาที่นํา เข้ ามี ก ารแสดงอาการของโรคเคเอชวีก็ จะต้ อ งแจ้ งให้
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืดทราบและดําเนินการตรวจพิสูจน์โรค จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการกักกัน
นั้นมีการกําหนดไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 21 วัน เนื่องจากปลาที่ได้รับเชื้อไวรัสเคเอชวีจะแสดงอาการของโรค
ภายใน 8-21 วันในอุณหภูมิที่เหมาะสม (OIE, 2012) ดังนั้นในการเลี้ยงปลาคาร์พที่มาจากการนําเข้าเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าปลอดโรคเคเอชวี จึงมีความจําเป็นจะต้องกักกันเพื่อดูอาการอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 21 ก่อนที่จะ
สามารถนําไปเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นๆ ได้ในฟาร์มปกติ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนํา
ผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์พ.ศ. 2544 ข้อ ๑๐ ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกักกันได้เป็นเวลา
ไม่เกินหกสิบวันด้วย สําหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด จะเข้าสุ่มตัวอย่างปลาคาร์พ
เพื่อนําไปตรวจพิสูจน์โรคประมาณวันที่ 21 หลังจากวันที่นําเข้า ตามที่ได้รับแจ้งจากด่านตรวจสัตว์น้ําสุวรรณภูมิ
เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวถ้าหากปลามีเชื้อไวรัสเคเอชวีแฝงมาเมื่อนํามาเลี้ยงในพื้นที่จํากัดจะทําให้เกิดสภาวะเครียด
ปลากลุ่มนี้ก็แสดงอาการป่วยออกมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การสุ่มตัวอย่างจะสุ่มตัวอย่างปลาคาร์พ
ที่นําเข้าจํานวน 5% Prevalence โดยตัดเหงือกปลาไปตรวจวิเคราะห์เนื่องจากเป็นอวัยวะหนึ่งที่เป็นอวัยวะ
เป้าหมายของเชื้อเคเอชวี และเป็นอวัยวะที่มีผลกระทบต่อปลาน้อยที่สุด การตรวจวิเคราะห์ใช้เทคนิค Single
PCR ตามที่ OIE ให้วิธีปฏิบัติไว้
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รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการหามาตรการป้องกันการนําเข้า
ส่งออกสัตว์น้ําบางชนิด เพื่อป้องกันผลกระทบจากการนําเข้า ส่งออก เช่น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการ
นําเข้าสัตว์น้ําบางชนิดที่มาจากประเทศที่มีโรคระบาด เข้ามาในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําให้อยู่ใน
ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธ์สัตว์น้ําที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการนําเข้าปลาคาร์พ ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ํา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใ นช่วง ปี พ.ศ. 2550–2554 กฎหมายที่ใ ช้ในการควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พนั้น
มีกฎหมาย 2 ฉบับที่ใช้ในการควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
3.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
วัตถุประสงค์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําของ
ประเทศให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้ประชาชนในประเทศ
ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีสาระสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พ ดังนี้
มาตรา 4 (1) ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความหมาย “สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
ในน้ํา หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย
เต่า กระ ตะพาบน้ํา จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ํานั้น สัตว์น้ําจําพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หิน
ปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ําเหล่านั้น และหมายความ
รวมถึงพันธุ์ไม้น้ําตามที่ได้มี พระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
3.1.1 บทบัญญัติที่ควบคุมการนําเข้า
มาตรา 54 “ห้ามมิให้บุคคลใดนําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
บทวิเคราะห์
ปลาคาร์พได้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ในลําดับที่ 29 “ปลาซิว (Minnow) ปลาตะเพียน (Carp) ปลาหมู (Loach) และปลา
ทุกชนิดใน Order Cypriniformes” ดังนั้นผู้ใดที่ประสงค์ที่จะนําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรจึงต้อง
ขออนุญาตนําเข้าตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
3.1.2 อํานาจการอนุญาต
มาตรา 5 “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราอากร และค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ”
บทวิเคราะห์
ในการอนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า ของหั ว หน้ า ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า ตามกฏหมายฉบั บ นี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการกรมประมงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และมี
อํานาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยให้มีอํานาจเฉพาะในเขตท้องที่รับผิดชอบ
เท่านั้น ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 458/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และคําสั่งฉบับนี้
ยังให้อํานาจแก่ประมงจังหวัด ในจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่ สําหรับพื้นที่รับผิดชอบหรือในเขตท้องที่ของด่าน
ตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น กรมประมงได้มีคําสั่งกรมประมงที่ 49/2552 ลงวันที่ 22 มกราคม
2552 เรื่อง กําหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํา โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้ในเขตพื้นที่
สํานักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และและเขตสํานักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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1.1.3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการอนุญาต ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า
พระราชบั ญ ญั ติก ารประมง พ.ศ.2490 ไม่ไ ด้มีก ารกํ าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก ารปฏิบั ติใ นการ
อนุญาต การควบคุมตรวจสอบการนําเข้าสัตว์น้ําไว้ในกฎหมายฉบับนี้ แต่กรมประมงก็ได้อาศัยอํานาจตามความ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนใน
การยื่นคําขอและการอนุญาตในการดังกล่าวไว้ในระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนํา
สัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (ภาคผนวก ข.) ระเบียบดังกล่าวมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การขออนุญาตนําเข้าปลาคาร์พ ดังนี้
1.1.3.1 การยื่นคําขออนุญาต
ข้อ 6 ได้กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตเพื่อนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่น
คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง หรือสํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ ในกรณีผู้
ยื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรในจังหวัดนั้น หรือ ด่านตรวจสัตว์น้ําใน
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น
ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคําขอดังต่อไปนี้ด้วย
(5) สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาด (สําหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถนํามา
แสดงล่วงหน้าได้)
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สําหรับการขออนุญาตนําเข้าปลาคาร์พที่กรมประมงมีนโยบายพิเศษในการควบคุมตรวจสอบ
ป้องกันโรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) ที่อาจแพร่ระบาดจากการนําเข้า เพื่อประโยชน์ใน
การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตและการควบคุ ม ตรวจสอบการระบาดของโรคให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจึงให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตนําเข้าปลาคาร์พตามพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถขออนุญาตได้ที่ส่วน
อนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด้านการประมงเท่านั้น และระเบียบนี้มิได้บังคับให้การ
นําเข้าสัตว์น้ําทุกชนิดจะต้องมีสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจาณา
อนุญาต โดยให้นําสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจาณาอนุญาต
เฉพาะกรณี ที่ มี ก ารประกาศกํ า หนดเป็ น กรณี ไ ป สํ า หรั บ การขออนุ ญ าตนํ า ปลาตระกู ล คาร์ พ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งเป็นนโยบายพิเศษของกรมประมงในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้กําหนดให้
ผู้ประสงค์จะนําเข้าต้ องมีสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มี อํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาด มาแสดงเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด้วย
ประเด็นปัญหา
การกําหนดให้การนําเข้าปลาคาร์พ หรือสัตว์น้ําชนิดอื่นที่กรมประมงมีนโยบายพิเศษในการ
กํากับดูแล ต้องยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ณ ส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการ
ประมงนั้น
ผลกระทบ
ในบางครั้งอาจจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ ในการขออนุญาตนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําเกิด
ความไม่พึง พอใจในการให้ บริ การของส่วนราชการ เนื่องจากการดําเนิ น การต้องมาติ ดต่ อ หลายหน่วยงาน
สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่าย
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เร่งรัด สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมประมงที่มีอํานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองต่างๆ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําหรือสินค้าประมง เข้าใช้งานระบบ
เชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมง (FSW)
1.1.3.2 การพิจารณาอนุญาต
ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจให้
พิจารณาโดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ 2490
ในกรณีที่กรมประมงมีนโยบายใหม่ซึ่งได้ประกาศกําหนดโดยชัดแจ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าไม่สมควรที่จะให้มีการนํา
สัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดในกรณีใดเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจถือปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นอย่างเคร่งครัด
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ระเบียบนี้ได้ให้แนวทางในการพิจารณาอนุญาตไว้โดยให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รวมถึงนโยบายต่างๆที่ได้ประกาศกําหนดเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการ
นําเข้าปลาตระกูลคาร์พก็เป็นสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่มีนโยบายควบคุมการนําเข้า โดยอนุญาตให้นําเข้าได้ แต่ต้องอยู่
ภายใต้ระบบการกักกันโรค และยังกําหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
1.1.3.3 วิธีการปฏิบัติในการนําเข้า
ข้อ 12 ในการนําสัตว์น้ําตามหนังสืออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติ
หรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น ดังนี้
(1) ผู้รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในหนังสือ
อนุญาตเท่านั้น
(2) ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดท้องที่ แล้วแต่กรณี ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
(3) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปราศจากโรคระบาด
(4) ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ํา
ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้
(5) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้อง
ตรงกับที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
(6) หนังสืออนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้เพียง 1 ครั้ง
(7) เงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 14 กรณีที่การนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตรายใดมีความจําเป็นไม่
อาจถือปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 12 โดยถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจพิจารณาผ่อนผันให้ไม่ต้องถือปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ยกเว้นกรณีเงื่อนไขตามข้อ 12 (1) (5) และ (6) ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
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จะเห็นได้ว่าระเบียบนี้ได้กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาต
เพื่อให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติ โดยได้กําหนดเงื่อนไขท่าเข้าของสัตว์น้ําที่ได้รับอนุญาตโดยยึดเอาด่านศุลกากรไม่ได้
ยึดถือเอาด่านตรวจสัตว์น้ําเนื่องจากด่านตรวจสัตว์น้ําบางด่านฯ มีขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่
ด่านศุลกากรมากกว่าหนึ่งด่าน และยังกําหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจ
สัตว์น้ํา ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1วันทําการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบ และสัตว์น้ํา
ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณจะต้องไม่เกินที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําหากพบว่าปลาคาร์พที่นําเข้ามีปริมาณเกินกว่าที่กําหนดก็จะดําเนินตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบนี้ได้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาผ่อนผัน ตามข้อ 12 ตามที่
เห็นสมควร ยกเว้นเงื่อนไขตามข้อ 12 (1) (5) และ (6) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบ และยังให้ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ จะพิจารณาผ่อนผันดังกล่าวต้องตระหนัก คํานึงถึงการนําเข้านั้นจะต้องไม่กระทบ
ตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการนําเข้าของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
3.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
วัตถุประสงค์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์
รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ของสัตว์แพทย์ สารวัตร ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ สําหรับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาดหรือสัตว์ที่
เป็นพาหะ ป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคระบาด หากเกิดโรคระบาดต้องควบคุมให้สงบโดยเร็วไม่ให้มีการ
แพร่กระจายโรคระบาดออกไปยังท้องที่อื่น โดยมีสาระสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พ
ดังนี้
3.2.1 สารวัตร
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สารวัตร" หมายความว่า สารวัตรของกรมปศุสัตว์หรือผู้ซงึ่ อธิบดีแต่งตั้ง
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ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการกรมประมงในหลายตําแหน่งเป็นสารวัตร
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 โดยให้มีอํานาจหน้าที่สารวัตรตามที่กฎหมายฉบับนี้ได้ให้ไว้
เฉพาะในส่วนของการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบ ปลา ปู และหอย สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ําที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงาน
ประมง และพนักงานราชการของด่านตรวจสัตว์น้ําที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่กรมประมงกําหนดเป็นสารวัตรตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งที่ผ่านมาการแต่งตั้งสารวัตรในส่วนของด่าน
ตรวจสัตว์น้ํานั้นมีเพียงตําแหน่งนักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมงระดับ 4 ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ประมง
ระดับ 4 ขึ้นไป เท่านั้นไม่รวมถึงพนักงานราชการอย่างเช่นปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตหากกรมประมงมีนโยบายในการ
กํากับดูแลควบคุมโรคระบาดภายในประเทศในสัตว์น้ําชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หรือสาถานการณ์การ
ระบาดของโรคสัตว์น้ําที่เปลี่ยนไป จึงมีความสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดําเนินการให้พนักงานราชการ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่โดยการอบรมหลักสูตรที่กรมประมงกําหนดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในส่วนของการควบคุมภายในประเทศ และการเฝ้าระวังป้องกันตามอํานาจหน้าที่ของสารวัตรดําเนินการได้อย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
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การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า ในส่ ว นของพนั ก งานราชการเป็ น สารวั ต รตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดดําเนินการอบรมให้ความรู้
ทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสารวัตร
ผลกระทบ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามอํานาจหน้าที่ของ
สารวัตรดําเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อเป็นการรองรับภารกิจในส่วนของ
การควบคุมภายในประเทศ
แนวทางแก้ไข
อบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสารวัตร ให้แก่พนักงานราชการ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
3.2.1.1 อํานาจหน้าทีส่ ารวัตร
มาตรา 8 ในท้องที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด 2 หรือในท้องที่ที่ยัง
มิได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามหมวด 3 ถ้ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยปัจจุบันอันไม่อาจคิดเห็นได้ว่าป่วยหรือตายโดยเหตุ
ใด หรือในหมู่บ้านเดียวกัน หรือในบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปป่วยหรือตาย มีอาการคล้ายคลึง
กันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตร หรือสัตวแพทย์ท้องที่ภายใน
เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย
ในกรณีที่สัตว์ป่วยตามวรรคก่อน ให้เจ้าของควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่
และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น ในกรณีที่สัตว์ตายตามวรรคก่อน ให้
เจ้ า ของควบคุ ม ซากสั ตว์ นั้ นให้ ค งอยู่ ณ ที่ ที่ สั ต ว์ นั้ นตาย และห้า มมิ ใ ห้ เจ้า ของหรื อบุ ค คลอื่ น ใดเคลื่ อ นย้า ย
ชําแหละ หรือกระทําอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซาก
สัตว์นั้นภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์นั้นตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า
ห้าสิบเซนติเมตร สําหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรอีกด้วย
มาตรา 9 เมื่อได้มีการแจ้งตาม มาตรา 8 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย หรือตายโดยโรค
ระบาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ จัดการดังต่อไปนี้
(1) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตและตามวิธีการที่
กําหนดให้
(2) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ทีท่ ี่กําหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้ ให้สั่งทําลาย
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร หรือ
(3) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วย หรือ สงสัยว่า
ป่วยหรือตายไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให้
มาตรา 38 ให้สารวัตรมีอํานาจจับกุมผู้กระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
ยึดสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา หรือเพื่อดําเนินการตาม มาตรา 51
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จะเห็นได้ว่าการกําหนดอํานาจหน้าที่สารวัตรมุ่งเน้นการควบคุม ป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรค
ระบาด ภายในประเทศเป็นหลัก โดยได้ให้อํานาจในการดําเนินการในพื้นที่ปกติ ตามมาตรา 8 และเขตปลอดโรค
ระบาด ตามามาตรา 13 โดยหากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย หรือตายโดยโรคระบาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของกักกันดูอาการ แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือทําลาย
แล้วแต่กรณี และในการให้อํานาจในการจับกุมแก่สารวัตรตามกฎหมายฉบับนี้สารวัตรสามารถดําเนินการในการ
จักกุมที่กระทําความผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ในทุกกรณี จาการศึกษาเป็นที่น่าสนใจในประเด็นการ
ปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ซึ่งหากพิจาณากฎหมายฉบับนี้ในส่วนของการประกาศเขตปลอดโรคระบาด และ
เขตโรคระบาด ที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมโรคสัตว์น้ําภายในประเทศ โดยได้ให้อํานาจและ
วางหลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวังป้องกัน ในการควบคุมการเคลื่อนย้าย ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินการของกรมประมง โดยเฉพาะในสัตว์น้ําที่สําคัญ เช่น กุ้ง ปลาคาร์พ เป็นต้น
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ด่านตรวจสัตว์น้ําปัจจุบันเป็นการปฏิบัติเฉพาะในส่วนของการควบคุมการนําเข้าส่งออกระหว่าง
ประเทศเท่านั้น มิได้มีการดําเนินการควบคุมภายในประเทศเท่าที่ควร ในอนาคตหากเกิดการระบาดของโรคสัตว์
น้ําชนิดใหม่ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูง หรือแม้กระทั้งโรคระบาดที่ปรากฏอยู่แล้วใน
ประเทศ ที่มีความจําเป็นต้องควบคุมให้สงบโดยเร็วไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปยังท้องที่อื่น
ผลกระทบ
ส่ ง ผลต่ อ ระบบการผลิ ต และการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ของประเทศ โดยเฉพาะที่ สํ า คั ญ คื อ
อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทยเกิดความเสียหายตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางแก้ไข
ควรพิจารณาศึกษาแนวทาง การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ตลอดจนการประกาศเขตปลอดโรคระบาด และเขตโรคระบาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการควบคุมโรค
สัตว์น้ําภายในประเทศ เพื่อที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ในการควบคุมโรคระบาดตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
3.2.3 บทบัญญัติที่ควบคุมการนําเข้า
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สัตว์" หมายความว่า
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความ
รวมถึงน้ําเชื้อสํ าหรั บผสมพั นธุ์ และเอ็ มบริโอ (ตั วอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญ เติ บโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบ
บริบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(2) สัตว์ปีก จําพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ด้วย และ
(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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กฎกระทรวงกําหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้
สัตว์น้ํา 8 ชนิด เป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ได้แก่ กุ้ง หอย ปู
ปลา เต่า ตะพาบน้ํา กบ และจระเข้ ดังนั้นปลาคาร์พ Cyprinus carpio ซึ่งเป็นสัตว์น้ําในกลุ่มปลาจึงเป็นสัตว์
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
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สาระสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนําเข้า ปลาคาร์พ ดังนี้
มาตรา 31 ห้ามมิให้บุคคลใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมาย
อธิบดีหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมาย จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้
การนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรานี้ให้นาํ เข้า
นําออก หรือนําผ่าน ท่าเข้าหรือท่าออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเป็นอย่างอื่น
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ในระยะแรก ปี พ.ศ. 2546 การพิจารณาออกใบอนุญาตของด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นการได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มีอํานาจพิจารณา และออกใบอนุญาตให้นําเข้า นําออก
หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ได้แก่ กบ กุ้ง จระเข้ ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปู และหอย ตามคําสั่ง
กรมปศุสัตว์ ที่ 873/2546 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณา และออกใบอนุญาตให้
นําเข้า นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
มีอํานาจเฉพาะภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้ใดประสงค์ที่จะนําปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทาง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะต้องได้รับอนุญาตนําเข้าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อด่านตรวจ
สัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อพิจารณาการมอบหมายของอธิบดีกรมปศุสัตว์พบว่าการมอบดังกล่าวเป็นการ
มอบโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นการมอบหมายให้เฉพาะ
พิจารณา และออกใบอนุญาต ตามมาตรา 31 (1) “ห้ามมิให้บุคคลใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” เท่านั้น มิได้มอบหมายให้
สามารถกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตได้ตามมาตรา 31 (2) “อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไข
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้” ต่อมากรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคําสั่งดังกล่าวตามคําสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ 725/2554 ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาออกใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตให้นําเข้านําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ภาคผนวก ง) ซึ่งคําสั่งฉบับนี้ได้
มอบหมายให้ ข้ า ราชการกรมประมงมี อํ า นาจพิ จ ารณา และออกใบอนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า นํ า ออกหรื อ นํ า ผ่ า น
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ในส่วนของสัตว์น้ํา 8 ชนิด โดยได้ให้อํานาจเพิ่มเติมในส่วนของการกําหนด
เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าต แต่ ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า การมอบดั ง กล่ า วเป็ น การมอบอํ า นาจในการกํ า หนดเงื่ อ นไขใน
ใบอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นการมอบอํานาจให้พิจารกําหนดเงื่อนไขในการนําเข้าส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําเป็น
การเฉพาะรายและเป็นกรณีไป มิได้มีเจตนาที่จะมอบหมายในการกําหนดเงื่อนไขในส่วนของการนําเข้า (Import
Requirement) ตามข้อ 4 ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือ
ซากสัตว์ พ.ศ. 2544 ให้กรมประมงสามารถกําหนดเงื่อนไขประกอบการนําสัตว์น้ําเข้าในราชอาณาจักรเองได้
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคเคเอชวีที่อาจมาจากการนําเข้า และให้สามารถใช้อํานาจ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค ประกอบกับปัจจุบันได้มี
การระบาดของโรคในสัตว์น้ําหลายชนิดซึ่งการแพร่ระบาดของโรคแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทําให้การป้องกัน
การควบคุมการระบาดของโรคมีกษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโรค และสถานการณ์การระบาด
3.2.4 บทบัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการอนุญาต ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า
มาตรา 32 “ผู้ใดนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติการ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ซึ่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
(ภาคผนวก จ) ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการยื่นคําขอการอนุญาต และการควบคุม
ตรวจสอบ ไว้ในหมวด 1 การนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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3.2.4.1 การยื่นคําขออนุญาต
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร ให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น เว้นแต่จะนําเข้าทางอื่นซึ่งมิใช่ท่าเข้าให้ยื่นคําขอ
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(2) การยื่นคําขอ ให้ยื่นก่อนนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่
ถ้าเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําติดตัวเข้ามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้น เข้ามาก็ได้
(3) หากผู้ขอนําเข้าประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือ ที่พักซากสัตว์ที่
มิใช่ของกรมปศุสัตว์ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์นั้นจะต้องได้รับการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
บทวิเคราะห์
การยื่นคําขอนําสัตว์หรือซากสัตว์โดยได้วางหลักเกณฑ์ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ซึ่งหัวหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําถือเป็นสัตวแพทย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวกที่ ฉ) มีอํานาจและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา นักวิชาการ
ประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้นําเข้าปลาคาร์พโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ดําเนินการยื่นคําขอ
อนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่โดยส่วนใหญ่จะยื่นคําขอก่อนที่จะมีการนําเข้า 1-2 วัน และถ้าหากยื่นหลัง
วันนําเข้าก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรอีกด้วย (สุริยา, 2551) ส่วนการนําปลาคาร์พติดตัวเข้ามา
ในราชอาณาจักรนั้นด่านตรวจสัตว์น้ําไม่สามารถพิจารณาอนุญาตได้เนื่องจากการนําเข้าปลาคาร์พโดยต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกรมประมง เรื่องการอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกัน
โรค การปฏิบัติตามข้อ 3 (3) การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกัน
โรค ได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้นําเข้าต้องมีสถานกักกันโรคสําหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนําเข้า โดยสถานกักกันต้อง
ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนําเข้า ส่งผลให้ปลาคาร์พที่ได้รับอนุญาตให้
นําเข้าจะต้องนําไปกักกันดูอาการเพื่อตรวจพิสูจน์โรคในสถานกักกันของผู้นําเข้าที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา เพื่อการนําเข้า นําออก หรือ
นําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 ระเบียบดังกล่าวได้ให้อํานาจในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานกักกันปลาคาร์พ
ประกอบด้วย นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษหรือชํานาญการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด ในท้องที่มีฐานะเป็นประธานในการตรวจประเมิน นักวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปของ
สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่เป็นคณะผู้ ตรวจประเมิน และนักวิชาการประมงหรือเจ้าพนักงานประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน และเลขานุการ โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์
ขอตรวจรับรองสถานกักกันสามารถยื่นคําขอได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด หรือสํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ หากผลการตรวจประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์
น้ํ า ให้ เ ลขานุ ก ารคณะผู้ ต รวจประเมิ น เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ให้ แ ก่ เ ลขานุ ก ารคณะทํ า งาน
ซึ่งคณะทํางานมีหน้าที่ในการพิจาณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ กรมประมง หากคณะทํางานพิจารณาให้ความเห็นชอบก็จะแจ้ง
ผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําให้แก่ผู้ยื่นคําขอ โดยหนังสือรับรองมีอายุ 1 ปี
การยื่นต่ออายุต้องยื่นก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ระเบียบดังกล่าวยังได้วางแนวทางในการปฏิบัติและให้
อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานของสถานกักกันที่ได้รับการรับรองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจะเห็น
ได้ ว่ า ในการดํ า เนิ น ประกาศการตรวจรั บ รองสถานกั ก กั น สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ การนํ า เข้ า นํ า ออก หรื อ นํ า ผ่ า น
ราชอาณาจักร ต้องเสนอกรมปศุสัตว์ในการออกระเบียบซึ่งอาจเป็นไปได้ในอนาคตกรมประมงมีความจําเป็นที่
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จะต้องมีการแก้ไขเพิ่ม เติ มปรั บปรุ งระเบียบดังกล่ าว ทั้งในส่วนขององค์ ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมิน
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติต่างๆ ในการตรวจประเมิน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ประเด็นปัญหา
อํานาจในการออกออกระเบียบว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา
เพื่อการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรเป็นอํานาจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งในบางครั้งล่าช้าในกระบวนการ
เสนอ ที่คาดว่าในอนาคตกรมประมงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบดังกล่าว
ผลกระทบ
อาจจะทําให้การปฏิบัติงานในการควบคุมการระบาดของโรคไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อระบบการเพาะเลี้ยงของประเทศได้
แนวทางแก้ไข
เสนอกรมปศุสัตว์ ให้กรมประมงสามารถดําเนินการในการประกาศการตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์น้ํา และการกําหนดเงื่อนไขในการกักกันการนําเข้าได้ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนํา
ผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
3.2.4.2 การพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 4 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้ารับคําขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐานประกอบ การนําเข้า
ตามข้อ 3 ถูกต้องแล้วให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้มาจากท้องที่ที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด แล้ว
จึ ง เสนอต่ อ อธิ บ ดี หรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายเพื่ อ พิ จ ารณาออกใบแจ้ ง อนุ มั ติ นํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ เ ข้ า ใน
ราชอาณาจักรพร้อมเงื่อนไขการนําเข้า (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด
บทวิเคราะห์
การปฏิบัติตามข้อ 4 นี้ จากข้อมูลการนําเข้าปลาคาร์พในช่วงที่ศึกษา พบว่า ปลาคาร์พที่นําเข้า
เป็นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเคยมีรายงานการระบาดของโรคเคเอชวี แต่ปัจจุบันทาง
รัฐบาลและสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พของประเทศญี่ปุ่นสามารถควบคุมป้องกันโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปใน
วงกว้างได้แล้ว กรมประมงจึงอนุญาตให้มีการนําเข้าปลาคาร์พเพื่อการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบกักกันโรค การ
กําหนดเงื่อนไขการนําเข้านั้น กรมประมงจะต้องเสนอกรมปศุสัตว์ในการดําเนินการออกประกาศดังกล่าว ตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 ข้อ 3 (3)
และข้อ 4 เท่านั้น ในบางครั้งการดําเนินการดังกล่าวค่อนข้างล้าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค และ
ลักษณะของการดําเนินการในการควบคุมโรคในสัตว์น้ําแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การกําหนด
เงื่อนไข วิธีการปฏิบัติค่อนข้างต่างกัน มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
การนําเข้าตามสถานการณ์ ดังนั้น จึงเห็นสมควรพิจารณาเสนอกรมปศุสัตว์ในการมอบอํานาจ ให้กรมประมง
สามารถดําเนินการกําหนดเงื่อนไขการนําเข้าในส่วนของสัตว์น้ําได้
ประเด็นปัญหา
การกําหนดเงื่อนไขการนําเข้านั้น กรมประมงจะต้องเสนอกรมปศุสัตว์ในการดําเนินการออก
ประกาศดังกล่าว ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค และลักษณะของการดําเนินการในการควบคุม
โรคในสัตว์น้ําแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การกําหนดเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติค่อนข้างต่างกัน มีความ
จําเป็นจะต้องดําเนินการในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการนําเข้าตามสถานการณ์
ผลกระทบ
อาจจะทําให้การปฏิบัติงานในการควบคุมการระบาดของโรคไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อระบบการเพาะเลี้ยงของประเทศได้
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แนวทางแก้ไข
เสนอกรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้กรมประมง สามารถกําหนดเงื่อนไขการนําเข้าในส่วนของสัตว์น้ํา
3.2.4.3 วิธีการปฏิบัติในการนําเข้า
ข้อ 5 ให้ผู้นําเข้าที่ได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร แจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ
(1) วัน เวลา ทีน่ ําเข้า และ
(2) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุก สัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ข้อ 6 ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการ ขนส่งทางอากาศ
ยานหรือทางเรือ เจ้าของอากาศยานหรือเจ้าของเรือจะต้องแจ้งรายการสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ที่บรรทุก
มากับอากาศยานหรือเรือนั้น ให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึง
ท่าเข้า
ข้อ 7 ในกรณีที่นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใดๆ จะนําสัตว์หรือ
ซากสัตว์นั้นลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้นได้ตรวจและอนุญาตแล้ว
ข้อ 8 ให้ ผู้นํ าสัตว์ หรือซากสั ตว์เข้าในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือ
หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีอํานาจหน้าที่ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
มายื่นต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ข้อ 9 เมื่อนําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะแล้ว ให้ผู้นําเข้านําสัตว์หรือ ซากสัตว์นั้นไปยัง
สถานกั ก กั น สั ต ว์ ห รื อ ที่ พั ก ซากสั ต ว์ ข องท่ า เข้ า หรื อ สถานกั ก กั น สั ต ว์ ห รื อ ที่ พั ก ซากสั ต ว์ เ พื่ อ การนํ า เข้ า ที่
กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ากําหนดเพื่อให้สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าตรวจโรค และทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
บทวิเคราะห์
ผู้นําเข้าปลาคาร์พ ดําเนินการแจ้งยืนยันรายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าใน
ที่นี้คือหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําประจําท่าเข้าภายในเขตศุลกากรนั้นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ในทาง
ปฏิบัติ พบว่า การดําเนินการตามข้อ 6 ในส่วนของการนําเข้าปลาคาร์พทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้บังคับใช้ในการดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติข้อนี้เนื่องจากสัตวแพทย์ของด่านตรวจสัตว์น้ําจะได้
เตรียมการในการดําเนินการตรวจสอบและกักกัน แต่ในสัตว์น้ําชนิดอื่น โดยส่วนใหญ่ผู้นําเข้ามิได้ดําเนินการ
ตามที่ได้กําหนด เพื่อเป็นการลดขั้นตอนความซ้ําซ้อนของกระบวนงานการนําเข้า เจ้าหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําได้ใช้
อํานาจตามข้อ 12 พิจารณาผ่อนผันการแจ้งดังกล่าว สําหรับการปฏิบัติในข้อ 7 กรณีการนําเข้าปลาคาร์พหรือสัตว์น้ํา
โดยส่วนใหญ่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่สามารถปฏิบัติได้ ถ้าพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดข้อนี้
อาจจะเป็นข้อกําหนดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีการนําเข้าทางรถ หรือทางเรือ ซึ่งไม่เหมาะสมกับทาง
ท่าอากาศยาน
ประเด็นปัญหา
การกําหนดเงื่อนไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าก่อนที่
จะมีการนําเข้านั้นในสัตว์น้ําโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนําเข้า และสัตวแพทย์ด่านตรวจสัตว์น้ํามิได้เข้มงวดใน
การดําเนินการดังกล่าว และการกําหนดหลักเกณฑ์การนําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์
ประจําท่าเข้านั้นได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว
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ผลกระทบ
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําได้ใช้อํานาจตามข้อ 12 พิจารณาผ่อนผันการ
แจ้งรายละเอียดการก่อนการนําเข้าในสัตว์น้ําบางชนิด และผ่อนผันการการตรวจสอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์ลง
จากยานพาหนะ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนความซ้ําซ้อนของกระบวนงานการนําเข้า
3.2.4.5 การพิจารณาอนุญาตและการกักกัน
ข้อ 10 ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์
ที่นําเข้ารายใดมีเชื้อโรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือ
หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ กํากับมาพร้อมกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้า หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ แ ต่ ก ารรั บ รองนั้ น ไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ ไม่ ต รงตามเงื่ อ นไขการนํ า เข้ า
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ให้สัตวแพทย์ ประจําท่าเข้ากักสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่
เกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่เกินสิบวัน
ข้อ 11 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าได้ตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ รับรองสุข
ศาสตร์ซากสัตว์ ถูกต้องตาม ข้อ 8 และได้ดําเนินการตาม ข้อ 9 หรือ ข้อ ๑๐ แล้ว ให้เสนอ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่สัตว์
หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 12 สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในหมวดนี้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้าตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็ได้
ข้อ 13 สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการกักตรวจตามข้อ 10 ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแล
รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแล้ว
หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่
ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณาสั่งระงับการนําเข้านั้น
บทวิเคราะห์
ในทางปฏิบัติการนําเข้าปลาคาร์พ ตามข้อ 9 นั้นปลาคาร์พจะต้องนําไปกักกันดูอาการและ
ตรวจพิสูจน์โรคยังสถานกักกันที่กรมประมงกําหนด โดยระยะเวลาการกักกัน ตาม ข้อ 10 สามารถกักกันปลา
คาร์พเพื่อตรวจพิสูจน์โรคได้เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวัน จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ วิธีการ
ปฏิบัติในการควบคุมการนําเข้าต้องผ่านการตรวจสอบทั้งในส่วนของเอกสารประกอบการนําเข้าและตรวจสอบ
สัตว์ที่นําเข้าก่อนที่จะอนุญาตให้นําเข้า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําตาม ข้อ 11 และข้อ 12 เป็น
การอนุญาตโดยมีเงื่อนไขให้นําเข้าปลาคาร์พภายใต้ระบบการกักกันโรค โดยต้องนําไปกักกันตรวจพิสูจน์โรคที่
สถานกักกันที่กรมประมงให้การรับรอง ซึ่งระหว่างการกักกันดังกล่าวตามข้อ 13 เจ้าของจะเป็นผู้ควบคุมดูแล
รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากผลการตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ปลาคาร์พดังกล่าว
ไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี เมื่อได้รับแจ้งผลจากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําแล้วด่านตรวจสัตว์น้ําจะดําเนินการออก
ใบอนุญาตและแจ้งผลการถอนกักกันให้ผู้ประกอบการทราบ
ประเด็นปัญหา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของด่านตรวจสัตว์น้ําในการดําเนินการกักกันปลาคาร์พ
พบว่า ในบางครั้งการนําเข้าปลาคาร์พมีสถานกักกันที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล
จากเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ําค่อนข้างมาก เช่น ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สะดวกในการการควบคุมติดตามตรวจสอบการกักกัน
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ผลกระทบ
ส่งผลถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรณภูมิ ตลอดจน
ระบบการกักกัน การควบคุมติดตามตรวจสอบการกักกัน ขาดประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคได้
แนวทางแก้ไข
เสนอให้กรมประมงพิจาณามอบหมายให้ด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือ สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้ง
เป็นผู้ควบคุมตรวจสอบและติดตามแทนด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.2.4.6 การทําลายสัตว์หรือซากสัตว์
ข้อ 11 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าได้ตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ รับรองสุข
ศาสตร์ซากสัตว์ ถูกต้องตาม ข้อ 8 และได้ดําเนินการตาม ข้อ 9 หรือ ข้อ ๑๐ แล้ว ให้เสนอ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่สัตว์
หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
บทวิเคราะห์
กรณีที่สัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น ดังนั้นปลาคาร์พที่นําเข้าสู่กระบวนการกักกันหากผลการตรวจพิสูจน์โรคพบเชื้อไวรัสเคเอชวี ก็จะ
ถูกทําลาย ในการทําลายดังกล่าวกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติ ไว้ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยึด การทําลาย หรือการส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือ
ซากสัตว์โดยไม่มีค่าชดใช้ พ.ศ. 2531 (ภาคผนวก ช)
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์ตรวจสัตว์น้ํา ดังนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยถูกต้องตามบท
แห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เมื่อสัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหนะโรคระบาด
ในขณะนั้น หรือภายหลังการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาการสั่งกักตรวจโรค
ของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจําด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ให้จัดการทําลายเสียให้สิ้น
ข้อ 5 การทําลายสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีทําลาย ดังนี้ คือ
(1) ทําลายด้วยยาพิษชนิดที่ทําให้สัตว์ถึงแก่ความตายทันที
(2) ทําลายด้วยปืนชนิดใช้ฆ่าสัตว์โดยเฉพาะ
(3) ทําลายด้วยปืนตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
และสิ่งเทียบอาวุธปืน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว
หรือ
(4) โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรกําหนดซากสัตว์ที่ได้จากการทําลายตามรรค
ก่อนให้จัดการตามข้อ 6 ของระเบียบนี้
ข้อ 6 การทําลายซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีทําลายดังนี้ คือ
(1) ให้ฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หรือซากสัตว์ที่มีจํานวนมากให้พูนดินกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรอีกด้วย
(2) เผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น หรือ
(3) โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรกําหนด
ข้อ 7 การยึด การทําลาย หรือการส่งกลับสัตว์ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ถือว่าไม่มี
ค่าชดใช้
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ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการยึด การกักตรวจโรค การเลี้ยงดูการเก็บรักษา การทําลาย
สัตว์ หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์เป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
บทวิเคราะห์
หลังจากที่ทราบผลการตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด
แล้ว ด่านตรวจสัตว์น้ําก็จะเข้าไปยังสถานกักกัน เพื่อแจ้งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าทราบ และดําเนินการ
ในการใช้อํานาจสั่งการห้ามเคลื่อนย้ายปลาคาร์พชุดนั้น พร้อมสังเกตอาการพฤติของสัตว์น้ํา ดําเนินการเสนอ
กรมปศุสัตว์เพื่อสั่งทําลาย ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยึด การทําลาย หรือการส่งกลับซึ่ง
สัตว์ หรือซากสัตว์โดยไม่มีค่าชดใช้ พ.ศ. 2531 ดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการทําลายสัตว์หรือซาก
สัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาดภายหลังการนําเข้า โดยการทําลายจะต้องไม่เกินกําหนด
ระยะเวลาการสั่งกักตรวจโรค ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ใช้
อํานาจในการกักกัน 60 วัน ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติดังกล่าวยังคงไม่พบประเด็นปัญหา และได้กําหนดหลักเกณฑ์
แนวทางในการปฏิบัติในการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ ไว้ค่อนข้างชัดเจนตามหลักวิชาการระบาดวิทยา โดยใน
ส่วนของปลาคาร์พการทําลายที่ผ่านมาตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ พบว่า ให้ทําลายปลาคาร์พมีชีวิตโดยการ
ใช้คลอรีนความเข้มข้นสูงในการทําให้ตายก่อน แล้วนําซากไปฝังหรือเผา โดยการฝังซากของปลาคาร์พจะฝังใน
พื้นที่ของฟาร์ม สําหรับการเผาจะนําไปเผาในสถานที่ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดของกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ใ นการทําลายดังกล่าวในการดําเนินการผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและไม่
สามารถเรียกค่าชดเชยได้ ประเด็นการทําลายโดยไม่มีค่าชดเชยดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้า
เนื่องจากการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว กําหนดให้ต้องชําระภาษีอากรในการนําเข้า ตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งการนําเข้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 ที่กรณีดังกล่าวการอนุญาตยังไม่สมบูรณ์
ประเด็นปัญหา
ผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าปลาคาร์พต้องปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนําเข้าให้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์ และจะต้องชําระภาษีอากรในการนําเข้า ตามระเบียบวิธีปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
ผลกระทบ
การนําเข้าปลาคาร์พที่ตรวจพบโรคระบาด ผู้นําเข้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการชําระ
ภาษีอากรขาเข้า และค่าใช้จ่ายในการทําลายปลาคาร์พที่มูลค่าค่อนข้างสูง
แนวทางแก้ไข
เสนอให้มีการขอคืนภาษีอากรได้ เพื่อลดความเสียหายของผู้นําเข้า เช่นเดียวกับกรณีส่งกลับ
ออกไป โดยผลักดันในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้นําเข้าสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทําลายสัตว์หรือซาก
สัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ซ)
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์ตรวจสัตว์น้ํา ดังนี้
ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 5 และข้อ 8 ของระเบียบนี้ เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการ
สัตว์แพทยศาสตร์แล้ว ปรากฏผลเป็นที่แน่ชัดว่าสัตว์ใดเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหนะของโรคระบาดแล้วแต่
กรณี ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 8 หรือรักษาราชการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบ
สัตว์นั้นมีคําสั่งเป็นหนังสือให้ทําลายสัตว์ และให้ดําเนินการทําลายสัตว์ ณ จุดที่พบโรคระบาดสัตว์ หรือสถานที่
อื่นใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร
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ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ในตําแหน่งต่อไปนี้ มีอํานาจสั่งทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็น
พาหนะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของรายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินจํานวนดังต่อไปนี้
การสั่ งทํ าลายสั ตว์ชนิ ดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และหรือจํานวนที่เกิ นกว่ า
อํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์
ข้อ 11 ซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด ให้สัตว์แพทย์ตามข้อ 8 หรือผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้รักษาการในตําแหน่ง ที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบซากสัตว์นั้น มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ทําลายซากสัตว์นั้น
บทวิเคราะห์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547 กําหนดให้การสั่งทําลายสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์ ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนั้นหากพบโรคในปลาคาร์พที่นําเข้าด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิต้องเสนอกรมประมงเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ในการสั่งทําลาย ในการปฏิบัติกรณีดังกล่าว พบว่า ปัญหา
ความล่าช้าในกระบวนการสั่งทําลายที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรค การ
แพร่กระจายของโรค ดังนั้น กรมประมงควรพิจารณาเสนอให้กรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้แก่กรมประมงในการ
ทําลายสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาดตามกฎหมายฉบับนี้
ประเด็นปัญหา
ความล่าช้าในกระบวนการสั่งทําลายสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาด ที่มีหลายขั้นตอน เนื่องจากเป็น
อํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์
ผลกระทบ
การดําเนินการของกรมประมงในการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ําทั้งในส่วนของการควบคุม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศของสัตว์น้ําชนิดนี้และสัตว์น้ําชนิดอื่นๆ ในอนาคตกรณีที่มีการระบาดของ
โรคในสัตว์น้ํา การดําเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค
แนวทางแก้ไข
เสนอกรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้กรมประมง มีอํานาจในการสั่งทําลายสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาดตาม
กฎหมายฉบับนี้
โดยสรุป การวิเคราะห์ ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในการในการนําเข้าปลาคาร์พทาง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วง ปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า มีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมตามภารกิจหน้าที่อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 โดยพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
มี วัตถุประสงค์ ในการประกาศใช้ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ท รัพยากรสัตว์น้ํ าของประเทศให้ อยู่ ในระบบนิเ วศน์
ที่เหมาะสม ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้ประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กรมประมง
ก็ได้ ใ ช้อํานาจบริ หารราชการแผ่นดิ น ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการอนุญ าต และควบคุม
ตรวจสอบการนําเข้าปลาคาร์พ โดยการอนุญาตให้นําเข้าปลาคาร์พเป็นการอนุญาตให้นําเข้าภายใต้ระบบการ
กักกันโรค สําหรับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นกฎหมายที่สําคัญในการนํามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ํา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์น้ําที่อาจจะมาจากการนําเข้า โดย
กฎกระทรวงว่าด้ วยการนําเข้า นํ าออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 ได้ วาง
หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการนําเข้า ไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติยังคงไม่สอดคล้องกับการนําเข้าสัตว์น้ําอยู่บ้าง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการนําเข้าส่งออกตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมุ่งหวังการควบคุมโรคระบาดในสัตว์บก
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และสัตว์ปีกเป็นหลัก การปรับใช้กับสัตว์น้ําจึงไม่เหมาะสม และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพยาก จึงสมควรเสนอ
ยกร่างกฎกระทรวงขั้นตอนปฏิบัติในส่วนของสัตว์น้ํา เพื่อความเหมาะสม และสะดวกในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ําตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายฉบับนี้ปัจจุบันเป็นการปฏิบัติ
เฉพาะในส่ ว นของการควบคุ ม การนํ า เข้ า ส่ ง ออกระหว่ า งประเทศเท่ า นั้ น มิ ไ ด้ มี ก ารดํ า เนิ น การควบคุ ม
ภายในประเทศเท่าที่ควร เช่น การควบคุมการเคลื่อนย้าย ตลอดจนการประกาศเขตปลอดโรคระบาด และเขต
โรคระบาด เพื่อ ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อในการดํ าเนินการควบคุม โรคสั ตว์ น้ํ าภายในประเทศ หรือการเคลื่อนย้า ย
ภายในประเทศซึ่งสัตว์ที่มาจากการนําเข้า และจากการศึกษา พบว่า การวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติ
ในการควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการในการอายัดกักกันปลาคาร์พนําเข้าที่กรมประมงกําหนด
มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติในการนําเข้าปลาคาร์พมาในราชอาณาจักร สามารถสรุปได้ดังนี้ (ภาพที่ 6)
1. การตรวจรับรองสถานกักกัน
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอตรวจรับรองสถานกักกันสามารถยื่นคําขอได้ที่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด หรือสํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ หากคําขอและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน คณะผู้ตรวจประเมินก็จะเข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ํา หากผลการตรวจประเมิน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ํา ผู้ตรวจประเมินก็จะส่งคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอให้
คณะทํางานพิจารณาให้การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมิน เมื่อ
คณะทํางานได้พิจารณาแล้ว จึงจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา แล้วแจ้ง
ผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ํา ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ แล้วจึงจัดทําหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําเสนอ
อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
2. การขออนุญาต
ก่อนการนําเข้าผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าต้องดําเนินการในการติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตในการ
นําเข้า โดยการอนุญาตนั้นจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้การรับรองสถานกักกันแล้วเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับ
อนุญาตหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2499 ได้ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สํานัก
บริหารจัดการด้านการประมงเท่านั้น และต้องมีสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต หลังจากได้หนังสืออนุญาตแล้วจึงนําหนังสืออนุญาตฉบับดังกล่าวพร้อมสําเนา
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํามาประกอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์กับด่านตรวจสัตว์นํ้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะพิจารณาออก
ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.6) ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวถือได้ว่าการอนุญาต
ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบกักกันตรวจพิสูจน์โรคในวันที่ได้มีการนําเข้า
เสียก่อนจึงจะพิจารณาอนุญาต
3. การอนุญาต ตรวจสอบ และการกักกัน
ในวันนําเข้าหลังจากดําเนินพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าต้อง
ดําเนินการในการติดต่อด่านตรวจสัตว์ น้ํา แสดงหนังสืออนุญาตตามพระราชบั ญญัติการประมง พ.ศ. 2499
ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.6) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา ฉบับจริง และ
เอกสารประกอบการนําเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนําสัตว์น้ํามาให้สัตวแพทย์ตรวจสอบดูอาการพฤติกรรมของ
สัตว์น้ํา และนับจํานวน ตรวจสอบสอดคล้องกันของสัตว์น้ําที่นําเข้ากับหนังสืออนุญาต หลังจากนั้นจึงลงนามผู้
ตรวจสอบ ประทับ ตรา และบันทึก ภาพ แล้วจึง จัดทําบัน ทึ กคําสั่งกั กกั น ควบคุม สั ตว์น้ํ าไปยังสถานกักกั น
หลังจากนั้นประมาณ 21 วัน ตามที่ได้รับแจ้งจากด่านตรวจสัตว์น้ําสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืดก็จะ
ทําการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา ณ สถานกักกัน หลังจากวันที่นําเข้า เพื่อนําไปตรวจพิสูจน์โรคทางห้องปฏิบัติการ
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หากผลการตรวจไม่พบโรค ด่านตรวจสัตว์น้ําก็จะดําเนินการแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ และดําเนินการใน
การถอนกักกันพร้อมออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) จึงถือได้ว่าการนําเข้าเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ หากผลการตรวจพบโรคด่านตรวจสัตว์น้ําก็จะดําเนินการในการควบคุมเฝ้าระวังสังเกตอาการพร้อม
เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อสั่งทําลาย ตามระเบียบว่าด้วยการทําลายที่ได้กล่าวมาตอนต้น
การวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติการในนําเข้าสัตว์น้ําภายใต้ระบบ
กั กกั น โรคเพื่ อนํ า มาใช้เป็ น แนวทางในการแก้ไ ขปัญ หา และเสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งการปฏิ บัติงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสามารถจําแนกแยกแยะ ปัญหาของระบบการอนุญาต ควบคุมตรวจสอบ และการ
กักกันปลาคาร์พ พบว่า มีปัญหาสําคัญอยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติของผู้ประกอบการหรือผู้
นําเข้า ปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา และปัญหากระบวนการทางด้านกฎหมาย และผู้ศึกษา
ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (ตารางที่ 7)
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ขั้นตอนการนําปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556
ผู้นําเข้า/ผู้แทน

- หนังสืออนุญาต พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2499
- สําเนาใบรับรองสถานกักกัน
- หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของปลาคาร์พ
- สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา

ด่านตรวจสัตว์น้ํา
ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักร(ร.6)
ก่อนการนําเข้า

ดําเนินพิธีการศุลกากร
- ผู้นําเข้านําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา ฉบับจริง
แจ้ง

สถาบันวิจัยสัตว์น้ํา
สวยงามและพรรณไม้น้ํา
(สสม.)

แจ้ง
ด่านตรวจสัตว์น้ํา

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด (สสจ.)

- ตรวจสอบเอกสารนําเข้า
- ตรวจสอบชนิดและจํานวนปลาคาร์พโดยไม่เปิดถุงแล้วปิด
กล่อง/ประทับตรา/บันทึกภาพ/ลงนามผู้ตรวจสอบ
ช่วงการนําเข้า
เฝ้าระวัง 15 วัน
สถานกักกันสัตว์น้ําของผู้นําเข้า

- สุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โรค
- บันทึกภาพ

สสม.- แจ้งผลการเฝ้าระวัง
สสจ.- แจ้งผลการตรวจสอบโรคพร้อม
ภาพถ่ายของปลาคาร์พทั้งหมด
พบ
ดําเนินการตาม
ระเบียบ

ด่านตรวจสัตว์น้ํา

ไม่พบ

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการนําปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556

1. สั่งถอนการกักกัน
2. ออกใบอนุญาตนําสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร(ร.7)

ตารางที่ 7 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติการในนําเข้าสัตว์น้ําภายใต้ระบบกักกันโรค
ประเด็นปัญหา

ผลกระทบ

แนวทางแก้ไข

ปัญหาการปฏิบัติของผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้า
- การที่ต้องติดต่อขอรับอนุญาตในหลายหน่วยงาน
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- เกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการของส่วนราชการ - เร่งรัด สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม
ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเพิ่มมากขึ้น
ประมงที่มีอํานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองต่างๆ เข้าใช้งานระบบ FSW
- การนําเข้าปลาคาร์พต้องปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรใน - การนําเข้าปลาคาร์พที่ตรวจพบโรคระบาด ผู้นําเข้า - เสนอให้มีการขอคืนภาษีอากรได้ เพื่อลดความ
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการชําระภาษีอากร เสียหายของผู้นําเข้าเช่นเดียวกับกรณีส่งกลับออกไป
การนําเข้าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และจะต้องชําระภาษี
อากรในการนําเข้า
ขาเข้า และค่าใช้จ่ายในการทําลายปลาคาร์พที่มูลค่า โดยผลักดันในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หารือกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่
ค่อนข้างสูง
ประชาชนผู้นําเข้าสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาด
ปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา
- ไม่ได้มีการดําเนินการควบคุมภายในประเทศเท่าที่ควร - มีความเสี่ยงสูง ในการดําเนินการควบคุม
- ศึกษาแนวทาง การเตรียมความพร้อมในการ
ภายในประเทศ หากเกิดการระบาดของโรคสัตว์น้ํา
ดําเนินการควบคุมการเคลื่อนย้าย ตลอดจนการ
ประกาศเขตปลอดโรคระบาด และเขตโรคระบาด เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการควบคุมโรคสัตว์น้ํา
ภายในประเทศ
- การนําเข้ามีสถานกักกันที่ได้รับการรับรองจากกรม
- ระบบการกักกัน การควบคุมติดตามตรวจสอบการ - เสนอให้กรมประมงพิจาณามอบหมายให้ดา่ นตรวจ
ประมงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่รับผิดชอบ กักกัน ขาดประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิดการแพร่ สัตว์น้ํา หรือ สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้งของ
ของด่านตรวจสัตว์น้ํา
ระบาดของโรคได้
สถานกักกันสัตว์น้ํา เป็นผู้ควบคุมตรวจสอบและ
ติดตามแทน

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ประเด็นปัญหา
- การแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําในส่วนของ
พนักงานราชการเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2499 มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัด
ดําเนินการอบรมให้ความรูท้ กั ษะในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของสารวัตร
ปัญหากระบวนการทางด้านกฎหมาย
- ข้อจํากัดในส่วนของอัตรากําลังสัตวแพทย์

ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข
ส่งผลให้การปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันการ อบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
แพร่ระบาดของโรค ตามอํานาจหน้าที่ของสารวัตร ของสารวัตร ให้แก่พนักงานราชการตามพระราชบัญญัติ
ดําเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ ดังกล่าว
สถานการณ์ และเพื่อเป็นการรองรับภารกิจใน
ส่วนของการควบคุมภายในประเทศ
- เสนอกรมปศุสัตว์ แต่งตั้งสัตวแพทย์เพิ่มเติมในส่วนของ
เจ้าพนักงานประมงระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเสนอกรม
ประมงจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภาระ
งานและอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบตามกฎหมาย

- อํานาจในการกําหนดเงื่อนไขการนําเข้า

- มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการในการกําหนด
และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการนําเข้าตาม
สถานการณ์ หากเกิดการระบาดของโรคที่ไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เสนอกรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้กรมประมง สามารถ
กําหนดเงื่อนไขการนําเข้าในส่วนของสัตว์น้ํา

- กระบวนการในสั่งทําลายสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาด ที่มีหลาย
ขั้นตอน
- หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ
การนําเข้าสัตว์น้ําตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2499 ยังคงไม่สอดคล้องกับการนําเข้าสัตว์น้ํา

- การดําเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาด
อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค
- ประสิทธิภาพของการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ํา
ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในสัตว์
น้ํา

- เสนอกรมปศุสัตว์มอบอํานาจให้กรมประมง มีอํานาจใน
การสั่งทําลายสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาดตามกฎหมายฉบับนี้
- เสนอกรมปศุสัตว์ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอนปฏิบัติในส่วนของสัตว์น้ํา เพื่อความเหมาะสม และ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
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- ใช้เจ้าหน้าที่ในตําแหน่งอื่นที่มิได้มีอํานาจตาม
กฎหมายมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งถือได้ว่า
ค่อนข้างมีความเสี่ยงหากเกิดประเด็นปัญหา
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการนําเข้าปลาคาร์พผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระหว่างปี
พ.ศ.2550–2554 พบว่า จํานวนผู้นําเข้า และสถานกักกันปลาคาร์พที่กรมประมงให้การรับรอง มีผู้นําเข้าปลา
คาร์พในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้นําเข้า 8 ราย ปี พ.ศ. 2551
10 ราย ปี พ.ศ. 2552 มี 9 ราย ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 16 ราย และในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 15 ราย สําหนับ
จํานวนสถานกักกันปลาคาร์พที่กรมประมงให้การรับรองในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
โดยในปี พ.ศ. 2550 กรมประมงให้การรับรองจํานวน 9 ราย ปี พ.ศ. 2551 จํานวน 11 ราย ปี พ.ศ. 2552
จํานวน 10 ราย ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 16 ราย และปี พ.ศ. 2554 จํานวน 16 ราย
1. ปริมาณ มูลค่า และขนาดปลาคาร์พนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์นา้ํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี
พ.ศ. 2550–2554
1.1 ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ปริมาณปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 277,914 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 43.77 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2550 มีการนําเข้าปลาคาร์พ
จํานวน 25,173 ตัว มูลค่า 7.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 17.84
ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2551 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 39,995 ตัว มูลค่า 8.89 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.39 ของปริ ม าณการนํ า เข้ า และร้ อ ยละ 20.32 ของมู ล ค่ า การนํ า เข้ า ในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2552 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 40,499 ตัว มูลค่า 8.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของปริมาณ
การนําเข้า และร้อยละ 20.47 ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2553 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน
40,414 ตัว มูลค่า 8.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.54 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 18.65 ของมูลค่า
การนําเข้าในภาพรวม และในปี พ.ศ. 2554 มีการนําเข้าปลาคาร์พ จํานวน 131,833 ตัว มูลค่า 9.94
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.44 ของปริมาณการนําเข้า และร้อยละ 22.72 ของมูลค่าการนําเข้าในภาพรวม
1.2 ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า เมื่อพิจารณาเชิงปริมาณของการนําเข้า ในเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีการ
นําเข้าสูงสุด เท่ากับ 53,904 ตัว คิดเป็นมูลค่า 0.46 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนมกราคม เท่ากับ 40,770 ตัว
คิดเป็นมูลค่า 6.62 ล้านบาท เดือนธันวาคม เท่ากับ 35,931 ตัว คิดเป็นมูลค่า 12.28 ล้านบาท และเดือน
เมษายน เท่ากับ 33,783 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5.29 ล้านบาทตามลําดับ
1.3 จํานวนครั้งการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายเดือน ในช่วงปี
พ.ศ. 2550–2554 พบว่า มีการนําเข้าทั้งสิ้น 193 ครั้ง และมีแนวโน้มในการนําเข้าเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณที่นําเข้า โดยในปี พ.ศ. 2550 มีการนําเข้ารวม 28 ครั้ง ปี พ.ศ. 2551 นําเข้า 32 ครั้ง ปี พ.ศ.
2552 มีการนํ าเข้า 34 ครั้ ง ปี พ.ศ. 2553 มีการนําเข้ า 43 ครั้ง และปี พ.ศ. 2554 มีการนําเข้ า 56 ครั้ง
ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามความถี่ในการนําเข้าเป็นรายเดือน พบว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีความถี่ในการ
นําเข้าสูงสุด จํานวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของการนําเข้าทั้งสิ้น รองลงมาได้แก่ เดือนเมษายน จํานวน
27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.99 เดือนมกราคม และมีนาคม 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.88 และเดือนมิถุนายน
จํานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.29 ตามลําดับ
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1.4 จํานวนครั้งการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามขนาดของปลาคาร์พ
ที่นําเข้า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ขนาด 16–25 เซนติเมตร มีความถี่ในการนําเข้าสูงสุด โดยมีการ
นําเข้าเป็นจํานวน 95 ครั้ง 94,712 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.57 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 34.08 ของปริมาณที่
นําเข้าในภาพรวมของการนําเข้าในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 รองลงมาได้แก่ ขนาด 36–45 เซนติเมตร จํานวน
72 ครั้ ง 15,854 ตั วคิด เป็ นร้ อ ยละ 17.10 ของจํ านวนครั้ ง และร้ อ ยละ 5.70 ของปริมาณ ขนาด 46–55
เซนติเมตร จํานวน 58 ครั้ง 11,303 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 4.07 ของปริมาณ
ขนาด 11–15 เซนติเมตร จํานวน 58 ครั้ง 67,129 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 24.15
ของปริมาณ และขนาด 56–65 เซนติเมตร จํานวน 39 ครั้ง 2,353 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจํานวนครั้ง และ
ร้อยละ 0.85 ของปริมาณ ตามลําดับ
2. ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) ในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่าน
ตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.1 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกเป็นรายปีและแหล่งที่มา ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า ภาพรวมของการนําเข้ามีการตรวจพบดีเอ็น
เอของเชื้อไวรัส จํานวน 5 ครั้ง ปริมาณ 7,674 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจํานวนครั้ง และร้อยละ 2.76 ของ
จํานวนปลาคาร์พที่นําเข้า จําแนกเป็นปลาคาร์พที่มีแหล่งกําเนิดหรือแหล่งที่มาจากจังหวัดไอชิ (Aichi) มีการ
นําเข้า 14 ครั้ง จํานวน 7,043 ตัว ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีทั้ง 2 ครั้ง
จํานวน 785 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 11.15 ของปริมาณ จังหวัดฮิโระชิมะ (Hiroshima)
มีการนําเข้า 96 ครั้ง จํานวน 138,094 ตัว ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีทั้ง 1
ครั้ง จํานวน 168 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจํานวนครั้ง ร้อยละ 0.12 ของปริมาณ และจังหวัดนีงิตะ
(Niigata) มีการนําเข้า 55 ครั้ง จํานวน 82,276 ตัว ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอช
วีทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 6,721 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจํานวนครั้งร้อยละ 8.17 ของปริมาณ
2.2 ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกตามการตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีกับขนาดของปลาคาร์พที่นําเข้า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
พบว่า ขนาด 26–35 เซนติเมตร เป็นขนาดที่มีการตรวจพบเชื้อในอัตราส่วนสูงสุด โดยมีการนําเข้า 65 ครั้ง
จํานวน 27,042 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 4 ครั้ง 3,291 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของ
จํานวนครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 12.17 ของปริมาณ รองลงมา ได้แก่ ขนาด 36–45 เซนติเมตร มีการนําเข้า
72 ครั้ง จํานวน 15,854 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 4 ครั้ง 945 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.56
ของจํานวนครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 5.96 ของปริมาณ และขนาด 16–25 เซนติเมตร มีการนําเข้า 95 ครั้ง
จํานวน 94,712 ตัว ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี จํานวน 5 ครั้ง 3,369 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของ
จํานวนครั้งในการนําเข้า ร้อยละ 3.56 ของปริมาณ ตามลําดับ
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3. วิเคราะห์ ขั้นตอนทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในการในการนําเข้าปลาคาร์พ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนทางกฎหมายและระเบี ยบปฏิ บั ติใ นการนํ า เข้ า
ปลาคาร์พ ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง ปี พ.ศ. 2550–2554 กฎหมายที่ใช้ในการ
ควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พนั้นมีกฎหมาย 2 ฉบับที่ใช้ในการควบคุมการนําเข้า ได้แก่ พระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
3.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มีวัตถุประสงค์ในการประกาศใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ําของประเทศให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา
ให้ประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การควบคุมการนําเข้าปลาคาร์พ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
สําคัญคือ มาตรา 54 กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่กรมประมงก็ได้ใช้อํานาจบริหารราชการแผ่นดิน ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการ
อนุญาต และควบคุมตรวจสอบการนําเข้าปลาคาร์พ โดยการอนุญาตให้นําเข้าปลาคาร์พเป็นการอนุญาตให้
นําเข้าภายใต้ระบบการกักกันโรค
3.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นกฎหมายที่สําคัญในการนํามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุ ม การนํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคสั ต ว์ น้ํ า ที่ อ าจจะมาจากการนํ า เข้ า
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 ได้วาง
หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการนําเข้า ไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่อย่างไร
ก็ตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติยังคงไม่สอดคล้องกับการนําเข้าสัตว์น้ําอยู่บ้าง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการนําเข้าส่งออกตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมุ่งหวังการควบคุมโรคระบาดในสัตว์บก
และสั ตว์ ปีกเป็ นหลัก และจากการศึก ษา พบว่ า การวางหลั ก เกณฑ์หรื อ แนวทางการปฏิ บัติ ใ นการควบคุ ม
ตรวจสอบ ตลอดจนการอายั ด กั ก กั น ในการนํ า เข้ า ปลาคาร์ พ ที่ ก รมประมงกํ า หนด มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
จากการศึกษา พบว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาซึ่งมีรายงานการตรวจพบเคเอชวีในปลาคาร์พของ
ประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี และจากการรายงานของ OIE ได้รายงานการตรวจพบเชื้อไวรัส KHV
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 พบว่า มีการายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสเคเอชวีอย่างต่อเนื่อง ครั้ง
สุดท้ายที่ตรวจพบในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 และหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่าไม่มีรายงานการ
ตรวจพบเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทยอีกเลย (OIE, 2013) ในขณะที่ผลการศึกษาในส่วนของการตรวจพิสูจน์
โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550–2554
พบว่า ผลการตรวจพิสูจน์โรคยังคงตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวีจากปลาคาร์พที่นําเข้า ซึ่งอาจแสดง
ให้เห็นว่าการที่กรมประมงได้มีการพัฒนาระบบการกักกันโรคในสัตว์น้ําชนิดนี้ โดยใช้พระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นเครื่องมือดําเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยควบคุมการนําเข้าปลาตระกูลคาร์พ
จากต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคเคเอชวีที่อาจจะมาจากการนําเข้า โดยการนําเข้า
ต้องผ่านกระบวนการกักกันโรค ภายในสถานกักกันที่กรมประมงรับรอง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าระบบการกักกัน
โรคเคเอชวีในปลาคาร์พที่นําเข้าของประเทศไทยสามารถเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงการระบาดของโรคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ํา
ชนิดนี้อยู่ และพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมกักกันโรคตามสถานการณ์
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เพื่อปกป้ องธุรกิ จปลาสวยงาม และตลาดซื้อขายปลาคาร์พ ที่ประเทศไทยมี ผู้นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
ตลอดจนส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจ หรือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
และปลาไนให้มีศักยภาพและความสามารถทางการค้าในการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การนําเข้าสัตว์น้ําภายใต้ระบบกักกันโรค กรณีศึกษา : การนําปลาคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางด่านตรวจสัตว์น้ํา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2550-2554 เพื่อทําให้ทราบถึงปริมาณ ขนาด และ
มูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พ ผลการตรวจพิสูจน์โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ Koi herpesvirus) และขั้นตอน
ทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการนําเข้าปลาคาร์พ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ เงื่อนไขการนําเข้าต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. อนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรค หรือการตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเคเอชวี
ในปลาคาร์พที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่น่าเชื่อถือว่าปลอดหรือปราศจากเชื้อไวรัสเคเอชวี หรือไม่มีความ
เสี่ยงในการตรวจพบเชื้อจากปลาคาร์พที่นําเข้า กรมประมงควรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขในการนําเข้า เช่น การ
ตรวจรับรองในต่างประเทศ หรือนําไปปรับใช้ในการควบคุมการนําเข้ากับสัตว์น้ําชนิดอื่น เพื่อความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.
2544 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 วางหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการ
นํ า เข้ า ยั ง คงไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การนํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า กรมประมงควรพิ จ าณาเสนอยกร่ า งกฎกระทรวงกํ า หนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของสัตว์น้ําเพื่อความเหมาะสม และสะดวกในการปฏิบัติตลอดจนอํานาจ
กรมประมงในการดําเนินการการสั่งทําลายสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ําที่เป็นโรคระบาด และการกําหนดเงื่อนไขการ
นําเข้า ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติต่างๆ
3. การปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ําตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นการปฏิบัติเฉพาะในส่วนของการควบคุมการนําเข้าส่งออก
ระหว่างประเทศเท่านั้นมิได้มีการดําเนินการควบคุมภายในประเทศ เช่น การควบคุมการเคลื่อนย้าย ตลอดจน
การประกาศเขตปลอดโรคระบาด และเขตโรคระบาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการควบคุมโรคสัตว์น้ํา
ภายในประเทศ หรื อ การเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ น้ํ า ที่ ม าจากการนํ า เข้ า ภายในประเทศ ดั ง นั้ น ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําควรพิจารณาศึกษาแนวทาง การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการดังกล่าว เพื่อที่จะ
ใช้กฎหมายฉบับนี้ในการควบคุมโรคระบาดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลาคาร์พภายในประเทศ เพื่อลดการนําเข้า
จากต่างประเทศ อันจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายในประเทศ ยกระดับราคาปลาคาร์พ
ที่ผลิตในประเทศ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรค KHV เข้ามาในประเทศ
5. กรมประมงควรเร่งรัดดําเนินการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนําเข้าสัตว์น้ําชนิดอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค และเร่งรัดในการกําหนดมาตรการควบคุม หรือกําหนด
เงื่ อ นไขในการนํ า เข้ า ตามมาตรฐานสากล หรื อ มาตรฐานระหว่ า งประเทศ เพื่ อ รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือข้อตกลงเขตเสรีการค้าต่างๆ และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของประเทศไทย
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6. ปัจจุบันได้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ....ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในระยะเวลา
อันใกล้นี้ กรมประมงมีความจําเป็นต้องประสานกับกรมปศุสัตว์ ในส่วนของการออกกฎหมายลําดับรองต่างๆใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ํา อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ําเนื่องจาก
กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการควบคุม ป้องกัน โรคระบาดสัตว์น้ํา กรมประมงไม่สามารถเสนอ
กฎหมายโรคระบาดสัตว์น้ําได้ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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คําขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง นายมานพ แจ้งกิจ และประมง
จังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และที่สําคัญขอขอบคุณ
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต ดร.สมเกียรติ กาญจนาคาร ที่ให้ความรู้ คําแนะนํา
ปรึกษา ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณผู้อํานวยการส่วนบริหาร
จัดการประมงน้ําจืด นายกําธน สุอรุณ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง นายสุริยา จงโยธา
และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ ที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการศึกษา
และวิจัยงานฉบับนี้ ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิที่ช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลให้แก่การวิจัยในครั้งนี้
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ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 จํานวนครั้งแลปริมาณปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี 2550–2554 จําแนกตามฟาร์มที่มาหรือ
แหล่งกําเนิดจากฟาร์มที่นําเข้า
ลําดับที่

Sakai Koi farm
Oishi Koi Farm
Ogata Koi farm
Narita Koi Farm
Nishikigoi Niigata Direct Co.Ltd
Dainichi Koi farm
Hoshikin Koi Farm
Takahashi Koi Farm
Konishi Koi Farm
Marusyo Koi Farm
Taiki Koi farm
Okayama Momotaro-Koi
Mano Koi Farm
Oya Koi Farm
Shinoda Koi Farm
Omosako Koi Farm
Isa Koi farm
Tani Fish Farm
Miyatora Koi Farm
Marudo Koi Farm

-

-

-

-

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
10
7,967
6
6,299
5
3,812
3
1,414
4
493
2
194
2
2,885
4
6,368
3
4,989
2
489
2
1,108
1
867
4
1,431
4
2,926
4
2,496
3
798
1
244
1
1,260
2
280
2
13,150 1
636
1
830
1
940
2
995 1
12,633
2
84
2
452
1
22
1
800
2
276
1
217
1
340
1
6,145
1
211
1
12,250
1
200
1
6,967

ปี 2553
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
14
19,174
7
751
7
9,165
3
401
3
2,099
2
303
1
6,510
1
964
1
578
2
117
1
142
1
22
1
210
-

ปี 2554
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
26
84,011
8
8,007
3
13,709
7
5,045
5
1,880
3
183
2
17,976
1
1,000
-

รวม
ครั้ง
ปริมาณ(ตัว)
61 121,263
24
10,859
19
37,116
14
7,043
13
6,277
13
6,523
7
1,967
5
37,636
5
4,370
4
14,206
4
201
3
594
2
44
2
1,010
2
276
2
557
2
6,356
1
12,250
1
200
1
6,967
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ฟาร์ม

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง
ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง ปริมาณ (ตัว)
ครั้ง ปริมาณ (ตัว)
21 Nogami Koi farm
1
1,510
22 Tamaura Koi Farm
1
61
23 Sakazume Koi farm
1
120
24 Umeda Yogyo
1
80
25 Kaneko Koi Farm
1
21
26 Marusho/Hiroi/Izumiya/Hasegawa/Yamaju
1
173
27 Yoshida fish farm niigata
1
228 28 Hkawa Nishiki Koi Center
1
6 รวม
28
25,173
32
39,995
34
40,499
44
40,436
55 131,811

ลําดับที่

ฟาร์ม

รวม
ครั้ง
ปริมาณ(ตัว)
1
1,510
1
61
1
120
1
80
1
21
1
173
1
228
1
6
193 277,914
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ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณ และมูลค่าการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกเป็นรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
ปี 2551
ปริมาณ
มูลค่า
6,203
1.04
7,028
1.67
945
0.23
5,087
0.87
3,000
0.38
2,641
0.20
628
0.44
79
0.04
210
0.03
3,178
0.47
10,996
3.53
39,995
8.89

หมายเหตุ : ปริมาณ หน่วยเป็นตัว, มูลค่า หน่วยเป็นบาท

ปี 2552
ปริมาณ
มูลค่า
15,854
3.14
60
0.06
2,539
0.71
16,223
2.30
557
0.15
1,073
0.30
38
0.06
757
0.66
1,941
0.51
1,457
1.06
40,499
8.96

ปี 2553
ปริมาณ
มูลค่า
5,979
1.58
3,960
0.15
1,836
0.25
6,071
1.36
210
0.05
2,786
0.24
1,685
0.07
109
0.11
1,825
0.20
1,825
0.20
5,267
1.48
8,861
2.46
40,414
8.16

ปี 2554
ปริมาณ
มูลค่า
12,734
0.85
16,695
2.78
17,745
2.22
3,817
0.42
240
0.27
7,652
0.58
885
0.21
518
0.53
52,000
0.23
7,792
0.42
6,400
0.29
5,355
1.15
131,833
9.94

รวม
ปริมาณ
40,770
27,971
24,376
33,783
5,027
17,189
3,300
627
53,904
15,921
19,115
35,931
277,914

มูลค่า
6.62
4.72
3.57
5.29
1.17
1.40
0.79
0.64
0.46
3.31
3.52
12.28
43.77
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เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปี 2550
ปริมาณ
มูลค่า
228
0.06
1,311
0.16
2,585
0.34
1,020
0.32
3,037
0.08
64
0.01
5,337
2.01
2,329
0.77
9,262
4.07
25,173
7.81

ตารางผนวกที่ 3 ปลาคาร์พที่นําเข้าผ่านําทางด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 จําแนกตามขนาดกับช่วงเดือนที่นําเข้า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2,334
4,786
20,118
7,304
4,204
1,179
798
41
6
40,770

4,850
13,428
6,031
2,100
699
806
57
27,971

14,279
7,225
1,558
779
442
77
16
24,376

658
9,627
18,791
4,038
254
221
185
9
33,783

3,076
1,383
306
43
218
1
5,027

2,675
3,724
4,210
1,373
387
3,943
830
47
17,189

180
1,454
820
269
504
69
4
3,300

หมายเหตุ : จํานวนหน่วยเป็นตัว

ส.ค.
518
109
627

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

42,000
10,800
240
785
79
53,904

2,200
990
4,247
3,960
3,091
1,413
20
15,921

4,000
2,520
6,043
928
3,843
1,730
39
12
19,115

442 59,339
2,445 67,129
25,086 94,712
4,421 27,042
1,971 15,854
1,282 11,303
237
2,353
47
167
15
35,931 277,914
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ขนาด
(เซนติเมตร)
≤ 10
11 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
> 75
รวม

ตารางผนวกที่ 4 จํานวนครั้งการนําเข้าปลาคาร์พทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามขนาดของปลาคาร์พที่นําเข้า ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554
ขนาด
(เซนติเมตร)

ครั้ง
1
8
21
11
13
10
10
7
81

ปริมาณ
1,000
2,223
18,054
783
1,795
1,117
129
72
25,173

หมายเหตุ : ปริมาณ หน่วยเป็นตัว

ปี 2551
ครั้ง
2
12
21
9
11
11
8
2
76

ปริมาณ
1,375
11,454
22,760
2,180
953
915
328
30
39,995

ปี 2552
ครั้ง
4
8
20
13
16
10
10
2
2
85

ปริมาณ
2,074
3,836
30,574
2,427
1,171
247
145
10
15
40,499

ปี 2553
ครั้ง
12
17
17
12
12
5
1
76

ปริมาณ
8,908
13,410
11,730
3,880
2,168
298
20
40,414

ปี 2554
ครั้ง
ปริมาณ
12 54,890
18 40,708
16
9,914
15
9,922
20
8,055
15
6,856
6 1,453
1
35
103 131,833

รวม
ครั้ง
ปริมาณ
19 59,339
58 67,129
95 94,712
65 27,042
72 15,854
58 11,303
39
2,353
13
167
2
15
421 277,914

ร้อยละ
จํานวนครั้ง
4.51
13.78
22.57
15.44
17.10
13.78
9.26
3.09
0.48
100

ร้อยละ
ปริมาณ
21.35
24.15
34.08
9.73
5.70
4.07
0.85
0.06
0.01
100
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≤ 10
11 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
> 75
รวม

ปี 2550
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G/SPS/N/THA/108
19 December 2003

ORGANIZATION

(03-6681)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures

Original:

English

NOTIFICATION OF EMERGENCY MEASURES
1.

Member to Agreement notifying: THAILAND
If applicable, name of local government involved:

2.

Agency responsible: Department of Fisheries (DOF)

3.

Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules
deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
Common carp fish and koi fish (Cyprinus carpio)

4.

Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: Japan

5.

Title, language and number of pages of the notified document: The DOF Notification on Temporary Prohibition of
Imports of Carp Fish dated 18 November 2003 (one page, available in Thai)

6.

Description of content: As there were reports in Japan of herpes virus infection in early
October 2003 and widely spread over the areas since the middle of the month inflicting a huge
loss of cultured carp farms where this highly contagious disease could possibly be transmitted to
other close countries and the outbreak control in the areas is not well-established, the
Department of Fisheries (DOF) is authorized to temporarily suspend the issuance of such import
permits of carp fish from Japan effective from the notified date in order to prevent the disease
entering the country.
Import permits issued prior to this effective date will still be valid subject to 15 days quarantine
of the imported fish and a sampling test by the DOF for koi herpes virus.

7.

Objective and rationale: [ ] food safety, [ X ] animal health, [ ] plant protection,
[ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other
damage from pests

8.

Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action: This emergency measure is to
protect the local fish industry from the harm caused by the disease virus which is highly
contagious and the outbreak control in the areas is not effectively established. The koi herpes
virus has been included in the disease monitoring programme in ornamental fish exporting farms
since August 2002. There is still no report of the koi herpes virus in Thailand.
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9.

International standard, guideline or recommendation:
[ ] Codex Alimentarius Commission, [ ] Office International des Epizooties,
[ ] International Plant Protection Convention, [ X ] None
If an international standard, guideline or recommendation exists, give the appropriate
reference and briefly identify deviations:

10.

Relevant documents and language(s) in which these are available:

11.

Date of entry into force/period of application (as applicable): 18 November 2003

12.

Agency or authority designated to handle comments: [ X ] National notification authority,
[ X ] National enquiry point, or address, fax number and E-mail address (if available) of
other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agriculture Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadamnern-Nok Road, Bangkok 10200
Thailand
Tel:
(662) 629 8970
Fax:
(662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail:
sps@acfs.go.th

13.

Texts available from: [ X ] National notification authority, [ X ] National enquiry point, or address, fax number
and E-mail address (if available) of other body:

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agriculture Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadamnern-Nok Road, Bangkok 10200
Thailand
Tel:
(662) 629 8970
Fax:
(662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail:
sps@acfs.go.th
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G/SPS/N/THA/110
18 February 2004

ORGANIZATION
(04-0691)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures

Original:

English

NOTIFICATION
1.

Member to Agreement notifying: THAILAND
If applicable, name of local government involved:

2.

Agency responsible: The Office of Food and Drug Administration (Thai – FDA)

3.

Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules
deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
Fish and fishery products (HS 0302-0307, 1603-1605/ICS 67.120.30) and other food products (ICS
67.040)

4.

Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: All
countries

5.

Title, language and number of pages of the notified document: The Notification of The
Ministry of Public Health (MOPH) No. 273 dated 8 July 2003 entitled "Food Standards regarding
Contaminants" (No. 2)

6.

Description of content: It is deemed necessary for MOPH to revise the food standard regarding
the contamination of arsenic substances as follows:
The provision on arsenic substances under Article 4(1)(e) of the MOPH's Notification No. 98 dated
21 January 1986 is revised as "(e) the contamination of Inorganic Arsenic in fish and fishery
products shall be limited at 2 mg./kg. and of Total Arsenic in other food products shall be
limited at 2 mg./kg. of food".

7.

Objective and rationale: [ X ] food safety, [ ] animal health, [ ] plant protection,
[ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other
damage from pests

8.

International standard, guideline or recommendation:
[ X ] Codex Alimentarius Commission, [ ] World Organization for Animal Health (OIE),
[ ] International Plant Protection Convention, [ ] None
If an international standard, guideline or recommendation exists, give the appropriate
reference and briefly identify deviations:

9.

Relevant documents and language(s) in which these are available: The Official Gazette
Volume 120, special chapter 77 ng. dated 16 July 2003 (one page, available in Thai)
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10.

Proposed date of adoption: -

11.

Proposed date of entry into force: 17 July 2003

12.

Final date for comments:
Agency or authority designated to handle comments: [ X ] National notification authority,
[ X ] National enquiry point, or address, fax number and E-mail address (if available) of
other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agriculture Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadamnern-Nok Road, Bangkok 10200
Thailand
Tel:
(662) 629 8970
Fax:
(662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th

13.

Texts available from: [ X ] National notification authority, [ X ] National enquiry point, or
address, fax number and E-mail address (if available) of other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agriculture Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadamnern-Nok Road, Bangkok 10200
Thailand
Tel:
(662) 629 8970
Fax:
(662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th

WORLD TRADE
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G/SPS/N/THA/142
27 March 2006

ORGANIZATION

(06-1380)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures

Original:

English

NOTIFICATION
1.

Member to Agreement notifying: THAILAND
If applicable, name of local government involved:

2.

Agency responsible: Department of Fisheries (DOF)

3.

Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules
deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
Live carps (Cyprinus carpio) and their gametes

4.

Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: All
countries

5.

Title, language and number of pages of the notified document: Certificate of origin and
health requirements for importation of live carps, Cyprinus carpio, and their gametes into
Thailand for culture purpose.

6.

Description of content: As there were reports of herpesvirus infection in koi carp and common
carp in many countries. Recently, koi herpesvirus (KHV) outbreaks in Indonesia and Japan caused
severe damages to common carp aquaculture in both countries. Scientific evidence indicated
that koi carp were also affected by KHV. Movement of un-certified live carps and their gametes
can easily spread the disease. Therefore, the Department of Fisheries (DOF) has established a
strategy to control trans-boundary movement of aquatic animal diseases using quarantine
measures on imports as follows:
- Pre-importation: facilities of Thai aquatic animal farms or companies have to achieve the
quarantine standard of the DOF before receiving an import permit.
- Arrival of aquatic animals and their gametes at the port: the imported animals and their
gametes must be accompanied with Certificate of Origin and Health. The fish will be subjected to
quarantine at the certified quarantine areas of the importing farms or companies.
- Post-importation: aquatic animals will be quarantined for at least 21 days. Fish health
inspectors will examine the animals for diseases listed in the OIE, koi herpesvirus and other
contagious pathogens.
Certificate of Origin and Health shall certify as follows:
1) A health certificate must be presented at the port of entry together with the aquatic animal
shipment. The health certificate must be issued by competent authority or authorised
laboratories and signed by veterinarian, authorised officer or inspector. The certificate shall
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contain information as follows;
1. Name and address of consignee
2. Name, size and number (scientific and common name) of common carp and koi
carp
3. Origin of the common carp and koi carp to be exported.
4. The common carp and koi carp must come from a country, a zone or a farm
establishment where they are submitted to a health supervision set up to operate
according to the procedures described in the Diagnostic Manual for Aquatic
Animal Diseases from Office International Des Epizooties (OIE) and that this
country, zone, or farm establishment is recognized officially unaffected by the OIE
listed diseases. If the test methods of any diseases are not designated in most
recent edition of the OIE Diagnostic Manual, the PCR technique shall be used and
must be stated its reference in the certificate.
5. The lots of fish or fish shipments designated for exportation must be tested for koi
herpesvirus using Nested PCR technique. The test shall be done in the Competent
Laboratory, University or Authorized Laboratory. (Fish movement document shall
be attached to prove the origin of the fish.)
6. The exported animals must not come from the sources that had an un-usual
mortality during the previous 3 months, which the causation could not be
explained.
7. Before exportation, the common carp and koi carp must be quarantined for 710 days and treated with chemicals to remove all external parasites.
8. The exported common carp and koi carp must certify as indicated in the
following table;
Spring viraemia of carp virus
Koi herpesvirus disease
9. A health certificate attached below is just for convenient. We would encourage all
exporting countries to use the attached Health Certificate to certify the exported
carps into Thailand. However other models of health certificates are also
accepted if contained or certified as the attached Health Certificate.
HEALTH CERTIFICATE FOR THE IMPORTATION OF
LIVE CARPS (Cyprinus carpio) AND THEIR GAMETES INTO THE KINGDOM OF THAILAND
Place of Issue: ………………………………………………………………………………..
Address: …………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tel no: ……………………… Fax no: …………………..E-mail: ………..…………….…
Aquaculture establishment / Origin

Fish Examined
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Species: ……………………………….
Farm: …………………………………..
(Cyprinus carpio)
Address: ……………………………….
…………………………………………
Stock number or code: ……………………..
………………………………………….
(Identified by farm owner)
Tel: …………………………………….
Age of fish: .………………………………..
Fax: ……………………………………
Number of fish in the stock or number of
Manager/Owner: ……………………….
fish to be exported: ……………………….
…………………………………………..
Diseases
Sampling Date
Number of Fish Examined
SVC
………………………………..
…………………………..
(within 6 months prior to shipment)
KHVD
…………………………………
………………………….
(within 6 months prior to shipment)
METHODS
Spring viremia of carp (SVC) diagnostic method was performed according to the OIE Manual
of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.
Koi herpesvirus disease (KHVD) was detected using Nested PCR technique.
RESULTS
No clinical signs were observed at gills, skin and abdominal region of the carps.
No cytopathic effect was observed on EPC or BF-2 cell line.
No KHV-PCR product was amplified from the genome extracted from the carps.
REMARKS
To date, SVC and KHVD have not been reported in this farm establishment.
No unexplained mortality has been observed during the six months prior to shipment.
Exporting country: …………………………………
Issued at………………………………………..Date: ……………..………………………
This certificate is valid within ten days after issuance.
Official Stamp
Authorised Officer / Authorised Inspector: ………..……………………
( ………………………………. )
Position: ………………………………….

7.

Objective and rationale: [ ] food safety, [ X ] animal health, [ ] plant protection,
[ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other
damage from pests

8.

International standard, guideline or recommendation:
[ ] Codex Alimentarius Commission, [ X ] World Organization for Animal Health (OIE),
[ ] International Plant Protection Convention, [ ] None
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If an international standard, guideline or recommendation exists, give the appropriate
reference and briefly identify deviations: A model of an international health certificate for
live fish and gametes is available in the OIE Aquatic Animal Health Code. However the model
does not include koi herpesvirus disease. As the koi herpesvirus disease first occurred in Thailand
during March–August 2005, the Department of Fisheries (DOF) has developed and implemented
disease control and eradication measures to prevent the koi carps industries. Therefore, the
DOF's model health certificate has included both SVCV and KHVD in the same certificate to
facilitate the importation of live carps.
9.

Relevant documents and language(s) in which these are available: Requirements for
importation of live carps, Cyprinus carpio, and their gametes into Thailand for culture purpose
(Available in Thai, 2 pages and in English, 2 pages).

10.

Proposed date of adoption: 24 November 2005

11.

Proposed date of entry into force: 1 May 2006 (using the new model of health certificate)

12.

Final date for comments: 20 April 2006
Agency or authority designated to handle comments: [ X ] National notification authority,
[ X ] National enquiry point, or address, fax number and E-mail address (if available) of
other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agriculture Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadamnern-Nok Road, Bangkok 10200
Thailand
Tel: (662) 629 8970
Fax: (662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th

13.

Texts available from: [ X ] National notification authority, [ X ] National enquiry point, or
address, fax number and E-mail address (if available) of other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agricultural Commodity and Food Standards Policy
3 Ratchadammern-Nok Avenue, Bangkok 10200
Thailand
Tel: (662) 629 8970
Fax: (662) 629 8978
Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th
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G/SPS/N/THA/142/Rev.1
27 June 2008

ORGANIZATION

(08-3099)

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures

Original:

English

NOTIFICATION OF EMERGENCY MEASURES
Revision
1.

Member to Agreement notifying: THAILAND
If applicable, name of local government involved:

2.

Agency responsible: Department of Fisheries (DOF)

3.

Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules
deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
Live koi fish (color carp or fancy carp) and common carp (Cyprinus carpio)

4.

Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: All
countries

5.

Title, language and number of pages of the notified document: Notification of the Department of Fisheries entitled
"A review of the requirements for importation of live carps, Cyprinus carpio, into Thailand for culture purpose dated 21
March 2008" (available in Thai, 2 pages and in English, 1 page)
http://members.wto.org/crnattachments/2008/sps/THA/08_1879_00_e.pdf

6.

Description of content: Thailand SPS notification # G/SPS/N/THA/142 entitled "Certificate of
origin and health requirements for importation of live carps, Cyprinus carpio, and their gametes
into Thailand for culture purpose" shall be repealed and replaced by this emergency
notification:
According to the current Office International des Epizooties (OIE) Aquatic Manual for koi herpes
virus (KHV) diagnosis, Department of Fisheries (DOF) has re-accessed the risk of importation and
import requirement for importation of live koi carp or common carp, Cyprinus carpio, into the
Kingdom of Thailand. The control regulation for trans-boundary movement of aquatic animal
diseases using quarantine measures on imports of koi carp or common carp is as follows:
- Pre-importation: facilities of Thai aquatic animal farms or companies have to achieve the
quarantine standard of the DOF before receiving an import permit.
- Arrival of aquatic animals at the port: the imported animals must be accompanied with
Certificate of Origin and Health. The fish will be subjected to quarantine at the certified

66
quarantine areas of the importing farms or companies.
- Post-importation: aquatic animals will be quarantined for at least 21 days. Fish health
inspectors will examine the animals for diseases listed in the OIE, KHV and Spring viraemia of
carp virus (SVCV) and other contagious pathogens.
Certificate of Origin and Health shall certify as follows:
A health certificate must be presented at the port of entry together with the aquatic
animal shipment. The health certificate must be issued by competent authority, signed by
veterinarian or authorised officer and contained information as follows:
• Name and address of exporter
• Name and address of destination/importer
• Name (scientific and common name), size and number of imported common carp or
koi carp
• Origin of the common carp or koi carp to be exported
• The common carp or koi carp must come from a country, a zone or a farm
establishment where they are submitted to a health supervision set up to operate
according to the procedures described in the Diagnostic Manual for Aquatic Animal
Diseases from OIE and that this country, zone, or farm establishment is recognized
officially unaffected by the KHV and SVCV or OIE listed diseases.
• The exported animals must not come from the sources that had an unusual mortality,
which the causation could not be explained, during the previous 3 months.
• Before exportation, the common carp and koi carp must be quarantined for 7-10 days
and treated with chemicals to remove all external parasites.
• The model Health Certificate for live fish suggested by the OIE that covered the KHV
and SVCV certification shall be used.
7.

Objective and rationale: [ ] food safety, [ X ] animal health, [ ] plant protection,
[ ] protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other
damage from pests

8.

Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action: As the OIE has released the
KHV diagnostic manual in 2007, Thailand requirements for testing KHV of imported kois are reaccessed. The Health Certificate of kois from the exporting countries shall base on the current
OIE standard. The imported kois will subject to officially quarantine. This quarantine measure
is intended to protect the local aquatic animal industry from harm caused by highly contagious
diseases. The SVCV and KHV have been included in the disease monitoring program in
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ornamental fish production farms and exporting farms. There is still no report of SVCV in
Thailand while the KHV first occurred in 2005 in Thailand. The DOF has actively implemented
the surveillance, monitoring and control programmes for KHVD that based on OIE guidelines.
9.

International standard, guideline or recommendation:
[ ] Codex Alimentarius Commission, [ X ] World Organization for Animal Health (OIE),
[ ] International Plant Protection Convention, [ ] None
If an international standard, guideline or recommendation exists, give the appropriate
reference and briefly identify deviations: Surveillance, testing and certification shall base on
the current OIE Aquatic Code and Manual. A model of an international health certificate for
live fish is available in the OIE Aquatic Code. The Health Certificate shall also include KHV and
SVCV.

10.

Relevant documents and language(s) in which these are available: A review version of the
requirements for importation of live carps, Cyprinus carpio, into Thailand for culture purpose,
(available in Thai, 2 pages and in English, 1 page)

11.

Date of entry into force/period of application (as applicable): 30 June 2008

12.

Agency or authority designated to handle comments: [ X ] National notification authority,
[ X ] National enquiry point, or address, fax number and E-mail address (if available) of
other body:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agricultural Commodity and Food Standards Policy
50 Phaholyothin Road, Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Tel: +(662) 561 4190
Fax: +(662) 561 4034
Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th, anut@acfs.go.th

13.

Texts available from: [ X ] National notification authority, [ X ] National enquiry point, or address, fax number and
E-mail address (if available) of other body:

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
Division of Agricultural Commodity and Food Standards Policy
50 Phaholyothin Road, Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Tel: +(662) 561 4190
Fax: +(662) 561 4034

Website: www.acfs.go.th
E-mail: sps@acfs.go.th, anut@acfs.go.th
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ภาคผนวก ข
ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
-------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 54 ได้กําหนดห้ามนําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิด
ใดตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการยื่นคําขอและการอนุญาตในการดังกล่าวไว้ในระเบียบ
กรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ําที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ สําหรับการยื่นคําขอและการอนุญาต
นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ํา
บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาตนําสัตว์น้ําที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
(1) สัตว์น้ํา หมายความว่า สัตว์น้ําชนิดที่ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
(2) หนังสืออนุญาต หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ เพื่ออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตนําสัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
(3) ผู้ยื่นคําขอ หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
(4) ผู้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้นําสัตว์น้ํา
บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ซึ่งเป็นไปตามคําสั่งแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(6) การนําเข้า หมายความว่า การนําเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
ข้ อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ให้ แ ยกการนํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า
ตามวัตถุประสงค์ที่นําเข้า ดังนี้
(1) นําเข้าเพื่อการค้า หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ
(2) นําเข้าเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือเปลี่ยนอากาศ
(3) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้ําสวยงาม
ทั้งนี้ในปริมาณที่พอสมควร
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(4) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยงเพื่อ
เพิ่มขนาดน้ําหนัก รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย
(5) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์ หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการ
เพาะพันธุ์
(6) นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่งออก
ไปโดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้าและส่งออก
ที่ถูกต้อง
(7) นําเข้าเพื่อการบริโภค หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประกอบ
เป็นอาหาร
(8) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย หมายความว่า การนําเข้ามาเพื่อทําการศึกษาวิจัยโดยมีโครงการ
ศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
(9) นําเข้าเพื่อการอื่น หมายความว่า การนําเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ใน (1) – (8)
ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตเพื่อนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคําขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง หรือ
(2) สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ในกรณีผู้ยื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรในจังหวัดนั้น หรือ
(3) ด่านตรวจสัตว์น้ํา ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรผ่าน
ด่านศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น
ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคําขอดังต่อไปนี้ด้วย
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้แนบ
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(2.2) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคล
(3) ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
(3.1) หนังสือมอบอํานาจ
(3.2) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอํานาจ
(4) สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (อนุญาต 6) สําหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
(5) สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่าสัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาด (สําหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถนํามา
แสดงล่วงหน้าได้)
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(6) สําเนาหนังสืออนุญาตครั้งที่ผ่านมาที่ได้ประทับตรารับรองการตรวจสอบถูกต้องแล้ว
เว้นแต่ เป็นการยื่นคําขอครั้งแรก
(7) สําเนารายงานปริมาณการนําเข้า–ส่งออกสัตว์น้ําตามข้อ 15 (2) สําหรับกรณีที่เป็นการ
นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออกตามข้อ 5 (6)
(8) รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัย สําหรับกรณีที่เป็นการนําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยตามข้อ 5 (8)
(9) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้เคยยื่นคําขอไว้ในครั้งก่อนๆและมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้
นั้นยังใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอได้ต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้ไม่ต้องแนบ
เอกสารหลักฐานนั้นประกอบคําขออีกก็ได้
ข้อ 8 ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตนําเข้าเพื่อการส่งออก ให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งรายการหรือข้อความ
ซึ่งระบุสถานทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้ําและอื่นๆ ตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 9 เมื่อได้รับคําขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคําขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอนั้น
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก็ให้คืนคําขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
แต่ ห ากตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ให้ เ สนอพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจ
เพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอนั้นภายในกําหนดเวลา 3 วันทําการนับแต่วันที่ได้ตรวจสอบ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคําขอก็ให้แจ้งผูย้ ื่นคําขอ
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจให้
พิจารณาโดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ในกรณีที่กรมประมงมีนโยบายใหม่ซึ่งได้ประกาศกําหนดโดยชัดแจ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าไม่สมควรทีจ่ ะให้มีการ
นําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดในกรณีใดเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจถือปฏิบัติตาม
นโยบายนั้นอย่างเคร่งครัด
ข้อ 11 หนังสืออนุญาตที่ออกให้ตามระเบียบนี้จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้นตามข้อ 13 แล้ว
ข้อ 12 ในการนําสัตว์น้ําตามหนังสืออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติหรือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น ดังนี้
(1) ผู้รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กําหนดไว้ในหนังสือ
อนุญาตเท่านั้น
(2) ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผูร้ ับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดท้องที่ แล้วแต่กรณี ได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
(3) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปราศจากโรคระบาด
(4) ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการนําสัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ําซึ่ง
โดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้

71

(5) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้อง
ตรงกับที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
(6) หนังสืออนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรได้
เพียง 1 ครั้ง
(7) เงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสม
ข้ อ 13 ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ป ระจํ า ด่า นตรวจสั ต ว์ น้ํา หรื อสํ านั ก งานประมงจั งหวั ดที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ทําหน้าที่ที่ด่านตรวจสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบความถูกต้องของการนําสัตว์น้ําเข้ามา
ในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาต
หากการนําเข้านั้นถูกต้องตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น
แต่ ใ นกรณี ที่การนําเข้านั้นไม่ถูกต้องตามเงื่ อนไขที่ กําหนดไว้ใ นหนังสื ออนุ ญ าต ห้ ามมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองดังกล่าว
ข้อ 14 กรณีที่การนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตรายใดมีความจําเป็นไม่อาจ
ถือปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 12 โดยถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
พิจารณาผ่อนผันให้ไม่ต้องถือปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้น
กรณีเงื่อนไขตามข้อ 12 (1) (5) และ (6) ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําและรับรองสําเนาหนังสืออนุญาตที่ได้ประทับตรารับรองแล้ว มอบ
ให้แก่ผู้รับอนุญาตสําหรับใช้ประกอบการยื่นคําขออนุญาตครั้งต่อไปด้วย
(2) กรณีที่มีการออกหนังสืออนุญาตสําหรับการอนุญาตนําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้รับ
อนุญาตรายใด ให้ผู้รับอนุญาตนั้นจัดทํารายงานปริมาณการนําเข้า ส่งออกสัตว์น้ําที่ได้นําเข้าตามหนังสืออนุญาต
นั้นจากหลักฐานการนําเข้า ส่งออกที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้ตรวจรับรองถูกต้องแล้ว และแจ้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้ทราบตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 16 การยื่นคําขอการออกหนังสืออนุญาตและการประทับตรารับรองตามระเบียบนีใ้ ห้ใช้ตามแบบ
ที่กรมประมงกําหนดหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ให้มีอายุ 60 วัน นับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ 17 ให้ถือว่าคําขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาตนําสัตว์น้ําที่มีชีวิต
บางชนิดเข้ ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2537 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับและอยู่ในระหว่างกาพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นคําขอที่ยื่นตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
ให้ หนั งสื ออนุ ญาตที่ไ ด้อ อกให้ต ามระเบี ย บกรมประมงว่า ด้ วยการยื่ นคําขออนุญ าตนํา
สัตว์น้ําที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2537 ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลโดยให้นําข้อกําหนด
ของระเบีย บดั งกล่ าวมาใช้บั งคั บกั บหนังสื ออนุ ญ าตนั้น ได้เท่ าที่ไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ ระเบี ยบนี้
ข้อ 18 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2547
สิทธิ บุณยรัตผลิน
(นายสิทธิ บุณยรัตผลิน)
อธิบดีกรมประมง
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ภาคผนวก ค

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดี
กรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐
(๒) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
(๓) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(๓) ผู้อํานวยการสํานักในสังกัดกรมปศุสัตว์
(๔) ผู้อํานวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว์
(๕) เลขานุการกรม
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
(๗) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(๘) นายสัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(๙) สัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(๑๐) นายสัตวแพทย์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๑๑) สัตวแพทย์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๑๒) นักวิชาการสัตวบาล สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๑๓) นายสัตวแพทย์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(๑๔) สัตวแพทย์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(๑๕) นายสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน
(๑๖) สัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน
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(๑๗) นักวิชาการสัตวบาล กองสารวัตรและกักกัน
(๑๘) นักจัดการงานทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน
(๑๙) หัวหน้าด่านกักสัตว์
(๒๐) นายสัตวแพทย์ ด่านกักสัตว์
(๒๑) สัตวแพทย์ ด่านกักสัตว์
(๒๒) พนักงานราชการด่านกักสัตว์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนดแล้ว
(๒๓) ปศุสัตว์เขต
(๒๔) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์เขต
(๒๕) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์เขต
(๒๖) นักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์เขต
(๒๗) เจ้าพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์เขต
(๒๘) ปศุสัตว์จังหวัด
(๒๙) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(๓๐) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(๓๑) นักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(๓๒) เจ้าพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(๓๓) ปศุสัตว์อําเภอ
(๓๔) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(๓๕) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ กุ้ง จระเข้ เต่า
ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย
(๑) อธิบดีกรมประมง
(๒) รองอธิบดีกรมประมง
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม
(๔) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง
(๕) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(๖) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(๗) ผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(๘) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(๙) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๑๐) ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(๑๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(๑๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด
(๑๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
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(๑๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา
(๑๖) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(๑๗) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(๑๘) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(๑๙) ประมงu3592 จังหวัด
(๒๐) นักวิชาการประมง
(๒๑) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(๒๒) เจ้าพนักงานประมง
(๒๓) พนักงานราชการด่านตรวจสัตว์น้ํา ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนดแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ภาคผนวก ง
คําสั่งกรมปศุสตั ว์
ที่ 725/2554
เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาออกใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตให้นําเข้า
นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
-------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมการนําเข้า นําออก นําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้ําและซากสัตว์น้ํา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดและการให้บริการประชาชนประกอบกับเพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการของกรมประมงที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกคําสั่งไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 873/2546 เรื่องมอบหมายให้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้
นําเข้า นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ข้อ 2 กรณีนําเข้า นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์จําพวก กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา
ปู และหอย รวมถึงซากสัตว์ดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมงเป็นผู้พิจารณาและออกใบอนุญาต
รวมถึงการกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรในใบอนุญาต
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง
(4) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(5) ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง
(6) หัวหน้ากลุม่ งานบริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ํา
(7) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(8) ประมงจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่
ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคแรกในลําดับที่ (1)–(6) มีอํานาจทั่วราชอาณาจักร สําหรับลําดับที่
(7)-(8) ให้มีอํานาจเฉพาะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 3 ให้ผู้รับมอบหมายตามข้อ 2 ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผล
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554

ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

76

ภาคผนวก จ
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2499 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตาม
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2499
ข้อ 2 การนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
หมวด 1
การนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร ให้ปฏิบตั ิดังต่อไปนี้
(1) ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น เว้นแต่จะนําเข้าทางอื่นซึ่งมิใช่ท่าเข้าให้ยื่น
คําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(2) การยื่นคําขอ ให้ยื่นก่อนนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่ าเจ็ดวัน
แต่ถ้าเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําติดตัวเข้ามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามาก็ได้
(3) หากผู้ขอนําเข้าประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์
ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์นั้นจะต้องได้รับการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
ข้อ 4 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้ารับคําขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐานประกอบการนําเข้า
ตามข้อ 3 ถูกต้องแล้ว ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้มาจากท้องที่ที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด
แล้วจึงเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้ งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน
ราชอาณาจักรพร้อมเงื่อนไขการนําเข้า (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด
ข้อ 5 ให้ผู้นําเข้าที่ได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร แจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ
(1) วัน เวลา ทีน่ ําเข้า และ
(2) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ข้อ 6 ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางอากาศยาน
หรือทางเรือ เจ้าของอากาศยานหรือเจ้าของเรือจะต้องแจ้งรายการสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ที่บรรทุกมา
กับอากาศยานหรือเรือนั้น ให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า
ข้อ 7 ในกรณีที่นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใดๆ จะนําสัตว์หรือซาก
สัตว์นั้นลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้นได้ตรวจและอนุญาตแล้ว
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ข้อ 8 ให้ผู้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีอํานาจหน้าที่ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้น มายื่น
ต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ข้อ 9 เมื่อนําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะแล้ว ให้ผู้นําเข้านําสัตว์หรือซากสัตว์ นั้นไปยัง
สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าเข้า หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการนําเข้าที่กรมปศุสัตว์
รับรอง หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ากําหนดเพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ตรวจโรค และทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
ข้อ 10 ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์
ที่นําเข้ารายใดมีเชื้อโรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือ
หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ กํากับมาพร้อมกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ แ ต่ ก ารรั บ รองนั้ น ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ต รงตามเงื่ อ นไขการนํ า เข้ า
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ากักสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่
เกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่เกินสิบวัน
ข้ อ 11 เมื่ อ สั ต วแพทย์ ป ระจํ า ท่ า เข้ า ได้ ต รวจหนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ ถูกต้องตามข้อ 8 และได้ดําเนินการตามข้อ 9 หรือข้อ 10 แล้ว ให้เสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่สัตว์
หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 12 สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในหมวดนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้าตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็ได้
ข้อ 13 สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการกักตรวจตามข้อ 10 ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล
รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแล้ว
หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่
ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามาให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาสั่งระงับการนําเข้านั้น
หมวด 2
การนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 15 ผูใ้ ดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าออก
(2) ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิแ์ นบคําขอ
สําหรับสัตว์ที่ขอนําออกนั้นทุกตัว
(3) ให้ นํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ไ ปยั ง สถานกั ก กั น สั ต ว์ ห รื อ ที่ พั ก ซากสั ต ว์ ข องท่ า ออกหรื อ
สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการส่งออกที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์
ที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกกําหนด เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคหรือจัดการ
อย่างอื่นใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ เว้นแต่ในกรณีของซากสัตว์ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้จัดการทําลาย
เชื้อโรคแล้ว
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการจัดการตาม (3) ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแล
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รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ 16 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 15 แล้ว ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกที่รับคําขอนําสัตว์หรือซาก
สัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือ
ซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
ข้อ 17 สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของได้รับอนุญาตให้นําออกนอกราชอาณาจักรได้แล้ว ในกรณีที่
สัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับการนําออก หรือไม่อาจนําออกได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้เจ้าของรับคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นําออกได้
หมวด 3
การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 18 การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามความในหมวด 1 และหมวด 2 โดยอนุโลม
ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธปี ฏิบัติการ
บางอย่างได้
หมวด 4
คําขอและใบอนุญาต
-------------------------------------ข้อ 19 คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ทําตามแบบของกรมปศุสัตว์ ส่วนใบแจ้ง
อนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านราชอาณาจักร หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุข
ศาสตร์ซากสัตว์ สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้นําเข้า นําออกหรือ
นําผ่านราชอาณาจักร ให้ใช้แบบพิมพ์ของกรมปศุสัตว์
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
-------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการควบคุม ป้องกัน และกําจัดโรคระบาดสัตว์ของสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมตาม
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ผ้ทู ี่ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตวเป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(3) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(4) นายสัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(5) สัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(6) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(7) นายสัตวแพทย์ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(8) สัตวแพทย์ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(9) เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(10) ปศุสัตว์จังหวัด
(11) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(12) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(13) เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(14) ปศุสัตว์อําเภอ
(15) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(16) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(17) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
์
(18) นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
(19) สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
ข้อ 3 ให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภท กบ กุ้ง
จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย
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(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์์น้ํา
(4) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(5) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(6) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง
(7) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(8) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(9) ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(10) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด
(11) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
(12) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(13) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(14) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(15) ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง
(16) ผู้อํานวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ํา
(17) ผู้อํานวยการส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
(18) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(19) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(20) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(21) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(22) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(23) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง สํานักบริหารจัดการด้านการประมงและส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
(24) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(25) ประมงจังหวัด
(26) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด
ข้ อ 4 ให้ สั ต วแพทย์ ต ามข้ อ 2 (1) - (5) และข้ อ 3 (1) - (24) มี อํ า นาจดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 5 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 2 (6) - (19) และข้อ 3 (25) - (26) มีอํานาจดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ธีระ วงศ์สมุทร
(นายธีระ วงศ์สมุทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ช
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการยึด การทําลาย หรือการส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์
โดยไม่มีค่าชดใช้
พ.ศ.2531
-----------ด้วย ปรากฏว่าได้มีผู้นําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
กฎหมาย หรือเป็นกรณีนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยปฏิบัติถูกต้องตามบทแห่งกฎหมาย แต่สัตว์นั้น
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้นหรือภายหลังการนําเข้า หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรอยู่เนื่อง ๆซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการปศุสัตว์ได้เพื่อ
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายอั น เกิ ด ขึ้ น จากโรคระบาดสั ต ว์ ซึ่ ง ติ ด มากั บ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ จ ากต่ า งประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 วางระเบียบให้ถือปฏิบัติโดยไม่มีค่าชดใช้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการยึดการทําลาย หรือ
การส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีคา่ ชดใช้ พ.ศ.2531
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 การนําสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า หรือผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนต่อบท
แห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ทําการยึดสัตว์หรือ
ซากสัตว์นั้นไว้ เพื่อดําเนินคดีและทําการตรวจโรค ทั้งนี้ห้ามนําสัตว์ หรือซากสัตว์ ลงจากยานพาหนะในกรณีที่
เป็นการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยยานพาหนะ แต่ถ้าเป็นการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดย
วิธีอื่น ให้ยึดสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นไว้ภายในเขตที่เห็นสมควรกําหนดแล้วให้ดําเนินการตรวจและทําลายเชื้อโรค
การตรวจและการทําลายเชื้อโรคให้เป็นไปตามระเบียบหรือคําสั่งที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด เมื่อคดีถึงที่สุด
และปรากฏว่าสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นไม่เป็นโรคระบาดสัตว์ให้ดําเนินการส่งกลับสัตว์ หรือซากสัตว์ดังกล่าว แต่
ถ้าสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดสัตว์ ให้จัดการทําลายเสียให้สิ้น
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยถูกต้องตามบทแห่ง
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เมื่อสัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาด
ในขณะนั้น หรือภายหลังการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาการสั่งกักตรวจโรค
ของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจําด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ให้จัดการทําลายเสียให้สนิ้
ข้อ 5 การทําลายสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีทําลาย ดังนี้ คือ
(1) ทําลายด้วยยาพิษชนิดที่ทําให้สัตว์ถึงแก่ความตายทันที
(2) ทําลายด้วยปืนชนิดใช้ฆ่าสัตว์โดยเฉพาะ
(3) ทําลายด้วยปืนตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด และสิ่งเทียบอาวุธปืน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบตามกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วหรือ
(4) โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรกําหนดซากสัตว์ที่ได้จากการทําลาย
ตามวรรคก่อนให้จัดการตามข้อ 6 ของระเบียบนี้
ข้อ 6 การทําลายซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีทําลายดังนี้ คือ
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(1) ให้ฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่
เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หรือซากสัตว์ที่มีจาํ นวนมากให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตรอีกด้วย
(2) เผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น หรือ
(3) โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรกําหนด
ข้อ 7 การยึด การทําลายหรือการส่งกลับสัตว์ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ไม่ถือว่าไม่มีค่า
ชดใช้
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการยึด การกักตรวจโรค การเลี้ยงดูการเก็บรักษา การทําลายสัตว์
หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์เป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอาํ นาจสั่งการใด ๆตามหลักวิชาการ
สัตว์แพทย์ เพือ่ ปฏิบัติการตามระเบียบนี้รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการ และออก
ระเบียบหรือคําสั่งใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้การออกคําสั่งหรือระเบียบใด ๆ ตามวรรคก่อน ต้องไม่
แย้งหรือขัดระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2531
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ซ
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการทําลายสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด
พ.ศ. 2547

--------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์
ที่เป็นพาหะของโรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการควบคุมโรคระบาด รวมทั้ง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (4) ประกอบมาตรา 33 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 โดยได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
และการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือการ
ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการทําลายสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2538
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“ซากสัตว์” หมายความว่า ซากสัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
“สัตว์ที่เป็นโรคระบาด” หมายความว่า สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ
“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด” หมายความว่า สัตว์ใดที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่เป็น
โรคระบาด อันอาจติดเชื้อโรค หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการแพร่ของเชื้อโรคระบาดไปยังบริเวณที่สัตว์นั้นอยู่และ
สัตว์นั้นสามารถแพร่เชื้อโรคระบาดและระบาดไปยังสัตว์อื่นได้
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”หมายความว่า ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดหรือซากสัตว์ที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผ่านการสัมผัสกับซากสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคระบาด
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 5 ในการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือการทําลายสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตาม
ระเบี ย บนี้ ให้ ผู้ สั่ ง ทํ า ลายสั ต ว์ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ เ จ้ า ของสั ต ว์ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดใช้ ร าคาสั ต ว์ ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง

84

ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ได้จงใจกระทําความผิดต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เจ้าของ
สัตว์จะไม่ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์ ที่ถูกสั่งทําลายและในกรณีเช่นนี้ผู้สั่งทําลายสัตว์ไม่ต้องดําเนินการเพื่อให้
เจ้าของสัตว์ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์ตามวรรคหนึ่งแต่อย่างใด
ข้อ 6 ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
การทําลายสัตว์
-------------------------------------ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 5 และข้อ 8 ของระเบียบนี้ เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการ
สัตวแพทยศาสตร์แล้ว ปรากฎผลเป็นที่แน่ชัดว่า สัตว์ใดเป็นสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาดแล้วแต่กรณี ให้สัตวแพทย์ หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งตามข้อ 8 ที่เป็น
สัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบสัตว์นั้น มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ทําลายสัตว์ และให้ดําเนินการทําลายสัตว์ ณ จุดที่พบ
โรคระบาดสัตว์ หรือสถานที่อื่นใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร
ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ ในตําแหน่งต่อไปนี้ มีอํานาจสั่งทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตว์ในรายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินจํานวนดังนี้
(1) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ มีอํานาจสั่งทําลายสัตว์
ทั่วราชอาณาจักร
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า ลา ล่อ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน
1,000 ตัว หรือ
(ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 1,000,000 ตัว หรือ
(ค) สุนขั ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 500 ตัว หรือ
(2) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย มีอํานาจสั่งทําลายสัตว์ในพื้นที่สุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัยที่รับผิดชอบ
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า ลา ล่อ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 500 ตัว
(ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 5000,000 ตัว
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 200 ตัว
(3) ปศุสัตว์จังหวัด มีอํานาจทําลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า ลา ล่อ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 100 ตัว หรือ
(ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 200,000 ตัว
(ค) สุนขั แมว ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 100 ตัว
(4) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอํานาจทําลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์หรือสถานที่กักกันสัตว์ที่ด่านกักกัน
สัตว์รับผิดชอบ
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า ลา ล่อ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 50 ตัว
(ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 10,000 ตัว
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 20 ตัว หรือ
การสั่ ง ทํ า ลายสั ต ว์ จํ า นวนที่ เ กิ น กว่ า อํ า นาจของปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น อํ า นาจของ
ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
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การสั่งทําลายสัตว์จํานวนที่เกินกว่าอํานาจของหัวหน้าด่านกักกันสัตว์และผู้อํานวยการ
สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุมป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
การสั่งทําลายสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และหรือจํานวนที่เกินกว่า
อํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์
ข้อ 9 ในการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ให้ใช้วิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ใช้สารเคมีให้สัตว์กินหรือฉีดหรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน
(2) ทําลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ ยิงสัตว์นั้นให้ตาย
(3) ทําลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(4) ทําลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด
ข้อ 10 ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทําลายในข้อ 9 ให้ผทู้ ําลายสัตว์ดําเนินการทําลายซากสัตว์นั้น
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 12
หมวด 2
การทําลายซากสัตว์
-------------------------------------ข้อ 11 ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้สัตวแพทย์ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รกั ษาการ
ในตําแหน่งตามข้อ 8 ที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบซากสัตว์นั้น มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ทําลายซากสัตว์นั้น
ข้อ 12 ให้ทําลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามลักษณะของซากสัตว์นั้น คือ
(1) ซากสัตว์ซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่
(ก) ให้ผสู้ ั่งทําลายซากสัตว์มีคาํ สั่งให้ฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตร ถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรอีกด้วย
(ข) ใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ทําการแช่ ราด
หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว หรือ
(ค) ใช้ไฟเผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น
(ง) ใช้วิธีการทําลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด
(2) ซากสัตว์ซงี่ ไม่มีลักษณะเป็นซากสัตว์ทั้งตัว หรือเป็นซากสัตว์บางส่วนที่ไม่ใช่ซากสัตว์
บางส่วนซึ่งตัดออกจากสัตว์ขณะยังมีชีวิต ให้ทําลายตามวิธีการที่กําหนดใน (1) โดยอนุโลม
กรณีซากสัตว์ที่ตัดออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต เช่น งา เขา ขน และสัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็น
ว่าซากสัตว์นั้นยังใช้เป็นประโยชน์ได้ ให้จัดการทําลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น แช่ ราด หรืออบด้วยสารเคมี
หรือความร้อนที่สามารถทําลายเชื้อโรคได้ จนกว่าซากสัตว์นั้นปลอดจากเชื้อโรคระบาดตามหลักวิชาการสัตว
แพทย์
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