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ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุ กนาเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สาแดง
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ส่ง ผลกระทบเชิงนโยบายที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 2550-2555 ด้วยการใช้แบบสอบถาม
เชิงลึกเพื่อสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้แก่ประมงจังหวัดและผู้ประกอบการ และทาการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลังจากด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลผลิ ต ปลาดุ ก ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ฉลี่ ย แล้ ว
10,283.63 กิโลกรัมต่อปี ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนาเข้าพบว่า ประเทศ
ไทยมีการนาเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซียสูงที่สุดในปี 2551 จานวน 894.55 ตัน โดยการนาเข้า
ส่วนมากจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี การนาเข้าน้อยที่สุดในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ดาเนินการโครงการ
ไทยเข้มแข็ง เมื่อพิจารณาด้านราคาพบว่า ราคาปลาดุกในปี 2551 มีราคาต่าที่สุดเฉลี่ย 15.66 บาทต่อกิโลกรัม
จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นในปีถัดมา ทั้งนี้ปลาดุกมีชีวิตจากมาเลเซียผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น้า
สะเดา เฉลี่ยปีละ 578.04 ตัน
ผลการพยากรณ์การนาเข้าในปี 2556 จะมีปริมาณการนาเข้าเท่ากับ 362.42 ตั น และหาก
พิจารณาพยากรณ์ด้วยผลของฤดูกาลเป็นรายไตรมาส และผลการพยากรณ์การนาเข้าปลาดุกจากมาเลเซียใน
ไตรมาศที่ 1 ของ ปี 2556 จะมีปริมาณการนาเข้าทั้งสิ้นประมาณ 94.94 เมตริกตัน และไตรมาศที่ 2 ประมาณ
48.28 เมตริกตัน สาเหตุการนาเข้ามีสาเหตุหลักมาจาก 1) ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) หาซื้อปลาใน
ประเทศไม่ได้ เพราะไม่มีปลา 3) ปลาไม่ได้ขนาดในช่วงที่ต้องการ และ4) ในการซื้อในแต่ละครั้งได้จานวนปลา
มากกว่าซื้อในประเทศและเหตุผลที่ไม่ซื้อปลาดุกที่เลี้ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจาหน่ายเพราะ 1)
ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัยและ 3) ไม่รู้จักพ่อค้าคนกลาง
ผลกระทบจากการนาเข้าปลาดุกจากมาเลเซียทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ มี
ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด และทาให้ราคาปลาดุกไม่สูงจนเกินไป ส่วนผลกระทบเชิงลบ
ได้แก่ ผลผลิตปลาดุ กที่เลี้ยงภายในจังหวัดจะมีราคาถูกลงและ เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ ผล
การศึกษาพบว่าในด้านปริ มาณและราคาในการนาเข้ามีผ ลกระทบต่อการผลิ ตปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้น้อยมากนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่ากรมประมงควรปรับนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนในการผลิตเป็นลาดับแรก
คาสาคัญ: ปลาดุก ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา พยากรณ์ การส่งเสริม
*ผู้รับผิดชอบ :ด่านตรวจสัตว์น้าท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารด่านตรวจพืช ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตคลองเตย
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Impact of importation of Catfish (Clarias spp.) to Culture
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Abstract
This study is aimed to examine the changes in volumes and prices of imported
catfish from Malaysia through Fish Inspection Officesin 5 southern provinces and to evaluate
the effects of the policies on catfish culture in 5 southern border provinces. The data were
collected and compared during yearsB.E. 2550-2555 (A.D. 2007-2012) using specific
questionnaires and in-depth interview within target groups, Provincial Fishery Officers and
importers.
The results showed that catfish culture productions in the 5 southern border
provinces were averaging10.28 metric tons peryear. The imported catfish from Malaysia in
B.E. 2551 was highest with894.55metric tons and most of the productions obtained in the
first quarter of the year. The amount of imported catfish was lowest in year
B.E.2552because of the Thailand policy on catfish culture project. Considering the prices
ofcatfish in B.E. 2551 were the lowest with averaging15.66 baht per kilogram. However the
prices were increased in following years. It is found that imported live catfish from Malaysia
into Thailand through the SadaoFish Inspection Office were 578.04 metric tons per year.
Forecast analysis of the catfish imports in B.E. 2556shall be predictedat 362.42
tons. Under timeline import catfish forecasting suggested that the import volume for the
first quarter shall approximately be94.94 metric tons while the second quartershall
approximately be48.28 metric tons. The main reason of imports were due to 1) the
imported fish was cheaper than fish in the country, 2) low supply of the local catfish, 3) the
size of local catfish was too small, and 4) the large volume of the imported catfish. Results
also indicated thatthe middleman do not want to buy local catfish because of 1) the lower
price of the imported fish, 2) the risky and safety issue in5 southern border provinces, and 3)
an un-recognition or unknown of the middleman to catfish farmers.
Impacts of imported catfish from Malaysia had both positive and negative.
Positive impactswerereadily available catfish for local consumption with low price. Negative
impactswere low price for the cultured catfish and the catfish aquaculture could not expand

the farm scale. The study showed that in terms of quantity and price of imports have a
minor effectto the local production of catfish in 5 southern most provinces. It is suggested
that the catfish aquaculture policy shall encourage farmers to reduce costs catfish culture
productions.
Key words:catfish, Sadoa Fish Inspection Office, forecasting, aquaculture extension
*Corresponding author: Bangkok Port Fish Inspection Office,2nd floor Port of Bangkok Plant
Quarantine station,Khlongtoei, Bangkok.10110Tel. 02-6718794
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คำนำ
ปี พ.ศ. 2552-2555 กรมประมงได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรในพื้น ที่ 5 จั งหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้ ว ยจังหวัดสงขลา สตู ล นราธิว าส ปัตตานี และยะลา โดย
ส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้น้าการวิธีการเลี้ยงสัตว์น้าชนิดต่างๆทั้งสัตว์ น้าชายฝั่งและสัตว์น้าจืด มาท้าการ
ฝึกอบรมสาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม ปลากะพง ปลากระรัง ปลา
นิลและปลาดุก เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกที่ท้าการส่งเสริมเลี้ยงครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็ น ความมั่นคงด้านอาหารเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และหากเกษตรกรรายใดที่มี
ความสนใจและมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้าเชิงพาณิชย์ ก็จะได้ท้าการส่งเสริม สนับสนุนต่อ
ยอดขยายโอกาสเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป
การสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกเป็นสัตว์น้า ชนิดหนึ่งที่มีการเลี้ยงง่าย เติบโตเร็ว ใช้ปริมาณน้้าส้าหรับ
เลี้ยงน้อยกว่าปลาชนิดอื่นและให้ผลตอบแทนรวดเร็ว เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ท้าให้
เกษตรกรบางรายสนใจที่จะน้าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป แต่พบปัญหาคือราคาที่ไม่แน่นอนและการขาดตลาด
ทั้งนี้ เมื่อมีการด้าเนินโครงการทางศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท้าแผนการตลาดรองรับผลผลิต ตามโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ให้ อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุ กของกรมประมงก็มีข้อกังวลจากประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่พบว่า มีการน้าเข้าปลาดุกจากประเทศมาเลเซียมาขายในประเทศโดยผ่านด่านตามแนว
ชายแดนซึ่ง ธีระชัยและประวิทย์ (2550) ศึกษาปลาดุกมีชีวิตที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย พบว่าปี 2547-2549 มี
การน้าเข้าปลาดุกจ้าแนกได้ 2 ชนิด คือ ปลาดุกบิ๊กอุย Hybrid walking catfish (Clarias macrocephalus
gariepinus) และปลาดุกอัฟริกัน Sharptooth (Clarias gariepinus) มีแหล่งเพาะเลี้ยงอยู่ในรัฐปีนัง และอิโปในปี
2547 มีการน้าเข้ามากที่สุดปริมาณ 1,157 ตัน มูลค่า 23.79 ล้านบาท ปี 2548 มีการน้าเข้ า ปริมาณ 477 ตัน
มูลค่า 9.11 ล้านบาท และปี 2549 มีการน้าเข้า ปริมาณ 773 ตัน มูลค่า 13.72 ล้านบาท โดยปลาดุกอัฟริกันมี
ปริมาณการน้าเข้า จ้านวน 1,611 ตัน คิดเป็นร้อยละ 66.96 เมื่อเทียบกับปริมาณการน้าเข้าปลาดุกบิ๊กอุย จ้านวน
795 ตัน หรือร้อยละ 33.04 ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบการน้าเข้าในแต่ละรอบปีพบว่าช่วงที่มีการน้าเข้าปลาดุก
มากจะอยู่ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุก ปีส้าหรับช่วงที่มีการน้าเข้าปริมาณน้อยจะอยู่ในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุล าคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณการน้าเข้าจะมากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกของประเทศมาเลเซียเป็นส้าคัญ
ในปี พ.ศ. 2552 มีข้อร้องเรียนจากเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ภาครัฐจัดการดูแลปัญหาปลาดุก
น้าเข้าจากมาเลเซีย ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดปลาของจังหวัด (ส้านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2552และ
ส้านักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2552) ที่ประชุมจังหวัดได้สั่งการให้คณะกรรมการสินค้าเกษตร
จังหวัดดูแลและมอบหมายให้ประมงจังหวัดดูแลปัญหาทั้งระบบ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หลังจาก
กรมประมงด้าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกให้เกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อ้านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)ได้รายงานว่า ศอ.บต. ได้ตรวจสอบข้อมูลการน้าเข้าปลาดุกจากประเทศมาเลเซีย
ในช่วงปี2552 – 2553 พบว่า มีหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้า ของกรมประมงในพื้นที่ 5 จชต.จ้านวน 6 แห่ง อยู่ใน
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จั ง หวั ดสงขลา 4 แห่ ง จั ง หวัด สตู ล 1 แห่ ง และจั งหวั ด นราธิ ว าส 1 แห่ ง ข้ อ มูล เบื้ องต้ น พบว่ า มี ก ารน้ า เข้ า
ปลาดุกอัฟริกันมีชีวิตผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดาระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2552 จ้านวน
362,384 ก.ก.มูลค่า 6,084,190,.47 บาท ปริมาณการน้าเข้าของแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 50 – 70 ตัน และใน
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2553 จ้านวน 320,550 ก.ก. มูลค่า 5,432,571.09 บาท ปริมาณน้าเข้าแต่ละ
เดือนอยู่ระหว่าง 30 – 50 ตัน ราคาปลาดุกน้าเข้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17 บาท น้ามาจ้าหน่ายในราคาเดียวกับราคา
ปลาดุกในพื้นที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35 บาท ท้าให้เกิดส่วนแบ่งตลาดปลาดุกในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการส่ง
ออกลูกพันธุ์สัตว์น้าไปยังประเทศมาเลเซีย โดยส่งออกลูกพันธุ์ปลาดุกอัฟริกันมีชีวิตในปี 2552 จ้านวน 5,930,000
ตัว มูลค่า758,400 บาท และเพิ่มขึ้นในปี 2553 เป็นจ้านวน 16,891,000 ตัว มูลค่า 2,220,000 บาท ส้าหรับส่ง
ออกลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย พบมีการส่งออกระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2553 จ้านวน 1,550,000 ตัว มูลค่า
155,000 บาท (ศอ.บต., 2553)
ต้น ทุ น การผลิ ต ปลาดุก ในประเทศไทยโดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ประมาณ ไม่ น้อยกว่ า 30 บาทต่อ กิโ ลกรั ม
(คิดที่ราคาอาหารส้าเร็จรูปกิโลกรัมละ 25 บาท) ส้าหรับข้อมูลราคาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่พบเอกสาร
ยืนยันมาก เพราะในพื้นที่ยังมีความไม่สงบจากการสู้รบ แต่หากพิจารณาจากราคากลางแล้ว ในการแข่งขันคู่แข่ง
เช่นผู้น้าเข้าควรจะมีราคาไม่ต่างกันมากเพราะหากราคาปลาดุกน้าเข้าต่้ากว่าปลาที่ผลิตในประเทศมากจะให้ผู้ผลิต
ในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้และไม่สามารถเป็นปัจจัยที่จะจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการค้า รวมทั้งการเลี้ยง
เพื่อยังชีพในครัวเรือน เพราะผู้บริโภคซื้อปลาน้าเข้าถูกกว่า อย่างไรก็ดีในระบบการค้าเสรีจะท้าให้ผู้บริโภคสามารถ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรท้ า การศึ ก ษาผลกระทบทั้ ง สองทางทั้ งบวกและลบต่ อ ผู้ ผ ลิ ต
ต่อผู้บริโภคและเชิงนโยบายของการน้าเข้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
ในพื้นที่
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วในเบื้ อ งต้ น ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ า สะเดา จึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของราคาปลาดุกน้าเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย 2552-2553 และผลกระทบที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสนอแนวในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกและการบริหารจัดการ
ปลาดุกในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกน้าเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ส้าแดงผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
2.ศึกษาผลกระทบการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิต ที่มีต่อการส่งเสริ มอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกน้าเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ส้าแดงผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้
2.เป็นฐานข้อมูลส้าคัญในการบริหารจัดการด้านสินค้าประมงและส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต้
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ก.ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่วิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 1.ผู้น้าเข้า/ส่งออกปลาดุกหรือ
ผู้แทน 2.หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3. ประมงจังหวัดหรือหัวหน้าฝุายพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
สังคมศาสตร์มุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน้าเข้าปลาดุกจากมาเลเซีย และความคิดเห็นของผู้ท้าหน้าที่ใน
การส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ ผลการศึกษาเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากการประมวลผลแนวความคิดทัศนคติที่มี
ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเท่านั้นมิได้หมายผูกพันในการจัดท้าเป็นนโยบายใดๆ
ข.ขอบเขตด้านเนื้อหา
จากข้อจ้ากัดด้านพื้นที่และความอ่อนไหวทางด้านการข่าวและข้อมูลท้าให้ไม่สามารถจะชี้แจง
ผลกระทบที่เ ป็ น ด้ านลบต่ อประชากรในพื้ น ที่ ได้ โ ดยตรง ท้ าให้ ต้ อ งเลื อ กศึก ษาจากผู้ ที่ ป ฏิบั ติง านที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการส่งเสริมแทน โดยเนื้อหาด้านผลกระทบที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ใต้จ ะประกอบด้ว ย ผลกระทบต่ อผลผลิ ต ผลกระทบต่อผู้ บ ริโ ภคและผลกระทบเชิง นโยบาย เนื้ อหาเป็นการ
พยากรณ์ ซึ่งเป็นการคาดคะเน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (2548 - 2555)แต่เมื่อถึงอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ มีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีปัจจัยที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้จ้าเป็นจะต้องปรับประยุกต์ใช้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทบทวนเอกสารก้าหนดหัวข้อที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.ลักษณะทางกายภาพ การเลี้ยงและการตลาด
2.กฎหมายและระเบียบการน้าเข้า
3.การค้าปลาดุกบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
4.การส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
5.การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
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1. ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของปลาดุก
ปลาดุก เป็นปลาในครอบครัว Clariidae ลักษณะโดยทั่วไปเป็นปลาไม่มีเกล็ด ตัวยาวเรียว ครีบหลัง
ไม่มีกระโดง ครีบท้องยาวเกือบถึงโคนหาง มีอวัยวะช่วยในการหายใจ ช่วยให้ปลาดุกมีความอดทนสามารถอยู่พ้น
น้้าได้นาน ขนาดนัยน์ตาของปลาดุกเล็ก มีหนวด 4 คู่ อยู่ที่ริมฝีปาก ซึ่งสามารถรับความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดี ฉะนั้นปลา
ดุกจึงใช้หนวดมากกว่าใช้ตาเพื่อหาอาหารตามพื้นดิน โดยปกติปลาดุกมีนิสัยว่องไว ชอบกินอาหารจ้าพวกเนื้อสัตว์
แต่ถ้าน้ามาเลี้ยงในบ่ออาจให้อาหารจ้าพวกพืชและสามารถฝึกนิสัยให้ปลาดุกขึ้นมากินอาหารบริเวณผิวน้้าได้
ปลาดุกที่พบในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 2 สกุล คือ 1) ปลาดุกสกุล Clarias spp.มีจ้านวน 4 ชนิด
ได้แก่ปลาดุกอุย(Clarias macrocepharus) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachas) ปลามอด(Clarias teysmanni )
และปลาดัก (Clarias melanoderma )2) ปลาดุกสกุล Prophagorus spp.มีจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกล้า
พัน( Prophagorus nieuhofii ) (Prophagorus cataractus) และ(Prophagorus spp.) (เฉิดฉันและคณะ,
2538) ต่อมามีการน้าเข้าปลาในตระกูล CATFISH จากประเทศลาว มีถิ่นก้าเนิดในทวีปแอฟริกา มีชื่อว่า African
sharptoop catfish (Clarias gariepinus) เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถกินอาหารได้ทุกชนิด มี
ความต้านทานโรคและสภาพแวดล้อมสูง แต่เนื้อเหลวและมีสีซีดขาวไม่น่ารับประทาน ในปี 2531 กรมประมงได้
ประสบผลส้าเร็จในการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกเทศเพศผู้และปลาดุกอุยเพศเมีย (มานพ และคณะ, 2531)
ลูกผสม“ปลาบิ๊กอุย” มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม และมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ปลาดุกอุย
ลักษณะเพศและฤดูวางไข่ การแยกเพศถือว่าเป็นเรื่องส้าคัญส้าหรับการเพาะพันธุ์ ลักษณะที่เห็นได้
ง่ายและเด่นชัด คือบริเวณใกล้ช่องทวารของปลาดุกเพศผู้ จะมีอวัยวะแสดงเพศซึ่งมีลักษณะเรียวยาวยื่ นออกมา
ถ้าเป็นเพศเมีย อวัยวะแสดงเพศจะมีลักษณะค่อนข้างกลม และเห็นได้ชัดว่าสั้นกว่า ขนาดของปลาดุกจะแยกเพศได้
ถนัดนั้น ต้องเป็นปลาที่มีขนาดยาวเกินกว่า 15 เซนติเมตร ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายอีกประการหนึ่งคือ ในฤดูการ
วางไข่บริเวณท้องของปลาตัวเมียจะอูมเปุงกว่ าปกติ ถ้าใช้มือบีบเบา ๆ ตรงบริเวณท้องจะมีไข่ออกมา ฤดูที่ปลาดุก
จะเริ่ ม วางไข่อยู่ ในระหว่ างเดื อนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิ กายน ช่ วงเวลาที่ปลาดุ กวางไข่มั กอยู่ ในระหว่ างเดื อน
ที่มีฝนตกชุก
การเลี้ยงปลาดุก
1. การเตรี ย มบ่ อส้ าหรั บ เลี้ ยงปลาดุกควรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษแตกต่ างกับปลาชนิดอื่น ทั้งนี้
เนื่องจากปลาดุกมีนิสัย ชอบหนี ออกจากบ่อเลี้ยง โดยเฉพาะขณะที่ฝนตกน้้าไหลลงในบ่อ ปลาจะว่ายทวนน้้า
ออกไปฉะนั้นการเตรียมบ่อควรจะได้หาทางปูองกันไว้ด้วย โดยทั่วไปผู้เลี้ยงมักนิยมล้อมขอบบ่อ ซึ่งมีความสูง 50
เซนติเมตร
2. อัตราการปล่อยปลาดุกที่เหมาะสม ปลาขนาด 3-5 ซม. ควรปล่อยในอัตรา 60 - 100 ตัวต่อพื้นที่
ผิวน้้า1 ตารางเมตร และปลาขนาด 7 ซม. ควรปล่อยระหว่าง 50-70 ตัวต่อพื้นที่ผิวน้้า 1 ตารางเมตร (ส้ารวย
และจุฬ, 2531) ถ้าปลาขนาดเล็กกว่านี้ ควรปล่อยประมาณตารางเมตรละ 70 ตัว ส้าหรับบ่อที่มีการถ่ายเทน้้า ได้
สะดวก จะเพิ่มจ้านวนปลาให้มากกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่ควรปล่อยให้มากเกินไปจนแน่น จะท้าให้ปลาเติบโตช้าและท้า
อันตรายกันเอง
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อาหารและการให้อาหาร
ปลาดุกเป็นปลาที่สามารถกินอาหารได้ทั้งเนื้อและผัก ซึ่งพอจะแบ่งได้ดังนี้
1. อาหารจ้าพวกเนื้อ ได้แก่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ต่ าง ๆ ที่เหมาะสมตามแต่จะหาได้ หรือเครื่องใน
เช่นเครื่องในของโค,สุกร และไก่ ตลอดจนเลือดสัตว์และแมลง เช่น ปลวก หนอน ตัวไหม และไส้เดือน ฯลฯ
2. อาหารจ้าพวกพืชผัก ได้แก่ ร้าข้าว ปลายข้าว กากถั่ว กากมัน แปูงข้าวโพด และแปูงมันและผัก
ต่าง ๆเพื่อเป็นการเพิ่มอาหารหรืออาจให้มูลสัตว์ เช่นมูลไก่ มูลหมู มูลแพะ ฯลฯ โดยจัดตั้งคอกเลี้ยงสัตว์นั้น ให้อยู่
ใกล้กับบ่อปลา มูลสัตว์เหล่านี้จะเป็นอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ปลาดุกได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วปลาดุก
ชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่ท้าให้ปลาเจริญเติบโตไม่ได้สัดส่วน เช่นอาจจะอ้วนเกินไปไขมัน
มากเกินไป ดังนั้นเพื่อให้ปลาเติบโตได้สัดส่วนและมีน้าหนักดี ควรให้อาหารประเภทเนื้อในอัตรา 30 - 50 %ของอาหาร
ประเภทพืชและแปูง
บริเวณที่ให้อาหารในแต่ละครั้งควรจะมีมากกว่า 1 แห่งและควรให้เป็นเวลา เพื่อฝึกให้ปลารู้เวลาและ
กินอาหารได้ทั่วถึงกัน ไม่เป็นการแออัดและแย่งท้าร้ายกันเอง ปริมาณของอาหารควรให้ประมาณ 5 % ของน้้าหนักตัว
ปลา
การตลาด
การบริโภคภายในประเทศจากผลผลิตปลาดุกเฉลี่ยในปี 2530 จ้านวน 13,900 ตัน ถ้าจ้านวน
ประชากรมีประมาณ 52 ล้านคนก็จะบริโภคปลาดุกเฉลี่ย 0.27 กก./คน/ปีเท่านั้น
จากการศึกษาของส้านั กงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับราคาสัตว์น้าที่ช าวประมงขายได้พบว่า
การเพิ่ม ขึ้น ของราคาปลาน้้ าจื ดโดยเฉพาะปลาช่อ นและปลาดุกมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ในอัตราร้อยละ 5.85
และ5.05ตามล้าดับซึ่งอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของราคาปลาน้้าจืดนี้มีแนวโน้มสูงมากกว่าสัตว์ น้าจากทะเลส้าหรับราคา
ปลาดุ ก ของฟาร์ ม เฉลี่ ย ในแต่ ล ะภาคนั้ น ราคาปลาดุ ก ของฟาร์ ม ในภาคใต้ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภาคเหนือนั้นสูงมากกว่าภาคกลางและภาคตะวันตก
2. กฎหมายและระเบียบการนาเข้า
กฎหมายที่ใช้ควบคุมการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิต ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา
54 ได้ก้าหนดห้ามน้าสัตว์น้าชนิดหนึ่งชนิดใด ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักร โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
2.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรประมง ให้มีการท้าการประมงอย่างยั่งยืน
ตลอดจนคุ้ ม ครองและรั ก ษาสั ต ว์ น้ า มิ ใ ห้ สู ญ พั น ธุ์ ส้ า หรั บ มาตรการควบคุ ม การน้ า เข้ า สั ต ว์ น้ า ได้ บั ญ ญั ติ
ไว้ในมาตรา 54 ดังนี้
มาตรา 54“ห้ามมิให้บุคคลใดน้าสัตว์น้าชนิดหนึ่งชนิดใดที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
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มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการควบคุมการน้าเข้าเพียงมาตรการเดียวของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการ
จะควบคุมสัตว์น้าชนิดใดบ้างนั้นจะต้องก้าหนดรายชื่อสัตว์น้าไปประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันได้ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2547
ซึ่งได้ประกาศรายชื่อสัตว์น้า จ้านวน 6 กลุ่มได้แก่
สัตว์น้าจ้าพวกปลา จ้านวน 61 Order
สัตว์น้าจ้าพวกสัตว์น้าอื่น จ้านวน 7 Phylum 1 Subphylum 11 Class
สัตว์น้าจ้าพวกสาหร่ายทะเล จ้านวน 4 Division
สัตว์น้าจ้าพวกสัตว์เลื้อยคลาน จ้านวน 3 Order
สัตว์น้าจ้าพวกสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก จ้านวน 3 Order
สัตว์น้าจ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ้านวน 2 Order 1 Suborder
แนวทางการพิจารณาอนุญาตและอ้านาจในการอนุญาต
เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าตรวจสอบแล้วเห็นว่า ค้าขอและเอกสารถูกต้อง จะนัดหมายให้มารับ
หนังสืออนุ ญาตในเวลาไม่เกิน 3 วัน ท้าการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าหนังสืออนุญาตให้ น้าสัตว์น้าบางชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามแบบพิมพ์ที่ กรมประมงก้าหนด(ภาคผนวก ก) และเสนอผู้มีอ้านาจ ตามค้าสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 458/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ลงนามในหนังสืออนุญาต
2.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2542กรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบและรักษาการตามกฎหมาย ซึ่งเดิมครอบคลุมเฉพาะสั ตว์บกและสัตว์ปีกต่อมาได้
มีกฎกระทรวงก้าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2546 ได้ก้าหนดให้สัตว์ 8 ประเภท คือ กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้้า ปลา ปู และหอย เป็นสัตว์ตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 จึงมีผลให้ต้องมีการควบคุมการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักร(ภาคผนวก ค) ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว ตามมาตรา 31 และ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์พ.ศ. 2499 และกฎกระทรวงว่าด้วยการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ. 2544และกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์พ.ศ. 2499 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก จ) ได้แต่งตั้งข้าราชการกรมประมงเป็นสัตวแพทย์ มีอ้านาจ
และหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้เฉพาะในกฎกระทรวงว่าด้วยการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือ
ซากสัตว์ พ.ศ.2544 ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2499 เฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้้า ปลา ปูและหอยนอกจากนี้กรมปศุ
สัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตให้น้าเข้า น้าออกหรื
อน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตามค้าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 873/2546 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
ดังนั้น ผู้มีความประสงค์จะน้าสัตว์และซากสัตว์ดังกล่าว เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการน้าเข้า น้าออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544(ภาคผนวก ง)
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แนวทางการพิจารณาอนุญาตและอานาจในการอนุญาต
เมื่อสัตวแพทย์ประจ้าท่าเข้า รับค้าขอและตรวจเอกสารหรือหลั กฐานประกอบการน้าเข้าถูกต้องแล้ว
ให้ พิ จ ารณาว่ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ นั้ น ต้ อ งไม่ ไ ด้ ม าจากท้ อ งที่ ที่ มี ห รื อ สงสั ย ว่ า มี โ รคระบาด แล้ ว จึ ง เสนอ
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อม
เงื่อนไขการน้าเข้า (requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด
เมื่อมีการน้าเข้าและสัตวแพทย์ประจ้าท่าเข้าได้ตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือหนังสือรับรอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ถูกต้องและ/หรือด้าเนินการกักกัน ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้เสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้น้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์
นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ด้าเนินการตามระเบียบที่ว่านั้น
สัตว์หรือซากสัตว์ที่น้าเข้าโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วน อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้
น้าเข้าตามเงื่อนไขที่ก้าหนดให้ก็ได้
นอกจากนี้ กรณีผู้ที่น้าเข้ารายใดได้รับหนังสืออนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแล้ว
หากสัตวแพทย์ประจ้าท่าเข้าเห็นว่าขณะนั้นก้าลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมี
การน้าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา ให้สัตวแพทย์ประจ้าท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา
สั่งระงับการน้าเข้านั้น
2.3 ระเบียบและขั้นตอนการนาเข้า
ก่อนการน้าเข้า
1. ผู้ประสงค์จะน้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ ด่านตรวจสัตว์น้า
หรือ ส้านักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้ าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้า ณ ท่าที่น้าเข้า หรือส่วนอนุญาตและจัดการ
ประมง ส้านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
- ค้าขอตามแบบ ร.1/1
- ค้าขออนุญาตน้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
- ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์ปุา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 กรณีเป็นสัตว์น้าชนิด
ที่เป็นสัตว์ปุา (ขอรับอนุญาตล่วงหน้าได้ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)
- ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส้าเนาทะเบียนบ้าน(กรณี
น้าเข้าในนามบุคคลธรรมดา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีน้าเข้าในนามนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอ้านาจ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มอบ
และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถมาด้าเนินการด้วยตนเองได้)
- ส้าเนาใบอนุญาตท้าการค้าสัตว์น้า (อ.6) ส้าหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
- ส้าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์น้า ซื่งออกโดยหน่วยงาน
ที่มีอ้านาจของประเทศต้นทาง (ส้าหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถน้ามาแสดงล่วงหน้าได้)
- กรณีเป็นการน้าเข้าเพื่อส่งออก ให้ผู้ยื่นค้าขอแจ้งรายการหรือข้อความ ซี่ งระบุสถานที่เพาะเลี้ยงหรือเก็บ
สัตว์น้าด้วย
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- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก้าหนด
2. ผู้น้าเข้าต้องยื่นค้าขอก่อนการน้าเข้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการน้าติดตัวเข้ามาจะยื่นค้าขอขณะ
น้าเข้ามาก็ได้ (ยกเว้นสัตว์น้าซึ่งเป็นสัตว์ปุา)
3. หากผู้ น้ าเข้ าต้ องการจะน้ าสั ตว์ น้ า ไปยั ง สถานกั กกั น หรือ ที่ พั กซากสั ตว์ น้า ที่ มิใ ช่ข องกรมประมง
สถานกักกันสัตว์น้าหรือ ที่พักซากสัตว์น้านั้นจะต้องได้รับการตรวจรับรองตามระเบียบ
4. เมื่อได้รั บ ค้าขอ เจ้ าหน้ าที่จ ะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
พิจ ารณาว่าสั ตว์น้ านั้ น มิ ได้มาจากท้องที่ที่ส งสั ยว่ามีโ รคระบาด หรือกรณีสัตว์น้ามีชีวิตต้องมิได้เป็นชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น (Alien Species)
5. หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะคืนค้าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบเพื่อท้าการแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป
6. หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอเสนอ ผู้มีอ้านาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสืออนุญาตให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
- ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.6)
- เงื่อนไขการน้าเข้า (Requirement) ตามที่ก้าหนด
7. กรณีผู้มีอ้านาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามค้าขอ ให้แจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบโดยเร็ว
8. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 6. แล้ว ให้ผู้น้าเข้าแจ้งยืนยันการน้าเข้าเกี่ยวกับวัน เวลาที่น้าเข้า เที่ยวบิน
เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่น้าสัตว์น้าเข้ามาต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการน้าเข้า 1 วันท้าการ(ภาพที่ 1)
ผู้น้าเข้า
รวบรวมเอกสารและแจ้งสินค้า
สัตว์น้าที่จะน้าเข้าล่วงหน้า
เอกสารถูกต้อง

ด่านตรวจสัตว์น้า

ออกใบอนุญาตน้าเข้าส้าหรับเดินพิธีการ
เดินพิธีการและขอใบอนุญาตตรวจสอบสินค้า
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้าล่วงหน้า

เอกสารไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนวิธีการในวันที่น้าเข้า
1. ผู้น้าเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้า หรือเจ้าหน้าที่
ประจ้าส้านักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้า ณ ท่าที่น้าเข้า ดังนี้
- หนังสืออนุญาตให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
- ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์น้าหรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร. 6 )
- ค้าขอน้าเข้าอาหาร (กรณีน้าเข้ามาผลิตเป็นอาหาร)
- ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์ปุาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์น้า พ.ศ. 2535 (กรณีเป็นสัตว์ปุา
อนุญาตโดยส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)
- ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ปุาตามอนุสัญญา CITES (Export Permit) ฉบับจริง จากประเทศผู้ส่งออก
(กรณีเป็นสัตว์ปุาซึ่งอยู่ในอนุสัญญา CITES)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอดโรคที่ก้าหนด
ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของประเทศต้นทาง (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (Health Certificate) แสดงการปลอดสารตกค้าง คลอแรมฟี
นิคอลและไนโตรฟิวแรนส์ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประเทศต้นทาง กรณีเป็นสินค้ากุ้ง (ถ้ามี)
- ส้ า เนาใบอนุ ญ าตน้ า หรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาในราชอาณาจั ก รจากกระทรวงสาธารณสุ ข กรณี เ ป็ น
ผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครั้งแรก)
- ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี, ยื่นเฉพาะครั้งแรก)
- ใบขนสินค้าขาเข้า (ถ้ามี)
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice (ถ้ามี)
- ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถ้ามี)
- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List (ถ้ามี)
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก้าหนด
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น้า และพิจารณาด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็ นการน้าเข้าสั ตว์น้ าที่เฝูาระวัง ด่านตรวจสั ตว์น้าจะพิจารณาสุ่ มเก็บตัว อย่าง เพื่อตรวจโรค หรือ
สารตกค้างและออกใบอนุญาตให้น้าเข้าได้
หากเป็นกรณีที่เป็นการน้าเข้าสัตว์น้าที่กรมประมงมีนโยบายเข้มงวด เช่น กุ้งทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้า จะพิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัด หรือ กักกันสัตว์น้านั้น เพื่อน้าไปตรวจวิเคราะห์
หากผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ด่านฯ จึงจะออกใบอนุญาตให้น้าเข้าได้ แต่ถ้าหากผลการตรวจไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ด่านฯ จะพิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป
3. สัตว์น้าที่ผู้รับอนุญาตจะน้าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรงตามที่ก้าหนด
ไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
4. หนังสืออนุญาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้น้าสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง
5. สัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าที่อยู่ระหว่างการอายัดหรือกักกัน ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น(ภาพที่ 2)
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ด่านตรวจสัตว์น้า

ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อายัดหรือกักกัน รอ
ผลการวิเคราะห์

ตรวจสอบสินค้า
สุ่มตัวอย่าง ตรวจเชื้อไวรัส ตรวจสารตกค้าง
ผ่าน

ผ่าน

ออกเอกสาร ร.7

ออกเอกสาร MD

ไม่ผ่าน

ดาเนินการตามกฎหมาย

เข้าสู่โรงงาน

ออกใบอนุญาต ร.7

ออกเอกสาร MD

เข้าสู่โรงงาน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้าน้าเข้า
3. การค้าปลาดุกบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
1. ปลาดุกที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย เป็นปลาดุกมีชีวิตทั้งหมด พบมีการน้าเข้าปลาดุก 2 ชนิด คือ
1.1 ปลาดุกบิ๊ กอุย ชื่อ สามั ญ Hybrid walking catfish ชื่ อวิท ยาศาสตร์ Clarias
macrocephalus gariepinus เป็นปลาลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยกับปลาดุกอัฟริกัน
1.2 ปลาดุกอัฟริกัน ชื่อสามัญSharptooth ชื่อวิทยาศาสตร์ Clariasgariepinus
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ในปี 2549 มีผู้ค้าที่น้าเข้า จ้านวน 7 รายจ้าแนกเป็นจากจังหวัดสงขลา จ้านวน 3 ราย จังหวัดพัทลุง จ้านวน
3 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 1 ราย ตามล้าดับ มีการขออนุญาตน้าเข้าทั้งหมด จ้านวน 506
ฉบับ
ปลาดุกบิ๊กอุยและปลาดุกอัฟริกันที่น้าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เป็นปลาดุกที่เลี้ยงในรัฐปีนัง และ
รัฐอิโปเป็นส่วนใหญ่ผู้รับซื้อจากประเทศไทยน้ารถเข้าไปรับปลาในเขตประเทศมาเลเซีย บริเวณลานขนถ่ายสินค้า
ด้วยรถกระบะหรือรถบรรทุกหกล้อ ใช้ลังไม้บุด้วยสังกะสี ขนาด 50 X 100 ตร.ซม. หรือถังขนาด 200 ลิตร
ตัดครึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ในการล้าเลียง จะใส่ปลาดุกได้ประมาณ 40–50 กก./ลัง ปลาดุกที่น้าเข้าจากประเทศ
มาเลเซีย จะส่งขายเฉพาะในเขตภาคใต้เท่านั้น เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต
การน้าเข้าปลาดุกมีชีวิตในปี 2549 มีการน้าเข้าทั้งหมด 506 ครั้ง เฉลี่ย 42 ครั้ง/เดือน มีปริมาณ
การน้าเข้าทั้งหมด 773 ตัน หรือเฉลี่ย 64.40 ตัน/เดือน มูลค่า13.72 ล้านบาท และราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.79
บาท พบว่ามีการน้าเข้าสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 ปริมาณ 125 ตัน และมีการน้าเข้าต่้าสุดเดือนธันวาคม
2549โดยมีปริมาณ 28 ตัน
สัดส่วนปลาดุกมีชีวิตที่น้าเข้า ทางด่านฯ สะเดาในระหว่าง ปี 2547-2549 พบว่า ปลาดุกอัฟริกัน
มีปริมาณการน้าเข้า จ้านวน 1,611 ตัน คิดเป็นร้อยละ 66.96 เมื่อเทียบกับปริมาณการน้าเข้าปลาดุกบิ๊กอุย จ้านวน
795 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.04
2. ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิต
สถิติการน้ าเข้าปลาดุกมีชีวิตมาในประเทศไทย ในปี 2549 พบว่ามีช่องทางหลั กในการน้าเข้า
2 ช่องทาง คือ ทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ปริมาณ 772 ตัน และทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
สระแก้ว ปริมาณ 17 ตัน คิดเป็นสัดส่วนการน้าเข้าทั้งประเทศทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
97.80 %
ปริมาณการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิตทางด่านฯ สะเดาในระหว่าง ปี 2547 - 2549 พบว่า ในปี 2547 มี
การน้าเข้ามากที่สุด ปริมาณ 1,157ตัน มูลค่า 23.79 ล้านบาท ปี 2549 มีการน้าเข้า ปริมาณ 773ตัน มูลค่า
13.72 ล้านบาท และปี 2548 มีการน้าเข้า ปริมาณ 477 ตัน มูลค่า 9.11ล้านบาท ตามล้า ดับ (ตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4)และจากการศึกษาเปรียบเทียบการน้าเข้าในแต่ละรอบปีพบว่า ในปี2547 มีการน้าเข้ามากระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ในปี 2548 มีการน้าเข้ามากในเดือนมกราคม ในปี 2549 มีการน้าเข้ามาก ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งช่วงเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้ามากอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวด้านการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซียเข้า
มายังประเทศไทย จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่เริ่มตั้งด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา เมื่อวันที่19 เมษายน 2546 เริ่มมีการน้าเข้า
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 น้าเข้าปลาดุกบิ๊กอุย จ้านวน 9 ครั้ง ปริมาณ 27.64 ตัน มูลค่า 52,625 บาท เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19 บาท ช่วงแรกสัดส่วนการน้าเข้าเป็นปลาดุกบิ๊กอุย 100 เปอร์เซ็นต์ และปี 2547 การน้าเข้าปลา
ดุกบิ๊กอุยจ้านวน 624.27 ตัน มูลค่า 14.23 ล้านบาท และน้าเข้าปลาดุกอั ฟริกัน จ้านวน 515.21 ตัน มูลค่า
9.56ล้านบาทเริ่มมีการน้าเข้าปลาดุกอัฟริกันในเดือนมีนาคม 2547 สัดส่วน60:40 เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งเดือน
สิงหาคม 2547สัดส่วนการน้าเข้าเริ่มผกผันเป็นการน้าเข้าปลาดุ กบิ๊กอุยน้อยกว่าปลาดุกอัฟริก ในปี 2548มีการ
น้าเข้าปลาดุกบิ๊ กอุย จ้า นวน 139.33 ตัน มูลค่า 2.97 ล้านบาท และน้าเข้าปลาดุกอัฟริกัน จ้านวน

12

337.86 ตัน มูลค่า6.14 ล้านบาท ในปี 2549 สัดส่วนการน้าเข้าปลาดุกอัฟริกัน 98 เปอร์เซ็นต์ปลาดุกบิ๊กอุย2
เปอร์เซ็นต์ สาเหตุมากจากลูกพันธุ์ปลาดุกอัฟริกันในประเทศมาเลเซียหาได้ง่ายกว่าลู กพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยซึ่งส่วน
หนึ่งต้องน้าเข้าจากประเทศไทย การเจริญเติบโตเร็วกว่า ต้านทานโรคดีกว่าแม้ว่าราคาขายจะแตกต่างกันโดยเฉลี่ย
3.52 บาทกับปลาดุกบิ๊กอุย
3. มาตรการควบคุมการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิตทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ในการน้าเข้าในแต่ละครั้ง ผู้น้าเข้าไม่สามารถแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าได้ เนื่องจาก เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลาดุกในประเทศมาเลเซีย จะท้าการรวบรวมปลาดุกในเวลาเช้า แล้วน้ามาส่งในเวลาเย็นและท้าการชั่งน้้าหนัก
ณ ลานขนถ่ายสินค้า ซึ่งอยู่ใกล้ด่านตรวจสัตว์น้า ท้าให้ไม่สามารถขออนุญาตล่วงหน้าได้ เพราะไม่ทราบจ้านวน
น้้าหนักที่แน่นอน
จากการศึกษากฎกระทรวงว่าด้วยการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
พ.ศ.2544 ที่ก้าหนดให้ผู้น้าเข้ายื่นค้าขอก่อนน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นั้น ผู้น้า
เข้าไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน อีกทั้ง ยังไม่สามารถน้าใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ามา
แสดงได้เช่นกัน เนื่องจากปัญหาดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แต่ด่านตรวจสัตว์น้า ฯ ได้ผ่อนผันการน้าเข้าปลาดุกมีชีวิต
โดยได้ อ าศั ย อ้ า นาจตามกฎกระทรวงดั ง กล่ า ว ข้ อ 12 ที่ ร ะบุ ว่ า “สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ น้ า เข้ า โดยปฏิ บั ติ
ไม่ ค รบถ้ ว นตามความในหมวดนี้ อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายจะผ่ อ นผั น อนุ ญ าตให้ น้ า เข้ า ตามเงื่ อ นไข
ที่ก้าหนดให้ก็ได้”
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายทั้งสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ ในหลักปฏิบัติมีการตรวจสอบทั้งในระดับ
ของการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และซาก(Document check) และการตรวจสอบที่สัตว์และซาก
( Sample check)โดยเหตุผลที่ต้องควบคุม
1. เพื่อควบคุมโรค ปูองกันโรคระบาด ถึงแม้แต่ในปัจจุบันยังไม่มีโรคระบาดที่ร้ายแรงใน
ปลาดุกมีชีวิตก็ตาม การปูองกันก็มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการติดตามตรวจสอบโรค ดังนั้น จึงมีความจ้า เป็นต้อง
ด้าเนินการเฝูาระวัง โดยการสุ่มตัวอย่างปลาดุกเพื่อน้าไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝูาติดตามสภาวะ
การระบาดของโรค
2. เพื่อควบคุมและสร้างกลไกราคาของตลาดปลาดุกมีชีวิตภายในประเทศ การปล่อยให้
น้าเข้ามามากเกินไปจะมีผลต่อราคาปลาดุกมีชีวิตภายในประเทศ
3. ปลาดุกอัฟริกันถือเป็นสัตว์น้าจ้าพวกชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Exotic species) ซึ่งในประเทศ
ไทยก็มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย นิสัยกินเก่ง โตเร็ว ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมการเลี้ยงในประเทศหรือไม่ควบคุม
การน้าเข้า น่าจะเป็นสัตว์น้าอีกตัวหนึ่งที่จะมีผลต่อระบบนิเวศวิทยาในแหล่งน้้า
4. การส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ในปี 2553 และปี 2554
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา และสงขลา เป็นพื้นที่
ลักษณะพิเศษมีปัญหาที่มีความเป็นมายาวนานละเอียดอ่อนซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงกันหลายมิติ รัฐบาลได้ให้
ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก้าหนด เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(รชต.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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ในการฟื้นฟูการประมงพื้นบ้าน เป็นการพัฒนาอาชีพการท้าประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่มั่นคงและ
ยั่งยืนโดยด้าเนินการควบคู่กันไป ทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาศัย และเพาะพันธุ์สัตว์น้าการ
สร้างแหล่งปะการังเทียม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าและการควบคุมการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย เน้นกิจกรรมด้าน
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง การปรับเปลี่ยนเรือ/เครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการใช้พลังงานและการ
พัฒนาอาชีพเสริมด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและทักษะความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง
การด้ า เนิ น โครงการการส่ งเสริ มอาชี พด้ านการประมงทั้ งงบประมาณปกติแ ละโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้ โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตพร้อม
กับการสร้างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน ในด้านการพัฒนาอาชีพด้านการประมง เป็นภารกิจส้าคัญที่กรม
ประมงได้รับผิ ดชอบด้าเนิน การ มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
เปูาหมายสร้างโอกาสให้มีรายได้ที่มั่นคงตามศักยภาพของตน และตามศักยภาพของฐานทรัพยากรชุมชนขั้นตอน
การด้าเนินการจะเน้นการปลูกฝังความรู้ โดยให้เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร
ในปี 2553-2554 กรมประมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร
เฉพาะการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จ้านวนประมาณ 250 ล้านบาท (รายละเอียด
ตามตารางที่ 1) คาดว่าจะมีผลผลิตจ้านวนมากออกสู่ตลาดในพื้นที่ ซึ่งศอบต.ได้จัดประชุมหน่วยงานและมีความ
กังวลอย่างมากที่ผลผลิตจะล้นตลาด
ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ใน ปี 2553-2554
ล้าดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง
และบ่อดิน (ปลานิล ปลากะพง ปลากิน
พืช)
1.1 กิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชัง
1.2 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
1.3 กิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

งวดที่1
119 ล้าน

งวดที่2
220 ล้าน

งวดที่3 งวดที่4 งวดที่5
125 ล้าน 9.3 913 ล้าน
ล้าน

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม

2

งวดที่1
119 ล้าน

งวดที่2
220 ล้าน

งวดที่3 งวดที่4 งวดที่5
125 ล้าน 9.3 913 ล้าน
ล้าน

✔

✔

✔

✔

✔

✔

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
✔

3

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง

4

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

✔

5

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

✔

✔

6

โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

✔

✔

7

โครงการเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน

✔

✔

8

โครงการเลี้ยงปลากะรังในบ่อดินและ
กระชัง

✔

9

โครงการเลี้ยงปูด้าในบ่อดิน

✔

✔

10

โครงการเลี้ยงปลาสวยงาม

✔

✔

11

โครงการซ่อมเครื่องยนต์

✔

12
13

โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
โครงการเฝูาระวังทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ

✔

14

โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด้าใน
อ่าวปัตตานี

✔

✔

✔

✔

5.การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีทฤษฎีที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การพยากรณ์ (Forecasting)
การพยากรณ์ (Forecasting)เป็นการคาดคะเนลักษณะต่างๆ หรือเป็นศิลปะของการประเมินความ
ต้องการในอนาคตด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยก้าหนดเงื่อนไขหรือสภาวะ หรือเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์
ที่จะท้านายเหตุการณ์ในอนาคต (Heizer and Render, 2004 : 104) การพยากรณ์จะท้าได้โดยใช้ประวัติ และ
ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ น้ า มาค้ า นวณ โดยใช้ ก ารท้ า นายเพื่ อ ช่ ว ยใน การตั ด สิ น ใจ (ประสงค์ , 2547: 86)
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ช่วงเวลาของการพยากรณ์
สามารถจะแบ่ งเป็ นการพยากรณ์ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว โดยพิจารณาระยะเวลาที่จะ
พยากรณ์เป็นส้าคัญ
1) การพยากรณ์ระยะสั้น เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกิน 1 ปี โดยทั่วไปมักจะอยู่ในช่วงไม่
เกิน 3 เดือนเช่น การพยากรณ์วางแผนการจัดซื้อ การจัดตารางการท้างาน การมอบหมายงาน การพยากรณ์ยอดขาย
และการพยากรณ์ระดับการผลิต
2) การพยากรณ์ระยะกลาง เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่อยู่ในช่วง3 เดือนถึง 3 ปี จะใช้มากใน
การพยากรณ์วางแผนการขาย การวางแผนการผลิต การวางแผนด้านงบประมาณเงินสด และการวิเคราะห์ การวาง
แผนการด้าเนินงานต่างๆ
3) การพยากรณ์ระยะยาว เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่มากกว่า 3ปีขึ้นไป มักใช้ส้าหรับการ
วางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การขยายท้าเลที่ตั้ง และการวิจัยพัฒนา
ประเภทของเทคนิคในการการพยากรณ์การขาย
เทคนิคหรือวิธีที่ส้าคัญในการพยากรณ์ยอดขายมีอยู่ 2 เทคนิคใหญ่ๆ คือ
1) เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitativeforecasting methods)
2) เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting method)
ประเภทของรูปแบบข้อมูลในอดีต มีอยู่ 4 ประเภทได้แก่
1) รูปแบบแนวนอน (Horizontal pattern) รูปแบบแนวนอนเกิดขึ้นเมื่อยอดขายในอดีตไม่
มีตัวเลขที่ขึ้นๆ ลงๆ มากนัก ในช่วงเวลาต่างๆ กัน หมายถึง ตัวเลขยอดขายในแต่ละช่วงเวลามีความใกล้เคียงกัน
การค้านวณหาค่าเฉลี่ยของยอดขายในอดีตทั้งหมดก็จะท้าให้ทราบถึงยอดขายในอนาคตได้โดยไม่ผิดพลาดมากนัก
2) รูปแบบตามฤดูกาล (Seasonal pattern) รูปแบบตามฤดูกาลเกิดขึ้นเมื่อยอดขายได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยกาลเวลาซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์ เดือน ฤดูกาลที่แตกต่างกัน ยอดขายของสินค้าหลายประเภทมี
ยอดขึ้นหรือลงตามฤดูกาล
3) รูปแบบวัฏจักร (Cyclical pattern) รูปแบบยอดขายตามวัฏจักรเกิดขึ้นเมื่อยอดขายได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัย สภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าการเกิดยอดขายตามฤดูกาล ยอดขายของสินค้า
ตามวัฏจักร เช่น สินค้าประเภทรถยนต์ เหล็กกล้าหรือสินค้าประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ ความแตกต่างที่ส้าคัญ
ระหว่างรูปแบบยอดขายตามฤดูกาล และรูปแบบวัฏจักรก็คือ ยอดขายตามฤดูกาลมีช่วงระยะเวลานั้นซ้้าๆ กันในแต่
ละปี แต่ยอดขายตามวัฏจักรจะเกิดในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าโดยปกติจะยาวนานกว่า 1 ปี แล้วจึงจะเกิดเหตุการณ์
ยอดขายในรูปแบบเดียวกัน
4) รูปแบบแนวโน้ม (Trend pattern) รูปแบบแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้น
(หรือลดลง) อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผ่านไป ยอดขายของธุรกิจประเภทเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น
โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบ้านหรือส้านักงานจะมีลักษณะเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องเพราะตลาดยัง
มีอุปสงค์ในสินค้าประเภทนี้อยู่
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ยอดขาย

เวลา
1) รูปแบบแนวนอน (Horizontal)
ยอดขาย

เวลา
3) รูปแบบวัฏจักร (Cyclical)

ยอดขาย

(2) รูปแบบฤดูกาล (Seasonal)
ยอดขาย

4) รูปแบบแนวโน้ม (Trend)

เวลา

เวลา

ภาพที่ 3 รูปแบบต่าง ๆ ของยอดขายในอดีต
การพยากรณ์อิทธิพลของแนวโน้มโดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดเชิงเส้น (Linear Least Squares Technique)
แนวความคิดเกี่ยวกับก้าลังสองน้อยที่สุดเป็นวิธีการหนึ่งของการพยากรณ์แบบ casual ซึ่งเรียกว่า การ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลที่สมมติว่าขึ้นกับการอนุกรม
เวลา โดยมีตัวแปรอิสระคือ “เวลา” และ ตัวแปรตามคือ “ตัวแปรที่เราต้องการพยากรณ์”
รูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรงมีความชันเท่ากับ b (Linear Model with Slobe b) มีสมการดังนี้
Y (t) = a + bt
โดยที่ Y(t) คือค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t ใดๆโดยอาศัยข้อมูลจริง [y(t)] ตามจ้านวนช่วงเวลา t ที่ผ่าน
ส้าหรับค่า a คือค่าคงที่ ณ จุดเริ่มต้น (t = 0) และ b คือค่าความชันของเส้นสมการ หรือค่า Y(t) ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ t
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
สามารถหาค่า b และ a ได้จากสมการดังต่อไปนี้

17

การหาอิทธิพลของฤดูกาล
การวางแผนการผลิตระยะสั้นจะต้องค้านึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีต่อยอดขายของ
บริ ษัท อิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากฤดูกาลเทศกาล และวันหยุ ดต่างๆที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีผลต่อยอดขายสินค้าได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ท้าให้อากาศหนาวจะ
ท้าให้ยอดขายเสื้อกันหนาวยิ่งสูงขึ้นหรือช่วงหน้าฝนจะขายร่มหรือเสื้อกันฝนได้ดีกว่าเสื้อกันหนาว เป็นต้น การพิจารณา
หาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเราจ้าเป็นต้องศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวรายเดือนหรื อรายไตรมาสในข้อมูลรายปี
ทั้งนี้เพื่อจะได้ก้าหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ แผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขายของบริษัท
ในการประมาณการการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในข้อมูลอนุกรมเวลานี้ จะต้องสร้างเป็นค่าดัชนีฤดูกาล
(Seasonal Index) โดยค่าดัชนีฤดูกาลส่วนใหญ่จะแสดงในรูปของร้อยละ ดังนั้นถ้าดัชนีฤดูกาลของเดือนใดเท่ากับ 105
ก็หมายความว่าอันเนื่องมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึงท้าให้ข้อมูลเดือนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 หรือ
ถ้าดัชนี ฤดูกาลของเดื อนใดเท่ากั บ 95 ก็ หมายความว่ าข้ อมูลในเดื อนนั้ นต่้ ากว่าค่ าเฉลี่ ยร้ อยละ 5 ส้ าหรั บวิ ธี การ
ค้านวณหาค่าดัชนี ฤดูกาลมีหลายวิธีด้วยกัน เช่ น วิธีถั วเฉลี่ ยอย่างง่าย วิธีอั ตราส่ วนต่อค่าเฉลี่ ยอย่ างง่าย และวิ ธี
อัตราส่วนต่อค่าแนวโน้ม เป็นต้น
การพยากรณ์ด้วยวิธีอัตราส่วนต่อค่าแนวโน้ม (The Ratio – to Trend Method)
ข้อมูลอนุกรมเวลาแต่ละชุดจะมีองค์ประกอบอยู่ 4 อย่างคือ แนวโน้ม (T) , ฤดูกาล (S) , วัฏจักร (C)
และความผิดปกติ (T) การหาดัชนีฤดูกาลจึงสามารถท้าได้โดยการขจัดค่า T, C และ l ซึ่งมีขั้นตอนตามวิธีของอัตราส่วน
ต่อแนวโน้มดังนี้
1. ค้านวณหาค่าแนวโน้มของแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาสในข้อมูลจริง รายปี ซึ่งสมการแนวโน้มหาได้
จากวิธีก้าลังสองน้อยที่สุดจากข้อมูลที่ก้าหนดให้
2. หาอัตราส่วนระหว่างข้อมูลจริงกับแนวโน้มในแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาสแล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้
อยู่ในรูปร้อยละ
3.หาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนในข้อ 2) ของแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาสที่ตรงกันของแต่ละปี
4. ผลที่ได้ในข้อ 3) คือค่าดัชนีฤดูกาล
การวัดความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ (Measuring Forecast Errors)
การพยากรณ์นั้นมีหลายๆวิธีที่สามารถน้ามาพยากรณ์กับข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ แต่เราก็จะต้องหาว่าวิธีการ
พยากรณ์แบบใดที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดที่เราควรจะน้ามาใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินผลวิธีการพยากรณ์เหล่านั้น
หรือถ้าหากว่ามีวิธีพยากรณ์เพียงวิธีเดียวที่สามารถใช้กับข้อมูลของเราได้ เราก็อาจต้องการที่จะทราบว่าวิธีพยากรณ์ของ
เรานั้ นจะมีประสิทธิผลเพียงใด วิธีการที่เหมาะสมที่จะสามารถให้ค้าตอบในทั้งสองกรณีที่กล่าวมาก็คือ การวัดความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะท้าการวัดความคลาดเคลื่อนโดยวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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1) หาค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation, MAD)

2) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก้าลังสอง (Mean Sauared Error, MSE)

3) ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ( Mean Absolute Percent Error, MAPE)

โดยที่
Ai : The actual value in time period i
Fi : The forecast value in time period i
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
1 สมมุติฐานของงานวิจัย
ผลกระทบจากการน้าเข้าปลาดุกชายแดนไทย - มาเลเซีย ที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนใต้
2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การนาเข้าปลาดุกชายแดนไทย - มาเลเซีย
 การนาเข้าในอดีต
 การคาดการณ์การนาเข้าในอนาคต
 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้าน
เส้นทางการค้า แหล่งที่มาและปลายทาง
ของสินค้า ลักษณะการค้าขาย
 ความคิดเห็นของผู้ที่ส่งเสริมอาชีพประมง
สานักงานประมงจังหวัด
 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิง
นโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก

ผลกระทบที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
 ผลกระทบต่อผลผลิต
 ผลกระทบต่อผู้บริโภค
 ผลกระทบเชิงนโยบาย
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วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
ก. ประชากรและพื้นที่วิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 1.ผู้น้าเข้า/ส่งออกปลาดุกหรือผู้แทน
2.หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3. หัวหน้าฝุายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพส้านักงาน
ประมงจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน้าเข้าปลาดุกจาก
มาเลเซีย และความคิดเห็นของผู้ท้าหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ ผลการศึกษาเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
จากการประมวลผลแนวความคิดที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเท่านั้น มิได้หมายผูกพันในการ
จัดท้าเป็นนโยบายใดๆ
จากการทบทวนเอกสาร คณะผู้วิจัยก้าหนดการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วย
1. ผลกระทบต่อผลผลิต
2. ผลกระทบต่อผู้บริโภค
3. ผลกระทบเชิงนโยบาย
ข. ขั้นตอนการศึกษา
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการศึกษาด้วยเครื่องมื อแบบผสมผสานด้วยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ย้อนหลังและการใช้การสอบถามเชิงลึกในการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
1. ผลกระทบต่อผลผลิต
ท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านราคา การน้าเข้าส่งออก จากเอกสารที่แสดงต่อด่านตรวจสัตว์น้า
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท้าการเก็บข้อมูลจากเอกสารย้อนหลั งอย่างน้อย 3 ปี (วาสนา, 2551) เพื่อท้าการ
วิเคราะห์ และพยากรณ์ (Forecasting) โดยเลือกใช้วิธีการพยากรณ์ โดยการหาอิทธิพลของฤดูกาลด้วยวิธี
อัตราส่วนต่อค่าแนวโน้ม (The Ratio-to tend Method) มีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1.1 หาค่าแนวโน้มแต่ละเดือนในข้อมูลจริง จากวิธี ก้าลังสองที่น้อยที่สุด (Linear Trend) จาก
สมการก้าลังสองที่น้อยที่สุด Y = a+ b(t)
โดยที่ Y(t) คือค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t ใดๆโดยอาศัยข้อมูลจริง [y(t)] ตามจ้านวนช่วงเวลา t ที่ผ่าน
ส้าหรับค่า a คือค่าคงที่ ณ จุดเริ่มต้น (t = 0) และ b คือค่าความชันของเส้นสมการ หรือค่า Y(t) ที่ปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อ t เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
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สามารถหาค่า b และ a ได้จากสมการดังต่อไปนี้

1.2 หาค่าแนวโน้มของแต่ละเดือน (หาค่าพยากรณ์ของแต่ละเดือนจากสมการ)
1.3 หาอัตราส่วนระหว่างข้อมูลจริงกับแนวโน้มแต่ละเดือน
1.4 ผลที่ได้ในข้อ 3 คือค่าดัชนีฤดูกาลของแต่ละเดือน
1.5 พยากรณ์ข้อมูลรายเดือนของปี
1.6 เปรียบเทียบกับผลผลิตที่กรมประมงได้ส่งเสริมการกับประชาชน
2. ผลกระทบต่อผู้บริโภคและผลกระทบเชิงนโยบาย ก้าหนดขั้นตอนดังนี้
2.1ใช้การสอบถามแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ส้าหรับผู้น้าเข้า/ส่งออกปลาดุกหรือ
ผู้แทน ในด้านเส้นทางการค้า แหล่งที่มาและปลายทางของสินค้า ลักษณะการค้าขาย
2.2 ใช้การสอบถามหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในด้านเส้นทางการค้า
แหล่งที่มาและปลายทางของสินค้า การควบคุม บริหารจัดการการน้าเข้า-ส่งออกปลาดุก
2.3 สอบถามความคิดเห็นและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้ที่ส่งเสริมอาชีพประมง ได้แก่
หัวหน้าฝุายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
2.4 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก
ค. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.ผู้น้าเข้า/ส่งออกปลาดุกหรือผู้แทน การเก็บตัวอย่าง
แบบไม่เจาะจง บริ เวณหน้าด่านฯเป็ น เวลา 1 สั ปดาห์ ไม่ซ้ากัน 2.หั วหน้าด่านตรวจสั ตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวั ด
ชายแดนใต้ และ 3. ประมงจังหวัดหรือหัวหน้าฝุายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพส้านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต้
ง. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ า งทั้ ง ในรู ป แบบทางการ (formal
interview)และไม่เป็นทางการ (informal interview)
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัย ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนําเข้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สําแดงผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555)
เพื่อนํามาทําการพยากรณ์ผ ลผลิตปลาดุกล่ วงหน้า พร้อมทั้งทําการศึ กษาผลผลิตจากปลาดุกภายใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stake holder) ในด้านผลกระทบเชิงนโยบายที่มี
ต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นจึงนําเสนอข้อมูล ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3
ส่วนดังนี้
1. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนําเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สําแดง
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. ผลการศึกษาผลผลิตปลาดุกภายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ข้อมูลการนําเข้าส่งออกปลาดุกในภาคเอกชน
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออกปลาดุกไทย-มาเลเซีย
3.2 ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาดุก มาเลเซีย-ไทย
1. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนาเข้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สาแดงผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนําเข้ าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สําแดงผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการพยากรณ์ให้ถูกต้องและแม่นยําจําเป็น
จะต้องใช้ข้อมูลการนําเข้าปลาดุกที่สําแดงผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําในอดีตข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) เหตุผลที่
เลือกช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาเพราะพบว่าสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปมาก
หลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551-2555 มีระบบการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาดุกในพื้นที่โดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งได้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่ างดี กระทั่งมีการร้องเรียนของ
ประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดภาคใต้อื่นๆ เช่น สุราษฏร์ธานีและนครศรีธรรมราช ถึงผลกระทบจากการนําเข้า
ปลาดุกจากมาเลเซียที่มีกับปริมาณการจําหน่ายปลาในประเทศ ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆยังคลุมเครือ ดังนั้น
ในการนําเสนอ ผู้วิจัยจึงกําหนดหั วข้อในการนําเสนอ ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุก
นําเข้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 2 หัวข้อดังนี้
1. การนําเข้าในอดีต
2.การคาดการณ์การนําเข้าในอนาคต
1.1 การนําเข้าในอดีต
ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมการนําเข้าปลาดุกในช่วงเวลาในปี พ.ศ. 2551-2555 มีลักษณะขึ้นลงตาม
ความต้องการของตลาดในประเทศไทย กล่าวคือในปี 2551 มีการนําเข้าปลาดุก จากมาเลเซีย ในปริมาณที่มาก
จากนั้นปริมาณลดลงใน ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 กระทั่งเพิ่มขึ้นในปี 2554 และลดลงในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบ
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ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) พบว่า ประเทศไทยมีการนําเข้าปลาดุ กมีชีวิตจากประเทศมาเลเซียสูงที่สุดในปี
2551 จํานวน 894.55 เมตริกตัน แต่ก็ใกล้เคียงกับ ปี 2554 จํานวน 854.43 เมตริกตัน (รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2) โดยการนําเข้าส่วนมากจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี การนําเข้าน้อยที่สุดในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่
ดําเนินการโครงการไทยเข้มแข็ง เมื่อพิจารณาด้านราคาพบว่า ราคาปลาดุกในปี 2551 มีราคาต่ําที่สุดเฉลี่ย 15.66
บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นในปีถัดมา ทั้งนี้ปลาดุกมีชีวิตจากมาเลเซียผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางด่าน
ตรวจสัตว์น้ําสะเดา เฉลี่ยปีละ 578.04 เมตริกตัน ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากับ 20.64 บาท ซึ่งเมื่อกราฟรูปที่ 4 -5
พบว่า ปริมาณการนําเข้าปลาดุกรายปีขึ้นลงสลับกันไป และมูลค่าการนําเข้าสูงสุดที่ 21.57 ล้านบาท ในปี 2554
ส่วนกราฟแสดงราคาจะมีลักษณะพุ่งขึ้นตามราคาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
ตารางที่ 2 ปริมาณการนําเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซีย
เดือน/ปี
ปริมาณนําเข้า
(เมตริกตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคาต่อกก. (บาท)

2551
894.55

2552
362.38

2553
489.78

2554
854.43

2555
289.08

เฉลี่ย
578.04

15.42
15.66

6.08
16.79

8.58
17.53

21.57
25.25

8.09
27.99

11.94
20.64

ภาพที่ 4 ปริมาณการนําเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซีย
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ภาพที่ 5 มูลค่าและราคาต่อกิโลกรัมการนําเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซีย

1.2 การคาดการณ์การนําเข้าในอนาคต
1.2.1 การพยากรณ์ข้อมูลการนําเข้ารายปี ด้วยวิธี Least square
เมื่อนําผลการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียรายปีย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 มา
คํานวณ เพื่อทําการพยากรณ์ปริมาณการนําเข้าในปี 2556 ด้วยวิธี Least square จะได้ ค่า a เท่ากับ 721.82
และ b เท่ากับ – 71.88 รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 Coefficients ของสมการในการพยากรณ์

Model
1 (Constant)
year

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
721.822
229.210
-71.889
93.575

a. Dependent Variable: import
ดังนั้น เมื่อคํานวณตามสมการ

Standardized Coefficients
Beta
-.405

Y = a+bt
Y = 721+(-71.88) x (5) = 362.42
เพราะฉะนั้นผลการพยากรณ์การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในปี 2556 คาดว่าจะมีปริมาณการนําเข้า
ประมาณ 362.42 เมตริกตัน
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1.2.2 การพยากรณ์ด้วยข้อมูลมีปัจจัยที่มีผลจากฤดูกาล (seasonal effect)
ในทฤษฏีการพยากรณ์ผลผลิต หากพิจารณาข้อมูลแนวโน้มจากสถิติในอดีตและพบว่าข้ อมูลได้รับ
ผลกระทบจากช่วงเวลา (ฤดูกาล) ให้นําผลจากฤดูกาลเข้ามาใช้ในการพยากรณ์ด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ จากข้อมูล
การนําเข้ารายเดือนที่ได้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) เมื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล จําแนกเป็นราย
ไตรมาสในแต่ละปี ทําการแสดงผลตามตารางที่ 4 และแสดงภาพแนวโน้มการนําเข้าปลาดุกเป็นกราฟ วิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเข้าพบว่า ในแต่ละปีมีลักษณะการเคลื่อนไหว (swing movement)
ของปริมาณการนําเข้าปลาดุกในแต่ละช่วงเวลาไปในทิศทางเดียวกัน สรุปได้ว่าจากผลการวิเคราะห์และการแสดง
แนวโน้มโดยกราฟแสดงว่าข้อมูลมีปัจจัยที่มีผลจากฤดูกาล (seasonal effect) ดังนั้นจึงต้องนําผลจากฤดูกาลเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย โดยการใช้ดัชนีฤดูกาล (seasonal index) เป็นตัวคูณการพยากรณ์
ตารางที่ 4 การนําเข้าปลาดุกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดาจังหวัดสงขลา รายไตรมาส ปี 2551-2555
ปี
2551
2552
2553
2554
2555

ไตรมาส 1
298,610.00
187,334.00
102,120.00
411,780.00
91,320.00

ไตรมาส 2
197,700.00
109,920.00
123,390.00
207,920.00
0

ไตรมาส 3
211,380.00
0
95,040.00
113,440.00
0

ไตรมาส 4
186,860.00
65,130.00
169,230.00
121,290.00
197,760.00
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ภาพที่ 6 การนําเข้าปลาดุกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดาจังหวัดสงขลา รายไตรมาส ปี 2551-2555

1.2.3 การคํานวณดัชนีฤดูกาลของแต่ละไตรมาส
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) เมื่อนํามาจําแนกเป็นรายไตรมาสแล้วทําการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส พบว่าในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของทุกปี มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายไตรมาส
กล่าวคือจะเป็นช่วงที่มีการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียจํานวนมากเช่นเดียวกัน (รายละเอียดตามตารางที่ 5) เป็นที่
น่าสังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายไตรมาสไตรมาสแรกของ ปี 2554 เป็นไตรมาสที่มีค่าเฉลี่ ยเคลื่อนที่มากที่สุด ที่มี
ปริมาณนําเข้าถึง 225,592.50 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีค่ากลาง (223,292.50) และดัชนีฤดูกาล (1.84) สูงสุดอีก
ด้วย
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ตารางที่ 5 การคํานวณดัชนีฤดูกาลของแต่ละไตรมาส
ปี

ไตรมาส

2551

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

2552

2553

2554

2555

ปริมาณการ
นําเข้า
(กิโลกรัม)
894,550.00
783,274.00
695,494.00
484,114.00
362,384.00
277,170.00
290,640.00
385,680.00
489,780.00
799,440.00
883,970.00
902,370.00
854,430.00
533,970.00
326,050.00
212,610.00
289,080.00
197,760.00
197,760.00
197,760.00

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
รายไตรมาส
(กิโลกรัม)

ค่ากลาง

ดัชนีฤดูกาล

223,637.50
195,818.50
173,873.50
121,028.50
90,596.00
69,292.50
72,660.00
96,420.00
122,445.00
199,860.00
220,992.50
225,592.50
213,607.50
133,492.50
81,512.50

209,728.00
184,846.00

1.01
1.01

147,451.00
105,812.25
79,944.25
70,976.25
84,540.00
109432.50
161152.50
210426.25
223,292.50
219,600.00
173,550.00
107,502.50

1.27
1.04
0.92
1.21
1.13
0.59
0.80
1.84
0.95
0.65
1.13

53,152.50
72,270.00

67,332.50
62,711.25

1.36
-

ตารางที่ 5 การคํานวณดัชนีฤดูกาลของแต่ละไตรมาส
จากการคํานวณดัชนีฤดูกาลของแต่ละไตรมาสที่แสดงตารางที่ 5 แล้วนํามาหาดัชนีฤดูกาลเฉลี่ยการ
นําเข้าปลาดุก แสดงผลในตารางที่ 6 พบว่าในไตรมาสแรกของปี 2555 มีค่าดัชนีฤดูกาลเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 1.41
และไตรมาสที่สองของปี 2555 มีค่าดัชนีฤดูกาลเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 0.77
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ตารางที่ 6 ดัชนีฤดูกาลเฉลี่ยการนําเข้าปลาดุกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดาจังหวัดสงขลา รายไตรมาส
ปี 2551-2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.01
1.01
1.27
1.04
0.92
1.21
1.13
0.59
0.80
1.84
0.95
0.65
1.13
1.36
0
0
0
รวม
5.678
3.113
2.251
3.861
ดัชนีฤดูกาลเฉลี่ย
1.41
0.77
0.56
0.96
ผลการพยากรณ์การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในไตรมาศที่ 1 ของ ปี 2556 แสดงการคํานวณดังนี้
Q1 (2556) = ค่าเฉลี่ย Q1 (2555) x ดัชนีฤดูกาลของ Q1
= 67332.5 x 1.41
= 94.93
เพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีปริมาณการนําเข้า ปลาดุกจากมาเลเซีย ทั้งสิ้นในไตรมาศที่ 1 ของปี 2556
ประมาณ 94.94 เมตริกตัน
ผลการพยากรณ์การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในไตรมาศที่ 2 ของ ปี 2556 แสดงการคํานวณดังนี้
Q2 (2556) = ค่าเฉลี่ย Q2 (2555) x ดัชนีฤดูกาลของ Q2
= 62,711.25 x 0.77
= 48.28
เพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีปริมาณการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในไตรมาศที่ 2 ทั้งสิ้นประมาณ 48.28
เมตริกตัน
2. ผลการศึกษาผลผลิตปลาดุกภายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประมาณการผลผลิตปลาดุกภายใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2555 จาก
สํานักงานประมงจังหวัด พบว่า มีปริมาณการผลิตประมาณ 13,757.15 เมตริกตันต่อปี มีจํานวนปลาดุกสําหรับ
บริโภคภายในจังหวัด 9,648 กิโลกรัม โดยมีผู้เลี้ยงปลาดุกจํานวน 11,320 ราย และมีกลุ่มผู้แปรรูปจํานวน 159
กลุ่ม ทั้งนี้ราคาปลาดุกที่จําหน่ายในจังหวัดจะอยู่ในช่วง 40-70 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดตัวเท่ากับ 2-6 ตัวต่อ
กิโลกรัม (รายละเอียดในตารางที่ 7 )
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ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นที่ฐานเกี่ยวกับปลาดุกปี 2555
สงขลา
ปัตตานี
1.ประมาณผลผลิตปลาดุก
(เมตริกตัน/ปี)
8,405
3,200
2.ผู้แปรรูปปลาดุก (ราย)
31
3.ผู้เลี้ยงปลาดุกจํานวน
(ราย)
4556
738
4.กลุ่มผู้แปรรูปปลาดุก
30
31
5.จํานวนปลาดุกสําหรับ
บริโภคภายในจังหวัด
กิโลกรัม
8000
2000
6.ผู้นําเข้าที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ขออนุญาตค้า
อ6 (ปลาดุก)
4
0
7.แหล่งอนุบาล
4
3
8.ความเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในจังหวัด
ไม่เพียงพอ เพียงพอ
9.ราคาปลาดุกเฉลี่ยที่
จําหน่ายในจังหวัด (บาท
ต่อกิโลกรัม)
41-45
70
10.ขนาดตัวต่อกิโลกรัม
5-6
2

ยะลา

สตูล

นราธิวาส

รวม

704.15
8

1,050
110

398
24

13,757.15
173

2111
5

1885
90

2030
3

11320
159

2500

1200

398

9648

1
1

0
0

0
3

5
11

เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพียงพอ
55-60
2-3

60
3-4

40
5

2.2 ปริมาณปลาดุกที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประเมินโดยการสอบถามประมงจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี
(2550-2555) พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตที่เลี้ยงในจังหวัดมากที่สุด จํานวนเฉลี่ย 4,982.24 เมตริก
เมตริกตันต่อปี โดยจังหวัดนราธิวาสผลิตปลาดุกได้น้อยที่สุด จํานวนเฉลี่ย 633.85 เมตริก เมตริกตันต่อปี ผลผลิต
ปลาดุกที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉลี่ยแล้ว 10,283.63 กิโลกรัมต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ปริมาณการนําเข้าปลาดุกที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมตริกเมตริกตัน)
ปี
สตูล
ปัตตานี
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
ผลผลิตรวม
2550
530.84
4,168.69
3,447.99
424.88
895.71
9,468.11
2551
407.13
2,805.93
3,706.39
329.82
755.49
8,004.76
2552
654.52
3,610.22
5,487.23
692.64
727.86
11,172.46
2553
689.51
3,208.08
4,596.81
1,317.77
637.16
10,449.33
2554
550.00
2,800.00
4,250.00
640.00
610.00
8,850.00
2555
1,050.00
3,200.00
8,405.00
398.00
704.15
13,757.15
เฉลี่ย
647.00
3,298.82
4,982.24
633.85
721.73
10,283.63
จากข้อมูลในตารางที่ 8 สามารถนํามาแสดงในรูปแบบกราฟได้ในรูปที่ 7 เมื่อพิจารณาพบว่าปริมาณ
การผลิตปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้มีการขึ้นลงแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยปี 2551 เป็นปีที่มีผลผลิต
น้อยที่สุด
ภาพที่ 7 ปริมาณการนําเข้าปลาดุกที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมตริกตัน)
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3. ข้อมูลการนาเข้าส่งออกปลาดุกในภาคเอกชน
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออกปลาดุกไทย-มาเลเซีย
โดยปกติมีผู้นําเข้า-ส่งออกปลาดุกดําเนินการผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดาจํานวน 7 ราย มีผู้ตอบแบบ
สอบสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 4 ราย พบข้อมูลของผู้ประกอบการที่ตอบคําถามนี้ทั้งหมดเคยประกอบอาชีพเป็น
เกษตรกรมาก่อน ในจํานวนนี้มีผู้ประกอบการ 2 คนที่เป็นคนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดใน
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออกปลาดุกไทย-มาเลเซีย
คําถาม
1.ก่อนทําธุรกิจดังกล่าวท่านประกอบอาชีพ
2.ชนิดของสินค้าที่นําเข้า-ส่งออกจาก
มาเลเซียของท่านคือ
3. สาเหตุที่ท่านมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ท่านเคยประกอบธุรกิจที่ในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาก่อนหรือไม่
5.ที่อยูข่ องผู้ค้า

คําตอบ
เกษตรกร
สัตว์น้ํา โดยเฉพาะปลาดุก

จํานวน (ราย)
4

1.อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.ไม่รู้จะประกอบธุรกิจอะไร/ที่ไหน
3.เห็นว่าน่าจะสามารถสร้างรายได้
1.ไม่เคย

2

2.เคย
อยู่นอกพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2
2

1
4
2

3.2 ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาดุก มาเลเซีย-ไทย
จากการสอบถามผู้ประกอบการนําเข้า-ส่งออกปลาดุกไทย- มาเลเซีย พบว่าในรอบปี 2555 มีปริมาณ
การนํ าเข้า อยู่ ใ นช่ว งรายละ 40-80 เมตริกตั น ต่อปี ทั้งนี้ ปลาดุกที่นํ าเข้ าทั้งหมดเป็น ปลาดุก อัฟริกั น (Clarias
gariepinus) มีชีวิตมีแหล่งที่มาจากรัฐอิโป เคดาห์และปีนัง สาเหตุการนําเข้ามีสาเหตุหลักมาจาก 1)ราคาปลาถูก
กว่าปลาในประเทศ 2) หาซื้อปลาในประเทศไม่ได้ เพราะไม่มี ปลา 3) ปลาไม่ได้ขนาดในช่วงที่ต้องการ และ4) ใน
การซื้อในแต่ละครั้งได้จํานวนปลามากกว่าซื้อในประเทศ ทั้งนี้ราคาปลาที่นําเข้าจากมาเลเซีย อยู่ในช่วง 33-40
บาทต่อกิโลกรัม ราคาปลาขายในประเทศได้อยู่ในช่วง 35-45 บาทต่อกิโลกรัม และเหตุผลที่ไม่ซื้อปลาดุกที่เลี้ยงใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจําหน่ายเพราะ 1) ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไม่ปลอดภัยและ 3) ไม่รู้จักพ่อค้าคนกลาง ส่วนปัญหาการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียมีผลกระทบการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการเห็นว่า ไม่มีผลกระทบเพราะคนละส่วน คนละ
ตลาดกัน และการนําเข้าปลาดุกเป็ นการขายเฉพาะช่ว งเวลา ในขณะที่ช ดเชยด้วยการส่งออกปลาประเภทอื่น
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เพิ่มเติมและตลาดยังมีการค้าต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายไม่มีการส่งออกปลาดุกไปยังประเทศมาเลเซีย
แต่อย่างใด (รายละเอียดในตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาดุก มาเลเซีย-ไทย ในปี 2555
1. ปริมาณการนําเข้าปลาดุกจาก
มาเลเซียในรอบปีที่ผ่านมา
2. ลักษณะการนําเข้าปลาดุกของท่าน
3. ชนิดของปลาดุกที่นําเข้าจาก
ประเทศมาเลเซีย
4. แหล่งที่มาของปลาดุกหลักใน
ประเทศมาเลเซีย อยู่ในรัฐ
5. สาเหตุที่ต้องนําเข้าจากมาเลเซีย

40-80 เมตริกตันต่อปี
ปลาดุกมีชีวิต
ปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus)

จํานวน (ราย)
4
4

อิโป,เคดาห์,ปีนัง และไม่ทราบที่มา

1.ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ
2.ลงทุนทําฟาร์มเองในประเทศมาเลเซีย
3.หาซื้อปลาในประเทศไม่ได้ เพราะไม่มีปลา
4.ค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งปลาในประเทศ
5.อื่นๆ(ระบุ)......................
5.1 ปลาไม่ได้ขนาด
5.2 ในการซื้อในแต่ละครั้งได้จํานวนปลา
มากกว่าซื้อในประเทศ
6. ปลาที่นําเข้าขายในพื้นที่ 5 จังหวัด ไม่ขาย
ชายแดนภาคใต้ หรือไม่
7. ราคาปลาที่นําเข้าจากมาเลเซีย อยู่ 33-40 บาทต่อกิโลกรัม
ในช่วง
8. ราคาปลาที่นําเข้าจากมาเลเซีย จะ 35-45 บาทต่อกิโลกรัม
ขายในประทศได้อยู่ในช่วง
9. จังหวัดที่ท่านส่งปลาดุกนําเข้าไป สุราษฏร์ธานี
ขายไกลที่สุด
ราชบุรี
10.ปัญหาในด้านกฎระเบียบการ
ไม่มี
นําเข้าของประเทศไทย
11.ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของด่าน ไม่มี
ตรวจสัตว์น้ําของประเทศไทย

4
3
1
1
4

3
1
4
4
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาดุก มาเลเซีย-ไทย ในปี 2555
12.ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
13. เหตุผลที่ไม่ซื้อปลาดุกที่เลี้ยงใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
จําหน่ายเพราะ

ทราบ

จํานวน (ราย)
1

ไม่ทราบ

3

1.ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ

3

2.ลงทุนทําฟาร์มเองในประเทศมาเลเซีย
3.หาซื้อปลาในประเทศไม่ได้ เพราะไม่มีปลา

3

4.ผู้แปรรูปปลาดุกมีความต้องการปลาดุกจาก
มาเลเซีย
5.คุณภาพของปลาด้อยกว่าปลาดุกมาเลเซีย
6..พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัย

3

7..ค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งปลาในประเทศ
8..อื่นๆ(ระบุ) ไม่รู้จักพ่อค้าคนกลาง

1
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออกปลาดุก มาเลเซีย-ไทย ในปี 2555
จํานวน (ราย)
14.การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียมี 1. กระทบเพราะทําให้ราคาปลาดุกในประเทศ
ผลกระทบการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ต่ําลง
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กระทบเพราะทําให้ปลาดุกในประเทศขาย
ไม่ได้
3. ไม่มีผลกระทบเพราะคนละส่วน คนละตลาดกัน
4. ไม่มีผลกระทบเพราะ การนําเข้าปลาดุกเป็น
การขายเฉพาะช่วงเวลา ในขณะที่ชดเชยด้วยการ
ส่งออกปลาประเภทอื่น เพิ่มเติมและตลาดยังมี
การค้าต่อเนื่อง
15. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านส่งออกปลา ไม่
ดุกจากมาเลเซียหรือไม่
16. ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
ไม่กระทบ เพราะผลผลิตปลาของมาเลเซียจะมี
จากการนําเข้าที่ต่อการเพาะเลี้ยงปลา จําหน่ายให้พ่อค้าไทยเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น
ดุกในประเทศ

3
1

4
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อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเป็นการศึกษาผลกระทบสัตว์น้ําเฉพาะชนิดดังนั้นจึงมีข้อจํากัดในการ
เปรียบเทียบผลการศึกษา สําหรับในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนําเข้าทางชายแดน
ไทย-มาเลเซี ย ที่ สํ า แดงผ่ า นด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า ในพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ พ บว่ า รู ป แบบการนํ า เข้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้าง เล็กน้อยกล่าวคือ ใน 5-6 ปีหลังมีการนําเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) เพียง
ชนิดเดียว โดยผู้นําเข้ากลุ่มเดิมตั้งแต่ ปี 2549 มีผู้ค้าที่นําเข้า จํานวน 7 ราย จากผู้ประกอบการทั้งในและนอก
พื้นที่ จากการศึกษาพบราคาปลาดุกนําเข้าจากมาเลเชียเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการนําเข้าปลา ตามข้อมูลย้อนหลัง
ราคาเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15.66 -27.99 บาทต่อกิโลกรัมเป็นราคาที่ถูกมาก ขณะที่ต้นทุนการผลิตประมาณ 36 บาท
และราคาขายปลาในตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 55-60 บาท นั่นหมายถึงผู้นําเข้ามาค้าจะมีกําไร
หนึ่งเท่าของต้นทุนเป็นอย่างน้อย
หากพิจารณาสถิติการนําเข้าปลาดุกมีชีวิตมาในประเทศไทย ในปี 2549 ทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัด
สงขลา สาขาสะเดา ปริมาณการนําเข้าปลาดุก 772 เมตริกตัน เปรียบเทียบกับจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (25512555) พบว่าประเทศไทยมีการนําเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ปริมาณการนําเข้า
ปลาดุกสู งที่สุ ดทางด่านตรวจสัตว์น้ํ าสะเดาในปี 2551 จํา นวน 894.55 เมตริกตัน แต่ก็ใกล้ เคียงกับ ปี 2554
จํานวน 854.43 เมตริกตัน ลดลงในปี 2555 ที่นําเข้าจํานวน 289.08 เมตริกตัน ทั้งนี้ผลการพยากรณ์การนําเข้าใน
ปี 2556 จะมีปริมาณการนําเข้าเท่ากับ 362.42 เมตริกตัน และหากพิจารณาพยากรณ์ด้วยผลของฤดูกาลเป็นราย
ไตรมาส และผลการพยากรณ์การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในไตรมาศที่ 1 ของ ปี 2556 จะมีปริมาณการนําเข้า
ทั้งสิ้นประมาณ 94.94 เมตริกเมตริกตัน และไตรมาศที่ 2 ประมาณ 48.28 เมตริกเมตริกตัน
ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้
ข้อมูลทีส่ ามารถอภิปรายหรือวิจารณ์ดังนี้
1 ผลกระทบต่อผลผลิต
จากการประเมินผลผลิตปลาดุกทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูล ย้อนหลัง 6 ปี (2550-2555)
พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตที่เลี้ยงในจังหวัดมากที่สุดจํานวนเฉลี่ย 4,982.24 เมตริกเมตริกตันต่อปี
โดยจังหวัดนราธิวาสผลิตปลาดุกได้น้อยที่สุด จํานวนเฉลี่ย 633.85 เมตริก เมตริกตันต่อปี ผลผลิตปลาดุกที่ผลิตได้
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในช่วง 8,004.76 – 13,757.15 เมตริกตัน เฉลี่ยแล้ว 10,283.63 กิโลกรัมต่อปี
การวิเคราะห์ผลกระทบโดยการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ปลาดุกที่พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนผลิตได้
เฉลี่ยกับปริมาณการนําเข้าพบว่า มีผลกระทบต่อผลผลิตปลาดุก(รบกวนตลาด) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
น้อยมาก สูงสุดเพียงร้อยละ 11.18 ของผลผลิตรวมในปี 2551 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาปริมาณการนําเข้าปลาดุก
จากมาเลเซียกับผลิตที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตามภาพที่ 8 พบว่า มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
คือ หากผลผลิตปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดต่ํา จะมีการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียสูง เช่น ปี 2551 และ ปี 2554 ดัง
ตารางที่ 11 และเมื่อพิจารณาชนิดพันธุ์พบว่า ปลาดุกที่นําเข้าเป็น ปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) แตกต่าง
กับปลาดุกที่เลี้ยงภายในประเทศที่ใช้ปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งผู้นําเข้าปลาดุกมีความเห็นว่าเป็นคนละตลาดกัน ซึ่งไม่น่ามี
ผลกระทบกัน
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ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตปลาดุกและปริมาณการนําเข้ารายปี
ปี
2551
2552
2553
2554
2555

ผลผลิตรวม 5 จังหวัด
(เมตริกเมตริกตัน)
8,004.76
11,172.46
10,449.33
8,850.00
13,757.15

ปริมาณการนาเข้า
(เมตริกเมตริกตัน)
894.55
362.38
489.78
854.43
289.08

คิดเป็นร้อยละของการ
ผลิตในประเทศ
11.18
3.24
4.69
9.65
2.10

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตปลาดุกและปริมาณการนําเข้ารายปี

ส่วนผลกระทบจากการนําเข้าปลาดุกจากการสอบถามประมงจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดพบว่าในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่งขลาเป็นจังหวัดเดียวที่มีการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซีย โดยทั้งหมดเป็น ปลา
ดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต จํานวนประมาณ 500- 1,000 เมตริกตันต่อปี ด้วยสาเหตุหลักจาก
1) ปลาดุกที่ผลิตได้ในจังหวัดไม่เพียงพอ 2) ปลาดุกที่ผลิตได้ในจังหวัดมีราคาแพงกว่าการนําเข้าจากมาเลเซีย และ
3) ผลผลิตในประเทศออกมาไม่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้ปลาดุกที่นําเข้ามาจากมาเลเซีย
เพื่อนําไปบริโภคหรือแปรรูปภายในจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนําไปจําหน่ายภายในจังหวัด
ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นในทัศนของประมงจังหวัดพบว่า มีทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบเชิง
บวก ได้แก่ มีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด และทําให้ราคาปลาดุกไม่สูงจนเกินไป ส่วนผลกระทบ
เชิงลบได้แก่ ผลผลิตปลาดุกที่เลี้ยงภายในจังหวัดจะมีราคาถูกลงและ เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้
ทั้งนี้ประมงจังหวัดได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบเชิงลบคือ
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1. ลดต้นทุนด้านการผลิต เช่น อาหารปลา พลาสติกและอุปกรณ์การเลี้ยงเป็นต้น
2. เกษตรกรต้องรวมกลุ่มเพื่อผลิตปลาดุกป้อนตลาดให้เพียงพอ
3. กําหนดมาตรฐานสินค้าที่นําเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ส่วนคําแนะนําอื่น ประมงจังหวัดเห็นควรให้มีการดําเนินการดังนี้ 1.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิต
อาหารปลาใช้เองเพื่อลดต้นทุน และ 2. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้มากขึ้น (รายละเอียดดังตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียและผลกระทบในมุมมองของประมงจังหวัด
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา
สตูล
นราธิวาส
แหล่งที่มาของปลาดุก
มาเลเซีย
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด
ประเภทของการนําเข้า
ปลาดุกมีชีวิต ปลาดุกมี ปลาดุกมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต
ชีวิต
ชนิดพันธุ์
ดุกรัสเซีย
ดุกรัสเซีย, ดุกรัสเซีย,
ดุกรัสเซีย,
ดุกรัสเซีย, ลูกผสม
ลูกผสม
ลูกผสม
ลูกผสม
ปริมาณการนําเข้า
500-1,000
(เมตริกตันต่อปี)
สาเหตุของการนําเข้าจากมาเลเซีย
1.ปลาดุกที่ผลิตได้ในจังหวัดไม่เพียงพอ
2.ปลาดุกที่ผลิตได้ในจังหวัดมีราคาแพงกว่าการนําเข้าจาก
มาเลเซีย
3.ผลผลิตในประเทศออกมาไม่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่
ตลาดต้องการ
ปลาดุกที่นําเข้ามาจากมาเลเซีย
1.นําเข้าเพื่อนําไปบริโภคหรือแปรรูปภายในจังหวัดสงขลา ยะลา
ปัตตานี
2.นําไปจําหน่ายภายในจังหวัด
ผลกระทบเชิงบวก
1.มีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด
2.ทําให้ราคาปลาดุกไม่สูงจนเกินไป
ผลกระทบเชิงลบ
1.ผลผลิตภายในจังหวัดจะมีราคาถูกลง
2.เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบเชิงลบ 1.ลดต้นทุนด้านการผลิต เช่นอาหาร
2.เกษตรกรต้องรวมกลุ่มเพื่อผลิตปลาป้อนตลาดให้เพียงพอ
3.กําหนดมาตรฐานสินค้าที่นําเข้าเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค
คําแนะนําอื่น
1.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตอาหารปลาใช้เอง
เพื่อลดต้นทุน
2. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้มากขึ้น
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2. ผลกระทบต่อผู้บริโภค
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้บริโภคทําการวิเคราะห์ในด้านราคาในตารางที่ 13 พบว่าราคาปลาที่
นําเข้าจากมาเลเซีย อยู่ในช่วง 33-40 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปลาดุกที่นําเข้าจากมาเลเซีย สามารถขายในประทศได้
อยู่ในช่วง 35-45 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ ราคาปลาดุกเฉลี่ยที่จําหน่ายในจังหวัด 55-60 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา
ตลาด ณ เดื อ นมกราคม 2555 อยู่ ที่ 55-65 บาทต่ อ กิโ ลกรั ม ) สอดคล้ อ งกั บ ทัศ นของประมงจั งหวั ด พบว่ า
ผลกระทบเชิงบวกของการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียคือ ได้แก่ การที่มีผลผลิตปลาดุกที่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในจังหวัด และทําให้ราคาปลาดุกไม่สูงจนเกินไปสอดคล้องกับข้อมูลการนําเข้าปลาดุกจากผู้ประกอบการใน
ด้านราคา ดังนั้นผลกระทบเชิงบวกนี้เป็นผลดีกับผู้บริโภคที่สามารถบริโภคปลาได้ในราคาถูก
ตารางที่ 13 ราคาปลาดุกที่นําเข้าและจําหน่ายในประเทศ
ราคาปลาดุกนําเข้า
(บาทต่อกิโลกรัม)
33-40

ราคาปลานําเข้าที่ขายส่ง
ในประเทศ
(บาทต่อกิโลกรัม)
35-45

ราคาปลาดุกเฉลี่ยที่
จําหน่ายในจังหวัด
(บาทต่อกิโลกรัม)
55-60

ขนาด
(ตัวต่อกิโลกรัม)
2-3

3. ผลกระทบจากการนําเข้าปลาดุก
3.1 ผลกระทบด้านการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายในการส่งเสริ มการเลี้ยงปลาดุก พบว่า กรมประมงมีความสําเร็จ
ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อประเมินผลผลิตปลาดุกทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี (2550-2555) พบว่า ผลผลิตปลาดุกที่ผลิตได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในช่วง
8,004.76 – 13,757.15 เมตริกตัน เฉลี่ยแล้ว 10,283.63 กิโลกรัมต่อปี การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกที่ผ่านมามี
ความใกล้เคียงกับระดับเฉลี่ยผลผลิตในแต่ละปี เหมาะสมกับจํานวนเกษตรกรผู้ผลิต แต่พบว่ามีปัญหาในการสื่อสาร
กับกลุ่มพ่อค้า เพราะยังมีผู้ประกอบการที่ไม่ทราบว่าในพื้นที่มีการส่งเสริมอาชีพในด้านการเลี้ยงปลาดุก
การส่งเสริมการเลี้ยงและปริมาณปลาที่ได้ไม่เป็นปัญหาต่อการซื้อขายปลาดุก เพราะหากผลผลิตปลา
ดุกในประเทศมีมาก ราคาปลาดุกในประเทศจะถูกลงตามกลไกอุปสงค์-อุปทานของตลาด และหากปลาดุกใน
ประเทศมีน้อย ผู้ประกอบการนําเข้าก็จะนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซีย หากพิจารณาสาเหตุการนําเข้า ปลาดุกจาก
มาเลเซียมีสาเหตุหลักมาจาก 1) ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) หาซื้อปลาในประเทศไม่ได้ เพราะไม่มีปลา 3)
ปลาไม่ได้ขนาดในช่วงที่ต้องการ และ4) ในการซื้อในแต่ละครั้งได้จํานวนปลามากกว่าซื้อในประเทศและเหตุผลที่ไม่
ซื้อปลาดุกที่เลี้ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจําหน่ายเพราะ 1) ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) พื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัยและ 3) ไม่รู้จักพ่อค้าคนกลาง
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงถึงการที่กรมประมงต้องปรับนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการผลิตเป็นลําดับแรก ส่วนปัญหาเรื่องไม่มีผู้ค้าปลาในพื้นที่นั้น ผู้ค้าปลาดุกหลายหลายหึความคิดเห็นว่า
หากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยผู้ค้า ปลาจะกลับเข้าไปซื้อเอง ส่วนปัญหาการนําเข้าปลาดุก
จากมาเลเซียมีผลกระทบการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการเห็นว่า ไม่มี
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ผลกระทบเพราะคนละส่วน คนละตลาดกันและการนําเข้าปลาดุกเป็นการขายเฉพาะช่วงเวลา ในขณะที่ชดเชยด้วย
การส่งออกปลาประเภทอื่น เพิ่มเติมและตลาดยังมีการค้าต่อเนื่อง
ในด้านการเสนอให้เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มกันผลิต พบว่าเป็นช่องทางในการสร้างหรือเพิ่มปริมาณ
สินค้าได้ แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกรยังมีปัญหาในการดําเนินงานแบบกลุ่มค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดีผู้แปรรูปสัตว์น้ํา
ของไทยมีความสามารถในการแปรรูปปลาดุกค่อนข้างมาก เช่น ทําเป็นปลาดุกย่าง ปลาดุกทอดขมิ้น ปลาดุกฟูหรือ
ปลาดุกร้า การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแปรรูปอาหารจะเป็นช่วงทางในการระบายปลาดุกที่เลี้ยงในพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็ว หากสามารถดําเนินกิจกรรมเช่น หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล (OTOP) เกี่ยวกับปลาดุกได้ การนําเข้าปลาดุก
จะเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งที่เป็นความมั่นคงในด้านการสํารองวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ส่วนประเด็นการเสนอให้มีกําหนดมาตรฐานสินค้าที่นําเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานตรวจสอบการนําเข้าสินค้าส่งออก เช่นด่านตรวจสัตว์น้ํา กองตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและถือเป็นนโยบายของกรมประมง ทั้งนี้มูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทสัตว์น้ําน้อยกว่า
สินค้าประเภทอื่นเช่น สินค้าอุตสาหกรรม ดังนั้นหากกําหนดมาตรการนี้ ประเทศคู่ค้าก็อาจจะดําเนินการกําหนด
มาตรฐานกับสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้
3.2. ผลกระทบด้านการบริหารจัดการปลาดุก
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการนําเข้าปลาดุกในแต่ละช่วงเวลามีผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกแก่
การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งจะมากน้อยก็อยู่ในสถานการณ์ ณ เวลา
นั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ส่วนมากจะมีลักษณะของการก่อให้เกิดผลกระทบ กล่าวคือก่อน
เกิดผลกระทบมักมีสั ญ ญาณในการเปลี่ยนแปลงของตลาดเสมอ ดังนั้นการที่มีด่านตรวจสั ตว์น้ําซึ่งเป็นหน่วยที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทําให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วที่สุด ด่านตรวจสัตว์น้ําควรมีการทําการ
ติดตามข้อมูลในสัตว์น้ําที่เป็นสินค้าหลักของด่านตรวจสัตว์น้ําแต่ละแห่งพร้อมทั้ งมีการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ (information ไม่ใช่ data) พร้อมข้อเสนอแนะในแต่ละช่วงเวลาให้กับประมงจังหวัด (ผู้บริหารกรม
ประมงในพื้นที่) และกรมประมง (ผู้บริหารส่วนกลาง) รับทราบอย่างต่อเนื่องจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การกําหนดเครื่องมือวิธีการบริหารจัดการสัตว์น้ําได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามการกําหนดวิธีการทางการบริหารจัดการสินค้าที่ผ่านด่านมีความสําคัญมากและเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน การกําหนดมาตรการที่เข้มงวดทั้งมาตรการภาษี(Tariff Measures
and Tariff Barriers, TMs /TBs) และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers,
NTMs/NTBs) ในสินค้าสัตว์น้ําชนิดหนึ่งของไทยอาจส่งผลให้เกิดการตอบโต้หรือมาตรการกีดกันกับสินค้าสัตว์น้ําอีก
ชนิดหนึ่งจากประเทศคู่ค้าได้และอาจลุกลามไปถึงสินค้าชนิดอื่นได้
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สรุป
จากการประเมินผลผลิต ปลาดุกทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูล ย้อนหลัง 6 ปี (2550-2555)
พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตที่เลี้ยงในจังหวัดมากที่สุดจํานวนเฉลี่ย 4,982.24 เมตริกเมตริกตันต่อปี
โดยจังหวัดนราธิวาสผลิตปลาดุกได้น้อยที่สุด จํานวนเฉลี่ย 633.85 เมตริก เมตริกตันต่อปี ผลผลิตปลาดุกที่ผลิตได้
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉลี่ยแล้ว 10,283.63 กิโลกรัมต่อปี
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาปลาดุกนําเข้า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สําแดง
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) พบว่าประเทศไทยมีการ
นําเข้าปลาดุกมีชีวิตจากประเทศมาเลเซียสูงที่สุดในปี 2551 จํานวน 894.55 เมตริกตัน แต่ก็ใกล้เคียงกับ ปี 2554
จํานวน 854.43 เมตริกตัน โดยการนําเข้าส่วนมากจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี การนําเข้าน้อยที่สุดในช่วงปี
2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ดําเนินการโครงการไทยเข้มแข็ง เมื่อพิจารณาด้านราคาพบว่า ราคาปลาดุกในปี 2551 มีราคาต่ํา
ที่สุ ดเฉลี่ ย 15.66 บาทต่อกิโ ลกรัม จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นในปีถัดมา ทั้งนี้ปลาดุกมีชีวิตจากมาเลเซียผ่ านเข้าสู่
ประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา เฉลี่ยปีละ 578.04 เมตริกตัน
ผลการพยากรณ์การนําเข้าในปี 2556 จะมีปริมาณการนําเข้าเท่ากับ 362.42 เมตริกตัน และหาก
พิจารณาพยากรณ์ด้วยผลของฤดูกาลเป็นรายไตรมาส และผลการพยากรณ์การนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียในไตร
มาศที่ 1 ของ ปี 2556 จะมีปริมาณการนําเข้าทั้งสิ้นประมาณ 94.94 เมตริกตัน และไตรมาศที่ 2 ประมาณ 48.28
เมตริกตัน
สาเหตุการนําเข้ามีสาเหตุหลักมาจาก 1) ราคาปลาถูกกว่าปลาในประเทศ 2) หาซื้อปลาในประเทศ
ไม่ได้ เพราะไม่มีปลา 3) ปลาไม่ได้ขนาดในช่วงที่ต้องการ และ4) ในการซื้อในแต่ละครั้งได้จํานวนปลามากกว่าซื้อใน
ประเทศและเหตุผลที่ไม่ซื้อปลาดุกที่เลี้ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจําหน่ายเพราะ 1) ราคาปลาถูกกว่า
ปลาในประเทศ 2) พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัยและ 3) ไม่รู้จักพ่อค้าคนกลาง
ผลกระทบจากการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซีย ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ มี
ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด และทําให้ราคาปลาดุ กไม่สูงจนเกินไป ส่วนผลกระทบเชิงลบได้แก่
ผลผลิตปลาดุกที่เลี้ยงภายในจังหวัดจะมีราคาถูกลงและ เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ ผลการศึกษา
พบว่าในด้านปริมาณและราคาในการนําเข้า มีผลกระทบต่อการผลิตปลาดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อย
มาก
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การนําเข้าปลาดุกในแต่ละช่วงเวลามีผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกแก่การส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ดุกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งจะมากน้อยก็อยู่ในสถานการณ์ ณ เวลานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับสถานการณ์ส่วนมากจะมีลักษณะของการก่อให้เกิ ดผลกระทบ กล่าวคือก่อนเกิดผลกระทบมักมีสัญญาณ
ในการเปลี่ยนแปลงของตลาดเสมอ
ดังนั้น การที่มีด่านตรวจสัตว์น้ําซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทําให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่อง และรวดเร็วที่สุด ด่านตรวจสัตว์น้ําควรมีการทําการติดตามข้อมูลในสัตว์น้ําที่เป็นสิน ค้าหลักของด่านตรวจ
สัตว์น้ําแต่ล ะแห่งพร้อมทั้งมีการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ (information ไม่ใช่ data) พร้อม
ข้อเสนอแนะในแต่ล ะช่ว งเวลาให้ กับ ประมงจังหวัด (ผู้บริห ารกรมประมงในพื้นที่) และกรมประมง (ผู้ บริห าร
ส่วนกลาง) รับทราบอย่างต่อเนื่องจะช่วยในการตัดสิน ใจของผู้บริหารในการกําหนดเครื่องมือวิธีการบริหารจัดการ
สัตว์น้ําได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดชุดปฏิบัติการหาข่าวและลาดตระเวรการควบคุมการลักลอบการนําเข้าปลาดุกตาม
แนวชายแดนในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นในช่วงไตรมาศแรกและไตรมาศที่ 4 ของแต่ละปี จะทําให้การจัดการปัญหา
แก้ไขได้รวดเร็วขึ้น
2.จากข้อมูลการศึกษา พบว่า ราคาปลาดุกที่นําเข้าเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 33-40 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่
ต้นทุนการผลิตภายในประเทศ อยู่ที่ประมาณ 36 บาทต่อกิโลกรัม กรมประมงควรมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตเป็นลําดับแรก
3. ควรมีมาตรการที่จะกําหนดไม่ให้ปลาดุกจากมาเลเซีย เข้าสู่พื้นที่หรือจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนบน
หรือภาคกลาง เช่น จังหวัดราชบุรี เพราะอาจเป็นการนําเชื้อโรค โรคปลาสู่แหล่งปลาน้ําจืดของไทยได้ โดยการ
ควบคุมสามารถขอตรวจสอบใบอนุญาตในการขนย้าย ร6. หรือ ร7. หรือกําหนดมาตรการให้มีการระบุปลายทาง
อย่ างเฉพาะเจาะจง จะสามารถลดปั ญหาเรื่องโรคระบาดและการกระทบด้านราคาซื้อขายได้ โดยปัญหาการ
ร้องเรียนผู้กระทบการนําเข้าปลาดุกจากมาเลเซียด้านราคาปลามักจะไม่เกิดจากผู้เลี้ยง ผู้บริโภคหรือผู้ค้าในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่มักจะเกิดผู้เลี้ยง ผู้บริ โภคหรือผู้ค้านอกพื้นที่ เพราะเมื่อปลาดุกเข้ามาจํานวนมากจะถูก
ระบายออกสู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรวดเร็ว
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ภาคผนวก ก
ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
-------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 54 ได้กําหนดห้ามนําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใด
ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการยื่นคําขอและการอนุญาตในการดังกล่าวไว้ในระเบียบกรมประมงว่า
ด้ว ยการยื่ น คําขอและการอนุ ญาตนํ าสั ตว์ น้ํ าที่ มี ชีวิ ตบางชนิ ดเข้ ามาในราชอาณาจั กร พ.ศ.2547 ซึ่งกรมประมง
เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ สําหรับการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ําบางชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักรไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตว์น้ํา
บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาตนําสัตว์น้ําที่ มีชีวิตบางชนิดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
(1) สัตว์น้ํา หมายความว่า สัตว์น้ําชนิดที่ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
(2) หนังสืออนุญาต หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ เพื่ออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตนําสัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
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(3) ผู้ยื่นคําขอ หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
(4) ผู้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้นําสัตว์น้ําบาง
ชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ซึ่งเป็นไปตามคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(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 ตาม
วัตถุประสงค์ที่นําเข้า ดังนี้
(1) นําเข้าเพื่อการค้า หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ
(2) นําเข้าเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดย
ไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการนําเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือเปลี่ยนอากาศ
(3) นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้ําสวยงาม
ทั้งนี้ในปริมาณที่พอสมควร
(4) นําเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยงเพื่อเพิ่ม
ขนาดน้ําหนัก รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย
(5) นําเข้าเพื่อทําพันธุ์ หมายความว่า การนําเข้าสัตว์น้ําขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการ
เพาะพันธุ์
(6) นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนําเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่งออกไป
โดยไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้าและส่งออกที่ถูกต้อง
(7) นําเข้าเพื่อการบริโภค หมายความว่า การนําสัตว์น้ําเข้ามาเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประกอบเป็น
อาหาร
(8) นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย หมายความว่า การนําเข้ามาเพื่อทําการศึกษาวิจัยโดยมีโครงการ
ศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
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(9) นําเข้าเพื่อการอื่น หมายความว่า การนําเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน (1)
– (8)
ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตเพื่อนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคําขอต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
หรือ
(2) สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ในท้ อ งที่ ใ นกรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอประสงค์ จ ะนํ า สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรในจังหวัดนั้น หรือ
(3) ด่านตรวจสัตว์น้ํา ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์จะนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่าน
ศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น
ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความในคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคําขอดังต่อไปนี้ด้วย
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้แนบ
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(2.2) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคล

(3) ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
(3.1) หนังสือมอบอํานาจ
(3.2) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอํานาจ
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(4) สําเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (อนุญาต 6) สําหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
(5) สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่าสัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาด (สําหรับกรณีที่ต้องมีและสามารถนํามาแสดง
ล่วงหน้าได้)
(6) สําเนาหนังสืออนุญาตครั้งที่ผ่านมาที่ได้ประทับตรารับรองการตรวจสอบถูกต้องแล้ว เว้น
แต่ เป็นการยื่นคําขอครั้งแรก
(7) สําเนารายงานปริมาณการนําเข้า–ส่งออกสัตว์น้ําตามข้อ 15 (2) สําหรับกรณีที่เป็นการ
นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออกตามข้อ 5 (6)
(8) รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัย สําหรับกรณีที่เป็นการนําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยตามข้อ 5 (8)
(9) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้เคยยื่นคําขอไว้ในครั้งก่อนๆและมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้นั้น
ยังใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอได้ต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้ไม่ต้องแนบเอกสาร
หลักฐานนั้นประกอบคําขออีกก็ได้
ข้อ 8 ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตนําเข้าเพื่อการส่งออก ให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งรายการหรือข้อความซึ่ง
ระบุสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและอื่นๆ ตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 9 เมื่อได้รับคําขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคําขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
คําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอนั้น
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก็ให้คืนคําขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน
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
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคําขอก็ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอ
ทราบโดยเร็ว
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ข้อ 10 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจให้พิจารณา
โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ในกรณีที่กรมประมงมีนโยบายใหม่ซึ่งได้ประกาศกําหนดโดยชัดแจ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าไม่สมควรที่จะให้มีการนําสัตว์
น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดในกรณีใดเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจถือปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่าง
เคร่งครัด
ข้อ 11 หนังสืออนุญาตที่ออกให้ตามระเบียบนี้จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้นตามข้อ 13 แล้ว
ข้อ 12 ในการนําสัตว์น้ําตามหนังสืออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติหรือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น ดังนี้
(1) ผู้ รับอนุญาตต้องนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ กําหนดไว้ในหนังสื อ
อนุญาตเท่านั้น
(2) ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดท้องที่ แล้วแต่กรณี ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป
(3) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปราศจากโรคระบาด
(4) ผู้รับอนุญาตจะต้องนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ําซึ่งแสดงว่า สัตว์น้ํานั้นปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การนําสัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ําซึ่งโดยสภาพแล้วไม่
อาจมีโรคระบาดได้
(5) สัตว์น้ําที่ผู้รับอนุญาตจะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด และปริมาณถูกต้องตรง
กับทีก่ ําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
(6) หนังสืออนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ ผู้รับอนุญาตสามารถใช้นําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรได้
เพียง 1 ครั้ง
(7) เงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสม
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ข้อ 13 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ทํ า หน้ า ที่ ที่ ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า แล้ ว แต่ ก รณี ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการนํ า สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาต
หากการนําเข้านั้นถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น
แต่ในกรณีที่การนําเข้านั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต ห้ามมิให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองดังกล่าว
ข้อ 14 กรณีที่การนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตรายใดมีความจําเป็นไม่อาจถือ
ปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 12 โดยถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาผ่อน
ผันให้ไม่ต้องถือปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้น กรณีเงื่อนไขตามข้อ
12 (1) (5) และ (6) ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําและรับรองสําเนาหนังสืออนุญาตที่ได้ประทับตรารับรองแล้ว มอบให้แก่
ผู้รับอนุญาตสําหรับใช้ประกอบการยื่นคําขออนุญาตครั้งต่อไปด้วย
(2) กรณีที่มีการออกหนังสืออนุญาตสําหรับการอนุญาตนําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้รับ
อนุญาตรายใด ให้ผู้รับอนุญาตนั้นจัดทํารายงานปริมาณการนําเข้า ส่งออกสัตว์น้ําที่ได้นําเข้าตามหนังสืออนุญาตนั้น
จากหลักฐานการนําเข้า ส่งออกที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้ตรวจรับรองถูกต้องแล้ว และแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้ทราบตามแบบที่กรมประมงกําหนดด้วย
ข้อ 16 การยื่นคําขอการออกหนังสืออนุญาตและการประทับตรารับรองตามระเบียบนี้ให้ใช้ตามแบบที่
กรมประมงกําหนดหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ให้มีอายุ 60 วัน นับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ 17 ให้ถือว่าคําขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาตนําสัตว์น้ําที่มีชีวิตบาง
ชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2537 ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและอยู่ในระหว่างกาพิจารณาของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นคําขอที่ยื่นตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
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ให้ ห นั งสื อ อนุ ญ าตที่ ได้ อ อกให้ ตามระเบียบกรมประมงว่ าด้ว ยการยื่นคําขออนุญ าตนํา
สัตว์น้ําที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2537 ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลโดยให้นําข้อกําหนดของ
ระเบี ย บดัง กล่ าวมาใช้บั งคั บ กับ หนั งสื อ อนุ ญาตนั้นได้เ ท่าที่ ไม่ขัดหรือ แย้ง กับระเบี ยบนี้
ข้อ 18 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2547
สิทธิ บุณยรัตผลิน
(นายสิทธิ บุณยรัตผลิน)
อธิบดีกรมประมง
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ภาคผนวก ข
ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อธิบดี
กรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
(2) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551
(3) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2554
ข้อ 3 ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์
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(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(3) ผู้อํานวยการสํานักในสังกัดกรมปศุสัตว์
(4) ผู้อํานวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว์
(5) เลขานุการกรม
(6) ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
(7) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(8) นายสัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(9) สัตวแพทย์ สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
(10) นายสัตวแพทย์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(11) สัตวแพทย์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(12) นักวิชาการสัตวบาล สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(13) นายสัตวแพทย์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(14) สัตวแพทย์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
(15) นายสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน
(16) สัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน
(17) นักวิชาการสัตวบาล กองสารวัตรและกักกัน
(18) นักจัดการงานทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน
(19) หัวหน้าด่านกักสัตว์
(20) นายสัตวแพทย์ ด่านกักสัตว์
(21) สัตวแพทย์ ด่านกักสัตว์
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(22) พนักงานราชการด่านกักสัตว์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนดแล้ว
(23) ปศุสัตว์เขต
(24) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์เขต
(25) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์เขต
(26) นักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์เขต
(27) เจ้าพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์เขต
(28) ปศุสัตว์จังหวัด
(29) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(30) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(31) นักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(32) เจ้าพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(33) ปศุสัตว์อําเภอ
(34) นายสัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(35) สัตวแพทย์ สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ข้อ 4 ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ กุ้ง จระเข้ เต่า
ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
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(3) ผู้ตรวจราชการกรม
(4) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง
(5) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(6) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(7) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(8) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(9) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(10) ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
(11) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
(12) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด
(13) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
(14) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(15) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา
(16) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(17) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(18) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
(19) ประมงu3592 จังหวัด
(20) นักวิชาการประมง
(21) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(22) เจ้าพนักงานประมง
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(23) พนักงานราชการด่านตรวจสัตว์น้ํา ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนดแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ภาคผนวก ค
คําสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ 725/2554
เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาออกใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตให้นําเข้า
นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
-------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมการนําเข้า นําออก นําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้ําและซากสัตว์น้ําเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดและการให้บริการประชาชนประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับโครงสร้างส่วนราชการของกรมประมงที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกคําสั่งไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 873/2546 เรื่องมอบหมายให้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้นําเข้า
นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ข้อ 2 กรณีนําเข้า นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์จําพวก กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ํา ปลา ปู
และหอย รวมถึงซากสัตว์ดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมงเป็นผู้พิจารณาและออกใบอนุญาต รวมถึง
การกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรในใบอนุญาต
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการด้านการประมง
(4) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(5) ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง
(6) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ํา
(7) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(8) ประมงจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่
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ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคแรกในลําดับที่ (1)–(6) มีอํานาจทั่วราชอาณาจักร สําหรับลําดับที่ (7)-(8) ให้
มีอํานาจเฉพาะภายในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ข้อ 3 ให้ผู้รับมอบหมายตามข้อ 2 ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554

ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ภาคผนวก ง
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499
ข้อ 2 การนําเข้า นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
หมวด 1
การนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้น เว้นแต่จะนําเข้าทางอื่นซึ่งมิใช่ท่าเข้าให้ยื่นคําขอต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(2) การยื่นคําขอ ให้ยื่นก่อนนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าเป็น
สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําติดตัวเข้ามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามาก็ได้
(3) หากผู้ขอนําเข้าประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่มิใช่
ของกรมปศุสัตว์ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์นั้นจะต้องได้รับการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
ข้อ 4 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้ารับคําขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐานประกอบการนําเข้าตามข้อ
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3 ถูกต้องแล้ว ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้มาจากท้องที่ที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดแล้วจึงเสนอ
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อม
เงื่อนไขการนําเข้า (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด
ข้อ 5 ให้ผู้นําเข้าที่ได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร แจ้งยืนยันรายละเอียด
การนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ
(1) วัน เวลา ที่นําเข้า และ
(2) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ข้อ 6 ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางอากาศยาน
หรือทางเรือ เจ้าของอากาศยานหรือเจ้าของเรือจะต้องแจ้งรายการสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ที่บรรทุกมากับ
อากาศยานหรือเรือนั้น ให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า
ข้อ 7 ในกรณีที่นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจัก รโดยยานพาหนะใดๆ จะนําสัตว์หรือซากสัตว์
นั้นลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้านั้นได้ตรวจและอนุญาตแล้ว
ข้อ 8 ให้ผู้ นําสัตว์ห รือซากสั ตว์เข้าในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุ ขภาพสัตว์ห รือหนังสื อ
รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีอํานาจหน้า ที่ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้น มายื่นต่อ
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
ข้อ 9 เมื่อนําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะแล้ว ให้ผู้นําเข้านําสัตว์หรือซากสัตว์ นั้นไปยัง สถาน
กักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าเข้า หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการนําเข้าที่ กรมปศุสัตว์รับรอง
หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ากําหนดเพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
ข้อ 10 ในกรณีที่สั ตวแพทย์ประจําท่าเข้ามีความสงสั ยโดยมีเหตุอันสมควรว่าสัตว์ห รือซากสั ตว์ที่
นําเข้ารายใดมีเชื้อโรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ กํากับมาพร้อมกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์แต่การรับรองนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการนําเข้า (Requirement) ตามที่
กรมปศุสัตว์กําหนด ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้ากักสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตว์
นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่เกินสิบวัน
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ข้อ 11 เมื่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าได้ตรวจหนังสือรับ รองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์
ซากสัตว์ ถูกต้องตามข้อ 8 และได้ดําเนินการตามข้อ 9 หรือข้อ 10 แล้ว ให้เสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็น
โรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 12 สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในหมวดนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้าตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็ได้
ข้อ 13 สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการกักตรวจตามข้อ 10 ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุม ดูแล
รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแล้ว หาก
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมี
การนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามาให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา
สั่งระงับการนําเข้านั้น
หมวด 2
การนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้ยื่นคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าออก
(2) ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์แนบคําขอ
สําหรับสัตว์ที่ขอนําออกนั้นทุกตัว
(3) ให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกัก กันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าออกหรือสถานกักกัน
สัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการส่งออกที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์
ประจําท่าออกกําหนด เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคหรือจัดการอย่างอื่นใดตาม
ระเบียบของกรมปศุสัตว์ เว้นแต่ในกรณีของซากสัตว์ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้จัดการทําลายเชื้อโรคแล้ว
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการจัดการตาม (3) ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
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ข้อ 16 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 15 แล้ว ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกที่รับคําขอนําสัตว์หรือซากสัตว์
ออกนอกราชอาณาจักรเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์
ออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
ข้อ 17 สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของได้รับอนุญาตให้นําออกนอกราชอาณาจักรได้แล้ว ในกรณีที่สัตว
แพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับการนําออก หรือไม่อาจนําออกได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้เจ้าของรับคืนเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้นําออกได้
หมวด 3
การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
-------------------------------------ข้อ 18 การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามความในหมวด 1 และหมวด 2 โดยอนุโลม
ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติการ
บางอย่างได้
หมวด 4
คําขอและใบอนุญาต
-------------------------------------ข้อ 19 คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ทําตามแบบของกรมปศุสัตว์ ส่วนใบแจ้งอนุมัติ
นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านราชอาณาจักร หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้นํา เข้า นําออกหรือ นําผ่านราชอาณาจักร
ให้ใช้แบบพิมพ์ของกรมปศุสัตว์
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก จ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง แตงตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
-------------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานการควบคุม ปองกัน และกําจัดโรคระบาดสัตวของสัตวแพทยตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมตามสภาพการณ
ปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศไว้ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551
ขอ 2 แตงตั้งใหผูที่ดํารงตําแหนงตอไปนี้ของกรมปศุสัตวเปนสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติ โรค
ระบาดสัตว พ.ศ. 2499
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว
(3) ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
(4) นายสัตวแพทย สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
(5) สัตวแพทย สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
(6) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
(7) นายสัตวแพทย สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
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(8) สัตวแพทย สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
(9) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
(10) ปศุสัตวจังหวัด
(11) นายสัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(12) สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(13) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(14) ปศุสัตวอําเภอ
(15) นายสัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
(16) สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
(17) หัวหนาดานกักกันสัตว์
(18) นายสัตวแพทย ดานกักกันสัตว
(19) สัตวแพทย ดานกักกันสัตว
ขอ 3 ใหผู ดํารงตําแหนงตอไปนี้ของกรมประมง เปนสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 โดยใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเฉพาะในสวนของสัตวหรือซากสัตว ประเภท กบ กุง จระเข้ เต่า
ตะพาบน้ํา ปลา ปู และหอย
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผูเชี่ยวชาญดานโรคสัตว์น้ํา
(4) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(5) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
(6) ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง
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(7) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง
(8) ผูอํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
(9) ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
(10) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด
(11) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง
(12) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
(13) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
(14) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
(15) ผูอํานวยการสวนอนุญาตและจัดการประมง
(16) ผูอํานวยการสวนตรวจการคาสัตวน้ํา
(17) ผูอํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานคร
(18) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(19) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
(20) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(21) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(22) หัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา
(23) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง สํานักบริหารจัดการดานการประมงและสวนประมงกรุงเทพมหานคร
(24) นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตว์น้ําและกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
(25) ประมงจังหวัด
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(26) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด
ขอ 4 ให สั ต วแพทย ตามขอ 2 (1) - (5) และข อ 3 (1) - (24) มี อํ า นาจดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ทั่วราชอาณาจักร
ขอ 5 ใหสั ต วแพทยตามขอ 2 (6) - (19) และขอ 3 (25) - (26) มี อํ า นาจดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ธีระ วงศสมุทร
(นายธีระ วงศ์สมุทร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

