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การวิเคราะหเสนทางการนําเขาปลาทะเลสวยงาม

จากประเทศฟลิปปนส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง 
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บทนํา 

 ปจจุบันการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เปนกิจกรรมการผอนคลาย
ความเครียด สรางความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะปลาทะเลสวยงามซึ่งมีสีสันฉูดฉาด สดสวย สรางความแปลกตา
ใหกับผูที่พบเห็น ปลาบางชนิดมีพฤติกรรมอันนาแปลกซึ่งตางจากปลาน้ําจืดโดยสิ้นเชิง สงผลใหการคาปลาทะเล
สวยงามในประเทศไทยเพ่ิมจํานวน ขึ้นอยางรวดเร็ว จนนําไปสูมาตรการหามจับปลาทะเลสวยงามในบางพ้ืนที่  
จากขอมูลประเทศที่สงออกปลาทะเลสวยงามมากเปนอันดับหนึ่งของโลกคือ ฟลิปปนส โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 43 
ของการสงออกปลาทะเลสวยงามท้ังหมด รองลงมาคือ อินโดนีเซียรอยละ 26 หมูเกาะโซโลมอนรอยละ 12 ศรีลังกา
รอยละ 5 ออสเตรเลียรอยละ 5 ฟจิรอยละ 4 และมัลดีฟรอยละ 2 สวนประเทศผูนําเขาปลาทะเลสวยงามที่สําคัญ
ในตลาดโลก คือ สหรัฐอเมริกา มีสัดสวนการนําเขารอยละ 41 ของการนําเขาปลาสวยงามทั้งหมด รองลงมาคือ 
อังกฤษรอยละ 20 เนเธอรแลนดรอยละ 6 ญี่ปุนรอยละ 6 ฝรั่ ง เศสรอยละ 2 และเยอรมนีรอยละ 2 
(https://positioningmag.com/24583)   

กลุมปลาทะเลที่มีการนําเขามากที่สุดในป 2560 

ปลาผีเสื้อ Butterfly fish 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป ปลากลุมนี้เปนปลาท่ีไดรับความนิยมอยางมาก ดวยมีรูปรางสีสัน และลวดลายหลากหลาย สวยงาม 
ปลาผีเสื้อนับไดวาเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของแนวปะการัง ดวยเหตุที่อาหารหลักของปลาใน กลุมนี้
สวนมาก ก็คือตัวโพลิปของปะการังชนิดตางๆ และบางชนิดยังเจาะจงกินแตตัวโพลิปของปะการังเปนอาหารเพียง
อยางเดียวเทานั้น ดังนั้น ความหลากหลายของปลาผีเสื้อ จึงสามารถบอกเราไดดีวา แนวปะการังแตละแหงนั้น อยู
ในสภาพใดปลาในกลุมปลาผีเสื้อ ไมใชปลาที่สามารถเลี้ยงไดงายนัก และไมเหมาะกับผูเลี้ยงมือใหมเปนอยางยิ่ง 
หลายชนิดอาจจะไมสามารถเลี้ยงใหรอดไดเลยในระบบปด เชนตูปลา 



3 

 

ปลาสินสมุทร   Pygmy angel fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป ปลาสินสมุทรจัดเปนปลาที่พบไดในแนวปะการัง เปนปลาที่มีสีสันและลวดลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ตามชวงวัย มีอาณาบริเวณหากินคอนขางชัดเจน อีกท้ังเปนปลาท่ีไมเกรงกลัวมนุษย ซ้ํายังมักวายน้ําเขาหามาเมื่อมี
ผูดําน้ําลงไปในแนวปะการัง พบแพรกระจายพันธุในทะเลเขตอบอุนและเขตรอน โดยอาศัยและหากินใน         
แนวปะการังเปนหลัก หลายชนิดกินสัตวเกาะติดตางๆ บางก็กินฟองน้ําเปนหลัก แตก็มีบางชนิดที่หากินลึกลงไป
กวานั้นเปนรอยเมตร  

ปลาการตูน Anemone fish 
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ลักษณะทั่วไป เปนปลาที่ราเริง วายน้ําตลอดเวลามีอาณาเขตเปนของตัวเองเปนมิตรกับปลาหลายชนิดแตมัก
กาวราวกับปลาการตูนดวยกันปลาการตูนมีลําตัวรูปทรงไข (Oval Shape) มีรูปรางแบนขาง (compress)          
หัวคอนขางกวาง โดยเฉพาะบริเวณหนาผาก ลูกตากลมโต เเละโปนเล็กนอย สวนปากอยูปลายสุดของจะงอยปาก
เฉียงขึ้นเล็กนอย มีฟนแหลมคม จึงไมควรนิยมเลี้ยง ปลาการตูนเปนฝูงเพราะอาจเกิดการแยงอาณาเขตกันและกัด
กันจนกระทั่งตาย ปลาการตูนเปนปลาที่สามารถเพาะพันธุไดงายลูกพันธุมีความแข็งแรง เหมาะสําหรับผูที่เริ่ม   
เลี้ยงปลาสวยงามในธรรมชาติปลาการตูนตองอาศัยอยูกับดอกไมทะเลเพ่ือปองกันศัตรูแตสําหรับการเลี้ยงปลา
การตูนสามารถเลี้ยงและขยายพันธุไดโดยปราศจากการอาศัยอยูกับ ดอกไมทะเล  

ปลาขี้ตังเปด Surgeon fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป ปลาชนิดนี้พบเห็นไดทั่วไปพบกระจายพันธุทั่วไปในแนวปะการังและเปนปลาที่นิยมเลี้ยง มีสีสัน 
สวยงาม เลี้ยงงายไมกาวราวกับปลาชนิดอ่ืนแตจะกาวราวกับปลาชนิดเดียวกันเทานั้นโดยความกาวราวของ      
ปลาชนิดนี้ทําใหตอสูดวยกันเองถึงชีวิตเพราะปลาขี้ตังเปดมีอวัยวะพิเศษคลายใบมีดหรือหนามอยูที่โคนหางรวมถึง
ผูเลี้ยงเองควรระวังขณะจับปลาชนิดนี้หามจับบริเวณหางดวยมือเปลาอุปนิสัยที่เดนของปลาชนิดนี้คือเปนปลาที่
ชอบกินพืชเปนอาหารอาหารหลักในธรรมชาติจึงเปนสาหรายชนิดตางๆ  
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ปลาสลิดหิน  Rabbit fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป มีความโดดเดนตรงที่มีสีสันและลวดลายสดใสสวยงาม จึงเปนที่นิยมของการเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 
ปลาสลิดหินเปนปลาที่มีขนาดคอนขางใหญ พบกระจายพันธุอยูตามแนวปะการัง นับเปนปลาที่พบไดบอยและชุกชุม
ที่สุดในแนวปะการังเลี้ยงงาย ชอบกิน สาหรายและตะไครน้ําที่เกาะตามหินหรือผิวตูเปนอาหารปลาสลิดหินเปน
ปลาที่ไมกาวราวไมมีอาณาเขตวายน้ําตลอดเวลาแตอาจหลบพักตามซอกหินบางสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน
ไดหลายชนิด ซึ่งเปนปลทีม่ีกานครีบหลังที่แข็งและมีพิษ  
 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจการคาปลาทะเลสวยงามนับวาเปนธุรกิจที่สรางรายไดจํานวนมากใหกับประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะ
และมีแนวประการัง  สําหรับประเทศไทยธุรกิจการคาปลาทะเลสวยงามนั้นมีเฉพาะภายในประเทศเทานั้น 
เนื่องจากไมอนุญาตใหมีการสงออกปลาทะเลสวยงาม  ปจจุบันมีรานคาที่จําหนายปลาทะเลสวยงามและสัตวทะเลอ่ืนๆ 
ประมาณ 60 ราน ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นจับมาจากธรรมชาติ และมีการนําเขาบางสวนเพ่ือใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูเลี้ยง ซึ่งปลาสวนใหญที่นําเขาจะถูกสงมาจากประเทศตนทาง ไดแกประเทศฟลิปปนส  อินโดนีเซีย 
โดยปลาจะถูกรวบรวมมาจากหลายพ้ืนที่กอนถูกสงมายังประเทศไทย  คาดวามูลคาการนําเขาเฉลี่ยปละประมาณ 
25 ลานบาท (มูลคารวมของปลาและสัตวน้ําทะเลอ่ืนๆ) ปจจุบันมีผูนําเขา 15 ราย แตละรายมีมูลคาการนําเขา
เกือบ 500,000 บาทตอป  (https://positioningmag.com/24583)  ซึ่งในแตละปปริมาณปลาทะเลสวยงามที่
นําเขามาในประเทศยังคงมีอยางตอเนื่อง 
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ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนส  ปพ.ศ.2560 

 ปริมาณการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวมทั้งหมด   
840,590 ตัว คิดเปนมูลคา 31,334,325 บาท โดยเดือนมกราคมมีปริมาณการนําเขามากที่สุด จํานวน       
756,107 ตัว คิดเปนมูลคา 13,660,493 บาท รองลงมาเดือนกรกฎาคม มีปริมาณนําเขา  24,269 ตัว มีมูลคา 
2,386,420 บาท อยางไรก็ตามปริมาณการนําเขาปลาทะเลสวยงามนอยที่สุดปรากฎในเดือนพฤษภาคม จํานวน  
2,983 ตัว  คิดเปนมูลคา 870,477 บาท  ซึ่งปริมาณการนําเขาปลาทะเลสวยงามแตละครั้งไมไดบงบอกถึงมูลคา
ของปลาทะเลในการนําเขาครั้งนั้นที่จะมีมูลคาสูงตามปริมาณปลาที่นําเขา เนื่องจากมูลคาของปลาแตละชนิดมี
ราคาแตกตางกัน ในบางครั้งการนําเขาปลาทะเลสวยงามที่มีราคาถูกแตมีปริมาณมาก ก็อาจทําใหมมีูลคารวมที่ต่ําได
ถึงแมจะนําเขามาในปริมาณที่มากก็ตาม (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 1และภาพท่ี 2) 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยจําแนก
ตามประเทศที่สงออก พบวาปริมาณการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนสมีปริมาณมากกวาการ
นําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีจํานวน 840,590 ตัว  คิดเปนรอยละ 94 ของปลาทะเลสวยงามที่นําเขา
ทั้งหมด มูลคาการนําเขาจากประเทศฟลิปปนส  31,334,325 บาท คิดเปนมูลคารอยละ 83 ของมูลคาปลาทะเล
สวยงามที่นําเขาทั้งหมด (ตารางท่ี 2 และ ภาพที่ 2) 

ตารางที่ 1  ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนส (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

เดือน ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

มกราคม              756,107           13,660,493  

กุมภาพันธ                 5,220             4,787,729  

มีนาคม                 4,715             4,629,232  

เมษายน                 3,214                 87,041  

พฤษภาคม                 2,983               870,477  

มิถุนายน                 6,668               570,734  

กรกฎาคม                24,269             2,386,420  

สิงหาคม                13,027             1,084,775  

กันยายน                 9,938               758,677  

ตุลาคม                 6,384             1,104,790  

พฤศจิกายน                 4,297               860,056  

ธันวาคม                 3,768               533,901  

รวม 840,590 31,334,325 
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ตารางที่ 2   ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560  
                 (รายประเทศผูสงออก) 

ประเทศ ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ประเทศฟลิปปนส 840,590 31,334,325 

ประเทศอินโดนีเซีย 57,998 6,418,747 

รวม 898,588 37,753,071 

 

 

 

   ภาพที่ 1 ปริมาณการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนส ระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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       ภาพที่ 2  มูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนส ระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที่3  เปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทะเลสวยงามทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2560                          

                               (รายประเทศผูสงออก) 
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เสนทางการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนสผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ขอมูลการนําเขาปลาทะเลสวยงามทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป พ.ศ. 2560        ซ่ึง
ปลาทะเลสวยงามนําเขามาจากหลายประเทศ ไดแก ประเทศฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  สหรัฐอเมริกา และมัลดีฟส 
จากการสอบถามผูนําเขาใหขอมูลวาปลาทะเลสวยงามสวนใหญจะนําเขาจากประเทศฟลิปปนส และอินโดนีเซีย     
ซ่ึงมีเท่ียวบินตรงมายังประเทศไทยไดเลยทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง  โดยเฉพาะการขนสงปลาทะเลสวยงาม
จํากัดดวยระยะทางและเวลาซ่ึงมีผลตออัตรารอดของปลา  หากการเดินทางใชเวลาเดินนานทําใหปลาอาจตายได
เนื่องจากปริมาณออกซิเจนท่ีบรรจุมามีปริมาณจํากัด  โดยข้ันตอนการขนสง มีดังนี้ 

1. การรวบรวมปลา  ปลาทะเลสวยงามจะถูกรวบรวมจากทะเลโดยชาวประมงทองถ่ินออกจับปลาดวยวิธีตางๆ ใน
เขตแนวปะการังซ่ึงใชเวลาในการรวบรวม 1-2 วัน  จํานวนชนิดและปริมาณท่ีไดไมแนนอนเพราะเปนการจับจาก
ธรรมชาติดวยวิธีการดักดวยขาย  ลอบ  บางก็ใชสวิงจับในเวลากลางคืน หลังจากนั้นพอคาคนกลางจะทําการ
รวบรวมปลาทะเลท่ีไดเคลื่อนยายและสงใหกับสถานท่ีพักปลากอนการสงออก ท่ีเปนผูรับซ้ือปลาอีกทอดนึง ซ่ึงใน
บางครั้ง ชาวประมงจะนําปลาสวยงามมาสงยังสถานท่ีพักปลากอนสงออกโดยตรง โดยไมผานพอคาคนกลาง 

2. การบรรจุภาชนะหีบหอกอนการสงออก พอคาจะทําการบรรจุปลาใสในถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยชั้นในจะใสน้ํา
ทะเลครึ่งถุงเพ่ือใหปลาวายอยูได กอนจะสวมถุงปลาอีกชั้นท่ีรองดวยกระดาษหนังสือพิมพเพ่ือปองกันแสงและกัน
ปลาต่ืนกลัว หลังจากนั้นจึงอัดออกซิเจนลงในถุงพรอมมัดปากถุงใหแนน  เม่ือบรรจุปลาใสถุงครบตามจํานวนก็จะ
บรรจุถุงปลาในลังโฟมอีกครั้งและใชเทปกาวปดลังโฟมใหหนาแนน พรอมกอนน้ําแข็งขนาดกําปนเพ่ือรักษา
อุณหภูมิภายในลังโฟม ในข้ันสุดทายจะนํากลองโฟมใสลังกระดาษอีกชั้นกอนการสงออก 

3. การขนสง  เ ม่ือบรรจุหีบหอสินคาเรียบรอยพอคาจะนําสินคาไปยังทาอากาศยานเมือง CEBU หรือ              
เมือง MANILA  ข้ึนอยูกับระยะทางระหวางสถานพักปลากับสนามบิน โดยกอนการสงออก ผูสงออกจากประเทศ      
ฟลิปปนสจะตองจัดทําใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํากอนท่ีสินคาจะออกนอกประเทศ โดยเจาหนาท่ีประมงท่ีสนามบิน
เปนผูออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา  

4. สินคาเดินทางมาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  สินคาจะถูกเคลื่อนยายไปพักท่ีสถานีพักสินคา TG ของ        
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือสถานีพักสินคา BSF ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก โดย
ผูประกอบการนําเขาหรือตัวแทนออกของจะตองยื่นขอใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF  2) 
และใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร (ร.6) ในระบบ FSW พรอมเอกสารประกอบการ
นําเขาลวงหนา กับเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมถูกดําเนินการถูกตรวจสอบสินคา 
หากไมถูกตอง จะแจงผูสงออกหรือตัวแทนออกของ ดําเนินการแกไขใหถูกตองแลวเสร็จ หลังจากนั้นผูประกอบการ
ตองไปติดตอเจาหนาท่ีศุลกากรเพ่ือทําใบขนสินคาและดําเนินพิธีการทางศุลกากร   

5. การเคลื่อนยายสินคา เม่ือผูประกอบการดําเนินการพิธีทางศุลกากรเรียบรอย ปลาทะเลสวยงามจะถูกลําเลียงไป
ยังรานคาของผูนําเขาในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นสินคาก็จะถูกกระจายไปยังรานคาปลีกและ 
ผูเลี้ยงปลาทะเลสวยงามท่ัวประเทศ 
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แผนภูมิเสนทางการนําเขาปลาทะเลสวยงามจากประเทศฟลิปปนสผานทาง                           
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ชาวประมงทําการจับปลาทะเลสวยงามจากแนวปะการังในประเทศฟลิปปนส 
ระยะเวลาในการทําการประมง 1-2  วัน 

 

พอคาคนกลางรวบรวมปลาจากชาวประมง  

สถานท่ีคัดปลาสงออก คัดแยกปลาตามขนาด
และชนิด 

 

ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ สถานีพักสินคา TG ของบริษัท 
 การบินไทย จํากัด (มหาชน)  และ สถานีพักสินคา BFS  

ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจคีารโก  
 

สาํนกังานศลุกากรตรวจสนิค้า  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

(ทําใบขนสนิค้า ดาํเนินพิธีการ) 
ร้านค้าของผู้ นําเข้า  

ในเขตกรุงเทพฯ   

ร้านค้าปลกี ผู้ เลี �ยงปลาสวยงามทั�วประเทศ 

ทาอากาศยานเมือง CEBU  และ MANILA 

จัดทําใบรับรองสุขภาพสตัวนํ้า  

ดา่นตรวจสตัว์นํ �าทา่อากาศยาน

สวุรรณภมูิ (เดินพิธีการ) 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอการนําเขา 

 ปลาทะเลสวยงามท่ีนําเขาจากประเทศฟลิปปนสนั้นมีสีสันสดใสและมีความหลากหลายของชนิดพันธุสูง 
เนื่องจากประเทศฟลิปปนสยังมีพ้ืนท่ีทางทะเลและทรัพยากรอยูเปนจํานวนมากประกอบกับลักษณะภูมิประเทศ
เปนเกาะแกงมากมาย เหมาะแกการเปนท่ีอยูอาศัยของปลาทะเลสวยงาม นอกจากนี้รัฐบาลประเทศฟลิปปนสเอง
ยังสงเสริมธุรกิจสงออกปลาสวยงามทะเลอยางยั่งยืน  สงผลใหแนวโนมธุรกิจการนําเขาปลาทะเลสวยงามจาก
ประเทศฟลิปปนสมีจํานวนเพ่ิมข้ึน นอกจากประเทศฟลิปปนสมีหนวยงานรัฐท่ีสามารถออกใบรับรองสุขภาพสัตว
น้ําใหกับปลาทะเลสวยงามท่ีสงออก ซ่ึงเปนขอไดเปรียบนึงท่ีผูนําเขาสามารถนํามาใชเปนเอกสารประกอบการ
นําเขาตามกฎหมายของประเทศไทยได 

นอกจากนี้ การดําเนินพิธีการนําเขาปลาทะเลสวยงามตองถูกกระทําดวยความรวดเร็วเพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน อยางไรก็ตามการตรวจสอบสินคานําเขาโดยเฉพาะสัตวน้ํามีชีวิตจากตางประเทศก็มีความเสี่ยงสูง
ท่ีจะมีการลักลอบนําเขาสัตวน้ําอยางผิดกฎหมาย ดังท่ีเคยมีปรากฎ โดยตัวแทนออกของไดสําแดงชนิดสินคาเปน
ปลาทะเลสวยงามแตมีการลักลอบนําเขากุงทะเลสวยงาม และสัตวน้ําชนิดอ่ืนท่ีไมไดขออนุญาตนําเขา ทําใหในทาง
ปฏิบัติบางครั้งเจาหนาท่ีก็มิอาจละเลยการเปดตรวจสอบได สงผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการเพ่ือ
ตรวจสอบการนําเขาปลาทะเลสวยงามตองใชเวลามากข้ึนเปนพิเศษ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ในการตรวจสอบชนิดของสัตวน้ํากรณีท่ีบรรจุภัณฑแนนหนาถุงหอดวยภาชนะทึบแสงการจําแนกชนิด
เปนไปไดยากประกอบกับผูประกอบการไมมีรายละเอียดการบรรจุปลาแตละกลองท่ีชัดเจน (Packing list)  ทําให
การตรวจสอบตองใชระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือความรวดเร็วผูประกอบการควรมีรายละเอียดการบรรจุปลาแตละ
กลองประกอบเอกสารการตรวจสอบสินคาแกเจาหนาท่ีตอไป 
 ตัวแทนออกของท่ีไดรับมอบใหเดินพิธีการนําเขาปลาทะเลสวยงาม ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของชนิดปลา 
สงผลใหการสําแดงชนิดปลาเกิดความผิดพลาด นําไปสูการตรวจยึดของกลางและสูญเสียทางธุรกิจของผูนําเขา 
นอกจากนี้ปลาทะเลสวยงามมีอัตราการตายกอนการสงออกคอนขางสูงเนื่องจากถูกจับข้ึนมาจากธรรมชาติ ทําใหบอยครั้ง 
ณ วันสงออกสินคาจะมีปลาไมครบตามชนิดและจํานวนท่ีตองการ ทางผูสงออกจึงตองปรับเปลี่ยนรายการชนิด
เพ่ือใหคุมกับคาขนสงท่ีจะตองเสียไป สงผลใหเกิดการหลบเลี่ยงการสําแดง หรือสําแดงรายการชนิดอันเปนเท็จตอ
หนวยงานรัฐของประเทศไทย หรือกรณีท่ีมีการขอแกไขใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการนําเขาหลังจากสินคามาถึง
ประเทศไทยจําเปนตองใชเวลานานมากข้ึน หากตัวแทนออกของไดดําเนินการจัดทําใบขนขาเขาเรียบรอยแลว ดาน
ตรวจสัตวน้ําจึงตองการใหผูประกอบการจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดใหถูกตองตรงตามชนิดท่ีนําเขาจริง
เสียกอน กอนการเริ่มดําเนินพิธีการนําเขากับหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ  
 

เอกสารอางอิง 

ปลาทะเลสวยงาม :  การเพาะเลีย้งเชิงพาณิชย สรางโอกาสเติบโตสูง  26-08-2005, ออนไลท, เขาใช 18-2-61 เขาถึงจาก  
                       (https://positioningmag.com/24583  


