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1.  สถิตกิารน าเข้าสินค้าประมง 
 สถิติการน าเขา้สินคา้ประมงท่ีผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 มี

การน าเขา้ทั้งหมด 15,070 ชุดสินคา้ (Shipments)  

1.1  สถิตกิารน าเข้าสัตว์น า้สวยงาม 

 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสัตวน์ ้ าสวยงามในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 คิดเป็นปริมาณรวม 
118,732 ตวั และเป็นมูลค่ารวม 16,914,480.50 บาท 
ชนิด ปริมาณ (ตวั) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาสวยงามน า้ทะเล 14,419 1,365,619.51 

2. ปลาสวยงามน า้จืด 104,313 15,548,861 

รวม 118,732 16,914,480.50 

1.1.1  สถิติน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเข้าสัตว์น ้ าสวยงามประเภทน ้ าจืด 10 อันดับแรกในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 โดย ปลาหมอสี มีปริมาณการน าเข้าสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 12 ,646 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
129,418.21 บาท และ ปลาคาร์พ  มีปริมาณการน าเข้าน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 3 ,488 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
14,196,650 บาท 
ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตวั ) มูลค่า ( บาท ) 

ปลาหมอสี 12,646 129,418.21 

ปลานีออน 10,100 28,954.69 

ปลาปักเป้าจุดด า 7,890 21,369.14 

ปลาตะเพียนแคระ 6,000 20,955.48 

ปลาโกล์วไลท์ดานิโอ 6,000 20,870.31 

ปลาการ่า 4,520 47,534.96 

ปลาซิวใบไผ่ 4,200 14,481.23 

ปลาหมูอินโด 3,750 31,954.07 

ปลาอะโรวน่าเงนิ 3,520 58,100.26 

ปลาคาร์พ 3,488 14,196,650 



กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 

 

 
1.1.2 สถิตนิ าเข้าสัตว์น า้สวยงามน า้ทะเล  

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเข้าสัตว์น ้ าสวยงามประเภทน ้ าเค็ม 10 อันดับแรกในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 โดย ปลาไหล  มีปริมาณการน าเข้าสูงท่ีสุด เป็นจ านวน 1 ,409 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
27 ,602.63 บาท และ ปลาอมไข่ มีปริมาณการน าเข้าน้อยท่ีสุด เป็นจ านวน 384 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
17,350.43 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตวั) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาไหล 1,409 27,602.63 

2. ปลาขีต้งัเบ็ด 956 205,874.50 

3. ปลาสลิดหินเขยีว 852 101,082.68 

4. ปลาการ์ตูนส้มขาว 730 43,261.04 

5. ปลาทองทะเล 701 44,174.56 

6. ปลาสลิดหินฟ้าหางส้ม 647 11,155.77 

7. ปลาบู่นีออน 629 12,254.5 

8. ปลาสินสมุทร 484 98,062.68 

9. ปลาการ์ตูน 402 32,964.94 

10. ปลาอมไข่ 384 7,350.43 
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กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้ทะเล 
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1.2  สถิตกิารน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค  

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสตัวน์ ้ าแช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย 
ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 720,189.44 กโิลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 284,487,585 บาท และ ปลาทูน่าครีบน ้าเงินแปซิฟิก มีปริมาณการน าเข้าน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 
5,807.35 กโิลกรัม คิดเป็นมูลค่า 11,969,213.70 บาท 
ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 720,189.44 284,487,585 

2. ปลาเทราต์ 163,561.33 53,447,250.03 

3. กุ้งก้ามกราม 67,579.24 14,145,662.52 

4. ปูม้า 30,274.5 4,309,230.48 

5. ปลาทูน่าตาโต 13,642.85 7,157,448.22 

6. กุ้งมงักร 13,123.28 6,204,293.24 

7. ปลาหางเหลือง 10,574.56 7,620,198.68 

8. หอยนางรม 8,084.43 4,420,968.91 

9. ปลาเก๋า 7,063.64 3,366,914.71 

10. ปลาทูน่าครีบน า้เงนิแปซิฟิก 5,807.35 11,969,213.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็แช่แขง็เพ่ือบริโภค  

 
 

1.3  สถิติน าเข้าสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการบริโภค  
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สตัวน์ ้ ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 โดย 
หอยแครง มีปริมาณการน าเขา้สูงสุดเป็นจ านวน 398,237.42 กโิลกรัม คิดเป็นมูลค่า 31,671,227.94 บาท 
และ กั้งตัก๊แตน มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 436 กโิลกรัม คิดเป็นมูลค่า 151,035.46 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. หอยแครง 398,237.42 31,671,227.94 

2. หอยจุ๊บแจง 128,559 10,303,791.80 

3. ปูทะเล  94,339.88 13,149,867.15 

4. กุ้งมงักร 33,415.25 22,368,893.48 

5. หอยนางรม 28,658.72 9,652,505.70 

6. หอยแมลงภู่ 11,799.18 2,263,583.35 

7. หอยลาย 10,788.15 1,954,900.28 

8. ปูอลาสก้า 1,526.80 2,770,209.97 

9. หอยหลอด 716.20 198,726.18 

10. กั้งตัก๊แตน  436 151,035.46 
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กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการบริโภค  

 

 
 

1.4 สถิตนิ าเข้าสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พันธ์ุ และ ลูกพันธ์ุ ) 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสตัวน์ ้ ามีชีวิตเพ่ือการเพาะเล้ียง (พ่อแม่พนัธุ์ และ ลูกพนัธุ์) เพ่ือ
น าไปสู่การบริโภค โดย ปลาเก๋า มีปริมาณการน าเข้าสูงสุดเป็นจ านวน 21 ,035 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
657,577.65 บาท และ ปลากะรังจุดฟ้า มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยสุดเป็นจ านวน 1 ,474 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
121,775.70 บาท 

กราฟแสดงปริมาณการน าเข้าสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการเพาะเลีย้ง (พ่อแม่พันธ์ุ และ ลูกพันธ์ุ) 
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2.  สถิตกิารส่งออกสินค้าประมง 

 สถิติการส่งออกสินคา้ประมงท่ีผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 มี
การส่งออกทั้งหมด 13,274 ชุดสินคา้ (Shipments) 
2.1  สถิติส่งออกสัตว์น า้สวยงาม 
ปริมาณและการส่งออกสัตว์น ้ าสวยงามแยกตามประเภททางด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุวรรณภูมิ ประเภทท่ีมี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด ได้แก ่ปลา เป็นจ านวน 6,450,990 ตัว คิดเป็นมูลค่า 44,351,985.72 บาท 
และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่ปู เป็นจ านวน 285 ตวั คิดเป็นมูลค่า 1,404 บาท 

ประเภทสัตว์น า้สวยงาม จ านวน ( ตวั ) ราคา ( บาท ) 

1. ปลา 6,450,990 44,351,985.72 
2. กุ้ง 67,138 731,185.63 
3. ปู 285 1,404 

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้ าสวยงาม 10 อนัดับแรกโดย ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด
เป็นจ านวน 1,424,679  ตัว คิดเป็นมูลค่า 10,869,297.27 บาท และ ปลาออสการ์ มีปริมาณการส่งออก
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 142,480 ตวั คิดเป็นมูลค่า 1,812,848.07 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตวั ) มูลค่า ( บาท ) 

1. ปลากัด 1,424,679  10,869,297.27 

2. ปลาหางนกยูง 929,121 3,503,212.07 

3. ปลาลูกผึง้ 307,235 1,065,628.65 

4. ปลาแรด 270,871 1,479,946.49 

5. ปลาทอง 229,695 2,649,878.65 

6. ปลาหมอมาลาวี 208,978 1,287,839.1 

7. ปลาหางไหม้ 200,915 1,047,467.32 

8. ปลาสอด 180,763 683,025.37 

9. ปลาออสการ์ 142,480 1,812,848.07 

10. ปลากาแดง 140,518 582,735.21 



 
 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกปลาสวยงาม 10 อันดับ 
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2.2  สถิติส่งออกสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค  

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ าแช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย ปลาหมกึสาย 
มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 137,434.48 กโิลกรัม คิดเป็นมูลค่า 28,568,011.86 บาท และ 
ปลาทูน่าครีบเหลือง มีปริมาณการส่งออกน้อยท่ี สุด เป็นจ านวน 1 ,600 ก ิโลกรัม คิด เป็นมูลค่า 
700,909.79 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( กิโลกรัม ) มูลค่า ( บาท ) 

1. ปลาหมกึสาย 137,434.48 28,568,011.86 

2. กุ้งขาว 86,646.94 19,979,426.53 

3. ปลาชะโด 30,725.00 7,617,396.68 

4. ปลาอินทรีย์ 23,308.00 2,330,800.00 

5. ปลายอดจาก 21,676.00 2,167,600.00 

6. ปลาหมกึกระดอง 10,526.28  3,066,009.25 

7. ปลาลิน้หมา  4,091.00 323,171.59 

8. ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 3,087.51 2,507,831.18 

9. หอยมรูิไก 1,898.00 40,766.45 

10. ปลาทูน่าครีบเหลือง 1,600.00 700,909.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการบริโภค  
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7. ปลาล้ินหมา 8. ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 9. หอยมิรูไก

10. ปลาทูน่าครีบเหลือง

 



2.4  สถิติส่งออกสัตว์น า้มชีีวิตเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พันธ์ุ และ ลูกพันธ์ุ ) 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพ่ือการเพาะเล้ียง ( พ่อแม่พนัธุ์ และ ลูกพนัธุ์ ) 
เพ่ือน าไปสู่การบริโภคในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตวั ) มูลค่า ( บาท ) 

1. ปลากะพงขาว 10,980,000 2,969,254.13 

2. กุ้งขาว 6,226,320 15,060,717.41 

3. กุ้งก้ามกราม 4,801,115 2,065,701.97 

4. ปลานิล 368,000 326,769.42 

5. ปลาสวาย 29,700 37,700 

6. ปลาสลิด 10,000 30,000 

7. ปลาช่อน 3,000 24,000 

8. ปลาดุกแอฟริกา 3,000 12,000 

9. กบนา 1,600 9,000 

10. กุ้งกุลาด า 48 223,207.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  สถิตกิารน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงตามชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า

คุ้มครองและสัตว์ป่าบญัชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพือชป่าใกล้
สูญพันธ์ุ CITES 

 
3.1  สถิติน าเข้าผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณการน าเขา้สินคา้ตามอนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญ
พันธุ์ ห รือ CITES โดย อเมริกัน อัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการน าเข้าสูงท่ี สุด เป็น
ปริมาณ 4 ,648 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 36,552,010.97 บาท และน าเข้าน้อยท่ี สุดได้แก ่จระเข้แม่น ้าไนล์ 
(Crocodylus niloticus) เป็นปริมาณ 4 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 45,240.95 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ชิ้น ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนั อลัลิเกเตอร์ 
(Alligator  mississippiensis) 

4,648 36,552,010.97 

2. จระเขไ้คเมน 
(Caiman crocodiles fuscus) 

1,593 2,462,319.18 

3. จระเขน้ ้ าเค็ม 
(Crocodilus porosus) 

188 1,197,370.17 

4. จระเขน้ ้ าจืด 
(Crocodylus fuscus) 

134 899,529.44 

5. จระเขแ้ม่น ้ าไนล ์
(Crocodylus niloticus) 

4 45,240.95 

 
 
 
 
 
 



3.2 สถิตส่ิงออกผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณการส่งออกสินคา้ตามอนุสญัญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพนัธุ์ หรือ CITES โดย อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการส่งออกสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ  15 ,650 ช้ิน  มีมูลค่า 50 ,712 ,156 .75  และมีการส่งออกน้อยท่ี สุดได้แก ่ จระเข้ไคแมน            

(Caiman crocodiles fuscus) เป็นปริมาณ 123 ช้ิน มีมูลค่า 276,374.81 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ชิ้น ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกันอลิเกเตอร์ 

(Alligator mississippiensis) 

15,650 50,712,156.75 

2. จระเข้แม่น า้ไนล์ 

(Crocodylus niloticus) 

500 786,006.60 

3. จระเข้น า้จืด 

(Crocosylus siamensis) 

305 592,701.87 

4. จระเข้ไคแมน 

(Caiman crocosilus fuscus) 

123 276,374.81 

 
3.3  สถิตนิ าเข้าและส่งออกสินค้าเพ่ือบริโภค 
ปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินคา้ตามอนุสญัญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืช
ป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ หรือ CITES เพ่ือการบริโภค 
 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสินคา้น าเขา้แลส่งออก CITES แปรรูปเพ่ือบริโภค 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( กิโลกรัม ) มูลค่า ( บาท) สถานะ 

1. จระเข้น า้จืด 

(Crocodylus siamensis) 

500 20,305.72 ส่งออก 

 
 
 



3.4  สถิตนิ าเข้าและส่งออกเพ่ือเลีย้งสวยงาม 

ปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินคา้ตามอนุสญัญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืช
ป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ หรือ CITES เพ่ือเล้ียงสวยงาม 
 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้ตามบญัชีแนบทา้ย CITES สวยงาม 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตวั ) มูลค่า ( บาท ) 

1. ปลาอะโรวานา 

(Scleropages formosus) 

10 200,000 

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าส่งออกตามบญัชีแนบทา้ย CITES สวยงาม 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตวั ) มูลค่า ( บาท) 

1. ปลาหมูอารีย์ 

(Ambastaia sidthimunki) 
800 12,000 

 


