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1.  สถิติการน าเข้าสินค้าประมง 
 สถิติการน าเขา้สินคา้ประมงท่ีผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 มีการ

น าเขา้ทั้งหมด 13,628 ชุดสินคา้ (Shipments)  

1.1  สถิติการน าเข้าสัตว์น า้สวยงาม 
 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ าสวยงามในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 คิดเป็นปริมาณรวม 
142,363 ตวั และเป็นมูลค่ารวม 4,635,576.83 บาท 

ชนิด ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาสวยงามน า้ทะเล 13,359 985,037.77 
2. ปลาสวยงามน า้จืด 129,004 3,650,539.06 
รวม 142,363 4,635,576.83 

1.1.1  สถิติน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้สัตวน์ ้าสวยงามประเภทน ้ าจืด 10 อนัดบัแรกในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 
โดย ปลาคาร์ดินัล มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 22,300 ตวั คิดเป็นมูลค่า 217,006.77 บาท และ 
ปลาเอม็เบอร์เตตร้า มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 3,500 ตวั คิดเป็นมูลค่า 5,002.83 บาท 

ชนิดสัตว์น า้  ปริมาณ (ตัว)   มูลค่า (บาท)  

ปลาคาร์ดินัล    22,300.00      217,006.77  

ปลาเสือตอ    10,722.00      276,928.32  

ปลาหมอสี    10,218.00      236,760.84  

ปลารัมมี่โนส      9,660.00      357,985.27  

ปลาหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น      8,220.00      161,631.90  

ปลาอนิซีเน็ต      7,794.00        88,454.86  

ปลาอะโรวาน่าเงิน      4,390.00      168,426.60  

ปลาตะเพยีนแคระ      4,000.00        14,209.27  

ปลาตะเพยีนหน้าแดง      3,910.00      109,044.63  

ปลาเอม็เบอร์เตตร้า      3,500.00         5,002.83  

 



 
 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
 

 
1.1.2 สถิติน าเข้าสัตว์น า้สวยงามน า้ทะเล 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้สัตวน์ ้ าสวยงามประเภทน ้ าเคม็ 10 อนัดบัแรกในช่วงเดือนมิถุนายน 
2561 โดย ปลาไหล มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 1 ,500 คิดเป็นมูลค่า 11,253.97 บาท และ 
ปลาการ์ตูน มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 434 ตวั คิดเป็นมูลค่า 13,614.02 บาท 

ชนิดสัตว์น า้  ปริมาณ (ตัว)   มูลค่า (บาท)  

ปลาไหล        1,500.00       11,253.97  

ปลาสลดิหินเขียว           760.00       41,615.27  

ปลาสินสมุทร           711.00       81,212.07  

ปลาการ์ตูนส้มขาว           608.00       36,596.10  

ปลาขีต้ังเบ็ด           593.00       81,567.86  

ปลาสลดิหินม้าลาย           545.00       21,085.87  

ปลาอมไข่           510.00       32,413.44  

ปลาเยลโล่แทงค์           486.00       34,599.40  

ปลาสลดิหินฟ้าหางส้ม           441.00       15,133.63  

ปลาการ์ตูน           434.00       13,614.02  
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กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้ทะเล 
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1.2  สถิติการน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ าแช่เยน็และแช่แข็งเพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย 
ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 730,473.56 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 239,577,576 บาท และ ปลาทูน่าครีบน ้าเงินแปซิฟิก มีปริมาณการน าเขา้น้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 
5,250.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,719,825.28 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลาแซลมอน (Atlantic salmon) 730,473.56 239,577,576 
ปลาเทราต์ 160,219.67 50,080,521.11 
กุ้งก้ามกราม 74,217.62 16,125,496.42 
ปลาทูน่าตาโต 10,872.90 6,035,824.78 
กุ้งมังกร 10,081.83 5,842,593.80 
ปูม้า 8,029.25 1,488,867.7 
ปลาหางเหลือง 7,470.25 5,338,746.84 
ปลาแซลมอน (Chinook) 7,021.14 3,608,670.30 
ปลาส าลญีีปุ่่น 6,060.18 3,683,136.31 
ปลาทูน่าครีบน า้เงินแปซิฟิก 5,250.89 6,719,825.28 

 
กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็แช่แข็งเพ่ือบริโภค 
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1.3  สถิติน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภคในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 โดย 
หอยแครง มีปริมาณการน าเขา้สูงสุดเป็นจ านวน 31,698.16 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,596,643.98 บาท 
และ ปูอลาสก้า มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 109.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 218,895.82 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

หอยแครง 31,698.16 3,596,643.98 
หอยนางรม 19,942.88 6,344,790.06 
กุ้งมังกร 13,832.2 8,204,463.38 
หอยแมลงภู่ 6,744.18 1,513,200.32 
หอยลาย 3,249.97 975,028.57 
ปูทะเล 2,111.90 714,947.67 
หอยหลอด 487.70 126,289.46 
หอยเชลล์ 428.10 283,703.78 
กุ้งก้ามกราม 320.00 68,204.84 
ปูอลาสก้า 109.40 218,895.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
 

 
 
1.4 สถิติน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ามีชีวิตเพื่อการเพาะเล้ียง (พอ่แม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ) เพื่อ
น าไปสู่การบริโภค โดย กุ้งก้ามกราม มีปริมาณการน าเขา้สูงสุดเป็นจ านวน 1,000,000 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
10,918,246.21 บาท และ ปลากะรังจุดฟ้า มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยทีสุดเป็นจ านวน 11 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
1,056.99 บาท 
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2.  สถิติการส่งออกสินค้าประมง 
 สถิติการส่งออกสินคา้ประมงท่ีผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 มี
การส่งออกทั้งหมด 12,528 ชุดสินคา้ (Shipments) 
2.1  สถิติส่งออกสัตว์น า้สวยงาม 
ปริมาณและการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงามแยกตามประเภททางด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุวรรณภูมิ ประเภทท่ีมี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลา เป็นจ านวน 5,654,794 ตวั คิดเป็นมูลค่า 41,223,391.08 บาท และ
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ กุ้ง เป็นจ านวน 62,758 ตวั คิดเป็นมูลค่า 714,044.84 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลา  5,654,794.00   41,223,391.08  
กุ้ง       62,758.00        714,044.84  

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงาม 10 อนัดบัแรกโดย ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด
เป็นจ านวน 1,415,241  ตวั คิดเป็นมูลค่า 11,896,273.70 บาท และ ปลาออสการ์ มีปริมาณการส่งออก
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 111,746 ตวั คิดเป็นมูลค่า 1,005,215.66 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลากดั                1,415,241.00             11,896,273.70  
ปลาหางนกยูง                   745,520.00               2,741,851.17  
ปลาแรด                   349,016.00               2,571,585.19  
ปลาลูกผึง้                   262,747.00                 835,742.55  
ปลาทอง                   193,969.00               2,299,731.96  
ปลาหางไหม้                   148,220.00                 659,566.47  
ปลาสอด                   147,911.00                 608,193.04  
ปลาหมอมาลาวี                   143,801.00               1,149,348.93  
ปลาซัคเกอร์                   143,234.00                 653,684.47  
ปลาออสการ์                   111,746.00               1,005,215.66  

 
 



 
 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกปลาสวยงาม 10 อนัดับ 
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2.2  สถิติส่งออกสัตว์น า้แช่เย็นและแช่แขง็เพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้าแช่เยน็และแช่แขง็เพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย ปลาหมึกสาย 
มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 90,105.80 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 20,000,759.71 บาท และ 
ปลาแซลมอน (Coho salmon) มีปริมาณการส่งออกน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 3,211.60 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 1,305,410.49 บาท 
 

ชนิดสัตว์น ้ำ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลาหมึกสาย            90,105.80   20,000,759.71  
กุง้ขาว            78,855.25   17,667,379.00  
ปลายอดจาก            30,330.00     3,033,000.00  
ปลาอินทรี            28,063.00     2,797,300.00  
ปลาชะโด            21,305.00     1,961,180.40  
ปลาล้ินหมา              8,807.68        644,620.53  
ปลาหมึกกระดอง              6,139.00     1,822,291.73  
ปลาแซลมอน (Atlantic salmon)              4,189.52     2,311,030.25  
ปลาเทราต ์              3,459.25     1,775,374.63  
ปลาแซลมอน (Coho salmon)              3,211.60     1,305,410.49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 
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2.3  สถิติส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย ปลากะพงขาว มีปริมาณ
การส่งออกสูงสุดเป็นจ านวน 9,000,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,250,000 บาท และ ปลาบู่ มีปริมาณ
การส่งออกนอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 630 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 117,000 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลากะพงขาว  10,320,000.00     2,850,000.00  
กุ้งขาว    5,822,700.00   13,769,725.92  
ปลานิล       200,000.00     1,912,170.00  
กบนา         99,080.00        902,200.00  
กุ้งกุลาด า         21,774.00     8,081,324.62  
กั้งตั๊กแตน           8,493.00     1,718,435.25  
กุ้งมังกร          2,544.00     1,181,161.28  
ปลาตูหนา          2,540.00        254,000.00  
ปลาบู่             630.00        117,000.00  
ปูทะเล             135.00          13,500.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
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ปลากระพงขาว กุง้ขาว ปลานิล กบนา กุง้กลุาด า

กั้งตัก๊แตน กุง้มงักร ปลาตูหนา ปลาบู่ ปูทะเล



 
 

2.4  สถิติส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการเพาะเล้ียง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
เพื่อน าไปสู่การบริโภคในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลากะพงขาว      10,320,000   2,850,000.00  

กุ้งขาว 8,108,230 34,281,646.07 

กุ้งก้ามกราม 3,400,745 937,395.49 

กุ้งกุลาด า 401,142 4,654,045.67 

ปลานิล 292,000 2,029,289.78 

ปลาสวาย 50,600 41,400.00 
 

กราฟแสดงการส่งออกสัตว์น ้ามีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
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ปลากะพงขาว กุง้ขาว กุง้กา้มกราม กุง้กุลาด า ปลานิล ปลาสวาย



 
 

3. สถิติการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงตามชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองและสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญ
พนัธ์ุ CITES 
3.1  สถิติน าเข้าผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการน าเขา้สินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญ
พนัธ์ุ หรือ CITES โดย อเมริกัน อัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการน าเข้าสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ 9,999 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 70,824,670.25 บาท และน าเข้าน้อยท่ี สุดได้แก่ จระเข้น ้าเค็ม 
(Crocodilus porosus) เป็นปริมาณ 25 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 5,928,413.63 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนั อลัลิเกเตอร์ 
(Alligator  mississippiensis) 

9,999 70,824,670.25 

2. จระเขไ้คเมน 
(Caiman crocodiles fuscus) 

1,058 1,753,073.97 

4. จระเขน้ ้าจืด 
(Crocodylus fuscus) 

394 5,569,940.87 

5. จระเขแ้ม่น ้าไนล ์
(Crocodylus niloticus) 

97 4,373,626.41 

3. จระเขน้ ้าเคม็ 
(Crocodilus porosus) 

25 5,928,413.63 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 สถิติส่งออกผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการส่งออกสินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ หรือ CITES โดย อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการส่งออกสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ 35,640 ช้ิน มีมูลค่า 74,720,802.77 และมีการส่งออกน้อยท่ีสุดได้แก่  จระเข้แม่น ้าไนล์             
(Crocodylus niloticus) เป็นปริมาณ 2 ช้ิน มีมูลค่า 255,360.00 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนัอลเิกเตอร์ 

(Alligator mississippiensis) 

35,640 74,720,802.77 

2. จระเข้น า้จืด 

(Crocosylus siamensis) 

3,109 13,112,211.33 

3. จระเข้น า้เค็ม 

(Crocodilus porosus) 
372 6,228,447.53 

4. จระเข้ไคแมน 

(Caiman crocosilus fuscus) 

300 413,905.13 

5. จระเข้แม่น า้ไนล์ 

(Crocodylus niloticus) 

2 255,360.00 

 
3.3  สถิติน าเข้าและส่งออกสินค้าเพ่ือบริโภค 
ปริมาณการน าเขา้และส่งออกสินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืช
ป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ หรือ CITES เพื่อการบริโภค 
 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสินคา้น าเขา้แลส่งออก CITES แปรรูปเพื่อบริโภค 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( กโิลกรัม ) มูลค่า ( บาท) สถานะ 

1. จระเข้น า้จืด 

(Crocodylus siamensis) 

1,000 41,749.04 ส่งออก 

 



 
 

3.4  สถิติน าเข้าและส่งออกเพ่ือเลีย้งสวยงาม 
ปริมาณการน าเขา้และส่งออกสินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืช
ป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ หรือ CITES เพื่อเล้ียงสวยงาม 
 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้ตามบญัชีแนบทา้ย CITES สวยงาม 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตัว ) มูลค่า ( บาท ) 

1. ปลาอะโรวานา 
(Scleropages formosus) 

180 347,981.04 

 
 


