
 

 

สถติิการน าเข้า  ส่งออก สัตว์น า้
ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เดือนกรกฎาคม 2561 

 
ด่านตรวจสตัวน์ ้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เขตปลอดอากร ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์02-134-0720 , 02-134-0726 

                โทรสาร 02-134-0504               

 



 

 

สารบัญ 
หน้า 

1.  สถิติการน าเขา้สินคา้ประมง        3 
  1.1  สถิติการน าเขา้สัตวน์ ้าสวยงาม       3 
 1.1.1  สถิติการน าเขา้สัตวน์ ้าสวยงามน ้าจืด      3 
 1.1.2  สถิติการน าเขา้สัตวน์ ้าสวยงามน ้าทะเล     4 
  1.2  สถิติการน าเขา้สัตวน์ ้าแช่เยน็และแขง็เพื่อบริโภค     6 
  1.3  สถิติน าเขา้สัตวน์ ้ามีชีวิตเพื่อการบริโภค      7 
  1.4  สถิติน าเขา้สัตวน์ ้ามีชีวิตเพื่อการเพาะเล้ียง (พอ่แม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ)   8 
 
2.  สถิติการส่งออกสินคา้ประมง        9 
  2.1  สถิติส่งออกสัตวน์ ้าสวยงาม        9 
  2.2  สถิติส่งออกสัตวน์ ้าแช่เยน็และแช่แขง็เพื่อบริโภค     11 
  2.3  สถิติส่งออกสัตวน์ ้ามีชีวติเพื่อการบริโภค      13 
  2.4  สถิติส่งออกสัตวน์ ้ามีชีวติเพื่อการเพาะเล้ียง (พอ่แม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ)   15 
 
3.  สถิติการน าเขา้และส่งออกสินคา้ประมงตามชนิดสัตวป่์าและซากของสัตวป่์า  14 
     สงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครองและสัตวป่์าบญัชีทา้ยอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ 
     ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ CITES 
  3.1  สถิติน าเขา้ผลิตภณัฑ์        16 
  3.2  สถิติส่งออกแปรผลิตภณัฑ ์        17 
  3.3  สถิติน าเขา้และส่งออกแปรรูปเพื่อบริโภค      17 
  3.4  สถิติน าเขา้และส่งออกเพื่อเล้ียงสวยงาม      18 
   



 

 

1.  สถิติการน าเข้าสินค้าประมง 
 สถิติการน าเขา้สินคา้ประมงท่ีผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 มี

การน าเขา้ทั้งหมด 14,139 ชุดสินคา้ (Shipments)  

1.1  สถิติการน าเข้าสัตว์น า้สวยงาม 
 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ าสวยงามในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็นปริมาณรวม 
182,390 ตวั และเป็นมูลค่ารวม 3,779,860.27 บาท 
ชนิด ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาสวยงามน า้ทะเล 8,524 769,485.4 

2. ปลาสวยงามน า้จืด 173,866 3,010,374.87 

รวม 182,390 3,779,860.27 

1.1.1  สถิติน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเข้าสัตว์น ้ าสวยงามประเภทน ้ าจืด 10 อันดับแรกในช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2561 โดย ปลาหมอสี มีปริมาณการน าเข้าสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 65,498 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
450,485.07 บาท และ ปลาหมูกระโดงสูง มีปริมาณการน าเขา้น้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 4,008 ตวั คิดเป็น
มูลค่า 20,821.74 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาหมอสี 65,498 450,485.07 

2. ปลาคาร์ดินัล 17,920 40,524.12 

3. ปลานีออน 12,953 25,210.82 

4. ปลารัมมี่โนส 10,600 45,956.94 

5. ปลาตะเพยีนแคระ 8,900 42,123.00 

6. ปลาออตโต้ 6,400 16,554.96 

7. ปลานีออนเขียว 6,200 14,093.15 

8. ปลาเสือตอ 4,643 500,695.98 

9. ปลาเทวดา 4,222 137,599.05 

10. ปลาหมูกระโดงสูง 4,008 20,821.74 



 

 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
 

 
1.1.2 สถิติน าเข้าสัตว์น า้สวยงามน า้ทะเล 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเข้าสัตว์น ้ าสวยงามประเภทน ้ าเค็ม 10 อันดับแรกในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2561 โดย ปลาสลิดหินเขียว มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 875 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
27,720.52 บาท และ ปลาสลดิหินม้าลาย มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 210 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
15,147.34 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาสลดิหินเขียว 875 27,720.52 
2. ปลาการ์ตูนส้มขาว 465 64,243.94 
3. ปลาไหล 457 49,551.25 
4. ปลาขีต้ังเบ็ด 445 34,297.57 
5. ปลาสินสมุทร 381 60,501.30 
6. ปลาการ์ตูน 314 6,700.22 
7. ปลาอมไข่ 254 20,049.35 
8. ปลาสลดิหางเหลืองนอก 250 12,537.58 
9. ปลาผเีส้ือ 233 27,449.28 
10. ปลาสลดิหินม้าลาย 210 15,147.34 
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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 995,157.22 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 90,264,369.82 บาท และ หอยลาย มีปริมาณการน าเขา้น้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 5,103.86 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่า 1,349,352.41 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 995,157.22 90,264,369.82 
2. ปลาเทราต์ 81,771.36 23,080,592.08 
3. หอยแครง 50,107.00 5,593,510.23 
4. หอยนางรม 23,075.27 9,121,458.91 
5. กุ้งก้ามกราม 16,876.10 326,3222.5 
6. กุ้งมังกร 16,312.82 1,1229,077.48 
7. ปลาทูน่าตาโต 9,641.60 4,940,031.18 
8. ปลาส าลญีีปุ่่น 8,432.70 5,342,384.95 
9. หอยแมลงภู่ 7,338.72 2,136,960.51 
10. หอยลาย 5,103.86 1,349,352.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็แช่แข็งเพ่ือบริโภค 

 
1.3  สถิติน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภคในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 โดย 
หอยแครง มีปริมาณการน าเขา้สูงสุดเป็นจ านวน 308,904.70 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 26,565,803.48 บาท 
และ หอยหลอด มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 417.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 106,904.93 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. หอยแครง 308,904.70 26,565,803.48 
2. หอยจุ๊บแจง 112,217.00 15,449,726.70 
3. ปูทะเล 73,995.80 14,181,002.72 
4. กุ้งมังกร 35,420.52 24,777,348.45 
5. หอยนางรม 25,659.05 9,266,927.02 
6. หอยแมลงภู่ 7,720.02 1,792,060.06 
7. หอยลาย 6,858.26 1,465,503.12 
8. ปูอลาสก้า 844.00 1573,668.50 
9. ปลาเก๋า 580.00 335,252.03 
10. หอยหลอด 417.40 106,904.93 
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กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
 

 
 
1.4 สถิติน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ามีชีวิตเพื่อการเพาะเล้ียง (พอ่แม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ) เพื่อ
น าไปสู่การบริโภค โดย ปลาเก๋า  มีปริมาณการน าเข้าสูงสุดเป็นจ านวน 61,000 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
335,252.03 บาท และ ปลายี่สกเทศ มีปริมาณการน าเขา้น้อยสุดเป็นจ านวน 56,400 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
46,891.45 บาท 

กราฟแสดงปริมาณการน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง (พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ) 
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2.  สถิติการส่งออกสินค้าประมง 
 สถิติการส่งออกสินคา้ประมงท่ีผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 มี
การส่งออกทั้งหมด 12,242 ชุดสินคา้ (Shipments) 
2.1  สถิติส่งออกสัตว์น า้สวยงาม 
ปริมาณและการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงามแยกตามประเภททางด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุวรรณภูมิ ประเภทท่ีมี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลา เป็นจ านวน 5,888,023 ตวั คิดเป็นมูลค่า 119,3032,754 บาท และ
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ปู เป็นจ านวน 560 ตวั คิดเป็นมูลค่า 2,982 บาท 

ประเภทสัตว์น า้สวยงาม ปริมาณ ( ตัว ) ราคา ( บาท ) 

1. ปลา 5,888,023 1,193,032,754 
2. กุ้ง 46,333 51,866.04 
3. ปู 560 2,982 

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงาม 10 อนัดบัแรกโดย ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด
เป็นจ านวน 1,410,027  ตวั คิดเป็นมูลค่า 11,717,569.50 บาท และ ปลาซัคเกอร์ มีปริมาณการส่งออก
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 134,074 ตวั คิดเป็นมูลค่า 573,407.01 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลากดั 1,410,027 11,717,569.50 
2. ปลาหางนกยูง 968,296 3,738,625.30 
 3. ปลาลูกผึง้ 313,712 999,483.32 
4. ปลาทอง 203,829 2,428,597.68 
5. ปลาหมอมาลาวี 175,397 1,322,787.36 
6. ปลาหางไหม้ 158,122 712,224.18 
7. ปลาแรด 151,472 2,208,877.28 
8. ปลาสอด 151,128 666,540.81 
9. ปลากาแดง 144,105 463,271.60 
10. ปลาซัคเกอร์ 134,074 573,407.01 

 



 

 

 
กราฟแสดงปริมาณการส่งออกปลาสวยงาม 10 อนัดับ 
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2.2  สถิติส่งออกสัตว์น า้แช่เย็นและแช่แขง็เพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้าแช่เยน็และแช่แขง็เพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย ปลาหมึกสาย 
มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 103,678.16 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 24,502,817.49 บาท และ 
ปลาทูน่าครีบเหลือง มีปริมาณการส่งออกน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 1,140.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
476,518.97 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาหมึกสาย 103,678.16 24,502,817.49 
2. กุ้งขาว 89,929.11 22,110,381.49 
3. ปลาชะโด 33,841.00 3,029,238.84 
4. ปลายอดจาก 33,353.00 30,47,800.00 
5. ปลาอนิทรี 21,149.00 2,114,900.00 
6. เคย 12,000.00 143,951.46 
7. ปลาหมึกกระดอง  9,122.84 2,792,982.75 
8. ปลาลิน้หมา 5,218.88 386,682.16 
9. ปลาแซลมอน (Atlantic) 4,353.02 1,293,964.09 
10. ปลาทูน่าครีบเหลือง 1,140.00 476,518.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 
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2.3  สถิติส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภค โดย กุ้งขาว มีปริมาณการส่งออกสูงสุดเป็น
จ านวน 9,000,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,250,000 บาท และ ปลาบู่ มีปริมาณการส่งออกนอ้ยท่ีสุดเป็น
จ านวน 630 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 117,000 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

1. กุ้งขาว 56,894.00 7,893,527.00 

2. กบนา 13,420.00 939,408.00 

3. กุ้งกุลาด า 6,700.00 2,569,987.47 

4. กั้งตั๊กแตน  3,543.00 960,455.00 

5. ปลาตูหนา 1,540.00 154,000.00 

6. ปลากะพงขาว 1,320.00 1,119,452.00 

7. ปลาบู่ 600 60,000.00 

8. หอยลาย 600 29,100.00 

9. กุ้งมังกร 192 124,800.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
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2.4  สถิติส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการเพาะเล้ียง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพนัธ์ุ ) 
เพื่อน าไปสู่การบริโภคในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. กุ้งขาว 11,324,440 26,921,174.90 
2. ปลากะพงขาว 4,630,000 1,294,528.10 
3. กุ้งก้ามกราม 2,100,000 210,000.00 
4. ปลาสวาย 4,700 4,700.00 
5. ปลาดุกแอฟริกา 70 168.00 

 
กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการเพาะเลีย้ง ( พ่อแม่พนัธ์ุ และ ลูกพันธ์ุ ) 
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3. สถิติการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงตามชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองและสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญ
พนัธ์ุ CITES 
3.1  สถิติน าเข้าผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการน าเขา้สินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญ
พนัธ์ุ หรือ CITES โดย อเมริกัน อัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการน าเข้าสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ 19,234 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 109,794,282,.12บาท และน าเขา้น้อยท่ีสุดได้แก่ จระเข้แม่น ้าไนล์ 
(Crocodylus niloticus) เป็นปริมาณ 57 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 6,177,557.59 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนั อลัลิเกเตอร์ 
(Alligator  mississippiensis) 

19,234 109,794,282.12 

2. จระเขไ้คเมน 
(Caiman crocodiles fuscus) 

114 2,613,219.74 

3. จระเขน้ ้าเคม็ 
(Crocodilus porosus) 

63 3,523,130.13 

5. จระเขแ้ม่น ้าไนล ์
(Crocodylus niloticus) 

57 

 
6,177,557.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 สถิติส่งออกผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการส่งออกสินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ หรือ CITES โดย อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการส่งออกสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ 17,074 ช้ิน มี มูลค่า  137,228,994.00 และมีการส่งออกน้อยท่ี สุดได้แก่  จระเข้น ้ า เค็ม            
(Crocodylus porosus) เป็นปริมาณ 9 ช้ิน มีมูลค่า 722,893.00 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนัอลเิกเตอร์ 

(Alligator mississippiensis) 

17,074 137,228,994.00 

2. จระเข้น า้จืด 

(Crocodylus siamensis) 

77 647,430.92 

3. จระเข้น า้เค็ม 

(Crocodylus porosus) 

9 722,893.00 

 
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) 

700 147,517.83 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) 

317 1,063,779.06 

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าส่งออกตามบญัชีแนบทา้ย CITES สวยงาม 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตัว ) มูลค่า ( บาท) 

1. ปลาหมูอารีย์ 

(Ambastaia sidthimunki) 

950 14,850.00 

2. ปลาเสือตอลายใหญ่ 

(Datnioides pulcher) 
1 1,500.00 

 


