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

น าเขา้ทั้งหมด 14,485 ชุดสินคา้ (Shipments)  

1.1  สถิติการน าเข้าสัตว์น า้สวยงาม 
 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ าสวยงามในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นปริมาณรวม 
331,928 ตวั และเป็นมูลค่ารวม 3,080,180.88 บาท 
ชนิด ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1. ปลาสวยงามน า้ทะเล 15,433 1,171,662.83 

2. ปลาสวยงามน า้จืด 316,495 1,908,518.05 

รวม 331,928 3,080,180.88 

1.1.1 สถิติน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้สัตวน์ ้าสวยงามประเภทน ้าจืด 10 อนัดบัแรกในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 
โดย ปลาหมอสี มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 178,915 ตวั คิดเป็นมูลค่า 396,728.15 บาท และ 
ปลาซิวใบไผ่ มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 3,800 ตวั คิดเป็นมูลค่า 18,566.56 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(บาท) 

1. ปลาหมอสี 178,915 396,728.15 

2. ปลาคาร์ดินัล 37,880 82,612.98 

3. ปลานีออน 9,000 41,284.15 

4. ปลารัมมี่โนส 7,400 44,713.10 

5. ปลาปลาหมูยูนนาน 6,880 24,556.92 

6. ปลาอะโรวาน่าเงิน 6,132 247,609.04 

7. ปลาตะเพยีนแคระ 5,000 17,838.77 

8. ปลาซิวหน้าแดง 4,000 9,262.74 

9. ปลาอนิซีเน็ต 3,908 37,887.06 

10. ปลาซิวใบไผ่ 3,800 18,566.56 

 



 

 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้จืด 

 
1.1.2 สถิติน าเข้าสัตว์น า้สวยงามน า้ทะเล 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าน าเขา้สัตวน์ ้ าสวยงามประเภทน ้ าเคม็ 10 อนัดบัแรกในช่วงเดือนสิงหาคม 
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. ปลาไหล 2,848 20,916.34 
2. ปลาสลดิหินเขียว 1,040 40,825.95 
3. ปลาสินสมุทร 715 95,036.47 
4. ปลาขีต้ังเบ็ด 662 72,221.60 
5. ปลาการ์ตูนส้มขาว 660 58,867.62 
6. ปลาอมไข่ 539 26,585.19 
7. ปลาทองทะเล 518 60,451.36 
8. ปลาแมนดารินเขียว 458 36,005.61 
9. ปลาเยลโล่แทงค์ 448 36,589.75 
10. ปลาการ์ตูน 355 9,594.35 

68%

14%

3%
3%

3% 2%

2%
2% 2% 1% ปลาหมอสี

ปลาคาร์ดินัล

ปลานีออน

ปลารัมม่ีโนส

ปลาปลาหมูยูนนาน

ปลาอะโรวาน่าเงิน

ปลาตะเพยีนแคระ

ปลาซิวหน้าแดง

ปลาอินซีเน็ต



 

 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าปลาสวยงามน า้ทะเล 
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1.2  สถิติการน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ าแช่เยน็และแช่แข็งเพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย 
ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) มีปริมาณการน าเขา้สูงท่ีสุดเป็นจ านวน 949,908.73 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 27,643,986.10 บาท และ ปลาส าลีญี่ปุ่น มีปริมาณการน าเข้าน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 6,761.32 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,347,233.86 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

1. ปลาแซลมอน (Atlantic) 949,908.73 276,439,867.10 

2. ปลาเทราต์ 150,543.86 42,546,516.63 

3.กุ้งก้ามกราม 94,015.27 19,535,065.67 

4. ปูม้า 27,672.90 4,488,424.59 

5. กุ้งมังกร 15,890.84 8,524,124.05 

6. ปลาทูน่าตาโต 15,432.78 8,177,542.19 

7. ปลาเก๋า 8,953.61 2,966,607.18 

8. หอยนางรม 7,524.34 4,336,627.94 

9. ปลาหางเหลือง 7,493.48 6,424,354.46 

10. ปลาส าลญีีปุ่่น 6,761.32 4,347,233.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณน าเข้าสัตว์น า้แช่เยน็แช่แข็งเพ่ือบริโภค 
 

 
1.3  สถิติน าเข้าสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภคในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 โดย 
หอยนางรม มีปริมาณการน าเขา้สูงสุดเป็นจ านวน 24,293.51 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 7,478,727.66 บาท 
และ หอยมิรูไก มีปริมาณการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 35.30 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 21,812.89 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

1. หอยนางรม 24,293.51 7,478,727.66 
2. กุ้งมังกร 13,468.63 9,830,723.13 
3. หอยแมลงภู่ 8,715.37 1,972,057.44 
4. หอยแครง 2,191.77 766,362.30 
5. ปูทะเล 1,834.20 636,404.27 
6. หอยลาย 1,757.11 777,321.56 
7. หอยหลอด 573.00 153,034.62 
8. ปูม้า 395.23 45,888.42 
9. หอยเชลล์ 48.54 44,230.07 
10. หอยมิรูไก 35.30 21,812.89 
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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 กุ้งขาว มีปริมาณการน าเข้าเป็นพ่อแม่พนัธ์ุจ  านวน 594 ตวั คิดเป็นมูลค่า 
823,798.10 บาท  
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2.  สถิติการส่งออกสินค้าประมง 
 สถิติการส่งออกสินคา้ประมงท่ีผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 มี
การส่งออกทั้งหมด 12,020 ชุดสินคา้ (Shipments) 
2.1  สถิติส่งออกสัตว์น า้สวยงาม 
ปริมาณและการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงามแยกตามประเภททางด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุวรรณภูมิ ประเภทท่ีมี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ปลา เป็นจ านวน 5,482,221 ตวั คิดเป็นมูลค่า 44,368,270.02 บาท และ
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ปู เป็นจ านวน 460 ตวั คิดเป็นมูลค่า 5,144.40 บาท 

ประเภทสัตว์น า้สวยงาม ปริมาณ ( ตัว ) ราคา ( บาท ) 

1. ปลา 5,482,221 44,368,270.02 
2. กุ้ง 61,485 698,243.51 
3. ปู 460 5,144.40 

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ าสวยงาม 10 อนัดบัแรกโดย ปลากัด มีปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด
เป็นจ านวน 1,533,054  ตวั คิดเป็นมูลค่า 14,754,890.55 บาท และ ปลาเล็บมือนาง มีปริมาณการส่งออก
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 111,127 ตวั คิดเป็นมูลค่า 606,513.51 บาท 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(บาท) 

1. ปลากดั 1,533,054 14,754,890.55 

2. ปลาหางนกยูง 878,821 3,466,186.67 

3. ปลาลูกผึง้ 291,185 1,180,942.52 

4. ปลาทอง 176,322 2,371,475.79 

5. ปลาหมอมาลาวี 167,382 1,421,800.02 

6. ปลาหางไหม้ 152,066 572,239.27 

7. ปลาซัคเกอร์ 125,374 534,975.32 

8. ปลาสอด 121,425 493,621.65 

9. ปลาออสการ์ 121,098 147,3059.4 

10. ปลาเลบ็มือนาง 111,127 606,513.51 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกปลาสวยงาม 10 อนัดับ 
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2.2  สถิติส่งออกสัตว์น า้แช่เย็นและแช่แขง็เพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ าแช่เย็นและแช่แข็งเพื่อการบริโภค 10 อนัดบัแรก โดย กุ้งขาว มี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุดเป็นจ านวน 45,521.97 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 9,660,801.00 บาท และ 
ปลาหมึกกล้วย มีปริมาณการส่งออกนอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 0.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 64 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

1. กุ้งขาว 45,521.97 9,660,801.00 
2. ปลาหมึกสาย 42,072.00 11,532,734.00 
3. ปลาแซลมอน (Atlantic) 16,915.00 5,371,248.00 
4. ปลาหมึกกระดอง  4,920.00 1,544,180.00 
5. ปลาทูน่าครีบเหลือง 2,600.00 924,170.70 
6. ปลาอลาสก้าโพลอ็ค 1,008.90 305,033.70 
7. ปูทะเล 276.80 205,155.20 
8. ปูม้า 3.05 132.52 
9. ปลาหมึกหอม 2.00 99.40 
10. ปลาหมึกกล้วย 0.50 64.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น า้แช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 
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2.3  สถิติส่งออกสัตว์น า้มีชีวติเพ่ือการบริโภค 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตวน์ ้ ามีชีวิตเพื่อการบริโภค โดย กุ้งขาว มีปริมาณการส่งออกสูงสุดเป็น
จ านวน 12,117,982.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 13,116,675.50 บาท และ ปลาตูหนา มีปริมาณการส่งออก
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 180.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 54,000.00 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

1. กุ้งขาว 12,117,982.00 13,116,675.50 

2. ปลากระพงขาว 2,135,014.00 547,100.00 

3. ปลานิล 200,000.00 30,000.00 

4. กบนา 79,540.00 733,000.00 

5. กุ้งกุลาด า 18,500.00 7,130,720.86 

6. กั้งตั๊กแตน  4,580.00 1,215,520.00 

7. ปลาบู่ 660.00 66,000.00 

8. ปลาตูหนา 180.00 54,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(บาท) 

1. ปลากระพงขาว 2,155,000 627,830.75 

2. ปลานิล 200,000 30,000.00 

3. ปลายีส่กเทศ 106,400 342,270.06 

4. กุ้งขาว 13,070 20,876,047.53 

5. กุ้งกุลาด า 100 65,000.00 

 
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 15,500 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 50,680,201.49 บาท และน าเข้าน้อยท่ี สุดได้แก่ จระเข้น ้าเค็ม 
(Crocodylus porosus) เป็นปริมาณ 12 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 617,867.12 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนั อลัลิเกเตอร์ 
(Alligator  mississippiensis) 

15,500 50,680,201.49 

2. จระเขน้ ้าจืด 
(Crocodylus siamensis) 

3,687 7,137,492.47 

3. จระเขไ้คเมน 
(Caiman crocodiles fuscus) 

400 1,942,904.07 

4. จระเขนิ้วกินี 
(Crocodylus novaeguineae) 

126 2,268,432.00 

5. จระเขแ้ม่น ้าไนล ์
(Crocodylus niloticus) 

62 

 
2,498,697.48 

6. จระเขน้ ้าเคม็ 
(Crocodilus porosus) 

12 617,867.12 

 
 
 
 
 



 

 

3.2 สถิติส่งออกผลติภัณฑ์ 
ปริมาณการส่งออกสินคา้ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ หรือ CITES โดย อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการส่งออกสูงท่ีสุดเป็น
ปริมาณ 32,381 ช้ิน มีมูลค่า 43,285,442.68 และมีการส่งออกน้อยท่ีสุดได้แก่  จระเข้แม่น ้าไนล์             
(Crocodylus miloticus) เป็นปริมาณ 2 ช้ิน มีมูลค่า 5,963.81 บาท 
 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ช้ิน ) มูลค่า ( บาท ) 

1. อเมริกนัอลเิกเตอร์ 

(Alligator mississippiensis) 

32,381 43,285,442.68 

2. จระเข้น า้จืด 

(Crocodylus siamensis) 

353 1,262,860.51 

3. จระเข้ไคแมน 

(Caiman crocodiles fuscus) 

14 96,414.99 

4. จระเข้น า้เค็ม 

(Crocodylus porosus) 

11 98,071.60 

5. จระเข้แม่น า้ไนล์ 

(Crocodylus niloticus) 

2 5,963.81 

 
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) 

740 134,616.50 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) 

27 128,962.34 

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าส่งออกตามบญัชีแนบทา้ย CITES สวยงาม 

ชนิดสัตว์น า้ ปริมาณ ( ตัว ) มูลค่า ( บาท) 

1. ปลาหมูอารีย์ 

(Ambastaia sidthimunki) 

580 9,180.00 

 


