
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต  

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 

กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง  

ตัวชี วัดที่ 4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก 

ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าที่

มีการน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านทางด่านตรวจสัตวน์ ้าจังหวัดภูเกต็         

ปี พ.ศ. 2561 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัภเูก็ต 



 
 

ค้าน้า 
 

            ปัจจุบันในด้านการค้าของประเทศไทย มีการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์สัตว์น  า
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในการล าเลียงขนส่งสินค้าสัตว์น  าในแต่ละพื นที่จะมีความแตกต่างกันหรือมีรูปแบบใน
การบรรจุภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับชนิด ปริมาณสัตว์น  าที่บรรจุ ความยากง่ายหรือความเหมาะสมในการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ ในส่วนของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดท ารายงานสรุปข้อมูลชนิด ลักษณะ และ
รูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ 10 ชนิด ที่มีการน าเข้า 
ส่งออก และน าผ่าน ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
กระบวนการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี ของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจน าไปพัฒนาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

                                                                   คณะผู้จัดท า 
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  
      20 มีนาคม 2562 
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สารบัญ 

            
 เรื่อง                  หน้า
 ค าน า                                                                                                            ก 

สารบัญ                                                                                                          ข 
สารบัญตาราง                                                                                                  ค 
บทน า                                                                                                         1 

1. ข้อมูลชนิดสัตว์น  าที่มีการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต   2 
ปี พ.ศ. 2561 

2. ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการน าเข้า   6 
ส่งออกและน าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

3. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภณัฑ์สัตว์น  าที่มีการน าเข้า   8 
ปี พ.ศ. 2561 

4. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภณัฑ์สัตว์น  าที่มีการส่งออก  15  
ปี พ.ศ. 2561 

5. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  าที่มีการน าผ่านปี พ.ศ. 2561              22  

6. การตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  26 
ปี พ.ศ.2561 
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สารบัญตาราง 

เรื่อง                   หน้า 

ตารางที่ 1 ข้อมูลชนิดสัตว์น  าที่มีการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  3  

ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนชนิด ปริมาณ มูลค่า ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์ 7 

สัตว์น  าที่มีการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 3 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการน าเข้าเพ่ือการค้า  8 

ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 4 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า สัตว์น  าที่มีการน าเข้า เพ่ือการเพาะพันธุ์ทางด่านตรวจสัตว์น  า  9 

จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 5 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการส่งออกเพ่ือการค้า  15 

ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 6 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการส่งออก เพ่ือการ  16 

เพาะพันธุ์ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 7 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าที่มีการน าผ่านเพ่ือการค้าทางด่านตรวจสัตว์น  า  22 

จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

  

 

 

 

 

 



 
 

บทน้า 

 

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต3 (สงขลา) กองควบคุมการค้า
สัตว์น  าและปัจจัยการผลิต มีหน้าที่  

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าออก น าผ่าน
สัตว์น  า และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น  า
และปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญั ติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ .ศ .2525 พระราชบัญญั ติ วัตถุ อันตราย พ .ศ.2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3.ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น  า
และปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

4.ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง และ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น  าในเขตรับผิดชอบ 

5.ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น  า (Health Certificate) ประกอบการส่งออก
ซากสัตว์น  าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 

7.ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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1.ข้อมูลชนิดสตัว์น ้าและผลติภัณฑ์สตัว์น ้าทีม่ีการน้าเขา้ ส่งออก และน้าผ่าน ทางดา่นตรวจสตัว์น ้า
จังหวัดภูเกต็ ป ีพ.ศ. 2561  
 

การด าเนินของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบอนุญาตการน าเข้า 

ส่งออก และน าผ่าน สัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า การควบคุมตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย 

ข้อก าหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ภารกิจดังกล่าว ด่านตรวจสัตวฺน  าจังหวัดภูเก็ตจะมีพื นที่ในการ

ปฏิบัติงานทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 3 ท่า ด้วยกันคือ ท่า

เทียบเรือภูเก็ตศรีไทย ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา และ ท่าเทียบเรือน  าลึกจังหวัดภูเก็ต ทั งนี  

- การน าเข้าทางอากาศส่วนใหญ่ จะเป็นลูกพันธุ์สัตว์น  า เช่นลูกปลากะรัง ปลานวลจันทร์ทะเล 

น าเข้ามาเพ่ือเพาะพันธุ์ กุ้งมังกรน าเข้ามาเพ่ือการค้าหรือการบริโภค โดยส่งเข้าสู่ภัตตาคาร ร้านอาหารใน

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศต้นทางคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่วนการส่งออก จะเป็นกุ้งมีชีวิต ส่งออกไปเพ่ือ

การค้าหรือการบริโภคซึ่งประเทศปลายทางคือสาธารณรัฐประชาชนจีน  

- การน าเข้าทางเรือประมงต่างประเทศ ส่วนใหญ่รัฐเจ้าของธงคือไต้หวัน ซึ่งมาจากการท าการ

ประมงเบ็ดราวปลาทูน่า สัตว์น  าที่น าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโต กลุ่มปลากระโทง

แทง โดยเฉพาะปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโต ที่มึคุณภาพดีเมื่อน าเข้ามาแล้วจะมีการส่งออกต่อไปยัง

ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ในรูปของปลาทูน่าสดแช่เย็น (Fresh Chilled) ที่มีคุณภาพต่ าลงมาจะ

เข้าโรงงานในพื นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Frozen tuna saku 

Frozen tuna steak ส่วนกลุ่มปลากระโทงแทงซึ่งเป็นปลาแช่แข็งจะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไป สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

                  - การน าผ่านสัตว์น  า ประกอบด้วยปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง ปลาทูน่าตาโตแช่แข็ง และปลา

ปลาโอท้องแถบแข่แข็ง โดยน าเข้ามาทางเรือต่างประเทศ รัฐเจ้าของธงคือประเทศญี่ปุ่น แล้วใส่รถบรรทุกตู้

คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ เพ่ือน าผ่านไปประเทศญี่ปุ่น 

 ทั งนี การน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ทางด่านตรวจสัตว์น  า

จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จ านวน 72 ชนิด (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลชนิดสัตว์น  าที่มีการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 กั งตั๊กแตน Mantis Shrimp Oratosquilla nepa 

2 กุ้งกุลาด า Black tiger shrimp Penaeus monodon 

3 กุ้งขาว White shrimp Litopenaeus vannamei 

4 กุ้งมังกร Spiny lobster Panulirus spp. 

5 กุง้มังกรเขียว Spiny Lobster Panulirus versicolor 

6 จระเข้น  าจืด (เข็มขัดหนัง) Freshwater crocodile Crocodylus siamensis 

7 จระเข้อัลลิเกเตอร์ (สายนาฬิกา) American alligator Alligator mississippiensis 

8 ปลากระโทงด า Black marlin Istiompax indica 

9 ปลากระโทงแทง Swordfish Xiphias gladius 

10 ปลากระโทงแทงสีน  าเงิน Marlin fish Makaira spp. 

11 ปลากระโทงร่ม Indo-Pacific sailfish Istiophorus platypterus 

12 ปลากระโทงลาย Striped marlin Kajikia audax 

13 ปลากะพงข้างปาน Blackspot snapper Lutjanus fulviflammus 

14 ปลากะพงข้างเหลือง Blackspot snapper Lutjanus monostigma 

15 ปลากะพงขาว Sea bass Lates calcarifer 

16 ปลากะพงด า Tripletail Lobotes surinamensis 

17 ปลากะพงแดง Snapper Lutjanus spp. 

18 ปลากะมง Longfin trevally Carangoides armatus 

19 ปลากะมงพร้าว Longfin trevally Carangoides armatus 

20 ปลากะรังจุดฟ้า Spotted Coralgrouper Plectropomus maculatus 

21 ปลาการ์ตูนด าขาว 
Black & White Ocellaris 
Clownfish 

Amphiprion ocellaris var. 

22 ปลากุเรา Fourfinger threadfin Eleutheronema tetradactylum 

23 ปลาเก๋า Grouper Epinephelus spp. 

24 ปลาเก๋าเสือ Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus 

25 ปลาข้างตะเภา Cresent grunter Therapon jarbua 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

26 ปลาขี ตังเบ็ด  Scalpel sawtail Prionurus scalprum 

27 ปลาขี มัน Oilfish Ruvettus pretiosus 

28 ปลาจะละเม็ด Sickle pomfret Taractichthys steindachneri 

29 ปลาจะละเม็ดขาว Silver Pomfret Pampus argenteus 

30 ปลาจะละเม็ดด า Black Pomfret Parastromateus niger 

31 ปลาจะละเม็ดเทา Chinese silver pomfret Pampus chinensis 

32 ปลาซาบะ Chub mackerel Scomber japonicus 

33 ปลาแซลมอน Atlantic salmon Salmo salar 

34 ปลาดอกหมากกระโดง Whipfin silver-biddy Gerres filamentosus 

35 ปลาดอกหมากครีบยาว Longfin mojarra Pentaprion longimanus 

36 ปลาตาหวาน Bigeye Priacanthus spp. 

37 ปลาตูหนา Eel Ophichthus spp. 

38 ปลาทรายขาว Monoclebream Scolopsis ciliatus 

39 ปลาทรายแดง Threadfin Bream Nemipterus spp. 

40 ปลาทูแขก Round scad Decapterus macrosoma 

41 ปลาทูแขกครีบยาว Round scad Decapterus maruadsi 

42 ปลาทูน่าครีบยาว Albacore Thunnus alalunga 

43 ปลาทูน่าครีบเหลือง Tuna yellowfin Thunnus albacares 

44 ปลาทูน่าตาโต Bigeye Thunnus obesus 

45 ปลาเทราต์ Rainbow trout Oncorhynchus mykiss 

46 ปลานวลจันทร์ทะเล Milkfish Chanos chanos 

47 ปลาวัว Unicorn leatherjacket filefish Aluterus monoceros 

48 ปลาวาฮู Wahoo Acanthocybium solandri 

49 ปลาสลิด Azure demoiselle Chrysiptera hemicyanea 

50 ปลาสลิดหินน  าผึ ง Lemon Demsel Pomacentrus moluccensis 

51 ปลาสาก Barracuda Sphyraena barracuda 

52 ปลาส าลีญี่ปุ่น Yellowtail Seriola lalandi 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

53 ปลาสีเงินใหญ่ Crimson jobfish Pristipomoides filamentosus 

54 ปลาหนวดฤาษี Gostfish Upeneus spp. 

55 ปลาหมึกกระดอง Cuttle fish Sepia spp. 

56 ปลาหมึกกล้วย Squid Loligo pealeii 

57 ปลาหมูสี Emperor Lethrinus spp. 

58 ปลาหางเหลือง Japanese amberjack Seriola quinqueradiata 

59 ปลาไหลทะเล  Whitespotted conger Conger myriaster 

60 ปลาอมไข่ Cardinalfish Pterapogon kauderni 

61 ปลาอินทรี Spanish Mackerel Scomberomorus spp. 

62 ปลาอีคุด Grey large-eye bream Gymnocranius frenatus 

63 ปลาอีโต้มอญ Mahi fish Coryphaena hippurus 

64 ปลาโอท้องแถบ Skipjack Katsuwonus pelamis 

65 ปูทะเล Serrated mud crab Scylla serrata 

66 ปูม้า Blue swimming crab Portunus pelagicus 

67 เพรียงทราย Lugworm Nereis virens 

68 หอยตะเภา Leather  donex Donex scortum 

69 หอยมวนพลู Screw turret Turritella terebra 

70 หอยหน้ายักษ์ Giant muricid snail Chicoreus ramosus 

71 หอยหวาน Spotted Babylon Babylonia areolata 

72 อาร์ทีเมีย Artemia Artemia spp. 
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2. ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีการน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่าน

ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

 2.1 ลักษณะของสัตว์น  า ในการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าทางด่านตรวจ
สัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต มี 4 ลักษณะด้วยกันคือ  

2.1.1 มีชีวิต (Live) 
2.1.2 แช่เย็น (Fresh Chilled) 
2.1.3 แช่แข็ง (Frozen) 
2.1.4 ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Product) 

 2.2 รูปแบบภาชนะบรรจุสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า มี 4 แบบ คือ  
2.2.1. กล่องโฟมมีทั งหมด 7 ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ได้แก่  

                            - ขนาด 45x75x32 เซนติเมตร หรือความจุ 108.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                            - ขนาด 45x60x40 เซนติเมตร หรือความจุ 108.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                            - ขนาด 45x60x36 เซนติเมตร หรือความจุ   97.20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                            - ขนาด 45x60x30 เซนติเมตร หรือความจุ   81.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                            - ขนาด 42x75x33 เซนติเมตร หรือความจุ 103.95 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
                            - ขนาด 42x80x30 เซนติเมตร หรือความจุ 100.80 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
                            - ขนาด 18x24x12.5 เซนติเมตร หรือความจุ  5.40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2.2.2 กล่องกระดาษมีทั งหมด 2 ขนาด ได้แก่  
                            - ขนาด 35x124x45 เซนติเมตร หรือความจุ 195.30 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
                            - ขนาด 43x81x31 เซนติเมตร หรือความจุ 107.97 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2.2.3 ระวางเรือขนาดบรรจุ 1-15 ตัน (กรณีทางเรือประมง)  
2.2.4 ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 2.40x12x2.88 เมตร หรือความจุ 82.94 ลูกบาศก์เมตร 

 ในการน าเข้าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จ าแนกตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการค้า มีปริมาณ 
1,178,456.10 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 117,274,876.31 ล้านบาท และจ าแนกตามวัตถุประสงค์เพ่ือการ
เพาะพันธุ์มีปริมาณ 1,672,889.00 ตัว คิดเป็นมูลค่า 79,573,156.59 ล้านบาท (ตารางที ่2) 
          การส่งออกสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จ าแนกตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการค้า มีปริมาณ 
8,040,733.42 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,568,642,670.15 ล้านบาท และจ าแนกตามวัตถุประสงค์เพ่ือการ
เพาะพันธุ์ ปริมาณ 30,426,503.00 ตัว มูลค่า 62,130,941.70 ล้านบาท  (ตารางท่ี 2) 
          การน าผ่านสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จ าแนกตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการค้า มีปริมาณ 
1,509,480.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 55,956,448.66 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนชนิด ปริมาณ มูลค่า ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์สัตว์
น  าที่มีการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

 
หมายเหตุ : สัตว์น  าบางชนิดมีทั งน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน 
 
 
 
 

รายการ วัตถุประสงค์ 
จ้านวน
ชนิด 

ลักษณะสัตว์น ้า รูปแบบภาชนะบรรจ ุ ปริมาณ (หน่วย) 
มูลค่า         

(ล้านบาท) 

น าเข้า 

เพื่อการค้า 22 
มีชีวิต, แช่เย็น, แช่

แข็ง,ผลิตภัณฑ์
สัตว์น  า 

1. กล่องกระดาษ
ขนาด 35x124x45 
เซนติเมตร 
2. ระวางเรือขนาด
บรรจ ุ1-15 ตัน  

1,178,456.10 
กิโลกรมั 

117,274,876.31 

เพื่อการ
เพาะพันธ์ุ 

10 มีชีวิต 

1. กล่องโฟมขนาด 
45x75x32 เซนติเมตร 
2. กล่องโฟมขนาด 
42x75x33 เซนติเมตร 
3. กล่องโฟมขนาด 
42x80x30 เซนติเมตร 
4. กล่องกระดาษ
ขนาด 43x81x31 
เซนติเมตร 

1,672,889.00 ตัว 79,573,156.59 

ส่งออก 

เพื่อการค้า 57 
มีชีวิต, แช่เย็น, แช่

แขง็,ผลิตภัณฑ์
สัตว์น  า 

1. กล่องโฟมขนาด 
45x60x30 เซนติเมตร 
2. กล่องโฟมขนาด 
45x60x36 เซนติเมตร 
3. กล่องโฟมขนาด 
45x60x40 เซนติเมตร 

8,040,733.42 
กิโลกรมั 

1,568,642,670.15 

เพื่อการ
เพาะพันธ์ุ 

5 มีชีวิต 

กล่องโฟมขนาด 
18x24x12.5 
เซนติเมตร 

 

30,426,503.00 
ตัว 

62,130,941.70 

น าผ่าน เพื่อการค้า 3 แช่แข็ง 
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 
2.40x12x2.88 เมตร 

1,509,480.00 
กิโลกรมั 

55,956,448.66 



8 
 

3. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีการน้าเข้า ปี พ.ศ. 2561 
 
การน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต มีสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าทั งหมด 30 ชนิด โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการค้าจ านวน 22 ชนิด มี 4 ลักษณะ คือ 1. มีชีวิต 2. แช่เย็น 3. แช่แข็ง และ 4. ผลิตภัณฑ์
สัตว์น  า และเพ่ือการเพาะพันธุ์จ านวน 10 ชนิด โดยมีการน าเข้าในลักษณะของสัตว์น  ามีชีวิตเท่านั น ภาชนะ
บรรจุ มี 3 แบบ คือ  

1. กล่องโฟมมี 3 ขนาด คือ ขนาด 45x75x32 เซนติเมตร ขนาด 42x75x33 เซนติเมตร และขนาด 
42x80x30 เซนติเมตร  

2. กล่องกระดาษ 2 ขนาด คือ ขนาด 43x81x31 เซนติเมตร และขนาด 35x124x45 เซนติเมตร  
3. ระวางเรือขนาดบรรจุ 1-15 ตัน   
การน าเข้าเพ่ือการค้ามีปริมาณ 1,178,456.10 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 117,274,876.31 ล้านบาท 

การน าเข้าเพ่ือการเพาะพันธุ์มีปริมาณ 1,672,889.00 ตัว คิดเป็นมูลค่า 79,573,156.59 ล้านบาท (ตารางที่ 3 
และ 4) 

 
ตารางที่ 3 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการน าเข้า เพ่ือการค้าทางด่าน

ตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปลาทูน่าครีบเหลือง  465,771.35 55,717,222.09 

 ปลาทูน่าตาโต  149,956.00 16,283,961.90 

 ปลากระโทงแทง  326,218.00 24,147,427.20 

 ปลากระโทงแทงสีน  าเงิน  118,320.00 8,885,546.20 

 ปลากระโทงร่ม/ใบแบน  64,886.00 4,747,922.02 

 ปลาขี มัน  19,205.00 1,476,450.75 

 ปลาอีโต้มอญ  2,241.00 158,036.76 

 ปลาอินทรา  4,303.00 314,319.48 

 ปลาโอท้องแถบ  1,883.00 135,140.23 

 ปลาหางเหลือง  2,622.20 1,701,084.87 

 อ่ืนๆ (ลูกปลากะรัง กุ้งมังกร ฯลฯ)  23,050.55 3,707,764.81 

 รวม 1,178,456.10 117,274,876.31 
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ตารางที่ 4 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า สัตว์น  าที่มีการน าเข้า เพ่ือการเพาะพันธุ์ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด   

ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

 
หมายเหตุ : การน าเข้าในลักษณะของสัตว์น  ามีชีวิต (Live) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 

กุ้งขาว 41,369.00 34,084,870.69 

กุ้งกุลาด า 144.00 70,994.52 

ปลาเก๋า 598,415.00 8,713,709.51 

ปลานวลจันทร์ทะเล 1,000,000.00 504,686.89 

อ่ืนๆ      32,961.00           36,198,894.98  

 รวม 1,672,889.00 79,573,156.59 
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ตัวอย่างชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีการน้าเข้า ปี พ.ศ. 2561 
 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 

 

ชื่อทางการค้า : ปลาทูน่าครีบเหลือง 

ชื่อสามัญ : Yellowfin Tuna 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunnus albacares  
ลักษณะ : แช่เย็น, แช่แข็ง 
ภาชนะบรรจุ : กล่องกระดาษ ระวางเรือ (น าเข้าทางอากาศและทางเรือ) มี 2 แบบ  
 

       
 
 

     1. กล่องกระดาษขนาด 35x124x45 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ชนวนควบคุมอุณหภูมิ 1 แผ่น  ใส่ปลาลง

ในถุงพลาสติก 1-3 ตัวต่อกล่อง (ขึ นอยู่กับน  าหนักของปลา) เฉพาะน  าหนักปลาประมาณ 100 กิโลกรัม 

น  าหนักรวมทั งกล่องประมาณ 110 กิโลกรัม น าน  าแข็งใส่ถุงประมาณ 600 กรัม ใส่บริเวณท้องปลาแต่ละตัว 

ควบคุมอุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้เกิดสารฮีสตามีนในเนื อปลา นิยมบรรจุปลาทูน่าสดแช่เย็น 

   

2. ระวางเรือ ขนาดบรรจุ 1-15 ตัน (ตามรูปแบบเรือ) น าปลาที่ได้จากการท าการประมงเบ็ดราว เก็บไว้ใน

ระวางเรือ ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที ่0-4 และ -15 ถึง -35 องศาเซลเซียส ในปลาแช่เย็นและแช่แข็งตามล าดับ 
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กุ้งมังกร 

 

ชื่อทางการค้า : กุ้งมังกร 

ชื่อสามัญ : Spiny lobster 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panulirus spp. 

ลักษณะ : มีชีวิต 

ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
        

         
 
 กล่องกระดาษขนาด 45x60x30 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  กุ้งแต่ละตัวจะถูกห่อด้วยกระดาษ

หนังสือพิมพ์ (กระดาษผ่านการชุบน  าพอหมาดๆ) หรือบางครั งมีการใส่ขี เลื่อยปกคลุมตัวกุ้งและห่อหนังสือพิมพ์
อีกชั นหนึ่ง บรรจุกล่องละ 30-35 ตัวต่อกล่อง (ขึ นอยู่กับน  าหนักของกุ้ง) เฉพาะน  าหนักกุ้งประมาณ 18 
กิโลกรัม น  าหนักรวมทั งกล่องประมาณ 23 กิโลกรัม ใส่น  าแข็งประมาณ 600 กรัม 2 ก้อน วางไว้ตรงมุมกล่อง  
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ลูกปลานวลจันทร์ทะเล 

 

ชื่อทางการค้า : ลูกปลานวลจันทร์ทะเล 
ชื่อสามัญ : Milkfish 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chanos chanos  
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   

 

ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 45x75x32 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) บรรจุปลาถุงขนาด 
20x45 เซนติเมตร ถุงละ 5,000 ตัว 1 กล่องบรรจุ 10 ถุง น  าหนักรวม 15-16 กิโลกรัมต่อกล่อง ปิดกระดาษ
หนังสือพิมพ์ หุ้มกล้องโฟมภายนอกด้วยถุง 1 ใบ บรรจุน  าแข็งไว้ตรงมุมกล่องน  าหนักประมาณ 500-600 กรัม 
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 25-28 องศาเซลเซียส 
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ปลากะรัง/เก๋า 
 

 

 

ชื่อทางการค้า : ปลากะรัง/เก๋า 

ชื่อสามัญ : Grouper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epinephelus spp  
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม  
     

      
 

ลักษณะภาชนะบรรจุ บรรจุปลาถุงละประมาณ 300-500 ตัว ขึ นอยู่กับขนาดลูกปลา ขนาดถุงที่บรรจุ

ลูกปลาขนาด 2-4 เซนติเมตร จากนั นใส่ถุงขนาด 35x75 เซนติเมตรใส่น  าปริมาณ 8-10 ลิตร บรรจุลูกปลาลง

กล่องโฟมขนาด 42x75x33 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  น  าหนักรวม 17-18 กิโลกรัมต่อกล่อง หุ้มกล้องโฟม

ภายนอกด้วยถุง 1 ใบ บรรจุน  าแข็งไว้ตรงมุมกล่องน  าหนักประมาณ 500-600 กรัม ควบคุมอุณหภูมิในกล่อง

ให้อยู่ในช่วง 22-25 องศาเซลเซียส 
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พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 
 

 
 
 
ชื่อทางการค้า : พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 
ชื่อสามัญ : White shrimp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litopenaeus vannamei 
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม กล่องกระดาษ 
 

 

                          

ลักษณะภาชนะบรรจุ ขนาดถุงที่บรรจุกุ้งขนาด 28x59 เซนติเมตร ใส่น  าปริมาณ 10-12 ลิตร กล่อง
โฟมขนาด 42x80x30 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) มีบรรจุกุ้งถุงละ 6-7 ตัว บรรจุใส่กล่องโฟมกล่องละ 2 ถุง 
และบรรจุใส่กล่องกระดาษขนาด 43x81x31 เซนติเมตร น  าหนักรวม 27-28 กิโลกรัม ควบคุมอุณหภูมิในกล่อง
ให้อยู่ประมาณ 16 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt 
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4. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีการส่งออก ปี พ.ศ. 2561 

การส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต มีสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าทั งหมด 62 ชนิด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้าจ านวน 57 ชนิด มี 4 ลักษณะ คือ 1. มีชีวิต 2. แช่เย็น 3. แช่แข็ง และ 4. ผลิตภัณฑ์
สัตว์น  า และเพ่ือการเพาะพันธุ์จ านวน 5 ชนิด โดยมีการส่งออกในลักษณะของสัตว์น  ามีชีวิตเท่านั น ภาชนะ
บรรจุ มีแบบเดียว คือ กล่องโฟม มี 4 ขนาด ดังนี   

 1. ขนาด 45x60x30 เซนติเมตร 
 2. ขนาด 45x60x36 เซนติเมตร 
 3. ขนาด 45x60x40 เซนติเมตร  
 4. ขนาด 18x24x12.5 เซนติเมตร 
 โดยการส่งออกเพ่ือการค้า ปริมาณ 8,040,733.42 กิโลกรัม มูลค่า 1,568,642,670.15 ล้านบาท 

การส่งออกเพ่ือการเพาะพันธุ์ ปริมาณ 30,426,503.00 ตัว มูลค่า 62,130,941.70 ล้านบาท สามารถจ าแนก
ได้ดังนี  (ตารางท่ี 5 และ 6) 
 
ตารางที่ 5 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการส่งออก เพ่ือการค้าทางด่าน

ตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (ล้านบาท) 

 ปลากะรัง/เก๋า  152,231.70 46,180,783.87 

 ปลาทูน่าครีบเหลือง  52,967.12 17,968,431.41 

 ปลาทูน่าตาโต  4,147.39 1,480,653.26 

 ปลาทูแขก  159,415.00 7,335,350.00 

 กุ้งกุลาด า  4,075,034.50 913,753,169.07 

 กุ้งขาว  2,737,889.50 459,359,294.27 

 กั ง  67,574.10 49,076,656.80 

 หมึกกล้วย  78,320.00 4,393,600.00 

 ปูทะเล  28,677.00 4,930,977.22 

 กุ้งมังกร  4,427.00 1,440,254.84 

 ปลากุเรา  14,235.00 917,049.06 

 อ่ืนๆ  665,815.11 61,806,450.35 

 รวม 8,040,733.42 1,568,642,670.15 
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ตารางที่ 6 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีการส่งออก เพ่ือการเพาะพันธุ์ทาง
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปลาอมไข่ครีบยาว  81,072.00 6,724,781.69 

ปลานวลจันทร์ทะเล  132,000.00 1,056,000.00 

กุ้งขาว 30,202,870.00 53,902,685.36 

ปลาการ์ตูนด าขาว  1,414.00 106,514.48 

ปลาสลิด  9,147.00 340,960.17 

รวม 30,426,503.00 62,130,941.70 
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ตัวอยา่งชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้าที่มีการส่งออก ปี พ.ศ. 2561 

 

กุ้งกุลาด้า 

 

 
ชื่อทางการค้า : กุ้งกุลาด า 
ชื่อสามัญ : Black tiger shrimp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon 
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   
          
 ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 45x60x30 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) แบ่งเป็นชั น 2 ชั น ขนาดถุง
บรรจุกุ้ง 66x128 เซนติเมตร ถุงหุ้มกล้องโฟมภายนอก 1 ใบ ขนาด 86x91 เซนติเมตร บรรจุน  าแข็ง 2 ก้อนๆ ละ
ประมาณ 200-300 กรัม ไว้ตรงกลางกล่องทั ง 2 ชั น น  าหนักรวม 14 กิโลกรัม น  าหนักกุ้ง 12 กิโลกรัม ต่อกล่อง 
วิธีการบรรจุสัตว์น ้า  
1. เมื่อกุ้งมาถึงโรงบรรจุสัตว์น  า ตรวจสอบอุณหภูมิในถังกุ้ง ล้างท าความสะอาดกุ้ง คัดขนาด ชั่งน  าหนัก 
2. น ากุ้งมาพักในบ่อที่มีการปรับอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  
3. เริ่มน็อกกุ้งโดยลดอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ทุก 1 ชั่วโมง จนถึง 17 องศาเซลเซียส หรือตามความแข็งแรง  
ของกุ้งโดยดูว่ากุ้งหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว 
4. น ากุ้งบรรจุใส่กล่องโฟม ประมาณชั นละ 6 กิโลกรัม และวางน  าแข็งตรงกลาง บรรจุถุงอัดออกซิเจน วาง
ซ้อนกัน 2 ชั น ปิดฝาและหุ้มถุงด้านนอก 
5. ล าเลียงไปยังสนามบินเพ่ือส่งออกต่อไป 
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กุ้งขาวแวนนาไม 
 

 

 
 
ชื่อทางการค้า : กุ้งขาวแวนนาไม 
ชื่อสามัญ : White shrimp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litopenaeus vannamei 
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   
 
ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 45x60x30 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) แบ่งเป็นชั น 2 ชั น ขนาดถุง
บรรจุกุ้ง 66x128 เซนติเมตร ถุงหุ้มกล้องโฟมภายนอก 1 ใบ ขนาด 86x91 เซนติเมตร บรรจุน  าแข็ง 2 ก้อนๆ ละ
ประมาณ 200-300 กรัม ไว้ตรงกลางกล่องทั ง 2 ชั น น  าหนักรวม 14 กิโลกรัม น  าหนักกุ้ง 12 กิโลกรัม ต่อกล่อง 
วิธีการบรรจุสัตว์น ้า  
1. เมือ่กุ้งมาถึงโรงบรรจุสัตว์น  า ตรวจสอบอุณหภูมิในถังกุ้ง ล้างท าความสะอาดกุ้ง คัดขนาด ชั่งน  าหนัก 
2. น ากุ้งมาพักในบ่อที่มีการปรับอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  
3. เริ่มน็อกกุ้งโดยลดอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ทุก 1 ชั่วโมง จนถึง 17 องศาเซลเซียส หรือตามความแข็งแรง  
ของกุง้โดยดูว่ากุ้งหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว 
4. น ากุ้งบรรจุใส่กล่องโฟม ประมาณชั นละ 6 กิโลกรัม และวางน  าแข็งตรงกลาง บรรจุถุงอัดออกซิเจน วาง
ซ้อนกัน 2 ชั น ปิดฝาและหุ้มถุงด้านนอก 
5. ล าเลียงไปยังสนามบินเพ่ือส่งออกต่อไป 
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ปลากะรัง/เก๋า 

 

ชื่อทางการค้า : ปลากะรัง/เก๋า 

ชื่อสามัญ : Grouper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epinephelus spp.  
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   
          
 

ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 45x60x36 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) มีถุงบรรจุปลา 1 ใบ
ขนาด 60 x 145 เซนติเมตร ถุงหุ้มกล้องโฟมภายนอก 1 ใบ ขนาด 62 x 90 เซนติเมตร น  าหนักรวม 17-18 
กิโลกรัม น  าหนักปลา 6 กิโลกรัม (5-6 ตัว) ต่อกล่อง 
วิธีการบรรจุสัตว์น ้า  
1. น าปลาจากกกระชังมาพักไว้ในบ่อ 6-8 ชั่วโมง น็อกด้วยความเย็น 20-21 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง ก่อนท า
การบรรจุ 
2. ตักปลาที่มีน  าหนัก 0.5-0.7 กิโลกรัม ใส่ถุงๆ ละ 7-8 กิโลกรัม น  า 8-10 ลิตรต่อถุง อุณหภูมิในถุงควรอยู่ที่ 
25-28 องศาเซลเซียส 
3. อัดออกซิเจน บรรจุใส่กล่องโฟม 
4. หุ้มกล่องโฟมด้วยถุงพลาสติกขนาด 62 x 90 เซนติเมตร 
5. ล าเลียงไปยังสนามบินเพื่อส่งออกต่อไป 
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กั งตั๊กแตน 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทางการค้า : กั งตั๊กแตน 

ชือ่สามัญ : Mantis Shrimp  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oratosquilla  nepa 
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   

                                                 
 

ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 45x60x40 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) มีถุงบรรจุกั ง 1 ใบ
ขนาด 62 x 90 เซนติเมตร ถุงหุ้มกล้องโฟมภายนอก 1 ใบ ขนาด 65x90 เซนติเมตร บรรจุน  าแข็งน  าหนัก
ประมาณ 500-600 กรัม วางไว้ตรงกลางกล่อง น  าหนักรวม 20-21 กิโลกรัม น  าหนักกั ง 18 กิโลกรัม ต่อกล่อง 
วิธีการบรรจุสัตว์น ้า  
1. เมือ่กั งมาถึงโรงบรรจุสัตว์น  า ล้างท าความสะอาดกั ง  
2. คัดขนาดกั ง  AA, A, B, C (AA= 200-250 กรัม, A= 150-199 กรัม, B= 100-149 กรัม, C= 50-99 กรัม)   
3. น ากั งมาน็อกในบ่อที่มีการปรับอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส 
4. น ากั งบรรจุใส่หลอดพลาสติก วางในกล่องโฟม และวางน  าแข็งตรงกลาง 
5. บรรจุถุงอัดออกซิเจน ปิดฝาและหุ้มถุงด้านนอก 
6. ล าเลียงไปยังสนามบินเพ่ือส่งออกต่อไป 
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ลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

 

 
ชื่อทางการค้า : ลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
ชื่อสามัญ : White shrimp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litopenaeus vannamei 
ลักษณะ : มีชีวิต 
ภาชนะบรรจุ : กล่องโฟม 
 

   
 

ลักษณะภาชนะบรรจุ กล่องโฟมขนาด 18x24x12.5 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ถุงบรรจุกุ้งขนาด 

20x45 เซนติเมตร ถุงละ 2 แสนตัว บรรจุ 5 ถุงต่อกล่อง บรรจุน  าแข็งไว้ตรงมุมกล่องน  าหนักประมาณ 500-

600 กรัม หุ้มถุงนอกกลอ่งโฟม 1 ใบ  

วิธีการบรรจุสัตว์น ้า  
1. น ากุ้งมาพักไว้ในบ่อพัก ควบคุมอุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส 
2. บรรจุกุ้งใส่ถุงๆ ละ 2 แสนตัว บรรจุ 5 ถุงต่อกล่อง อัดออกซิเจน 
4. วางน  าแข็งไว้ตรงมุมกล่องประมาณ 600 กรัม หุ้มถุงพลาสติก 
5. ปิดฝาและหุ้มถุงด้านนอก 
6. ล าเลียงไปยังสนามบินเพ่ือส่งออกต่อไป 
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5. ชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้าที่มีการน้าผ่าน ปี พ.ศ. 2561 

 การน าผ่าน ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสัตว์น  าทั งหมด 3 ชนิด มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการค้า ลักษณะของสัตว์น  ามีรูปแบบเดียว คือ แช่แข็ง โดยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 2.40x12x2.88 เมตร 

(กว้างxยาวxสูง) ปริมาณ 1,509,480.00 กิโลกรัม มูลค่า 55,956,448.66 ล้านบาท สามารถจ าแนกได้ดังนี  

(ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 แสดงชนิด ปริมาณ มูลค่า ของสัตว์น  าที่มีการน าผ่านเพ่ือการค้าทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปลาโอท้องแถบ  1,151,480.00 44,176,426.27 

 ปลาทูน่าตาโต  150,000.00 2,981,820.59 

 ปลาทูน่าครีบเหลือง  208,000.00 8,798,201.80 

รวม 1,509,480.00 55,956,448.66 
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ตัวอย่างชนิด ลักษณะ และรูปแบบภาชนะบรรจุของสัตว์น ้าที่มีการน้าผ่าน ปี พ.ศ. 2561 

 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 

 

ที่มา : https://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm 

 

ชื่อทางการค้า : ปลาทูน่าครีบเหลือง 

ชื่อสามัญ : Yellowfin Tuna 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunnus albacares  
ลักษณะ : แช่แข็ง 
ภาชนะบรรจุ : ระวางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 
 

      
 

ลักษณะภาชนะบรรจุ ใช้เครนยกสัตว์น  าขึ นจากระวางเรือ จากนั นน าสัตว์น  าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 

2.40x12x2.88 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ล าเลียงไปยังจุดหมายปลายทาง 
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ปลาทนู่าตาโต 

 

ที่มา : https://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm 

 

ชื่อทางการค้า : ปลาทูน่าตาโต 

ชื่อสามัญ : Bigeye Tuna 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunnus obesus 

ลักษณะ : แช่แข็ง 
ภาชนะบรรจุ : ระวางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 
 

   

 
ลักษณะภาชนะบรรจุ ใช้เครนยกสัตว์น  าขึ นจากระวางเรือ จากนั นน าสัตว์น  าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 

2.40x12x2.88 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ล าเลียงไปยังจุดหมายปลายทาง 
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ปลาโอท้องแถบ  

 

ที่มา : https://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm 

 

ชื่อทางการค้า : ปลาโอท้องแถบ 

ชื่อสามัญ : Skipjack Tuna 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Katsuwonus pelamis  

ลักษณะ : แช่แข็ง 

ภาชนะบรรจุ : ระวางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ 
 

   

 
ลักษณะภาชนะบรรจุ ใช้เครนยกสัตว์น  าขึ นจากระวางเรือ จากนั นน าสัตว์น  าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 

2.40x12x2.88 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ล าเลียงไปยังจุดหมายปลายทาง 
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6. การตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 
  
วิธีการตรวจสอบ 
       6.1 กรณีภาชนะบรรจุประเภทกล่องโฟม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้ประกอบการแสดง
ใบอนุญาตและเอกสาร
ประกอบ       

 2.ตรวจใบอนุญาตและเอกสาร
ประกอบว่าถูกต้องครบถ้วน 

 3 .ต ร ว จ ส อ บ ช นิ ด แ ล ะ
ป ริ ม า ณ สั ต ว์ น  า ห รื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุญาต 

   

 

 

4.สินค้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า
ที่ ผ่ านการตรวจสอบจะมีการติด      
ซีลของกรมประมง 

  5.ตรวจปล่อยสินค้าในระบบ Fisheries 
Single Window 
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ตัวอย่าง การตรวจนับจ านวนกล่องโฟม 

 การวางกล่องโฟมบนพาเลสพลาสติก 1 แผ่น ซึ่งหลักปฏิบัติโดยทั่วไปจะวางจ านวน ชั นละ 5 กล่อง 

สูง 4-5 ชั น รวม 20-25 กล่องต่อพาเลส แล้วน าไปชั่งน  าหนักก่อนที่จะเข้าเครื่องสแกน เพ่ือตรวจสอบชนิดสัตว์

น  าทั งหมดอีกครั งหนึ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตาชั่งน  าหนัก 
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6.2 กรณีภาชนะบรรจุระวางเรือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้ประกอบการแสดง

ใบอนุญาตให้เรือเข้าเทียบ

ท่า (AREP) และเอกสาร

ประกอบ       

 2.ตรวจใบอนุญาตและ

เอกสารประกอบว่าถูกต้อง

ครบถ้วน 

 3.ตรวจสอบชนิดและ

ปริมาณสัตว์น  าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเป็นไป

ตามท่ีได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

4.สินค้าสัตว์น  าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ผ่านการ

ตรวจสอบจะมีการติด       

ซีลของกรมประมง 

 5.เจ้าหน้าที่ควบคุมการขน

ถ่ายสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น  า   

 6.ตรวจสอบน  าหนักสินค้า

สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์

น  าและมีการติดซีลของ

กรมประมง 

  
                

  

  

 

  

                                5.ตรวจปล่อยสินค้าในระบบ Fisheries Single Window 
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ตัวอย่าง การตรวจสอบปริมาณสัตว์น  าในระวางเรือ (Stowage plan) 

 

 

 


