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ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง มีภารกิจหลักในการป้องกันสัตว์น้ำ
ต่างถิ่นชนิดพันธุ์คุกคาม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์น้ำ และปกป้องสัตว์น้ำชนิดพันธุ์หายาก รวมไปถึงการป้องกัน
สินค้าประมงที่ไม่ได้มาตรฐานไปสู่ผู ้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการควบคุม ป้องกัน 
ปราบปราม และบริการการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดย
ในปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากจะดำเนินการตามภารกิจหลัก
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีแล้ว ยังได้ปฏิบัติตามภารกิจเร่งด่วน รวมถึงภารกิจตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนบูรณาการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 รายงานประจำปี 2562 ฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อแสดงถึงข้อมูลภาพรวมของการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มุ่งเน้นปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง  ๆ ที่ให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ เป็นอย่างดี และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ  และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการใช้ค้นคว้าและตรวจสอบอ้างอิงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่
การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจนเกิดเป็นความร่วมมืออันดีไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
       นายภูริธัช วัชรสินธ์ุ 
           นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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สาร

บัญ 
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 - อำนาจหน้าที่  

 - โครงสร้าง 

1 - 4 

บุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร 

งบประมาณประจำป ี

 - การบริหารงบประมาณปี 2561 

 - ค่าสาธารณูปโภค 

แผนและผลการดำเนินงาน 
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ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจาก

ในขณะนั้นมีการลักลอบนำเข้าปลาปิรันย่าซึ่งถือเป็นสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเข้ามาในประเทศไทย โดย

กรมประมงมีความกังวลว่า หากปลาชนิดนี้หลดุรอดสูแ่หล่งน้ำสาธารณะจะกอ่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ และในระยะยาว

อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำชนิดที่

เป็นภัยคุกคามดังกล่าว กรมประมงจึงได้จัดตั้งด่านกักกันสัตว์น้ำข้ึนที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมืองในขณะนั้น) ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2539 ด่านกักกันสัตว์น้ำได้ยกฐานะเป็นฝ่ายตรวจสัตว์น้ำ ภายใต้สังกัดฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยได้มีการจัดตั้ง

ด่านตรวจสัตว์น้ำขึ้น ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพภายใต้ฝ่ายตรวจสัตว์น้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงบทบาท

ภารกิจ และโครงสร้างตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ สังกัดอยู่ในส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านประมง กรมประมง 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลได้มีการก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการข้ึน

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรงุเทพ จึงได้ย้ายจากทา่อากาศยานกรงุเทพ 

มาเปิดดำเนินการและเปลี่ยนช่ือเป็น “ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ  การนำเข้า 

นำออก และนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมถึงการอายัดและกักกันสัตว์น้ำตลอดจน

เสนอแนวทางในการกำหนดมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการการควบคุมการค้าสัตว์น้ำ เพื ่อให้เหมาะสมและทันต่อ

สถานการณ์ความเสี่ยงของโรคระบาด การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำหายาก และความปลอดภัย ด้านอาหาร 

ผ่านการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบตามกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะให้ผู้ประกอบการและ

ตัวแทนออกของได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของที่นำเข้า นำออก 

และนำผ่านสินค้าประมงผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น มีความจำเป็นที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างมาก เนื่องจาก

ประเภทสินค้าประมงส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำมีชีวิต หรือเป็นสัตว์น้ำที่มีสภาพเน่าเสียง่าย ประกอบกับมีราคาสูง จึงเป็นความ

ท้าทายที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด และ

ลดผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 

  

ข้อมูลเบ้ืองต้น 
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ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รับผิดชอบตามพื้นที่เขตสำนักงานศุลกากร

ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เขตปลอดอากร) และเขตสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสาร) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้า นำออก และนำผ่านสินค้าประมงทั้งหมด 

อำนาจหนา้ท่ี 

1. ปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ อายัด กักกัน การนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ปฏิบัติงานและพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health certificate) และ
หนังสือรับรองอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า นำออก ส่งผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. กำกับ ควบคุมดูแลและแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตามการนำเข้า นำออก นำผ่าน และ
การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมถึงการอายัด กักกันและทำลาย
ว่าด้วยสัตว์น้ำที่เป็นพาหะของโรคระบาด สัตว์น้ำที่ไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐานต่อการบริโภค และสัตว์น้ำใกล้สูญพันธ์ุ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อการคัดกรอง และตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ สำหรับสัตว์น้ำที่มี
ความเสี่ยงด้านโรคและคุณภาพมาตรฐาน 

5. กำหนดทิศทาง ประสานงาน บูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื ่น ในการควบคุม
ตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้า นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานประมง เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
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สถานท่ีตั้ง 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก เขตปลอดอากร 
(Free Zone) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทรศัพท์  02-134-0504 ,02-134-0720 (อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก) 
  02-134-0726 (อาคารตรวจสอบสินค้านำเข้า) 
  02-134-0078 (อาคารผู้โดยสารขาเข้าช้ัน 2) 
  02-137-4892 คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด  

           E-mail: dof_s1@hotmail.com 

พ้ืนท่ีการการปฏิบัติงาน 

 แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น  
1. อาคารตรวจสอบสินค้านำเข้า (CI: Customs Import Clearance) 
2. อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก (CE: Customs Export Clearance) 
3. คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
4. คลังสินค้าบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด 
5. อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) 
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หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

นายภูริธัช  วัชรสินธุ ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ 

งานบริหารนโยบายและแผน 

พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม 

นักวิชาการประมง 

จ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง 
นายกฤษฎา  เจริญสุข 

นักวิชาการประมง 
 

งานอนุญาตและตรวจสอบการ

ส่งออกสินค้าประมง 

ข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 
นายภาวาส โคตรพงศ์ 

 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 
นายศรัณย์ อรุณฉาย     นักวิชาการประมง 
นายบัณฑิต ลีปายะคุณ  นักวิชาการประมง 

จ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 
นายชนินทร์ สังข์วิเศษ       นักวิชาการประมง 
นายณัฐวัตร ทองดำ          นักวิชาการประมง 
นายพงศ์ปณต ศักดา         นักวิชาการประมง 
นายธันวา ชั่งเที่ยง            นักวิชาการประมง 
นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศิ นักวิชาการประมง 

งานอนุญาตและตรวจสอบการ

นำเขา้สินคา้ประมง 

ข้าราขการ 2 ตำแหน่ง 
นายธีรยุทธ วิเศษศรี 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายกฤษณ์ ทิพน์ภาระ 

 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 
นายวัชระ เรืองหิรัญ            นักวิชาการประมง 
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการประมง 
นายจิรายุ ขันเงิน                นักวิชาการประมง 

จ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง 
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์    นักวิชาการประมง 
นายภีมภากร เสือพันธ์ุเจริญ  นักวิชาการประมง 
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์ร         นักวิชาการประมง 
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ นักวิชาการประมง 
นายธนิต คงดำรงสกุล นักวิชาการประมง 
นายภัคพล สุวรรณาภรณ์ นักวิชาการประมง 
 

งานตรวจสอบการนำเข้า นำออก 

และนำผ่าน อาคารผู้โดยสาร 

พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 
นายอรรถพล สุรภาพ        นักวิชาการประมง 
นายคัมภีร์ นามอุทา          นักวิชาการประมง 
 

โครงสร้างการทำงานด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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 ปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั ้งสิ้น 24 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 4 คน ประกอบด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3 ตำแหน่ง พนักงานราชการ 8 คน ตำแหน่งนักวิชาการประมง และจ้างเหมาบริการทั้งหมด 12 คน   

 
  

            ข้าราชการ 4 คน 
 
   

       พนักงานราชการ 8 คน 

 
  
         

      จ้างเหมาบริการ 12 คน 

 
 
 

  

บุคลากร 
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อายุของบุคลากร 

ช่วงอายุของข้าราชการ พบอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31  – 40 ปี จำนวน 2 คน และช่วงอายุ 41 – 50 ปี 
จำนวน 2 คน สำหรับพนักงานราชการ มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีจำนวน 4 คน ขณะที่ช่วงอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี มีจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 2 คน และจ้างเหมาบริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
21 – 30 ปี จำนวน 11 คน และช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 1 คน    

 
กราฟแสดงช่วงอายุของบุคลากร 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุดภาพรวมของบุคคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 20 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน  

 
กราฟแสดงระดับการศึกษาของบุคลากร 
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บุคลากรดา่นตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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การพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จึงสนับสนุนและจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 
6 หลักสูตร สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน และมีจำนวนหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 2 หลักสูตร 

2. ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง การนำความรูมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญและคลองแคล่ว 
หรือความเช่ียวชาญ ชำนาญพิเศษในดานตาง ๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการสั่งสมประสบการณและ
การฝึกฝน 2 หลักสูตร 

3. ด้านสมรรถนะ (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะเชิง พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคลากรบางกลุม/บางคน ในองค์กรปฏิบัติงานไดผ้ลงานโดดเดน 
กว่าคนอื่น ๆ ในองค์กร 2 หลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 กราฟแสดงจำนวนหลักสูตรในแต่ละด้าน 

นอกจากนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ
และด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ดังนี ้

  

0
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1
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2

2.5

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ 
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ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร 

ลำดับ หลักสูตร ชื่อนามสกุล/ตำแหน่ง สถานท่ี วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1 อบรมส ัมมนาเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิการ 

หลักสูตร  "การดำเนินการตาม
พระ ร าชบ ัญญ ั ต ิ ก า ร อ ำ น ว ย
ค ว า ม สะดวกในการพ ิจารณา
อน ุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
2558 

น.ส.ญาณิศา วงศ์ประเสริฐ/
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 
 
น.ส.อรดี วงศ์สอนธรรม/
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

ห้องประชุม
อานนท์  
กรมประมง 

24 ต.ค.61 กรมประมง 

2 สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร 
“การจัดท ายุทธศาสตร์  และ
ทบทวนวิสยัทศัน์ ค่านิยม พนัธ
กิจ ของกองควบคุมการค้าสัตว์
น ้าและปัจจยัการผลติ” 

นายภูริธัช วัชรสินธ์ุ/
นักวิชาการประมงชำนาญ
การ 
 
นายภาวาส โคตรพงศ์/
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 
 

โรงแรมพักพิง 
อิงทางบูติค  
จ.นนทบุรี 

19-23 ธ.ค.61 กรมประมง 

3 อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการโครงการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบร ับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

นายจิรายุ ขันเงิน/
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 
 
น.ส.ญาณิศา วงศ์ประเสริฐ/
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  
กรมประมง 

6 และ 8 
พ.ย. 62 

กรมประมง 

4 อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร พ ั ฒ น า
ศักยภาพเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง (สำหรับผู้บริหาร) 

นายภ ู ร ิ ธ ั ช  ว ั ชรส ิน ธ์ุ /
นักวิชาการประมงชำนาญการ 

โรงแรมมิราเคิล 
แ ก ร น ด ์ ค อ น
เวนชั่น 

2 ก.พ. 2562 
 

กรมประมง 
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ลำดับ หลักสูตร ชื่อนามสกุล/ตำแหน่ง สถานท่ี วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

บทบาทหน้าท ี ่และการควบคุม
ตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปัจจัย
การผลิตทางกาประมง 

นายกฤษณ์ ท ิพย ์ภาระ/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง
ปฏิบัติการ 
 
นายศร ัณย ์  อร ุณฉาย/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 
 
นายค ัมภ ี ร ์  นามอ ุทา/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 
 
นายว ัชระ เร ืองห ิร ัญ/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 

โรงแรมพักพิง 
อิงทางบูติค  
จ.นนทบุรี 

30 ก.ค.62 -
2 ส.ค.62 
 

กรมประมง 

6 อบรมเชิงปฏ ิบ ัต ิการ  หลักสูตร 
"การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายและการควบคุมและ
ตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์น้ำ  
เพื ่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม 

นายภ ู ร ิ ธ ั ช  ว ั ชรส ิน ธ์ุ /
นักวิชาการประมงชำนาญการ 
 
นายอรรถพล ส ุรภาพ/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 
 
น า ย จิ ร า ย ุ  ข ั น เ ง ิ น /
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 
 
น.ส.ญาณิศา วงศ์ประเสริฐ/
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง 
(พนักงานราชการ) 
 
 

โรงแรมฟูราม่า
เอ็กซ์คลูซีฟ แซ
นดารา หัวหิน 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

18 - 21 
ส.ค. 62 

กรมประมง 
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ปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 
3,083,000 บาท ภายใต้ 2 กิจกรรมหลัก โดยงบประมาณทั้งหมดเป็นงบดำเนินงาน กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำร้อยละ 83.68 (2,580,000 บาท) และกิจกรรมควบคุมและตรวจสอบ
ผู้ผลิตและผู้นำเข้าได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 16.31 (503,000 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณปี 2562 

การบริหารงบประมาณปี 2561 

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณแรกรวมทั้งสิ้น 3,073,715.97 บาท 
กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น ้ ามีการเบิกจ ่ายร ้อยละ 99.80 
(2,574,934.97 บาท) และกิจกรรมควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้ามีการเบิกจ่ายร้อยละ 99.16 
(498,781 บาท) 

ตารางแสดงงบประมาณประจำป ี

รายการ รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ 
รายจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ
คงเหลือ 

1. กิจกรรมควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้า 
     - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 503,000 498,781 99.16 4,219 0.84 

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา 
     - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,580,000 2,574,934.97 99.80 5,065.03 0.20 

รวม 3,083,000 3,073,715.97  9,284  

อย่างไรก็ตาม ค่าสาธารณูปโภคของด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ถูกจัดสรรรวมอยู่ ใน
งบประมาณประจำปีที่ได้รับ แต่สามารถเบิกจ่ายตรงได้กับกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

งบประมาณประจำป ี
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ค่าสาธารณูปโภค 

 งบประมาณค่าใช้สอยสำหรับสาธารณูปโภคตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 พบว่า
เดือนพฤศจิกายน มีค่าสาธารณูปโภคมากที่สุด คือ 11,863.30 บาท ตามด้วยเดือนมิถุนายน คิดเป็น 11,752.88 บาท 
และเดือนมีนาคม คิดเป็น 11,743.73 บาท อย่างไรก็ตาม เดือนมกราคม ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ มีค่าสาธารณูปโภค
ต่ำที่สุด คิดเป็น 11,447.93 บาท ดังกราฟล่าง 
 

 
 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงงบประมาณใช้สอยค่าสาธารณูปโภค 
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 ปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานภายใต ้1 แผนงาน 1  โครงการ  
1 กิจกรรมหลัก และ 2 กิจกรรมย่อย ดังนี ้

    แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
     โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมหลักพฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

1. กิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง, ควบคุมและ
ตรวจสอบผู้ผลิต และผู้นำเข้า, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปจัจัยการผลิต 

2. กิจกรรมย่อยตรวจรับรองกุง้มีชีวิตสง่ออกสาธารณรัฐประชาชนจีน, ควบคุมและเฝ้าระวัง
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ 

เป้าหมายหลัก 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและเช้ือดื้อยา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนและผลการดำเนนิงาน 
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แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ : ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

1. กิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง, ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต 
และผู้นำเข้า, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมงฯ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสนิค้าประมงสูม่าตรฐาน หน่วย แผนรวม ผล 
ร้อยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมย่อยตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/

แหล่งประมงฯ 
รวม 163,368 164,646 100.78 

งบประมาณ:ค่าใช้สอย บาท 503,000 498,781 99.16 

1. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุ

อันตราย) 
ครั้ง 261 267 102.30 

1.1 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตนำเข้า ครั้ง 36 27 75 

ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตภายในประเทศ ครั้ง - - - 

การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง 24 23 95.83 

การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ครั้ง 12 4 33.33 

1.2 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก ครั้ง 225 240 106.67 

การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง 200 232 116 

การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ครั้ง 25 8 32 

1.3 สุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้าโรงงาน สถานประกอบการ ครั้ง - - - 
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กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสนิค้าประมงสูม่าตรฐาน หน่วย แผนรวม ผล 
ร้อยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

2. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ 141,512 146,961 103.85 

2.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ำผ่านระบบ Fisheries 

Single Window 
ฉบับ 141,312 146,730 103.83 

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 47,758 51,356 107.53 

- ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) ฉบับ 23,500 24,980 106.30 

- ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) ฉบับ 24,000 26,284 109.52 

- ใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF6) ฉบับ 129 48 37.21 

- ใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านราชอาณาจักร 

(DOF7) 
ฉบับ 129 44 34.11 

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 70,054 73,303 104.64 

- ร. 6  (นำเข้า) ฉบับ 23,500 24,809 105.57 

- ร. 6  (นำผ่าน) ฉบับ 129 57 44.19 

- ร. 7 ฉบับ 23,500 23,855 101.51 

- ร. 8 ฉบับ 125 46 36.8 

- ร. 9 ฉบับ 22,800 24,536 107.51 

การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (IMD) ฉบับ 23,500 22,071 93.92 

2.2 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ปัจจัยการผลิต ฉบับ 200 231 115.5 

- การออกใบข้อเท็จจริงการนำเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

- การออกใบอนุญาตนำเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

- หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร (สอ. 2) 
ฉบับ 200 231 115.5 
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กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสนิค้าประมงสูม่าตรฐาน หน่วย แผนรวม ผล 
ร้อยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

3. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวม 16,845 9,717 57.68 

3.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ นำเข้า ครั้ง 3,500 1,643 46.94 

3.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า ตัวอย่าง 1,345 691 51.38 

     - สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำในประเทศ ตัวอย่าง - - - 

     - ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น ตัวอย่าง 1,260 458 36.35 

     - ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 85 233 274.12 

3.3 ตรวจสอบสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั้ง 12,000 7,383 61.53 

4. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำ 

ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 
ครั้ง 3,550 3,153 88.82 

4.1 การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน ครั้ง 3,550 3,153 88.82 

4.2 การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ครั้ง - - - 

5. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง - - - 

6. การประชาสัมพันธ์ ครั้ง 1,200 4,548 379 

6.1 การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั้ง 200 781 390.5 

6.2 การให้คำแนะนำ ครั้ง 1,000 3,767 376.7 
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ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

 1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติการตรวจลักลอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์น้ำ 
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และผู้โดยสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ ให้ทราบถึงระเบียบวิธีการนำเข้า นำออก และนำผ่านสัตว์น้ำที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบการกระทำผิดและดำเนินคดีแล้ว 6 คดี 
แบ่งเป็นบริเวณอาคารผู้โดยสาร 4 คดี เป็นการลักลอบส่งออกสัตว์น้ำผิดกฎหมายทั้งหมด และบริเวณเขตปลอดอากร 
( Free zone ) จำนวน 2 คดี  ซึ่งเป็นการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้  

 
บริเวณและเวลาท่ีพบการ

กระทำผิด 
ชนิดสัตว์น้ำของกลาง สถานะคดี 

เขตปลอดอากร ( Free zone ) 

19 ธ.ค. 2561 1. ลูกปลาไหลยุโรป (Anguilla Anguilla)  

ระยะ Elver จำนวน 499,387 ตัว 
อยู่ระหว่างการสอบสวน 

20 ธ.ค. 2561 1. ลูกปลาไหลยุโรป (Anguilla Anguilla)  

ระยะ Elver จำนวน 499,387 ตัว 
อยู่ระหว่างการสอบสวน 

อาคารผู้โดยสาร 

9 เม.ย. 62 1. ปะการังแข็งมีชีวิต อันดับ (Order) Scleractinia  

    จำนวน 82 โคโลน ี

2. ปะการังอ่อน Order Alcyonacea จำนวน  

    1 โคโลน ี

3. ดอกไม้ทะเล Order Actinaria จำนวน 2 โคโลน ี

4. ปลาทะเลสวยงาม จำนวน 32 ตัว 

อยู่ระหว่างการสอบสวน 

22 พ.ค. 62 1. สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 3 ตัว 

2. ปลาน้ำจืดสวยงาม จำนวน 187 ตัว 
อยู่ระหว่างการสอบสวน 

6 ก.ค. 62 1. ปลาสวยงามน้ำจืด จำนวน 4 ตัว อยู่ระหว่างการสอบสวน 
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บริเวณและเวลาท่ีพบการ
กระทำผิด 

ชนิดสัตว์น้ำของกลาง สถานะคดี 

อาคารผู้โดยสาร 

9 ก.ค. 62 1. ปะการังแข็งมีชีวิต อันดับ  

    (Order) Scleractinia จำนวน 2 โคโลนี 

2. ดอกไม้ทะเล Order Actinaria จำนวน  

   1 โคโลนี 

3. ปลาทะเลสวยงาม จำนวน 2 ตัว 

อยู่ระหว่างการสอบสวน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ในการเป็น

ผู้เก็บรักษาสัตว์น้ำของกลางที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ 

ได ้แก ่  ล ูกปลาไหลย ุ โรป  Anguilla Anguilla ระยะ  Elver 

จำนวนกว่าหลายแสนตัว ควบคู่ไปกับการใช้เพื่อศึกษาวิจัย 
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ตารางแสดงผลตรวจวิเคราะห์พบแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานที่ประกาศกำหนด 

ครั้งท่ีตรวจ เดือน/ปี ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศต้นกำเนิด ค่าแคดเมียม ไมโครกรัม/กรัม (ppm) 

1 ตุลาคม 2561 หอยแครง อินเดีย 2.43* 

2 พฤศจิกายน 2561 หอยแครง อินเดีย 2.61* 

3 พฤศจิกายน 2561 หอยแครง อินเดีย 3.95* 

4 พฤศจิกายน 2561 หอยแครง อินเดีย 4.95* 

5 พฤศจิกายน 2561 หอยแครง อินเดีย 2.91* 

6 พฤศจิกายน 2561 หอยแครง อินเดีย 3.53* 

7 ธันวาคม 2561 หอยแครง อินเดีย 4.17* 

8 ธันวาคม 2561 หอยแครง อินเดีย 7.03* 

2. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ จึงได้

ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสตัว์น้ำนำเข้าสง่ห้องปฏิบัติการสตัว์นำ้

ของกรมประมง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้าง ซึ่ง

จากผลการตรวจวิ เคราะห์พบแคดเมียมมีค่ าปนเปื ้อน

เกินมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดค่าปริมาณ

การปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในหอยสองฝา ไว้ที่ 2 มิลลิกรัม

ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ppm) จากผลการตรวจวิเคราะหด์ังกลา่ว 

ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ จึงดำเนินการแจ้งผลตรวจวิเคราะห์ให้

ผู้นำเข้าตระหนักถึงแนวทางการป้องกันและกระบวนการที่จะใช้

ตรวจสอบย้อนกลับรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภค

สัตว์น้ำเหล่านั้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

กรมประมง พบว่า หอยแครง มีปริมาณแคดเมียมปนเปื้อน

เกินค่ามาตรฐาน ซึ ่งตัวอย่างทั ้งหมดถูกนำเข้ามาจากประเทศ

อินเดีย ดังตาราง 
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 3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดหาคู่มือจำแนกชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำที่วงการปลาสวยงาม 
และวงการอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นยอมรับ ได้แก่ คู่มือจำแนกปลาสวยงามน้ำจืด คู่มือจำแนกปลาสวยงาม
ทะเล และคู่มือจำแนกสัตว์ทะเลที่นิยมบริโภคในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ ได้ใช้ในการระบุชนิดสัตว์น้ำลงในระบบ Fisheries Single Window  (FSW) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น
การเพิ่มพูนองค์ความรู้เฉพาะทางให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชนิดสัตว์น้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการนำเข้าทางท่าอากาศยาน
สวุรรณภูมิเท่านั้น 
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4. จำนวนใบอนุญาตที่ขอผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นด่านตรวจสัตว์น้ำที่ออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก และ
นำผ่านสินค้าประมงมากที่สุดในประเทศ เมื่อพิจารณาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีการนำเข้าสินค้า
ประมงกว่า 24,980 เที่ยวสินค้า โดยเดือนพฤศจิกายนจะมีจำนวนเที่ยวสินค้ามากที่สุด และตามด้วยและ
เดือนธันวาคม เนื่องจากผู้ประกอบการนำเข้ามาบริโภคและกักตุนสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 

 
กราฟแสดงจำนวนเที่ยวสินค้าประมงนำเข้าระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าประมงในปีงบประมาณเดียวกัน  ซึ่งมีจำนวนเที่ยวสินค้ากว่า 
26,284 เที่ยวบิน และพบว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีจำนวนเที่ยวการส่งออกสินค้าประมงมากที่สุด ตามด้วย
เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ  
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กราฟแสดงจำนวนเที่ยวสินค้าประมงส่งออกระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 จำนวนการนำเข้าทั้งหมด 24,980 ครั้ง คิดเป็น 49 % และ จำนวนการส่งออกทั้งหมด 26,284 ครั้ง 
คิดเป็น 51% ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่าง 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนการนำเข้าและส่งออกของสินค้าประมง ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการ : ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  

2. กิจกรรมย่อยตรวจรับรองกุ ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน, ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ 

 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพสนิค้าประมงสูม่าตรฐาน หน่วย แผนรวม ผล 
ร้อยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมย่อยตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ รวม 7,865 10,056 127.86 

งบประมาณ:ค่าใช้สอย บาท 2,580,000 2,574,934.97 99.80 

7. การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ครั้ง 7,865 10,056 127.86 

7.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าที่ต้องอายัด กักกัน ครั้ง 100 70 70 

7.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ำ ณ สถานกักกัน ครั้ง 50 5 10 

7.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ำนำเข้า ครั้ง 100 73 73 

7.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคระบาด 
ครั้ง 4,000 4,543 113.58 

7.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค   ตัวอย่าง 15 1 6.67 

7.6 การออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภค

ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฉบับ 3,600 5,364 149 

7.7 ดำเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ำ ครั้ง - - - 

7.8 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ครั้ง - - - 

7.9 ให้คำแนะนำปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ครั้ง - - - 

7.10 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ครั้ง - - - 
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ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นช่องทางหลักของประเทศในการนำเข้าปลาคาร์พสวยงามและกุ้งทะเล

เพื่อการเพาะเลี้ยง โดยในปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ได้ดำเนินการควบคุมการนำเข้าปลาคาร์พ

และกุ้งทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงเข้าสู่สถานกักกันสตัว์น้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการหลุดรอดของสตัว์น้ำออกสู่ภายนอก

ก่อนที่จะมีการถอนกักกัน  

อย่างไรก็ตาม มีผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการพบโรค  Koi herpesvirus (KHV) ใน
ปลาคาร์พที่อยู่ในระหว่างการกักกัน จำนวน 6 เที่ยวสินค้า ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ จึงได้เข้าแจ้งผลตรวจวิเคราะห์แก่
สถานกักกันสัตว์น้ำพร้อมสั่งทำลายตามกระบวนการที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกำหนด 

ตารางจำนวนการนำเข้าและกักกันปลาคาร์พระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 

เดือน/ปี 
จำนวนท่ีนำเข้า 

(ครั้ง) 
การติดตามการกักกัน 

(ครั้ง) 
พบไวรัส KHV(ครั้ง) 

ตุลาคม       ป ี2561 8 8 0 

พฤศจิกายน ปี 2561 17 15 0 

ธันวาคม     ปี 2561 16 13 3 

มกราคม     ปี 2562 11 8 1 

กุมภาพันธ์   ปี 2562 10 8 0 

มีนาคม       ป ี2562 8 5 0 

เมษายน      ปี 2562 8 2 0 

พฤษภาคม   ปี 2562 9 3 0 

มิถุนายน     ป ี2562 10 4 0 

กรกฎาคม    ปี 2562 5 0 2 

สิงหาคม      ป ี2562 2 0 0 

กันยายน      ปี 2562 9 0 0 

รวม 113 66 6 

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการนำเข้าปลาคาร์พทั้งหมด 113 ครั้ง และ

ด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ ได้ติดตามกักกันปลาคาร์พทั้งหมด 66 ครั้ง คิดเป็น 58% ของการนำเข้าปลาคาร์พ และตรวจพบ

ไวรัส KHV 6 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม จำนวน 4 ครั้ง พบอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 ครั้ง 

ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ จึงได้ดำเนินการทำลายปลาคาร์พเหล่านั้น 
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 ปลาคาร์พที่นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น

ในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นฤดูวางไข่ของปลาคาร์พเพราะเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น และระหว่าง

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ปลาเจริญเติบโต เมื่อปลาเจริญเติบโตจนถึงขนาดตามที่ผู้นำเข้า

ต้องการ ปลาคาร์พดังกล่าวจะถูกส่งมายังประเทศไทย จึงทำให้ปลาคาร์พมีการนำเข้ามากทีสุ่ดในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ ดังแสดงในกราฟข้างล่าง 

 
กราฟแสดงจำนวนเที่ยวสินค้าที่นำเข้าปลาคาร์พระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 ถึงแม้ว่าปลาคาร์พจะมีจำนวนเที่ยวสินค้านำเข้ามากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ แต่ปริมาณปลาที่นำเข้า(จำนวนตัว) ในเดือนพฤศจิกายนไม่ได้มี
ปริมาณการนำเข้ามากที่สุด ซึ่ ง เดือนที่มีปริมาณการนำเข้าปลาคาร์พมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
เดือนกันยายน เดือนธันวาคม และเดือนตุลาคม ตามลำดับ ในเดือนกันยายนปลาคาร์พที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็น
ปลาขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 5 - 13 ซม. จึงทำให้มีปริมาณจำนวนตัวที่นำเข้ามาก และเดือนพฤศจิกายนกับ
เดือนธันวาคม ปลาคาร์พที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 20 - 50 ซม. จึงมีปริมาณ
จำนวนตัวที่นำเข้าน้อยและเป็นปลาที่ผู้นำเข้าคัดเลือกขนาดและลวดลายแล้ว  ดังแสดงในกราฟข้างล่าง  
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กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าปลาคาร์พ (ตัว) ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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รูปกิจกรรมการดำเนินการควบคุมการนำเข้า

ปลาคาร์พเพื่อการเพาะเลี้ยงเข้าสู่สถานกักกัน

สัตว์น้ำ 
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รูปกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ 
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ตารางจำนวนการนำเข้าและกักกันกุ้งทะเลระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 

เดือน/ปี 
จำนวนครั้งท่ีนำเข้า

(ครั้ง) 
จำนวนครั้งท่ีกักกัน 

(ครั้ง) 
พบไวรัส 5 โรค (ครั้ง) 

ตุลาคม      ปี 2561 0 0 0 
พฤศจิกายน ปี 2561 1 0 0 
ธันวาคม     ปี 2561 3 2 0 
มกราคม     ปี 2562 3 0 0 
กุมภาพันธ์   ปี 2562 1 0 0 
มีนาคม       ป ี2562 1 0 0 
เมษายน      ปี 2562 1 1 0 
พฤษภาคม   ปี 2562 0 0 0 
มิถุนายน     ป ี2562 1 0 0 
กรกฎาคม    ปี 2562 1 1 0 
สิงหาคม      ป ี2562 0 0 0 
กันยายน     ป ี2562 1 0 0 

รวม 13 4 0 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 มีการนำเข้ากุ้งทะเลทั้งหมด 13 ครั้ง และด่านตรวจสัตว์น้ำ ฯ 
ได้ติดตามกักกันกุ้งทะเลที่ถูกนำไปกักกัน จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 31 % ของการนำเข้ากุ้งทะเลซึ่งทั้งหมดอยู่ใน
เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ สนับสนุน
การควบคุมการกักกันการนำเข้ากุ้งทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 8 ครั้ง และจากด่านตรวจสัตว์น้ำ
จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการควบคุมการกักกันการนำเข้ากุ้งทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ครั้ง  
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กราฟแสดงจำนวนเที่ยวสินค้าที่นำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมมีการนำเข้ากุ้งทะเลสูงที่สุด และเดือนที่ไม่มี
การนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต ได้แก่ เดือนตุลาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม สำหรับเดือนอื่น ๆ นั้น มีการนำเข้า
กุ้งทะเลมีชีวิตเท่ากันคือจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน แต่มีจำนวนตัวกุ้งทะเลที่นำเข้าแตกต่างกัน โดยในเดือนธันวาคม
มีปริมาณนำเข้ากุ้งทะเลมากที่สุด ตามด้วยเดือนมกราคม ตามลำดับ สำหรับเดือนอื่น ๆ ที่มีจำนวนครั้งนำเข้า
กุ้งทะเลเท่ากัน แต่มีปริมาณนำเข้ากุ้งทะเลไม่เท่ากัน ดังแสดงในกราฟข้างล่าง  

 

 

กราฟแสดงปริมาณการนำเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต (ตัว) ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
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รูปกิจกรรมการดำเนินการควบคุม

การนำเข้ากุ้งทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง

เข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำ 
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1. สถิติการนำเขา้สนิค้าประมง 

1.1 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงาม 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงาม พบว่าปลาสวยงามน้ำจืดมีปริมาณการนำเข้ามากที่ส ุด 
จำนวน 1,526,148 ตัว และมีมูลค่ามากที่สุดอยู่ที่ 162,020,817 บาท ตามด้วยปลาทะเล จำนวน 129,682 ตัว มูลค่า 
13,181,578 บาท 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การนำเขา้สัตว์นำ้สวยงาม 

ชนิดสตัว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลาน้ำจืด 1,526,148 162,020,817 

ปลาทะเล 129,682 13,181,578 

อื่นๆ 74,097 2,392,383.16 

รวม 1,729,927 177,594,778 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงาม 

ข้อมูลสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 

2562 

 

ปลาน้ าจืด, 
91%

ปลาทะเล, 
8%

อื่นๆ, 1%

มูลค่า (บาท)

ปลาน้ าจืด
88%

ปลาทะเล
8%

อื่นๆ
4%

ปริมาณ (ตัว)
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 1.1.1 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืด 

ปริมาณสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืดที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่ากลุ่มปลาหมอสีมีปริมาณการนำเข้า

สูงสุด โดยมีปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 22.04 % และปลาตะเพียนแคระมีปริมาณ การนำเข้าน้อยที่สุด โดยมีปริมาณ

การนำเข้าคิดเป็น 4.07 % 

ตารางแสดงปรมิาณสัตว์นำ้สวยงามน้ำจืดท่ีมีการนำเขา้สงูสุด 10 อันดับ 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กลุ่มปลาหมอส ี 212,442 5,170,336 
ปลาคาร์ดินัล 211,904 688,398 
ปลานีออน 94,208 273,601 
ปลาเสือตอ 80,786 903,922 

ปลาหมูอินโด 75,886 556,202 
ปลารัมมี่โนส 67,155 264,262 
ปลาออตโต ้ 62,795 326,503 
ปลาทอง 60,424 1,894,807 

ปลาปกัเป้าจุดดำ 59,100 139,305 
ปลาตะเพียนแคระ 39,210 140,322 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืดที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับ 

ปลาหมอสี
22%

ปลาคาร์ดินัล
22%

ปลานีออน
10%

ปลาเสือตอ
8%

ปลาหมูอินโด
8%

ปลารัมม่ีโนส
7%

ปลาออตโต้
7%

ปลาทอง
6%

ปลาปักเป้าจุดด า
6%

ปลาตะเพียนแคระ
4%
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 1.1.2 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามทะเล  

 ปริมาณสัตว์น้ำสวยงามทะเลที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่ากลุ่มปลาข้ีตังเบ็ดมีปริมาณการนำเข้า
สูงสุด โดยมีปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 22.03% ปลานกขุนทองพยาบาลมีปริมาณการนำเข้าน้อยที่สุด โดย
มีปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 3.96% 

ตารางแสดงปรมิาณสัตว์นำ้สวยงามทะเลท่ีมีการนำเขา้สูงสุด 10 อันดับ  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กลุ่มปลาข้ีตังเบ็ด 13,185 2,012,926 
ปลาไหล 12,863 102,090 

ปลาสินสมุทร 9,906 2,242,938 
ปลาบู่นอีอน 5,698 264,239 

ปลาการ์ตูนสม้ขาว 5,481 378,509 
ปลาสลิดหินเขียว 5,428 181,287 
ปลาทองทะเล 5,418 490,561 

ปลาบู ่ 5,287 334,151 
ปลาอมไข่ 3,832 202,067 

ปลานกขุนทองพยาบาล 2,888 83,855 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณสัตว์น้ำสวยงามทะเลที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับ 

ปลาขี้ตังเบ็ด
19%

ปลาไหล
18%

ปลาสินสมุทร
14%

ปลาบู่นีออน
8%

ปลาการ์ตูนส้มขาว
8%

ปลาสลิดหินเขียว
8%

ปลาทองทะเล
8%

ปลาบู่
8%

ปลาอมไข่
5%

ปลานกขุนทองพยาบาล
4%
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1.2 สถิติการนำเขา้สัตว์นำ้แช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือการบรโิภค 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็งเพื ่อบริโภค  10 อันดับแรก โดยปลาแซลมอน         
มีปริมาณการนำเข้าสูงสุดเปน็ปรมิาณ 13,229.95 ตัน มูลค่า 3,991.04 ล้านบาท และหอยเซลล ์มีปริมาณการนำเข้า
น้อยสุดเป็นปริมาณ 61.36 ตัน มีมูลค่า 51.47 ล้านบาท 

ตารางแสดงปริมาณและมลูคา่สตัว์นำ้นำเขา้แช่เย็นและแชแ่ข็งเพ่ือบรโิภคสูงสดุ 10 อันดบั 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ลา้นบาท) 

ปลาแซลมอน 13,229.95 3,991.04 
ปลาเทราต์ 2,771.66 793.91 
กุ้งก้ามกราม 823.91 175.40 

ปลาทูน่า 404.40 380.79 
กุ้งมังกร 198.83 252,683.21 

ปลาหางเหลือง 197.54 133.89 
ปูม้า 170.18 23.98 

ปลาเก๋า 109.82 24.73 
หอยนางรม 66.97 44.81 
หอยเชลล ์ 61.36 51.47 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็งเพื่อบริโภคสูงสุด 10 อันดับ  
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1.3 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพ่ือการบริโภค 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อบริโภค 10 อันดับแรก โดยหอยแครงเป็นสัตว์น้ำที่มีปริมาณ

การนำเข้าสูงสุดเป็นปริมาณ 2,514.37 ตัน มีมูลค่า 254.36 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กั้งตั๊กแตนมีปริมาณการนำเข้า

น้อยที่สุดเป็นปริมาณ 7.87 ตัน มีมูลค่า 7.08 ล้านบาท 

ตารางแสดงปรมิาณสัตว์นำ้นำเขา้มีชีวิตเพ่ือบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ลา้นบาท) 

หอยแครง 2,514.37 254.36 
ปูทะเล 1,249.42 331.02 

หอยจุบ๊แจง 1,007.13 223.54 
กุ้งมังกร 459.47 333.03 

หอยนางรม 311.25 96.53 
หอยลาย 148.44 31.70 

หอยแมลงภู่ 102.18 18.53 
ปูอลาสก้า 27.73 47.33 
หอยหวาน 8.44 0.56 
กั้งตั๊กแตน 7.87 7.08 

 

  

กราฟแสดงปริมาณมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อบริโภคสูงสุด 10 อันดับ  
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1.4 สถิติการนำเขา้สัตว์นำ้มีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยง (พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์) 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง (พ่อแม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุ) เพื่อนำไปสู่การบริโภค 
โดยกุ้งขาวมีการถูกนำเข้าเป็นพ่อแม่พันธ์ุเพียงชนิดเดียว เป็นปริมาณ  24,230 ตัว และมีมูลค่า  4,460,051 บาท  

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การนำเขา้พ่อแม่พันธุ์  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กุ้งขาว 24,230 4,460,051 

รวม 24,230 4,460,051 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พบว่า ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม มีปริมาณถูกนำเข้ามากที่สุด 
ปริมาณ 1,080,000 ตัว มีมูลค่า 396,038 บาท อย่างไรก็ตาม ลูกพันธ์ุปลากะพงขาว มีปริมาณถูกนำเข้าน้อยที่สุด 
90,000 ตัว มีมูลค่า 1,030,614 บาท 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การนำเขา้ลูกพันธ์ุ   

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กุ้งก้ามกราม 1,080,000 396,038 
ปลาเก๋า 248,640 4,537,493 

ปลากระบอก 99,000 108,197 
ปลากะพงขาว 90,000 1,030,614 

รวม 1,517,640 6,072,342 
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2. สถิติการส่งออกสินค้าประมง 

2.1 สถิติการส่งออกสัตว์น้ำจืดสวยงาม 

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำจืดสวยงามแยกตามกลุ่มสัตว์น้ำ พบว่าสัตว์น้ำจำพวกปลาสวยงามมีปริมาณ

การส่งออกสูงสุด โดยมีปริมาณการส่งออกจำนวน 66,918,690 ตัว และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆมีปริมาณการสง่ออกน้อยทีส่ดุ

จำนวน 56,013 ตัว 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การส่งออกสัตว์น้ำจืดสวยงาม 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลาสวยงาม 66,918,690 551,006,565 
กุ้งสวยงาม 3,517,914 31,628,678 

หอยสวยงาม 2,244,254 9,498,932 
ปูสวยงาม 402,391 1,148,553 

อื่นๆ 56,013 2,728,964 

รวม 73,139,262 596,011,693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม  
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 2.1.1 สถิติการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามน้ำจืด 

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่าปลากัดมีการส่งออกมากที่สุด โดยมีการส่งออก
คิดเป็น 37.26 % รองมาเป็นปลาหางนกยูง โดยมีการส่งออกคิดเป็น 24.64 % และปลาเสือเยอรมันมกีารส่งออก
น้อยที่สุด คิดเป็น 2.43% 

ตารางแสดงปรมิาณการส่งออกสัตว์สวยงามสูงสุด 10 อันดับ  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลากัด 17,751,911 196,885,840 
ปลาหางนกยงู 11,739,939 48,174,157 

ปลาหมอส ี 3,618,338 52,173,074 
ปลาสอด 3,527,049 13,468,813 
ปลาลูกผึง้ 3,179,744 14,064,620 
ปลาทอง 2,408,176 33,555,407 

ปลาหางไหม ้ 1,806,166 9,010,520 
ปลาซัคเกอร ์ 1,244,003 6,475,024 
ปลากาแดง 1,211,688 7,672,764 

ปลาเสือเยอรมัน 1,156,741 4,130,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิแสดงปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามสูงสุด 10 อันดับ 
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 2.2 สถติิการส่งออกสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือการบริโภค 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็งเพื่อบริโภค 10 อันดับแรก โดยปลาหมึกสายมี

ปริมาณการถูกส่งออกสูงสุดเป็นปริมาณ 813.07 ตัน มีมูลค่า 175.14 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปลากุเรามีปริมาณ

การถูกส่งออกน้อยที่สุดเป็นปริมาณ 49.05 มีมูลค่า 49.05 ล้านบาท 

ตารางแสดงปรมิาณสัตว์นำ้ส่งออกแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือบริโภคสูงสุด 10 อันดับ  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ลา้นบาท) 

ปลาหมึกสาย 813.07 175.14 
กุ้งขาว 797.31 167.18 

ปลาอินทร ี 677.90 53.31 
ปลายอดจาก 560.03 44.19 

ปลาชะโด 314.86 30.61 
ปลาแซลมอน 99.86 40.52 

ปลาหมึกกระดอง 65.66 20.47 
ปลากะพงข้างเหลือง 57.15 5.49 

ปลาตาหวาน 51.45 3.64 
ปลากเุรา 49.05 49.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด 10 อันดับ 
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 2.3 สถิติการส่งออกสตัว์น้ำมีชีวิตเพ่ือการบริโภค 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อบริโภค โดย กุ้งขาว มีปริมาณการถูกส่งออกสูงสุดเป็น

ปริมาณ 6,325.58 ตัน มีมูลค่า 1,118.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปูม้า มีปริมาณการถูกส่งออกน้อยที่สุดปริมาณ 

6.10 ตัน มีมูลค่า 0.98 ล้านบาท   

ตารางแสดงปรมิาณสัตว์นำ้ส่งออกมีชีวิตเพ่ือบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ลา้นบาท) 

กุ้งขาว 6,325.58 1,118.27 
กุ้งกลุาดำ 1,834.42 517.94 
ปลาเก๋า 423.01 31.95 

หอยพระจันทรล์ายจุด 279.89 28.58 
กั้งตั๊กแตน 218.74 59.14 
ปลาตูหนา 212.09 25.81 

ปูทะเล 199.06 0.24 
ปลาบู ่ 137.33 13.48 

หอยหวาน 19.95 2.02 
ปูม้า 6.10 0.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 
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 2.4 สถิติส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยง (พ่อแม่พันธุ์ และลูกพันธุ์) 

 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลีย้ง (พ่อแม่พันธ์ุ และลูกพันธ์ุ) เพื่อนำไปสู่การบรโิภค 

โดยกุ้งขาวมีปริมาณการส่งออกเป็นพ่อแม่พันธ์ุมากที่สุด คิดเป็นปริมาณ 166,797 ตัว และมีมูลค่า 24,944,849 บาท 

และกุ้งกุลาดำมีปรมิาณการส่งออกเป็นพ่อแม่พันธ์ุน้อยที่สุด คิดเป็นจำนวน 11,124 ตัว และมีมูลค่า 41,473,722 บาท  

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การส่งออกพ่อแม่พันธ์ุ 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาน (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กุ้งขาว 166,797 24,944,849 
กุ้งกลุาดำ 11,124 41,473,722 

รวม 177,921 66,418,571 

 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลูกพันธ์ุ พบว่า ลูกพันธ์ุกุ้งขาว มีปริมาณการถูกส่งออกมากที่สุด จำนวน 

202,433,600 ตัว และมีมูลค่า 14,355,549 บาท อย่างไรก็ตาม ลูกปลาดุกแอฟริกามีปริมาณการถูกส่งออกน้อยที่สุด 

จำนวน 7,240 ตัว และมีมูลค่า 10,239 บาท 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่การส่งออกลูกพันธุ์ 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

กุ้งขาว 202,433,600 14,355,549 
ปลากะพงขาว 39,729,000 11,122,254 
กุ้งก้ามกราม 13,070,100 771,366 

ปลานิล 5,320,800 2,558,045 
ปลาหมอเทศ 3,100,000 623,500 
ปลาสวาย 486,800 425,902 

ลูกปลานิลแดง 140,000 130,238 
กุ้งกลุาดำ 105,000 31,297 

ปลาย่ีสกเทศ 45,000 66,000 
ปลากะพงแดง 11,484 54,979 

ปลาดุกแอฟริกา 7,240 10,239 

รวม 264,449,024 30,149,370 
  



    
44 

3. สถิติการนำเขา้และส่งออกสินค้าประมงตามชนิดสัตว์ปา่และซากของสัตว์ปา่สงวนหรือสัตว์ปา่ คุ้มครองและ

สัตว์ป่าบญัชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปา่และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 

3.1 สถิตินำเข้าผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์พบว่า อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีการนำเข้าสูงสุด 

เป็นปริมาณ 149,503 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 1,261 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่น้อยที่สุด คือ 
ปลาสเตอร์เจียน ส่งออกเป็นปริมาณ 24 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 1,500,157 บาท 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่ผลิตภัณฑ์นำเขา้ CITES  
ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

อเมริกันอลัลเิกเตอร์ (Alligator mississippiensis) 149,503 1,261,016,783 
จระเข้แม่น้ำไนล์ (Crocodylus niloticus) 1,346 87,071,721 

จระเข้นิวกินี (Crocodylus novaeguineae) 486 17,309,115 
ไคแมน (Caiman crocodiles fuscus) 239 2,548,671 
จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 112 21,241,038 
จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) 38 137,263 
ปลาสเตอร์เจียน (Acipenser spp.) 24 1,500,157 

รวม 151,748 1,390,824,748 

 3.2 สถิติส่งออกผลิตภัณฑ ์
 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ พบว่า อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) มีปริมาณการถูก
ส่งออกสูงที่สุด จำนวน 258,396 ชิ้น มีมูลค่า 405,877,049 บาท อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการส่งออก
น้อยที่สุด ได้แก่ จระเข้แม่น้ำไนล์ (Crocodylus niloticus) จำนวน 76 ช้ิน มีมูลค่า 1,172,725 บาท 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่ผลิตภัณฑ์ส่งออก CITES  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

 (Alligator mississippiensis) 258,396 405,877,049 
จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) 5,766 16,987,325 
จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 2,615 11,039,866 

จระเข้ไคแมน (Caiman crocodiles fuscus) 487 14,348,565 
จระเข้แม่น้ำไนล ์(Crocodylus niloticus) 76 1,172,725 

รวม 267,340 449,425,531 
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 3.3 สถิตินำเข้าและส่งออกสินคา้เพ่ือบริโภค 
 ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าเพื่อบริโภค พบว่า มีสัตว์น้ำเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ปลาสเตอร์เจียน 
(Acipenser spp.และ Cyclopterus spp.) มีปริมาณการถูกนำเข้า 1,046 กิโลกรัม นอกจากนี้ จระเข้น้ำจืด 
(Crocodylus siamensis) มีปริมาณการถูกส่งออก 18,596 กิโลกรัม 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่สินคา้นำเขา้และส่งออกเพ่ือบริโภค CITES  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) สถานะ 

ปลาสเตอร์เจียน  
(Acipenser spp.และ Cyclopterus spp.) 

1,046 9,299,907 เข้า 

จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 18,596 16,995,179 ออก 

 3.4 สถิตินำเข้าและส่งออกเพ่ือเลี้ยงสวยงาม 
 ปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำสวยงาม พบว่า ปลาตะพัด (Scleropages formosus) มีปริมาณการถูกนำเข้า
เพียงชนิดเดียวเป็นจำนวน 854 ตัว 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่สินคา้นำเขา้สวยงาม CITES  

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลาตะพัด (Scleropages formosus) 854 2,129,994 

 ปริมาณการสง่ออกสัตว์น้ำสวยงาม พบว่า ตะพาบไทย (Amyda cartilaginea) มปีริมาณการถูกส่งออก
มากที่สุด (16,782 ตัว) อย่างไรก็ตาม จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) มีปริมาณการถูกส่งออกน้อยที่สุด (11 ตัว) 

ตารางแสดงปรมิาณและมลูคา่สินคา้ส่งออกสวยงาม CITES 

ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ตะพาบไทย (Amyda cartilaginea) 16,782 284,060 
ปลาหมูอารีย์ (Ambastaia sidthimunki) 13,335 192,580 

ปลากระเบนแอมะซอน (Potamotrygon sp.) 8,552 4,552,843 
ปลาตะพัด (Scleropages formosus) 33 123,625 
จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 11 284,400 

รวม 38,713 5,437,508 
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ดอเ 

หนังจระเข ้ เคสโทรศัพท์ 

มือถือ 

ปลากระเบน เต่า ปลาอะโรวานา่ 

กระเป๋าหนังจระเข ้

สายนาฬิกาหนังจระเข้ 
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สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก  

หมึกสายยักษ์ 

เน้ือปลาแซลม่อน 

ปลาทะเลนำเข้า

จากประเทศญี่ปุ่น 

กุ้งก้ามกราม 

กุ้งลอบเตอร์ 

เน้ือปู 

ปลาสวยงามน้ำจืดและปลาสวยงามทะเล 
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ประกาศและหนังสือด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปีงบประมาณ 2562 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดทำประกาศและหนังสือด่านตรวจสัตวน์้ำ 
ท ่าอากาศยานส ุวรรณภูม ิ  โดยสามารถด ูได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์ด ่านตรวจส ัตว ์น ้ำท ่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ  
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-suvarnabhumi รายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือแจ้งคลังสินค้า บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด และคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งการใช้ตราประทับและขอความร่วมมือระงับการเคลื่อนย้ายสินค้าประมง 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 

2. หนังสือแจ้งสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง แจ้งการใช้ตราประทับ
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 

 
 

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-suvarnabhumi

