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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมาย ระเบียบขั นตอนเกี่ยวกับการน้าเข้าส่งออก และ
ทราบชนิด ปริมาณมูลค่าสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าส่งออก ตลอดจนทราบคุณภาพสัตว์น ้าน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า
สะเดา โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ที่ท้าการบันทึกจากการขออนุญาต และจากระบบ FSW และข้อมูลทุติยภูมิ
ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการน้าเสนอข้อมูลในรูปร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกราฟ 
 ผลการศึกษาพบว่า ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดามีกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการน้าเข้าส่งออกจ้านวน 
7 ฉบับ มีปริมาณการน้าเข้ารวม 52,597.13 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,475.10 ล้านบาท โดยมีการน้าเข้าจาก
ประเทศต้นทาง ได้แก่ มาเลเซีย แคนาดา เม็กซิโก อินโดนีเซีย แอฟริกา จีน และประเทศอ่ืน ๆ สัตว์น ้าน้าเข้า
จ้าแนกไดเ้ป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ ปลา หอย และกุ้ง สินค้าสัตว์น ้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุดคือ สินค้าสัตว์น ้า
กลุ่มปลา ปริมาณรวม 33,144.84 ตัน (ร้อยละ 63.02) คิดเป็นมูลค่า 1,229.38 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มหอย 
ปริมาณรวม 19,383.75 ตัน (ร้อยละ 36.85) คิดเป็นมูลค่า 244.21 ล้านบาท ส้าหรับการส่งออกสินค้า มีปริมาณ 
284,959.70 ตัน และ 56,027,800 ตัว คิดเป็นมูลค่า 4,247.08 ล้านบาท โดยมีประเทศปลายทาง 2 ประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซีย ร้อยละ 90.99 และสิงคโปร์ ร้อยละ 9.01 จ้าแนกได้เป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม เรียงล้าดับตามปริมาณ
การส่งออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ปลา มีปริมาณการส่งออก 278,543.57 ตัน 2) กุ้ง มีปริมาณ 
5,633.53 ตัน 3) หอย มีปริมาณ 458.75 ตัน 4) ปู มีปริมาณ 189.35 ตัน และ 5) กบ มีปริมาณ 134.50 ตัน 
แต่เมื่อจ้าแนกตามมูลค่าการส่งออกเรียงล้าดับตามมูลค่าการส่งออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ปลา มี
มูลค่าการส่งออก 3,501.49 ล้านบาท 2) กุ้ง มีมูลค่า 736.73 ล้านบาท 3) หอย มีมูลค่า 20.04 ล้านบาท 4) ปู 
มีมูลค่า 9.48 ล้านบาท และ 5) กบ มีมูลค่า 6.38 ล้านบาท ส้าหรับด้านคุณภาพสัตว์น ้า พบว่า การปนเปื้อน
ของโลหะหนักสัตว์น ้าน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดาถือว่าต่้ามาก และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ ควรมีการศึกษาเชิงลึกของสัตว์น ้า ในการบริหารจัดการกิจกรรม
ประมงภายในประเทศ เช่น การศึกษาวงจรการน้าเข้าของปลากดเหลือง แล้วน้าผลการศึกษาไปวางแผนการผลิต
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับการเพาะเลี ยง การตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรของไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
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Abstract 
  
 The study was carries on species, volumes and values of imported-exported aquatic 
animal via Sadao Fish Inspection Office Checkpoint (SFIC) during 2012 -2015. The purpose of 
the study were to summarized laws, regulations, and procedures on aquatic animal imported 
and exported, volume and value of aquatic animals imported and exported included the quality 
of imported aquatic animals at the SFIC. Primary data was collected from electronic permit 
for imported-exported system called. “Fisheries Single Window : FSW” and secondary data 
was collected from relevant documents under relevant legislation. Percentage, average, and 
graph were used for data analyzed. 
 The study indicated that 7 major imported-exported laws and relevant legislations 
was used for inspection and autorization. Total volume of aquatic animal imported was 
52,597.13 tons or 1,475.10 million baht which imported from Malaysia, Canada, Mexico, Indonesia, 
Africa, China, and others. Three types of imported aquatic animal were classified as fish, shell, 
and shrimp. Majority of imported volume was fish which total imported volume of 33,144.84 tons 
(63.02%) or 1,229.38 million baht. The second was shell which total volume of 19,383.75 tons 
(36.85%) or 244.21million baht. Total exported aquatic animal volume was 284,959.70 tons 
and 56,027,800 fishes or 4,274.08 million baht. Which declared 2 destinated countries, Malaysia 
(90.99%) and Singapore (9.01%). Five types of aquatic animal exported were classified by 
volumes from highest to lowest which were 1) 278,543.57 tons of the fish, 2) 5,633.53 tons of 
shrimp, 3) 458.75 tons of shell 4) 189.35 tons of crab, and 5) 134.50 tons of frog. However, 
exported value data indicated that fish was the highest exported value of 3,501.49 baht, 
followed by 736.73 million baht of shrimp, 20.04 million baht of shell, 9.48 million baht of 
crab, and 6.38 million baht of frog. The contamination of heavy metals data from imported 
aquatic animals was with in standard level under the notification of the Ministry of Public 
Health No. 98.  

This research suggested that indepth study should be established, such as yellow 
catfish imported volume and value and use this information for yellow catfish culture and 
market planning which will benefit to fish farmer in southern border area. 
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