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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า มีการน้าเข้าสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบ
เครื่องหนัง ปริมาณรวม 166,241.36 ตัน มูลค่า 3,769.81 ล้านบาท และปลาสวยงาม และจระเข้ จ้านวนรวม 
328,259 ตัว มูลค่า 32.15 ล้านบาท โดยกลุ่มสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุด คือ กลุ่มปลาทะเล เช่น 
ปลาทูสั้น ปลาทูปากจิ้งจก ปลาโอด้า และปลาทูแขก เป็นต้น ในลักษณะแช่แข็ง  และแช่เย็น เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสูงที่สุด คือ ปริมาณ 81,882.31 ตัน มูลค่า 
1,860.70 ล้านบาท ปลาสวยงาม จ้านวน 46,617 ตัว มูลค่า 11.05 ล้านบาท และจระเข้ จ้านวน 2,500 ตัว 
มูลค่า 2.12 ล้านบาท รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2558  2556 และ 2557 ตามล้าดับ ส่วนการส่งออกสัตว์น้้า 
มีปริมาณรวม 320,385.35 ตัน มูลค่า 6,122.17 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้า และปลาสวยงาม จ้านวนรวม 
183,855,308 ตัว มูลค่า 173.57 ล้านบาท โดยกลุ่มสัตว์น้้าที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุด คือ กลุ่มปลาทะเล 
เช่น ปลาไส้ต้น ปลาทูลัง ปลาหางแข็ง และปลาทรายแดง เป็นต้น ในลักษณะแช่เย็นและลูกพันธุ์สัตว์น้้า และ
ปลาสวยงามมีชีวิตอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเป็นรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ปริมาณ 92,730.78 ตัน มูลค่า 1,726.31 ล้านบาท จ้านวน 40,475,582 ตัว  
มูลค่า 50.82 ล้านบาท รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2557  2559 และ 2556 ตามล้าดับ ซึ่งการน้าเข้าส่งออกของไทย
กับมาเลเซียส่วนใหญ่ผ่านทางด่านพรมแดน โดยเฉพาะด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา และด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
และมีแนวโน้มการน้าเข้าเพ่ิมขึ้น และมีการส่งออกลดลง ส้าหรับการศึกษาคุณภาพสัตว์น้้าน้าเข้าบางชนิด  
พบว่า มีการปนเปื้อนของสารปรอทเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดในปลากะพงขาว ปลาริวกิว และปลาฉลามหนู 
จากจ้านวน 1 ,304 ตัวอย่าง พบตัวอย่างสัตว์น้้าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด จ้านวน 51 ตัวอย่าง 
จ้านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด จ้านวน 1 ,253 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของจ้านวน
ตัวอย่างทั้งหมด 
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A study on species, volume, and values of aquatic animal being 
exported and imported between Thailand and Malaysia during  

2013 - 2016. 
 

Tawan Kongsee 
Narathiwat Province Fish Inspection Office 

 

ABSTRACT 
 

A study on species, volumes and values of aquatic animal exported and imported 
between Thailand and Malaysia during 2013 - 2016 was conducted. Results of the study 
showed that total volumes of aquatic animal imported from Malaysia into Thailand for 
the purposed of trade/consumption, production for export and raw material for leather were 
166,241.36 metric tons with the value of 3,769.81 million baht as well as the total number of 
328,259 ornamental fishes and crocodiles with the value of 32.15 million baht. Marine fish species 
which had the highest volume and values of import were Short-bodied mackerel, Island 
mackerel, Longtail tuna, Horse mackerel, respectively. When the figures were compared annually, 
it was found that the year of 2016 had the highest volumes and values of imported aquatic 
animals at 81,882.31 metric tons with the value of 1,860.70 million baht and 49,117 individuals 
with the value of 13.17 million baht. Year 2015, 2013 and 2014 had the second highest imported 
volumes and values of aquatic animals, respectively.  Most of exporting and importing of 
aquatic animals between Thailand and Malaysia occurred through their border check points, 
especially the Sadao and Padang Besar Fish inspection Offices. In overall, import of aquatic 
animals from Malaysia into Thailand was increasing, while export from Thailand to Malaysia 
was decreasing. The results also showed that, for the quality inspection of some imported 
aquatic animal, there were 51 samples of Seabass, Giant sea catfish and Spadenose shark 
that had mercury contamination level exceeding the standard criteria level out of the total 
1,304 samples collected and the other 1,253 samples or 96.09 percent of the total samples 
had contamination level not exceeding the standard criteria level. 
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ค้าน้า 
 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าประมงและมีบทบาทส้าคัญในการตลาดสินค้าประมงของโลก 
โดยเป็นผู้น้าด้านการผลิตสินค้าประมงแปรรูป ท้าให้ประเทศไทยเป็นผู้น้าเข้าสัตว์น้้าเข้ามาแปรรูปเพ่ือการส่งออก
ในล้าดับต้นๆ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 5.83 
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของโลก สินค้าที่ส่งออกหลัก ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง กุ้งแปรรูป และกุ้งสดแช่แข็ง 
เป็นต้น ในขณะที่การน้าเข้าของไทยอยู่ในอันดับที่ 7 มีสัดส่วนร้อยละ 2.34 ของมูลค่าการน้าเข้าของโลก 
(กองประมงต่างประเทศ, 2558) การน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าเป็นการขับเคลื่อนสร้างความเจริญเติบโต
ทางระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการขยายการผลิต ขยายการลงทุน การจ้างงานเพ่ิมข้ึน  

ความกังวลในเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้้าและความปลอดภัยทางด้านอาหารของ
สินค้าสัตว์น้้าท้าให้หลายประเทศมีการก้าหนดมาตรการในการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าประมงนั้นมาจากการประมงที่ถูกต้องกฎหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
วัตถุดิบสัตว์น้้าจากประเทศต้นทาง มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า การตรวจสอบคุณภาพ
สัตว์น้้าน้าเข้า การตรวจสอบการปนเปื้อนของสารปฏิชีวนะ การตรวจโรคสัตว์น้้าและบางประเทศได้หยิบยกเอา
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ในการจ้ากัดการน้าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือปกป้อง
และคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ภายในประเทศของตนเอง และเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งในด้านกฎหมาย 
กฎข้อบังคับ ข้อก้าหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการผลิต 
การตรวจสอบวิเคราะห์ การพิจารณาอนุมัติออกใบรับรองการกักกันต่างๆ โดยมาตรการที่ออกมาต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , มปป.) ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการก้าหนดมาตรการต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการควบคุมการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าเพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้านั้นได้มาจากการท้าการประมงที่ถูกกฎหมาย
และได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ปัจจุบันการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มีปริมาณและมูลค่า
ที่เพ่ิมมากขึ้น และมีความหลากหลายของสินค้าสัตว์น้้า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ ในแถบอาเซียน
ด้วยกัน โดยมาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าส้าคัญอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และเป็นอันดับแรกในอาเซียน ขณะที่
ไทยเป็นประเทศคู่ค้าส้าคัญอันดับที่ 5 ของมาเลเซีย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน , 2558) การน้าเข้าส่งออก
สินค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่เนื่องจากปริมาณ
การน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในต่ละปีมีปริมาณและมูลค่าสูง  
จึงมีความจ้าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์การน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าระหว่างกันโดยการศึกษาชนิด ปริมาณ 
และมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าทางด่านตรวจสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบตามมาตรการต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาวางแผนการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านการค้า ก้าหนดมาตรการควบคุม 
แนวทางในการบริหารจัดการการน้าเข้าส่งออก เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปิดเสรีการค้า สามารถกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เสริมความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างป ี
พ.ศ. 2556-2559 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

3. เพ่ือศึกษาคุณภาพสัตว์น้้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ประโยน์ที่ได้รับ 
 

1.  ท้าให้ทราบสถานการณ์การค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สามารถวางแผนเพ่ือบริหาร
การน้าเข้าสัตว์น้้าทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์น้้าภายในประเทศ และส่งเสริมการน้าเข้าสัตว์น้้าเพ่ือเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้้า รวมทั้งคุณภาพสัตว์น้้าและการปนเปื้อนเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้บริโภค  

2.  ข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาใช้ในการก้าหนดแนวทางในการควบคุมวางแผนบริหารจัดการผลิตสัตว์น้้า สินค้าสัตว์น้้า 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมาเลเซีย ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้้าที่ส่งออก
ไปยังประเทศมาเลเซีย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย 

3.  เพื่อใช้วางแผนบริหารอัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ของแต่ละด่านให้มีความเหมาะสมกับปริมาณ ช่วงเวลาที่
น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า ท้าให้การตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการตรวจสอบที่ครอบคลุม 
มีคุณภาพ (Inspector’s mind) และมุ่งเน้นการบริการเป็นเลิศ  

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านเนื อหาและเวลา 

1. ศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2559) เฉพาะการขออนุญาตที่ผ่านระบบ FSW  

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2559) 

3. ศึกษาคุณภาพสัตว์น้้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2559 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2559) เฉพาะข้อมูลการสุ่มตัวอย่างของด่านตรวจสัตว์น้้า 
 

นิยามศัพท์ 
 

ชนิด ปริมาณสัตว์น้้า หมายถึง ชนิด ปริมาณสัตว์น้้าที่ยื่นค้าขออนุญาตน้าเข้าส่งออก ผ่านระบบ FSW 
และด่านตรวจสัตว์น้้าได้ท้าการตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มูลค่าสัตว์น้้า หมายถึง มูลค่าสัตว์น้้าที่ผู้ประกอบการส้าแดงในเอกสารรายการสินค้า  (INVOICE) 
ตามราคาท่ีศุลกากรประเมินซึ่งอาจไม่ใช่ราคาที่แท้จริงตามท้องตลาดทั่วไป 

ระบบ FSW” หมายถึง ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรอง
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window)  
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ด่านพรมแดน หมายถึง ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีเขตแดนของประเทศไทยติดกับประเทศมาเลเซีย    
มีการน้าเข้าส่งออกโดยรถยนต์หรือเรือพรมแดนเป็นหลัก ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้า
ปาดังเบซาร์ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 

ด่านทางเรือ หมายถึง ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้าส่งออกทางเรือบรรทุกสินค้าเป็นหลัก ได้แก่ 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุรี ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 

ด่านท่าอากาศยาน หมายถึง ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้าส่งออกโดยเครื่องบินเป็นหลัก ได้แก่  
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 

 
วิธีการศึกษา 

 
1. การวางแผนการศึกษา 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1.1  ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
1.1.1 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้า จากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 

พ.ศ. 2556-2559 
1.1.1.1 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้าเป็นรายปี 
1.1.1.2 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

ประเภทด่านตรวจสัตว์น้้าเป็นรายปี 
1.1.1.3 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย  จ้าแนกตาม

วัตถุประสงค์เป็นรายปี 
1.1.1.4 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย  จ้าแนกตาม

ลักษณะสัตว์น้้าเป็นรายปี 
1.1.2 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้า ไปยังประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 

พ.ศ. 2556-2559 
1.1.2.1 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้าเป็นรายปี 
1.1.2.2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

ประเภทด่านตรวจสัตว์น้้าเป็นรายปี 
1.1.2.3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

วัตถุประสงค์เป็นรายปี 
1.1.2.4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตาม

ลักษณะสัตว์น้้าเป็นรายปี 
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1.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า 

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามประเภทด่านตรวจสัตว์น้้า 

1.2.3 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามวัตถุประสงค ์

1.2.4 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 

1.3 ศึกษาคุณภาพสัตว์น้้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
1.3.1 การปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้้าบางชนิด โดยจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้าดังนี้ 

1.3.1.1 กลุ่มปลาทะเล/กลุ่มหมึก/กลุ่มกุ้ง/กลุ่มหอย/กลุ่มปู 
- ปริมาณสารปรอท 
- ปริมาณสารแคดเมียม 
- ปริมาณสารตะกั่ว 

1.3.2 การปนเปื้อนของโรคสัตว์น้้าบางชนิด โดยจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้าดังนี้ 
1.3.2.1 กลุม่ปลาน้้าจืด 

- โรคปรสิตภายนอก 
1.3.2.2 กลุ่มหอย 

- โรคปรสิตภายใน 
1.3.2.3 กลุ่มกุ้งและกลุ่มปู 

- โรคกล้ามเนื้อตาย (Infectious Myonecrosis Virus; IMNV) 
- โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus; WSSV) 
- โรคแคระแกร็น (Infectious Hypodermal and Hematopoietic 

Necrosis Virus; IHHNV) 
- โรคหัวเหลือง (Yellowhead Virus; YHV) 
- โรคทอร่าซินโดรม (Taura Syndrome Virus; TSV) 

2. วิธีการรวบรวบข้อมูลในการศึกษา 
ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลการอนุญาตน้าเข้าส่งออกของด่านตรวจสัตว์น้้า ผ่านระบบ FSW 

ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยประสานขอข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการน้าเข้าส่งออก
ของกลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต  
กรมประมง ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ FSW ซึ่งเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปไม่สามารถจะเข้าไปดูภาพรวมของข้อมูลทั้งระบบได้ 
ประกอบด้วยใบอนุญาตน้าสัตว์น้้าเข้ามาในราชอาณาจักร ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและ
ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6) ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) ใบอนุญาตน้าสัตว์
หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) และเอกสารประกอบการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า ได้แก่ ใบขนสินค้า 
ใบรายการสินค้า ใบตราส่งสินค้า และใบแสดงรายละเอียดสินค้า เป็นต้น รวมถึงประสานขอข้อมูลผลการวิเคราะห์
สารโลหะหนัก และโรคสัตว์น้้าจากด่านตรวจสัตว์น้้าที่สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิคราะห์การปนเปื้อน และ
ผลตรวจวิเคราะห์จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้้าสงขลา โดยน้าข้อมูลมารวบรวม
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และจัดกลุ่มแยกประเภท และการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical) โดยการน้าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
จดัเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี
พ.ศ. 2556-2559 โดยจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า ประเภทด่านตรวจสัตว์น้้า วัตถุประสงค์ และลักษณะสัตว์น้้า 
ในรูปแบบของตาราง 

3.2 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า ประเภทด่านตรวจสัตว์น้้า วัตถุประสงค์ 
และลักษณะสัตว์น้้า ในรูปแบบของตาราง และกราฟ 

 อัตราร้อยละของปีฐานเคลื่อนที่ ค้านวณจากอัตราการเพ่ิมหรือลดการน้าเข้าส่งออกของปีที่
ต้องการ = (มูลค่าการน้าเข้าส่งออกปีที่ต้องการ – มูลค่าการน้าเข้าส่งออกปีก่อน) × 100/มูลค่าการน้าเข้าส่งออก
ปีก่อน (ภรณ์ชนก, 2554) 

3.3 คุณภาพสัตว์น้้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
ในกลุ่มสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้าสูง หรือกลุ่มสัตว์น้้าที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก ได้แก่ 
ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด (ตารางที่ 1)
ส้าหรับการปนเปื้อนของโรคสัตว์น้้าบางชนิด จะตรวจวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการตรวจพบโรคดังกล่าว
เป็นรายปี  

ตารางท่ี 1  เกณฑ์มาตรฐานปริมาณการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในสัตว์น้้า 
 

ชนิดสาร กลุ่มสัตว์น ้า เกณฑ์มาตรฐาน ที่มา 
ปรอท ปลาทะเล ≤ 0.5 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 ปลาเพาะเลี้ยง  ≤ 0.02 µg/g (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, 2561) 
 (รวมปลาแซลมอน) 

หมึก 
 
≤ 0.02 µg/g 

 
(กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, 2561) 

 กุ้งทะเล/ธรรมชาต ิ ≤ 0.5 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ
สินค้าประมง, 2561) 

 กุ้งเพาะเลี้ยง ≤ 0.02 µg/g (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, 2561) 
 หอยสองฝา ≤ 0.5 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 ปู ≤ 0.5 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
แคดเมียม ปลาทะเล ≤ 2.0 µg/g (Codex Alimentarius, 2018) 
 หมึก ≤ 2.0 µg/g (Codex Alimentarius, 2018; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 กุ้ง ≤ 2.0 µg/g (Codex Alimentarius, 2018) 
 หอยสองฝา ≤ 1.0 µg/g (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, 2561) 
 ปู ≤ 2.0 µg/g (Codex Alimentarius, 2018) 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ชนิดสาร กลุ่มสัตว์น ้า เกณฑ์มาตรฐาน ที่มา 
ตะกั่ว ปลาทะเล ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 หมึก ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 กุ้งทะเล/ธรรมชาต ิ ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 กุ้งเพาะเลี้ยง ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 หอยสองฝา ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 ปู ≤ 1.0 µg/g (กระทรวงสาธารณสุข, 2561; กองตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าประมง, 2561) 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

4.1 การน้าเข้า และส่งออก 
นัทธปราชญ์ (2557) ให้ความหมายการน้าเข้า และส่งออก ดังนี้ 
การน้าเข้า หมายถึง การน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศหรืออาจเรียกว่า 

อุปสงค์ของการน้าเข้า (Demand of Import) หรืออาจเรียกอุปทานของการส่งออกก็ได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการน้าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ได้แก่ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้า
โดยเปรียบเทียบของสินค้าเดียวกันในตลาดโลก 

การส่งออก หมายถึง การน้าสินค้าออกไปจากประเทศหรืออาจเรียกว่า อุปทานของการส่งออก 
(Supply of Export) หรืออาจเรียกว่าอุปสงค์ของการน้าเข้าก็ได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

การน้าเข้าในช่วง ปี 2554-2558 มูลค่าการน้าเข้าสินค้ารวมของไทยมีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.76 ต่อปี ขณะที่มูลค่าการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องมาโดยตลอด 
และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.45 ต่อปี ปี 2558 การน้าเข้าสินค้ารวมของไทยมีมูลค่า 6,906,118 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 6.72 ขณะที่การน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีส้าคัญปี 2558 มีมูลค่า 465,002 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3.99 โดยประเทศคู่ค้าที่ ไทยน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญคือ 
สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา และมาเลเซีย 
ส้าหรับมูลค่าการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส้าคัญของไทย มีมูลค่าการน้าเข้า 69,695 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปี 2557 ร้อยละ 48.90 ปลาและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าการน้าเข้า 67,343 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 
ร้อยละ 4.72 เนื่องจากความต้องการใช้ปลาเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นการน้าเข้าปลา
แช่เย็นจนแข็งไม่รวมเนื้อปลาแบบฟิลเลและแบบอื่นๆ มูลค่า 52,133 ล้านบาท และเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อ
ปลาแบบอ่ืนๆ (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สดหรือแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็งมีมูลค่า 6,746 ล้านบาท (กองประมง
ต่างประเทศ, 2558) 

การส่งออกในช่วงปี 2554-2558 มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยกเว้นในปี 2556 ที่ลดลงเล็กน้อยจากปี 2555 โดยมูลค่าการส่งออกของไทยได้ขยายตัวจาก 6,707,851 ล้านบาท 
ในปี 2554 เป็น 7,220,348 ล้านบาท ในปี 2558 หรือมีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ขณะที่มูลค่า
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การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทางลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.71 ต่อปี ปี 2558 การส่งออกสินค้ารวม
ของไทยมีมูลค่า 7,220,348 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.16 ส้าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
ปี 2558 มีมูลค่า 1,211,163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 7.45 โดยมีตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนเซีย เมียนมาร์ สหราชอาณาจักร เวียดนาม 
เกาหลีใต้ และฮ่องกง ส้าหรับผลิตภัณฑ์ปลาไทยที่ส่งออกมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ปลาปรุงแต่ง มูลค่า 
89,864 ล้านบาท เนื้อปลาแบบฟิลเล มูลค่า 9,902 ล้านบาท และปลาแช่เย็นจนแข็ง มูลค่า 4,364 ล้านบาท 
ส่วนกุ้งและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออก 57,481 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 11.57 เนื่องจากผลผลิต
กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลงจากปัญหาการระบาดของโรคตายด่วนและส่งผลให้ธุรกิจแปรรูปกุ้งขาดแคลนวัตถุดิบ 
ส้าหรับผลิตภัณฑ์กุ้งไทยส่งออกมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ กุ้งปรุงแต่ง มูลค่า 32,412 ล้านบาท และกุ้งสดแช่เย็น
หรือแช่เย็นจนแข็ง มูลค่า 22,866 ล้านบาท (กองประมงต่างประเทศ, 2558) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในช่วงปี 2554 -2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(แบบปริมาณลูกโซ่) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 8,303,870 ล้านบาท ในปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 9,559,482 ล้านบาท 
ในปี 2558 หรือขยายตัวร้อยละ 3.61 ต่อปี โดยที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน จาก 7,662,480 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 8,887,642 ล้านบาท ในปี 2558 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.81 ต่อปี 
ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรมีทิศทางลดลงจาก 638,732 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 
637,532 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.01 ต่อปี (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2559) 

4.2 สัตว์น้้า และสินค้าประมง 
4.2.1 สัตว์น้้า หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้าเป็นปกติ สัตว์จ้าพวกสะเทินน้้าสะเทินบก 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้้าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด้ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้้า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้้า
เฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้้า รวมทั้งไข่ของสัตว์น้้าและน้้าเชื้อของสัตว์น้้า และสาหร่ายทะเล ซาก  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้้าเหล่านั้น และให้ความหมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้้าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้้านั้นด้วย (กรมประมง, 2560) 

4.2.2 สินค้าประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้้าทุกประเภท ในรูปแบบ มีชีวิต ไม่มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง 
ตากแห้ง หมักเกลือ ใส่เกลือ แปรรูป และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ส้าหรับสินค้าสัตว์น้้าที่มีการน้้าเข้าส่งออก เช่น กุ้ง 
หอย ปู ปลา หมึก กั้ง แมงดาทะเล จระเข้ กบ ตะพาบน้้า อาร์ทีเมีย แมงกะพรุน ปลิงทะเล จากการท้าการประมง 
การเพาะเลี้ยง และจากการรวบรวมจากธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า บริโภค เพื่อเลี้ยงสวยงาม  
เพ่ือเลี้ยงและท้าพันธุ์ เพ่ือการผลิตส่งออก เพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า และอ่ืนๆ 

4.3 การศึกษาแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) 
เป็นการน้าข้อมูลที่ต้องการหรือสนใจจากข้อมูลหลายๆ ปีต่อเนื่องมาวิเคราะห์เพ่ือจะดูแนวโน้ม

หรือทิศทางของข้อมูลนั้นว่าอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์ทิศทางของเหตุการณ์ในอนาคตว่า
ควรเป็นไปในแนวทางใด การวิเคราะห์แนวโน้มมี 2 แบบ (ภรณ์ชนก, 2554) คือ 

1. วิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลเดิม  
เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่ได้มาโดยตรงในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน เช่น รายปี รายเดือน  

โดยไม่ได้น้ามาเปรียบเทียบให้อยู่ในลักษณะอื่น เช่น เป็นร้อยละ หรืออัตราส่วน แล้วสรุปรายงานดังกล่าวว่า 
มีแนวโน้มสูงขึ้น หรือลดลง 

2. วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม มี 2 วิธ ี
2.1 การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐาน วิธีนี้ใช้ข้อมูลปีหนึ่งปีใดเป็นปีฐานปีเดียว  

โดยเทียบปีฐานให้เป็น 100 แล้วน้าข้อมูลปีอ่ืนๆ มาเทียบกับปีฐานตลอดทุกช่วงปีที่ต้องการวิเคราะห์ โดยใช้
สูตรการค้านวณ ดังนี้ 
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อัตราร้อยละของปีที่ต้องการทราบ 

= 
ตัวเลขของปีที่ต้องการทราบ 

x 100 
ตัวเลขของปีฐานคงท่ี 

2.2 การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐานเคลื่อนที่ วิธีนี้เป็นการค้านวณหาอัตราร้อยละ
ของการเพ่ิมหรือลดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมิได้เจาะจงเอาปีหนึ่งปีใดแน่นอน ฐานจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ โดยใช้
สูตรค้านวณดังนี้ 

อัตราเพิ่ม/ลด ปีที่ต้องการทราบ 

= 
ข้อมูลของปีที่ต้องการทราบ-ข้อมูลของปีก่อน 

x 100 
ข้อมูลของปีก่อน 

4.4 ดุลการค้า (Trade balance) 
คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าและมูลค่าการน้าเข้าในแต่ละปี 
4.4.1 ดุลการค้าเกินดุล คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสูงกว่ามูลค่าการน้าเข้าสินค้า

และบริการจากต่างประเทศ  
4.4.2 ดุลการค้าสมดุล คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการเท่ากับมูลค่าการน้าเข้าสินค้า

และบริการ  
4.4.3 ดุลการค้าขาดดุล คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการน้อยกว่ามูลค่าการน้าเข้าสินค้า

และบริการ  
ในช่วงปี 2554-2557 ประเทศไทยมีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ปี 2557 ขาดดุลการค้า

อยู่ที่ 90,832 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งขาดดุลการค้าอยู่ที่ 702,965 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2558 ดุลการค้าของไทยได้กลับมาเกินดุลอยู่ที่ 321,809 ล้านบาท เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้าสินค้านอก
การเกษตร พบว่า ขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-2558 โดยในปี 2558 ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 424,992 ล้านบาท 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งขาดดุลอยู่ที่ 952,758 ล้านบาท ส้าหรับดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกินดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-2558 โดยในปี 2558 ประเทศไทยเกินดุลการค้าอยู่ที่ 746,801 ล้านบาท 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเกินดุลอยู่ที ่ 861,926 ล้านบาท และเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าในปี 2558 
กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารเกินดุลอยู่ที่ 552,898 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเกินดุลอยู่ที่ 
621,880 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม เกินดุลการค้าอยู่ที่ 193,900 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2557 ซึ่งเกินดุลอยู่ที่ 240,046 ล้านบาท (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2559) 

4.5 คุณภาพสัตว์น้้า 
สินค้าสัตว์น้้าน้าเข้าจะถูกด้าเนินการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้า

เพ่ือตรวจทางกายภาพ ตรวจสารตกค้าง ดังนี้ 
4.5.1 ฮิสตามีน (Histamine) (กลุ่มพัฒนาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี, 2556) 

ฮิสตามีน คือ สารเอมีนที่เกิดสะสมอยู่ในแมสเซลล์ (mast cell) ของร่างกายซึ่งจะถูกสร้าง
และหลั่งออกมาเมื่อเกิดอาการแพ้ ฮิสตามีนเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาดีคาร์บอกซีเลชันของกรดแอมิโน (Amino acid) 
ชนิดฮีสทิดีน (Histidine) สารฮิสตามีนเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายในอาหาร (Food hazard) ประเภทอันตราย
ทางเคม ี(Chemical hazard) หากบริโภคเข้าสู่ร่างกายจะท้าให้เกิดพิษต่อร่างกายได้ พิษของฮิสตามีนอาจเรียกว่า 
สคอมโบรทอกซิน (Scombrotoxin) ฮีสทิดีน (Histidine) คือ กรดแอมิโนที่จ้าเป็น (Essential amino acid) 
ซึ่งพบมากในอาหารทะเล ในโมเลกุลของฮีสทิดีนมีหมู่ NH2 มากกว่า 1 หมู่ จึงเป็นกรดอะมิโนที่มีสมบัติเป็นด่าง
เช่นเดียวกับอาร์จินีน (Arginine) และไลซีน (Lysine) สาเหตุของการเกิด Scombrotoxin เกิดจากการย่อยสลาย
กรดอะมิโน ฮีสทิดีนของแบคทีเรียโดยใช้เอนไซม์ Histidine decarboxylase มีอยู่มากในโปรตีนเนื้อปลา เช่น 
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ปลาทูน่า (Tuna) ปลาแมคคอเรล (Mackerel) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงจะท้าให้จุลินทรีย์
เกิดการเจริญเติบโตและท้าให้เนื้อปลาเกิดการเน่าเสีย โดยปริมาณแบคทีเรียที่สร้างสาร ฮิสตามีน (Histamine 
forming bacteria) ที่เพ่ิมมากขึ้นจะส่งผลให้สารฮีสทิดีนเปลี่ยนเป็นฮิสตามีนในปริมาณที่สูงมากขึ้นด้วย
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฮิสตามีน แบคทีเรียกลุ่มนี้เจริญได้ดีท่ีอุณหภูมิปานกลาง (mesophilic bacteria) ระหว่าง 
20-40 องศาเซลเซียส Scrombrotoxin จึงพบเม่ือปลาถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง ปลาที่มีคุณภาพดีที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่้า (cold storage) ระหว่าง 0-5 องศาเซลเซียส จะพบฮิสตามีนในปริมาณน้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน 
(ppm) ในขณะที่ปลาที่เริ่มเสียจะมีปริมาณฮิสตามีน 30 ppm และปลาที่เริ่มเน่าจะมีปริมาณฮิสตามีนมากกว่า 
50 ppm เป็นต้น คุณสมบัติของสารพิษ Scombrotoxin ฮิสตามีนเป็นสารพิษที่สามารถทนต่อความร้อนได้ 
ไม่ท้าให้เนื้อปลามีกลิ่นหรือรสที่ผิดแปลกไปจากปกติ แม้ว่าแบคทีเรียที่สร้างสารพิษจะถูกท้าลายด้วยความร้อน 
แต่สารพิษยังคงสภาพอยู่ได้ในเนื้อปลา ท้าให้ผู้บริโภคที่ทานเนื้อปลาที่มีสารฮิสตามีนเกิดการแพ้ได้ ฮิสตามีน
เป็นสารก่อภูมิแพ้ (food allergen) ก่อให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยที่รับสารพิษ Scombrotoxin จะมี
อาการผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรืออาการอ่ืนๆ ปกติแล้วอาการป่วยจะมีตั้งแต่ไม่รุนแรงและสามารถ
หายได้เอง ส่วนในกรณีที่อาการรุนแรง ผู้ป่วยอาจมีอาการความดันเลือดต่้า เห็นภาพซ้อน แสบร้อนบริเวณลิ้น 
ชนิดสัตว์น้้าที่มีความเสี่ยงในการพบสารฮิสตามีน Scombrotoxin พบได้ในปลาต่างๆ โดยเฉพาะปลาในวงศ์ 
Scombridae และ Scomberosocidae ได้แก่ ปลาทูน่า (tuna) หรือที่เรียกว่า ปลาโอ เช่น ปลาโอแถบ 
(skipjack tuna) ปลาโอครีบเหลือง (yellowfin tuna) ปลาโอครีบฟ้า (bluefin tuna) ปลาหลังเขียว (sardine) 
ปลาแมกเคอเรล (mackerel), mahi-mahi, amberjack, marlin, black marlin และหอยเปาฮ้ือ (abalone) 
เป็นต้น และสัตว์น้้าแต่ละชนิดมีปริมาณฮีสทิดีนแตกต่างกัน เมื่อปลาเกิดการเน่าเสียปลาที่มีปริมาณฮีสทิดีนสูง
จะเปลี่ยนเป็นฮิสตามีนในปริมาณที่สูงกว่าปลาที่มีปริมาณฮีสทิดีนต่้า เช่น ปลา skipjack tuna ซึ่งมีปริมาณฮีสทิดีน
สูงกว่าปลา bigeye tuna ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่จะเกิดฮิสตามีนสูงกว่า และปลาที่มีเนื้อสีคล้้า
จะมีปริมาณฮิสตามีนสูงกว่าปลาเนื้อสีขาว 

ข้อก้าหนดสารฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
(1)  ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า (tuna) scombridae ปลาทู ปลาหลังเขียว และปลาซาบะ 

(saba) ในประเทศออสเตรเลีย ก้าหนดให้สามารถตรวจพบได้ไม่เกิน 200 ppm ส้าหรับประเทศแคนาดา และ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU และประเทศอ่ืนๆ ก้าหนดให้สามารถตรวจพบได้ไม่เกิน 100 ppm 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีการก้าหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าประเทศอ่ืนๆ ได้ก้าหนดให้สามารถตรวจพบได้
ไม่เกิน 50 ppm  

(2)  ปลากะตักตากแห้ง (dried anchovy) และปลาทูน่าตากแห้ง (dried tuna, 
Katsuobushi) ทุกประเทศ ก้าหนดให้สามารถตรวจพบได้ไม่เกิน 200 ppm 

(3)  น้้าปลา ประเทศแคนาดา ก้าหนดให้สามารถตรวจพบได้ไม่เกิน 200 ppm 
4.5.2 โลหะหนัก (Heavy Metals) (กลุ่มพัฒนาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี, 2556) 

โลหะหนัก หมายถึง โลหะที่มีความถ่วงจ้าเพาะมากกว่าน้้า 5 เท่าขึ้นไป ได้แก่ ดีบุก 
สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว สารหนู ปรอท เป็นสารที่มีอัตราการสลายตัวค่อนข้างช้า ท้าให้สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ได้นานเป็นมลพิษทางน้้า มนุษยจ์ะรับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยการบริโภคน้้า พืชน้้า สัตว์น้้า เช่น กุ้ง หอย ปู 
ปลา สาหร่าย เป็นต้น จากการกินตามห่วงโซ่อาหาร โลหะหนักเป็นอันตรายในอาหาร ( food hazard) 
ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) จึงเกิดการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตว์ และเนื้อเยื่อพืช 
โดยสะสมสารมลพิษเพ่ิมขึ้นตามล้าดับขั้นการบริโภค ความเป็นพิษและผลของความเป็นพิษของโลหะหนัก
ในสิ่งมีชีวิต โลหะหนักมีหลายชนิดแต่ที่ถูกก้าหนดไว้ในมาตรฐานอาหารส่วนใหญ่จะมี 3 ชนิด ได้แก่ ปรอท 
แคดเมียม และตะกั่ว  
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1)  ปรอท (Hg) เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ภายในภาวะปกติ ลักษณะภายนอก
มีสีเงินสามารถไหลได้ ปรอทพบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้้ามันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซิเมนต์
ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น เป็นสารอุดฟัน ไอปรอท
ที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตทันที และกระจายไปยังสมองและส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย
ได้รวดเร็ว การได้รับสารปรอทสะสมเป็นเวลานานจะท้าให้มือและใบหน้าเกิดอาการบวมและ เจ็บคอบางคน
อาจเกิดอาการเหน็บชาบางส่วนจนเป็นอัมพาต โรคที่เกิดจากปรอท เรียกว่า “โรคมินามาตะ” 

2)  แคดเมียม (Cd) เป็นโลหะหนักมีสีเงิน มีอยู่น้อยตามธรรมชาติ โดยทั่วไปแคดเมียม
ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม จะพบในแหล่งท้าเหมืองสังกะสี และตะกั่วในอุตสาหกรรมยาสูบ และบุหรี่ พลาสติก 
และยาง นอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะผสม อะไหล่รถยนต์ 
แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้้า อาหาร เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารแล้วแพร่กระจายไปที่ตับ 
ม้าม และล้าไส้ และสะสมเพ่ิมขึ้นในปริมาณสูงจะท้าให้เกิดมะเร็ง ไตท้างานผิดปกติ นอกจากนี้ยังท้าให้เกิด
โรคความดันโลหิตสูง ปวดกระดูกสันหลัง แขนขา ซึ่งจะท้าให้ไตพิการได้ โรคที่เกิดจ ากพิษของแคดเมียม
เรียกว่า “โรคอิไต-อิไต”  

3)  ตะกั่ว (Pb) เป็นโลหะหนักมีสีเทาเงินหรือแกมน้้าเงิน ตะกั่วถูกใช้ในการท้าอุปกรณ์
อิเล็คโทรนิค และคอมพิวเตอร์ ซึ่งท้าให้เกิดการปลดปล่อยตะก่ัวและสารประกอบของตะกั่วในรูปของสารมลพิษ
ออกสู่สภาวะแวดล้อม ท้าให้มีการปนเปื้อนของตะกั่วทั้งในดิน น้้า และอากาศ ตะกั่วสามารถเข้าสู่ร่างกายได้  
3 ทาง คือ ทางอาหาร ทางการหายใจ และทางผิวหนัง เมื่อสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่จะจับยึดอยู่กับ
เม็ดเลือดแดงจะไปลดการสร้าง heme ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของเม็ดเลือดแดงโดยไปยับยั้งเอ็นไซม์
เกี่ยวกับการสร้าง heme นอกจากนี้ตะกั่วยังมีผลต่อตับ หัวใจและเส้นเลือด ภาวะเจริญพันธุ์ โครโมโซมและ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และความพิการแต่ก้าเนิดอีกด้วย 

ส้าหรับมาตรฐานของอาหารได้ก้าหนดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
1)  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 

เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งก้าหนดให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนต้องมีมาตรฐาน โดยตรวจพบสารปนเปื้อน
ไดไ้ม่เกินข้อก้าหนดดังต่อไปนี้  

 (1)  โลหะ 
  (ก)  ดีบุก 250 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
  (ข)  สังกะสี 100 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
  (ค)  ทองแดง 20 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
  (ง)  ตะกั่ว 1 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนธรรมชาติ

ในปริมาณสูง ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  (จ)  สารหนู 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
  (ฉ)  ปรอท 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส้าหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 

มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส้าหรับอาหารอ่ืน  
 (2)  อัฟลาทอกซิน 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  
 (3)  สารปนเปื้อนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 ลงวันวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) ได้ยกเลิกความใน (จ) ของข้อ 4 (1) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และ
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(จ) สารหนูในรูปอนินทรีย Inorganic Arsenic) 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
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ส้าหรับสัตว์น้้าและอาหารทะเล และสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส้าหรับ
อาหารอ่ืน”  

3)  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 268 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด ได้ก้าหนดให้อาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบ
การปนเปื้อนสารเคมีดังต่อไปนี้  

 (1)  คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenicol and its salts) 
 (2)  ไนไทรฟิวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts) 
 (3)  ไนโทรฟิวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts) 
 (4)  ฟิวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts) 
 (5)  ฟิวเรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts) 
 สารเคมีตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้รวมถึงสารในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) 

ของสารดังกล่าวด้วย โดยการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ที่ทางส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

4)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มี
ยาสัตว์ตกค้างล้าดับที่ 1 ก้าหนดชนิดยาสัตว์ตกค้าง คลอรเททระไซคลีน/ออกซิเททระไซคลีน/เททระไซคลีน 
(Chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline) ในรูปของคลอร์เททระไซคลีน/ออกซิเททระไซคลีน/เทท
ระไซคลีน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผลรวมของยาทั้ง 3 ชนิด chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline, 
singly or in combination) ก้าหนดชนิดของสัตว์ประเภทปลา ในกล้ามเนื้อให้ปริมาณตกค้างสูงสุด (Maximum 
Residue Limit, MRL) 200 ไมโครกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของเนื้อเยื่อ ล้าดับที่ 12 ก้าหนดชนิดยาสัตว์ตกค้าง
เดลทาเมทริน (Deltamethrin) ก้าหนดชนิดของสัตว์ประเภทปลาแซลมอนในกล้ามเนื้อให้ปริมาณตกค้างสูงสุด 
30 ไมโครกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของเนื้อเยื่อ ซึ่งตามประกาศนี้ ก้าหนดชนิดสัตว์ประเภทปลา ให้ใช้ได้เฉพาะ
ออกซิเททระไซคลีน สหภาพยุโรป (EU) ก้าหนดปริมาณปรอทปนเปื้อนสูงสุดอยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส้าหรับในเนื้อปลาทั่วไป และ 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในเนื้อปลาบางชนิด ส้าหรับปริมาณแคดเมียมปนเปื้อนสูงสุด 
อยู่ที่ 0.050 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส้าหรับในเนื้อปลาทั่วไป และ 0.10-0.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในเนื้อปลาบาง
ชนิดที่ถูกก้าหนดอย่างเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังก้าหนดการตกค้างสูงสุดของตะกั่วที่
มีได้ในเนื้อปลา อยู่ที่ 0.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (European Commission, 2006) สหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดระดับ
ปริมาณโลหะหนักที่ปลอดภัยลงใน Fish & Fisheries Products Hazards & Control Guidance: Fourth Edition     
(U.S. Food and Drug Administration, 2018) ส้าหรับสัตว์น้้า โดยสัตว์น้้าในกลุ่มครัสตาเซีย (Crustacea) 
ปริมาณตะกั่วไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สัตว์น้้าในกลุ่มหอย (Clams, oysters และ mussels) ปริมาณตะกั่ว
ไม่เกิน 1.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแคดเมียม ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสัตว์น้้าทุกชนิดต้องมีค่าปรอทอินทรีย์
(Methyl Mercury) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส้าหรับมาตรฐานปริมาณปรอทของประเทศผู้น้าเข้ารายใหญ่
อ่ืนๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ไม่เกิน 0.5 ppm) บราซิล (ไม่เกิน 0.5 ppm) ญี่ปุน (ไม่เกิน 0.4 ppm) 
รัสเซีย (ไม่เกิน 0.1 ppm) ซาอุดิอาระเบีย (ไม่เกิน 0.5 ppm) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (ไม่เกิน 1.0 ppm ส้าหรับ
กลุ่มปลาทูน่า) และเกาหลีใต้ (ไม่เกิน 0.5 ppm) (นิศานารถ และคณะ, 2549) นอกจากนี้กรมประมงยังมีการก้าหนด
คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก้าหนดมาตรฐานปริมาณปรอท
ในวัตถุดิบปลาทะเล ไม่เกิน 0.5 มก./กก. วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้้าจืดไม่เกิน 0.02 มก./กก. ส้าหรับปริมาณ
แคดเมียมปนเปื้อนในวัตถุดิบปลาทะเล วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้้าจืด ไม่เกิน 1.0 มก./กก. นอกจากนี้ยังได้
ก้าหนดปริมาณตะกั่วในวัตถุดิบปลาทะเล วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้้าจืด ไม่เกิน 1.0 มก./กก. (กลุ่มพัฒนาตรวจสอบ
คุณภาพทางเคม,ี 2556) 
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4.6 โรคสัตว์น้้า 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดชนิดโรคระบาดในสัตว์น้้า ดังนี้ 
(1)  โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague) 
(2)  โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease) 
(3)  โรคไคทริดฟังกัส (chytrid fungus disease หรือ infection with Batrachochytrium 

dendrobatidis) 
(4)  โรคไจโรแด็กทีโลซิส (gyrodactylosis หรือ infection with Gyrodactylus salaris) 
(5)  โรคซีโนฮาลิโอทิส (xenohaliotis disease หรือ infection with Xenohaliotis 

californiensis) 
(6)  โรคติดเชื้อซาลโมนิด แอลฟาไวรัส (infection with salmonid alphavirus) 
(7)  โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease) 
(8)  โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome) 
(9)  โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis) 
(10)  โรคโบนาเมีย (bonamiosis) 
(11)  โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile) 
(12)  โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis) 
(13)  โรคฟูรังคูโลซีส (furunculosis) 
(14)  โรคเมกาโลไซติไวรัส (megalocytivirus disease) 
(15)  โรคมาร์ทีเลีย (infection with Marteilia refringens) 
(16)  โรครานาไวรัส (infection with ranavirus) 
(17)  โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia) 
(18)  โรควีเอ็นเอ็น (VNN หรือ viral nervous necrosis) 
(19)  โรคหัวเหลือง (infection with yellow head virus) 
(20)  โรคหางขาว (white tail disease) 
(21)  โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ red sea bream iridoviral disease) 
(22)  โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome) 
(23)  โรคอีเอชเอ็น (EHN หรือ epizootic haematopoietic necrosis) 
(24)  โรคเอเอชพีเอ็นดี (AHPND หรือ acute hepatopancreatic necrosis disease) 
(25)  โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus disease) 
(26)  โรคเอสวีซี (SVC หรือ spring viraemia of carp) 
(27)  โรคเอ็นเอชพี (NHP หรือ necrotising hepatopancreatitis) 
(28)  โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ spherical  baculovirosis) 
(29)  โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส (infection with abalone herpesvirus) 
(30)  โรคไอพีเอ็น (IPN หรือ infectious pancreatic necrosis) 
(31)  โรคไอเอชเอชเอ็น (IHHN หรือ infectious hypodermal and haematopoietic 

necrosis) 
(32)  โรคไอเอชเอ็น (IHN หรือ infectious haematopoietic necrosis) 
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4.6.1 โรคที่พบในกุ้งทะเล 
1)  โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome) กุ้งที่เป็นโรคตัวแดงดวงขาว

มีลักษณะจุดขาวหรือดวงขาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-2 มิลลิเมตร กุ้งที่เป็นโรคตัวแดงดวงขาวจะว่ายน้้า
อยู่บริเวณผิวน้้าหรือเกยขอบบ่อไม่มีแรงดีดตัว กินอาหารลดลงบางครั้งพบกุ้ งที่มีอาการลอกคราบไม่ออกหรือ
ลอกคราบแล้วไม่แข็งตัว ตัวนิ่มอัตราการตายของกุ้งหลังจากเกิดโรคขึ้นอยู่กับแหล่งเลี้ยงและฤดูกาลในช่วงที่มี
อากาศหนาวหรือฝนตกหนักติดต่อกันนานๆ อัตราการตายของกุ้งสูงถึง 80-100% ภายใน 4-5 วัน 

2)  โรคไอเอชเอชเอ็น และโรคแคระแกร็น ( Infectious Hypodermal and 
Hematopoietic Necrosis หรือ IHHN) อาการของโรคไอเอชเอชเอ็นและโรคแคระแกร็น ตัวกุ้งมีสีน้้าเงิน ซึม 
เบื่ออาหาร เปลือกเป็นลายคล้ายหินอ่อน มีอาการแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง อาการที่สังเกตได้ง่าย คือ 
กรีโค้งงอ (bent rostrum) หนวดกุ้งเปราะหงิกงอ (brittle, wrinkled antenna) หัวกุ้งกรอบๆ (bubble head) 
เป็นต้น 

3)  โรคทอร่า (Taura syndrome) อาการของโรคทอร่า กุ้งจะมีสีแดงเข้มที่เปลือกกุ้ง 
โดยเฉพาะบริเวณแพนหาง และรยางค์อ่ืนๆ ได้แก่ ขาว่ายน้้า บริเวณหางกุ้งมีสีแดงเข้มกว่าปกติ แต่ขอบสีของ
แพนหางมีสีซีด เมื่อน้ารยางค์มาส่องดูส่วนปลายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตาย
เป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ถ้าเป็นกุ้งในระยะลอกคราบจะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม ปรากฏรอยสีด้า (melanisation) 
มีรูปแบบไม่แน่นอนที่เปลือก กุ้งที่พบในระยะนี้อาจไม่มีจุดสี (chromatophore) กระจาย เปลือกไม่นิ่ม 
มีการกินอาหาร และพฤติกรรมปกติ กุ้งจะเข้าสู่ระยะนี้หลังลอกคราบได้ส้าเร็จ  และไม่พบรอยสีด้าที่เปลือก 
ในระยะเรื้อรังนี้เชื้อ TSV จะอยู่ที่ lymphoid organ spheroids (LOS) ท้าให้กุ้งกลายเป็นพาหะน้าโรค
ไปสู่กุ้งตัวอ่ืนๆได้  

4)  โรคหัวเหลือง (Yellowhead disease) อาการของโรคหัวเหลือง ลักษณะของกุ้ง
ที่เป็นโรคจะมีอาการตัวซีด เหงือกและตับอ่อนเหลืองอย่างชัดเจน กุ้งจะอ่อนเพลียมาเกยขอบบ่อและอัตราการ
ตายของกุ้งสูงมากภายใน 3-4 วันและตายหมดบ่อภายใน 5 วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก 

5)  โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis หรือ IMN) อาการของโรคกล้ามเนื้อ
ตายติดต่อ อาการโรคนี้เป็นโรคที่ค่อยๆ แสดงอาการทีละน้อย ลักษณะการตายของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ เริ่มจาก
ส่วนท้องโดยมักพบลักษณะกล้ามเนื้อขาวซีดถึงขาวขุ่นบริเวณกล้ามเนื้อปล้องสุดท้าย  และลามขึ้นมากระจาย
ทั่วล้าตัว บางครั้งพบแพนหางมีสีแดงคล้ายกุ้งต้มสุกร่วมด้วย กุ้งที่แสดงอาการป่วยไม่ตายทันที ยังคงว่ายน้้าได้ 
ล้าไส้กุ้งอาจมีรูปร่างผิดปกติ การตายของกุ้งเป็นการตายแบบสะสม ทยอยตายไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงการจับกุ้ง
อาจพบการตายสะสมสูงถึง 70% ท้าให้ค่า FCR สูงตามไปด้วย 

4.6.2 โรคในปลาคาร์ป 
โรคคอยเฮอร์ปีส์ไวรัส Koi herpes virus หรือ KHV หรือเคเอชวี เป็นโรคระบาดที่ส้าคัญ

ในปลาคาร์ป (fancy carp หรือ koi; Cyprinus carpio) และปลาไน (common carp; Cyprinus carpio) 
พบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท้าให้ปลาที่ติดเชื้อ   
มีอัตราการตายสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในปลาคาร์ปที่มีอายุน้อย และจะพบเชื้อนี้ก่อโรคเฉพาะ
ในปลาคาร์ป และปลาไนเท่านั้น อาการทางคลินิกที่พบ คือปลาจะว่ายน้้าผิดปกติ อ่อนแรง เมื่อเปิดเหงือกดู
พบเนื้อตายและการบวมของเหงือก (gill filament) ท้าให้ปลาแสดงอาการหายใจล้าบาก มีเมือกที่ล้าตัวจ้านวนมาก
หรือพบผิวหนังซีดเป็นวงกว้างและตาลึก ส้าหรับในเอเชียมีการรายงานการพบ KHV ของปลาตระกูลคาร์ป
ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2544 พบในปลาคาร์ปที่ประเทศฮ่องกง ปี พ.ศ. 2545 พบในปลาไนที่
ประเทศอินโดนีเซีย พบในปลาคาร์ปในประเทศไต้หวัน ปี พ.ศ. 2546 พบในปลาไนที่ประเทศญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2547 
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และพบในปลาคาร์ปที่ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศไทย โรคเคเอชวีได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อวงการ
ปลาคาร์ปเป็นอย่างมาก 

4.7 มาตรการตรวจสอบสัตว์น้้า 
4.7.1 การตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้้าน้าเข้า 

1)  ผู้น้าเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้้า   
ณ ท่าที่น้าเข้า 

2)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้้ากับเอกสารหนังสืออนุญาตต้องมีชนิด ขนาด 
และปริมาณถูกต้องตรงตามที่ก้าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตหรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดในหนังสืออนุญาตแล้ว
พิจารณาด้าเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจหาโรค หรือตรวจหาสารตกค้าง ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
โดยบันทึกผ่านระบบ FSW 

3)  เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW แล้วหัวหน้าด่านฯ/ผู้อ้านวยการ
ศูนย์ฯ ท้าการอนุมัติตรวจปล่อยสินค้า 

4)  เจ้าหน้าที่ด้าเนินการจัดท้าใบอนุญาตตามแบบ ร.7, IMD แล้วส่งให้หน้าด่านฯ/
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ ท้าการอนุมัติ พิจารณาลงนามอนุมัติให้น้าเข้าได้ โดยหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตที่ออกให้ 
1 ฉบับ สามารถใช้น้าเข้ามาในราอาณาจักรได้ 1 ครั้ง 

4.7.2 การตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้้าส่งออก 
1)  ผู้ส่งออกแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้้า 

ณ ท่าที่ส่งออก 
2)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้้ากับเอกสารหนังสืออนุญาตต้องมีชนิด ขนาด 

และปริมาณถูกต้องตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตหรือไม่เกินกว่าที่ก้าหนดในหนังสืออนุญาต  
3)  เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW แล้วหัวหน้าด่านฯ/ผู้อ้านวยการ

ศูนย์ฯ ท้าการอนุมัติตรวจปล่อยสินค้า 
4)  หนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้้าออก

นอกราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง 
กรมประมงได้ก้าหนดชนิดสัตว์น้้าที่ต้องการท้าการอายัดกักกันเพ่ือตรวจสอบโรคก่อนการน้าเข้า 

ได้แก่ กุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยง คือ กุ้งกุลาด้า กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และปลาคาร์ป เมื่อส่งตัวอย่างตรวจสอบ
เชื้อโรคแล้วไม่พบเชื้อต้องห้าม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะด้าเนินการถอนอายัดสินค้าดังกล่าวและออกใบอนุญาต
ให้น้าเข้าได้ ยกเว้นในผู้ประกอบการบางรายที่มีใบรับรองที่น่าเชื่อถือได้ว่า ซากสัตว์น้้านั้นปลอดจากเชื้อ
ต้องห้ามแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถยกขึ้นมาเป็นเหตุละเว้นการตรวจตามข้อกฎหมายนี้ได้ ในกรณีสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ 
เกิดโรคระบาด กรมประมงก็สามารถก้าหนดให้เป็นสัตว์น้้าที่ต้องอายัดกักกันได้เช่นกัน ส้าหรับการน้าเข้ ากุ้ง
จากการเพาะเลี้ยงจากประเทศมาเลเซีย กรมประมงได้มีประกาศการห้ามน้าเข้ากุ้งแซบ๊วย กุ้งน้้าตาล กุ้งขาว 
กุ้งกุลาด้า และกุ้งฟ้า ที่มีชีวิต ซากหรือส่วนใดในลักษณะของกุ้งดิบ หรือแซ่เย็นแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  
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ผลการศึกษา 
 

1.  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี    
พ.ศ. 2556-2559 

1.1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 พบว่า มีการน้าเข้าสัตว์น้้า มีมูลค่ารวม 3,801.96 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค 

เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณรวม 166,241.36 ตัน มูลค่า 3,769.81 ล้านบาท และ
ปลาสวยงามและจระเข้ จ้านวนรวม 328,259 ตัว มูลค่า 32.15 ล้านบาท ซึ่งจ้าแนกเป็นรายปีดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่ารวม 523.73 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก 
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 21,689.28 ตัน มูลค่า 518.56 ล้านบาท และปลาสวยงาม จ้านวน 
106,940 ตัว มูลค่า 5.17 ล้านบาท  

 ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวม 486.26 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก 
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 20,005.56 ตัน มูลค่า 481.03 ล้านบาท และปลาสวยงาม จ้านวน 
105,743 ตัว มูลค่า 5.23 ล้านบาท  

 ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่ารวม 918.10 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก 
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 42,664.21 ตัน มูลค่า 909.52 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ 
จ้านวน 66,459 ตัว มูลค่า 8.58 ล้านบาท  

 ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 1,873.87 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก 
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 81,882.31 ตัน มูลค่า 1,860.70 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ 
จ้านวน 49,117 ตัว มูลค่า 13.17 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2556 21,689.28 518.56 106,940 5.17 523.73 
2557 20,005.56 481.03 105,743 5.23 486.26 
2558 42,664.21 909.52 66,459 8.58 918.10 
2559 81,882.31 1,860.70 49,117 13.17 1,873.87 
รวม 166,241.36 3,769.81 328,259 32.15 3,801.96 

 
1.1.1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า

เป็นรายปี 
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 มีการน้าเข้าสัตว์น้้าซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้

ดังนี้ กลุ่มปลาทะเล กลุ่มกุ้ง กลุ่มหอย กลุ่มหมึก กลุ่มปลาน้้าจืด กลุ่มปู กลุ่มแมงดาทะเล กลุ่มแมงกะพรุน กลุ่มกั้ง  
กลุ่มจระเข ้และกลุ่มปลาสวยงาม  

ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งมากที่สุด ปริมาณ 8,496.67 ตัน 
มูลค่า 89.47 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มหอย ปริมาณ 5,885.13 ตัน มูลค่า 69.82 ล้านบาท กลุ่มปลาทะเล 
ปริมาณ 4,898.76 ตัน มูลค่า 236.08 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 1,264.19 ตัน มูลค่า 97.30 ล้านบาท 
กลุ่มปลาน้้าจืด ปริมาณ 623.18 ตัน มูลค่า 15.72 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 314.53 ตัน มูลค่า 3.10 ล้านบาท 
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กลุ่มแมงดาทะเล ปริมาณ 104.93 ตัน มูลค่า 2.47 ล้านบาท กลุ่มแมงกะพรุน ปริมาณ 101.89 ตัน มูลค่า 
4.60 ล้านบาท และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 106,940 ตัว มูลค่า 5.17 ล้านบาท (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตาม

กลุม่สัตว์น้้า 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาทะเล      
ปลาทูสั้น 1,250.90 24.10 - - 24.10 
ปลาทูน่าครีบยาว 1,228.99 97.92 - - 97.92 
ปลาโอท้องแถบ 518.76 32.26 - - 32.26 
ปลากะพงขาว 469.14 30.41 - - 30.41 
ปลากระเบน 438.81 6.74 - - 6.74 
ปลาอื่นๆ 992.16 44.65 - - 44.65 
รวม 4,898.76 236.08 - - 236.08 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งฝอย 5,234.87 45.14 - - 45.14 
กุ้งเคย 3,013.95 17.26 - - 17.26 
กุ้งขาว 247.85 27.07 - - 27.07 
รวม 8,496.67 89.47 - - 89.47 
กลุ่มหอย      
หอยแครง 5,882.05 69.78 - - 69.78 
หอยลาย 1.80 0.03 - - 0.03 
หอยจุ๊บแจง 1.28 0.01 - - 0.01 
รวม 5,885.13 69.82 - - 69.82 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกระดอง 758.33 57.60 - - 57.60 
หมึกสาย 333.90 27.15 - - 27.15 
หมึกกล้วย 149.01 11.51 - - 11.51 
หมึกหอม 22.95 1.04 - - 1.04 
รวม 1,264.19 97.30 - - 97.30 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาดุก 610.18 15.34 - - 15.34 
ปลายีส่กเทศ 11.20 0.27 - - 0.27 
ปลากดเหลือง 1.80 0.11 - - 0.11 
รวม 623.18 15.72 - - 15.72 
กลุ่มป ู      
ปูแสม 313.45 3.09 - - 3.09 
ปูทะเล 1.08 0.01 - - 0.01 
รวม 314.53 3.10 - - 3.10 
กลุ่มแมงดาทะเล      
แมงดาจาน 104.93 2.47 - - 2.47 
กลุ่มแมงกะพรุน 101.89 4.60 - - 4.60 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาสวยงาม     
ปลานีออน - - 58,500 0.20 0.20 
ปลาหมอส ี - - 20,100 0.56 0.56 
ปลากระดี่แคระ - - 14,600 0.09 0.09 
ปลาฟิงเกอร ์ - - 2,800 0.03 0.03 
ปลาปอมปาดัวร ์ - - 2,267 0.22 0.22 
ปลาอื่นๆ - - 8,673 4.07 4.07 
รวม - - 106,940 5.17 5.17 
รวมทั งหมด 21,689.28 518.56 106,940 5.17 523.73 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งมากที่สุด ปริมาณ 6,883.72 ตัน 

มูลค่า 49.27 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มหอย ปริมาณ 6,338.41 ตัน มูลค่า 76.42 ล้านบาท กลุ่มปลาทะเล 
ปริมาณ 4,102.13 ตัน มูลค่า 215.79 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 1,728.21 ตัน มูลค่า 117.91 ล้านบาท 
กลุ่มปลาน้้าจืด ปริมาณ 486.01 ตัน มูลค่า 12.67 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 336.23 ตัน มูลค่า 3.40 ล้านบาท 
กลุ่มแมงดาทะเล ปริมาณ 128.59 ตัน มูลค่า 3.01 ล้านบาท กลุ่มจระเข้ ปริมาณ 1.70 ตัน มูลค่า 2.39 ล้านบาท 
กลุ่มกั้ง ปริมาณ 0.56 ตัน มูลค่า 0.17 ล้านบาท และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 105,743 ตัว มูลค่า 5.23 ล้านบาท 
(ตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้า 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาทะเล      
ปลากะพงขาว 1,386.01 105.92 - - 105.92 
ปลากระเบน 398.35 8.60 - - 8.60 
ปลาปากคม 330.30 20.05 - - 20.05 
ปลาโอท้องแถบ 328.13 12.63 - - 12.63 
ปลาโอด้า 246.73 11.18   11.18 
ปลาอื่นๆ 1,412.61 57.41 - - 57.41 
รวม 4,102.13 215.79 - - 215.79 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งเคย 4,682.27 30.51 - - 30.51 
กุ้งฝอย 2,186.45 15.03 - - 15.03 
กุ้งขาว 15.00 3.73 - - 3.73 
รวม 6,883.72 49.27 - - 49.27 
กลุ่มหอย      
หอยแครง 6,338.41 76.42 - - 76.42 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มหมกึ      
หมึกกระดอง 1,069.59 79.44 - - 79.44 
หมึกกล้วย 417.32 19.66 - - 19.66 
หมึกสาย 228.34 17.88 - - 17.88 
หมึกสายยักษ ์ 8.00 0.68 - - 0.68 
หมึกหอม 4.96 0.25 - - 0.25 
รวม 1,728.21 117.91 - - 117.91 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาดุก 479.36 12.19 - - 12.19 
ปลากดเหลือง 6.60 0.45 - - 0.45 
ปลาไหลนา 0.05 0.03 - - 0.03 
รวม 486.01 12.67 - - 12.67 
กลุ่มป ู      
ปูแสม 335.73 3.39 - - 3.39 
ปูทะเล 0.50 0.01 - - 0.01 
รวม 336.23 3.40 - - 3.40 
กลุ่มแมงดาทะเล      
แมงดาจาน 128.59 3.01 - - 3.01 
กลุ่มกั ง      
กั้งกระดาน 0.38 0.13 - - 0.13 
กั้งตั๊กแตน 0.18 0.04 - - 0.04 
รวม 0.56 0.17 - - 0.17 
กลุ่มจระเข ้      
จระเข้น้้าจดื 1.00 0.78 - - 0.78 
จระเข้น้้าเค็ม 0.70 1.61 - - 1.61 
รวม 1.70 2.39 - - 2.39 
กลุ่มปลาสวยงาม     
ปลานีออน - - 56,176 0.26 0.26 
ปลาหมอส ี - - 9,300 0.31 0.31 
ปลากระดี่แคระ - - 8,100 0.04 0.04 
ปลาฟิงเกอร ์ - - 3,150 0.02 0.02 
ปลาอะโรวาน่า - - 2,456 3.58 3.58 
ปลาอื่นๆ - - 26,561 1.02 1.02 
รวม - - 105,743 5.23 5.23 
รวมทั งหมด 20,005.56 481.03 105,743 5.23 486.26 
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ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 30,344.81 ตัน 
มูลค่า 689.40 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง ปริมาณ 8,065.50 ตัน มูลค่า 48.22 ล้านบาท กลุ่มหอย ปริมาณ 
1,916.58 ตัน มูลค่า 24.38 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 1,403.39 ตัน มูลค่า 125.19 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด 
ปริมาณ 501.40 ตัน มูลค่า 11.33 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 284.49 ตัน มูลค่า 4.18 ล้านบาท กลุ่มแมงดาทะเล 
ปริมาณ 144.60 ตัน มูลค่า 3.36 ล้านบาท กลุ่มจระเข้ ปริมาณ 1.92 ตัน มูลค่า 3.25 ล้านบาท จ้านวน 580 ตัว 
มูลค่า 0.93 ล้านบาท มูลค่ารวม 4.18 ล้านบาท กลุ่มกั้ง ปริมาณ 1.52 ตัน มูลค่า 0.21 ล้านบาท และกลุ่มปลาสวยงาม 
จ้านวน 65,879 ตัว มูลค่า 7.65 ล้านบาท (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้า 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาทะเล      
ปลาทูสั้น 17,412.81 323.48 - - 323.48 
ปลาทูปากจิ้งจก 2,054.40 67.28 - - 67.28 
ปลาปากคม 1,753.63 46.57 - - 46.57 
ปลากะพงขาว 1,353.08 111.23 - - 111.23 
ปลาทูแขก 984.24 8.45 - - 8.45 
ปลาอื่นๆ 6,786.65 132.39 - - 132.39 
รวม 30,344.81 689.40 - - 689.40 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งเคย 8,041.47 47.61 - - 47.61 
กุ้งฝอย 24.00 0.59 - - 0.59 
กุ้งมังกร 0.03 0.02 - - 0.02 
รวม 8,065.50 48.22 - - 48.22 
กลุ่มหอย      
หอยแครง 1,904.58 24.04 - - 24.04 
หอยลาย 12.00 0.34 - - 0.34 
รวม 1,916.58 24.38 - - 24.38 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกระดอง 916.71 76.54 - - 76.54 
หมึกกล้วย 334.91 30.88 - - 30.88 
หมึกสาย 146.47 17.41 - - 17.41 
หมึกหอม 5.30 0.36 - - 0.36 
รวม 1,403.39 125.19 - - 125.19 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาดุก 460.24 10.79 - - 10.79 
ปลาแรด 36.00 0.34 - - 0.34 
ปลาแป้นแก้ว 2.00 0.03 - - 0.03 
ปลาสร้อยขาว 1.51 0.10 - - 0.10 
ปลาหางไก ่ 1.20 0.03 - - 0.03 
ปลากดเหลือง 0.45 0.04 - - 0.04 
รวม 501.40 11.33 - - 11.33 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มป ู      
ปูแสม 265.35 2.42 - - 2.42 
ปูม้า 18.94 1.75 - - 1.75 
ปูทะเล 0.20 0.01 - - 0.01 
รวม 284.49 4.18 - - 4.18 
กลุ่มแมงดาทะเล      
แมงดาจาน 144.60 3.36 - - 3.36 
กลุ่มกั ง      
กั้งกระดาน 1.25 0.16 - - 0.16 
กั้งตั๊กแตน 0.27 0.05 - - 0.05 
รวม 1.52 0.21 - - 0.21 
กลุ่มจระเข ้      
จระเข้น้้าจดื 1.50 0.73 - - 0.73 
จระเข้น้้าเค็ม 0.42 2.52 580 0.93 3.45 
รวม 1.92 3.25 580 0.93 4.18 
กลุ่มปลาสวยงาม     
ปลาฟิงเกอร ์ - - 15,920 0.26 0.26 
ปลาอะโรวาน่าเงิน - - 14,054 0.95 0.95 
ปลาแรด - - 8,932 0.49 0.49 
ปลาสอด - - 4,480 0.02 0.02 
ปลาเสือสุมาตราปา่ - - 3,980 0.10 0.10 
ปลาอื่นๆ - - 18,513 5.83 5.83 
รวม - - 65,879 7.65 7.65 
รวมทั งหมด 42,664.21 909.52 66,459 8.58 918.10 

 
ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 71,092.12 ตัน 

มูลค่า 1,590.38 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ้มกุ้ง ปริมาณ 7,021.65 ตัน มูลค่า 61.42 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 
1,909.00 ตัน มูลค่า 99.21 ล้านบาท กลุ่มหอย ปริมาณ 573.79 ตัน มูลค่า 8.01 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด 
ปริมาณ 549.43 ตัน มูลค่า 14.08 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 346.02 ตัน มูลค่า 65.50 ล้านบาท กลุ่มแมงดาทะเล 
ปริมาณ 202.39 ตัน มูลค่า 4.68 ล้านบาท กลุ่มแมงกะพรุน ปริมาณ 103.95 ตัน มูลค่า 9.57 ล้านบาท 
กลุ่มก้ัง ปริมาณ 83.27 ตัน มูลค่า 6.35 ล้านบาท กลุ่มจระเข้ ปริมาณ 0.69 ตัน มูลค่า 1.50 ล้านบาท จ้านวน 
2,500 ตัว มูลค่า 2.12 ล้านบาท มูลค่ารวม 3.62 ล้านบาท และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 46,617 ตัว มูลค่า 
11.05 ล้านบาท (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตาม
กลุ่มสัตว์น้้า 

 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาทะเล      
ปลาทูสั้น 25,300.71 439.90 - - 439.90 
ปลาทูปากจิ้งจก 6,937.25 258.89 - - 258.89 
ปลาโอด้า 5,116.98 199.10 - - 199.10 
ปลาทูแขก 3,831.38 47.07 - - 47.07 
ปลาปากคม 3,569.97 93.52 - - 93.52 
ปลาอื่นๆ 26,335.83 551.90 - - 551.90 
รวม 71,092.12 1,590.38 - - 1,590.38 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งเคย 6,957.09 58.66 - - 58.66 
กุ้งฝอย 60.00 0.34 - - 0.34 
กุ้งมังกร 2.52 2.30 - - 2.30 
กุ้งลายเสือ 2.04 0.12 - - 0.12 
รวม 7,021.65 61.42 - - 61.42 
กลุ่มหอย      
หอยแครง 474.23 5.12 - - 5.12 
หอยลาย 58.50 1.64 - - 1.64 
หอยจุ๊บแจง 22.92 0.44 - - 0.44 
หอยกาบ 18.14 0.81 - - 0.81 
รวม 573.79 8.01 - - 8.01 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกระดอง 1,106.33 54.13 - - 54.13 
หมึกกล้วย 627.84 31.34 - - 31.34 
หมึกสาย 174.83 13.74 - - 13.74 
รวม 1,909.00 99.21 - - 99.21 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาดุก 359.82 6.92 - - 6.92 
ปลาหางไก ่ 59.23 0.93 - - 0.93 
ปลาแป้นแก้ว 56.12 0.50 - - 0.50 
ปลาแป้น 29.63 0.29 - - 0.29 
ปลากดเหลือง 20.91 0.41 - - 0.41 
ปลาอื่นๆ 23.72 5.03 - - 5.03 
รวม 549.43 14.08 - - 14.08 
กลุ่มป ู      
ปูแสม 209.56 3.45 - - 3.45 
ปูม้า 102.82 58.09 - - 58.09 
ปูลาย 29.45 2.32 - - 2.32 
ปูทะเล 4.19 1.64 - - 1.64 
รวม 346.02 65.50 - - 65.50 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มแมงดาทะเล      
แมงดาจาน 202.39 4.68 - - 4.68 
กลุ่มแมงกะพรุน 103.95 9.57 - - 9.57 
กลุ่มกั ง      
กั้งกระดาน 81.57 6.22 - - 6.22 
กั้งตั๊กแตน 1.70 0.13 - - 0.13 
รวม 83.27 6.35 - - 6.35 
กลุ่มจระเข ้      
จระเข้น้้าเค็ม 0.69 1.50 2,500 2.12 3.62 
กลุ่มปลาสวยงาม     
ปลาหมอส ี - - 12,442 0.27 0.27 
ปลาฟิงเกอร ์ - - 8,070 0.18 0.18 
ปลาอะโรวาน่าเงิน - - 7,400 2.29 2.29 
ปลาเสือสุมาตรา - - 3,000 0.31 0.31 
ปลาอะโรวาน่า - - 2,916 7.24 7.24 
ปลาอื่นๆ - - 12,789 0.76 0.76 
รวม - - 46,617 11.05 11.05 
รวมทั งหมด 81,882.31 1,860.70 49,117 13.17 1,873.87 

 
1.1.2  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามประเภท

ด่านตรวจสัตว์น้้าเป็นรายปี 
ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้เป็น 3 ประเภท 

ดังนี้  
1)  ด่านพรมแดน ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 
2)  ด่านทางเรือ ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุรี ด่านตรวจสัตว์น้้า
จังหวัดสมุทรสาคร และด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 

3)  ด่านท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้้า 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า
เพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 18,945.42 ตัน มูลค่า 309.35 ล้านบาท 
และปลาสวยงาม จ้านวน 101,500 ตัว มูลค่า 1.04 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค และเพ่ือผลิตส่งออก ปริมาณ 2,743.47 ตัน 
มูลค่า 208.95 ล้านบาท และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 0.39 ตัน มูลค่า 
0.26 ล้านบาท และปลาสวยงาม จ้านวน 5,440 ตัว มูลค่า 4.13 ล้านบาท (ตารางที่ 7) 



25 

ตารางท่ี 7  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 9,479.55 215.32 - - 215.32 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 5,494.07 46.67 101,500 1.04 47.71 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 3,699.76 35.57 - - 35.57 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 272.04 11.79 - - 11.79 
รวม 18,945.42 309.35 101,500 1.04 310.39 
ด่านทางเรือ      
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

1,448.97 112.55 - - 112.55 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

769.82 57.99 - - 57.99 

ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 396.86 26.54 - - 26.54 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี 127.82 11.87 - - 11.87 
รวม 2,743.47 208.95 - - 208.95 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 0.39 0.26 1,773 3.79 4.05 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง - - 3,667 0.34 0.34 
รวม 0.39 0.26 5,440 4.13 4.39 
รวมทั งหมด 21,689.28 518.56 106,940 5.17 523.73 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า

เพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 19,022.36 ตัน มูลค่า 419.62 ล้านบาท 
และปลาสวยงาม จ้านวน 91,696 ตัว มูลค่า 0.48 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ รองลงมาคือ 
ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 980.95 ตัน 
มูลค่า 58.84 ล้านบาท และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบ
เครื่องหนัง ปริมาณ 2.25 ตัน มูลค่า 2.57 ล้านบาท และปลาสวยงาม จ้านวน 14,047 ตัว มูลค่า 4.75 ล้านบาท 
(ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 8  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 10,521.51 333.24 10,000 0.01 333.25 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 6,121.64 42.06 81,696 0.47 42.53 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 2,128.21 40.96 - - 40.96 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 251.00 3.36 - - 3.36 
รวม 19,022.36 419.62 91,696 0.48 420.10 
ด่านทางเรือ      
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

771.00 45.88 - - 45.88 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

141.40 6.87 - - 6.87 

ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 68.55 6.09 - - 6.09 
รวม 980.95 58.84 - - 58.84 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 1.60 1.09 10,675 0.44 1.53 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 0.61 1.45 3,008 3.23 4.68 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ 0.04 0.03 - - 0.03 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ - - 364 1.08 1.08 
รวม 2.25 2.57 14,047 4.75 7.32 
รวมทั งหมด 20,005.56 481.03 105,743 5.23 486.26 
 

ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า
เพ่ือการค้า/บริโภคและเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 41,018.95 ตัน มูลค่า 798.97 ล้านบาท และ
ปลาสวยงาม จ้านวน 5,750 ตัว มูลค่า 0.15 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ รองลงมาคือ 
ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 
1,641.87 ตัน มูลค่า 106.81 ล้านบาท และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค และเพ่ือเป็นวัตถุดิบ
เครื่องหนัง ปริมาณ 3.39 ตัน มูลค่า 3.74 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ จ้านวน 60,709 ตัว มูลค่า 
8.43 ล้านบาท (ตารางที่ 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

ตารางท่ี 9  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 23,640.49 560.11 - - 560.11 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 11,390.78 157.88 5,600 0.03 157.91 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 3,719.73 58.00 - - 58.00 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 2,267.95 22.98 150 0.12 23.10 
รวม 41,018.95 798.97 5,750 0.15 799.12 
ด่านทางเรือ      
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

1,137.94 80.60 - - 80.60 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร 306.86 7.49 - - 7.49 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

189.72 18.35 - - 18.35 

ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 7.35 0.37 - - 0.37 
รวม 1,641.87 106.81 - - 106.81 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 1.76 0.78 36,943 2.48 3.26 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 1.63 2.96 23,066 5.08 8.04 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ - - 700 0.87 0.87 
รวม 3.39 3.74 60,709 8.43 12.17 
รวมทั งหมด 42,664.21 909.52 66,459 8.58 918.10 
 

ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า
เพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 65,461.11 ตัน มูลค่า 1,516.42 ล้านบาท 
และปลาสวยงาม จ้านวน 12,800 ตัว มูลค่า 0.09 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 
ปริมาณ 16,401.19 ตัน มูลค่า 335.30 ล้านบาท และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 20.01 ตัน มูลค่า 8.98 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ จ้านวน 
36,317 ตัว มูลค่า 13.08 ล้านบาท (ตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 30,045.62 608.75 - - 608.75 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 18,304.33 500.47 12,800 0.09 500.56 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 13,358.58 288.34 - - 288.34 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 3,752.58 118.86 - - 118.86 
รวม 65,461.11 1,516.42 12,800 0.09 1,516.51 
ด่านทางเรือ      
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร 15,384.94 251.36 - - 251.36 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

490.70 41.91 - - 41.91 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

386.39 26.31 - - 26.31 

ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 139.16 15.72 - - 15.72 
รวม 16,401.19 335.30 - - 335.30 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 13.05 4.97 23,072 4.51 9.48 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 6.96 4.01 11,553 5.13 9.14 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ - - 1,577 3.33 3.33 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ - - 115 0.11 0.11 
รวม 20.01 8.98 36,317 13.08 22.06 
รวมทั งหมด 81,882.31 1,860.70 49,117 13.17 1,873.87 
 

1.1.3  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามวัตถุประสงค์
เป็นรายปี 

วัตถุประสงค์การน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้เป็น 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้  
1)  เพ่ือการค้า/บริโภค  
2)  เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง  
3)  เพ่ือผลิตส่งออก  
4)  เพ่ือเลี้ยงสวยงาม 
ปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์การน้าเข้าสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

18,964.75 ตัน มูลค่า 339.48 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือผลิตส่งออก ปริมาณ 2,299.22 ตัน มูลค่า 172.58 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 425.31 ตัน มูลค่า 6.50 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 106,940 ตัว 
มูลค่า 5.17 ล้านบาท (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 18,964.75 339.48 - - 339.48 
เพื่อผลิตส่งออก 2,299.22 172.58 - - 172.58 
เพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 425.31 6.50 - - 6.50 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 106,940 5.17 5.17 
รวม 21,689.28 518.56 106,940 5.17 523.73 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์การน้าเข้าสัตว์น้้าเพื่อการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

19,100.09 ตัน มูลค่า 427.38 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือผลิตส่งออก ปริมาณ 505.43 ตัน มูลค่า 42.66 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 400.04 ตัน มูลค่า 10.99 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 105,743 ตัว 
มูลค่า 5.23 ล้านบาท (ตารางที่ 12) 

 
ตารางท่ี 12   ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 19,100.09 427.38 - - 427.38 
เพื่อผลิตส่งออก 505.43 42.66 - - 42.66 
เพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 400.04 10.99 - - 10.99 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 105,743 5.23 5.23 
รวม 20,005.56 481.03 105,743 5.23 486.26 

 
ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์การน้าเข้าสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

41,598.51 ตัน มูลค่า 848.64 ล้านบาท จ้านวน 580 ตัว มูลค่า 0.93 ล้านบาท มูลค่ารวม 849.57 ล้านบาท 
รองลงมาคือ เพื่อผลิตส่งออก ปริมาณ 708.99 ตัน มูลค่า 48.38 ล้านบาท เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 
356.71 ตัน มูลค่า 12.50 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 65,879 ตัว มูลค่า 7.65 ล้านบาท (ตารางที่ 13) 

 
ตารางท่ี 13  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  

(ตัน) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 41,598.51 848.64 580 0.93 849.57 
เพื่อผลิตส่งออก 708.99 48.38 - - 48.38 
เพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 356.71 12.50 - - 12.50 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 65,879 7.65 7.65 
รวม 42,664.21 909.52 66,459 8.58 918.10 
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ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์การน้าเข้าสัตว์น้้าเพื่อการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 
80,433.95 ตัน มูลค่า 1,791.37 ล้านบาท จ้านวน 2,500 ตัว มูลค่า 2.12 ล้านบาท มูลค่ารวม 1,793.49 ล้านบาท 
รองลงมาคือ เพ่ือผลิตส่งออก ปริมาณ 1,121.65 ตัน มูลค่า 58.75 ล้านบาท เพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 
326.71 ตัน มูลค่า 10.58 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 46,617 ตัว มูลค่า 11.05 ล้านบาท (ตารางที่ 14) 

 

ตารางท่ี 14  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  
 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 80,433.95 1,791.37 2,500 2.12 1,793.49 
เพื่อผลิตส่งออก 1,121.65 58.75 - - 58.75 
เพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 326.71 10.58 - - 10.58 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 46,617 11.05 11.05 
รวม 81,882.31 1,860.70 49,117 13.17 1,873.87 
 

1.1.4  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า
เป็นรายปี 

ลักษณะสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้                 
1)  แช่แข็ง  
2)  แช่เย็น  
3)  ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ  
4)  มีชีวิต 
ปี พ.ศ. 2556 มีการน้าเข้าสัตว์น้้าในลักษณะตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือมากที่สุด 

ปริมาณ 8,898.50 ตัน มูลค่า 74.69 ล้านบาท รองลงมาคือ สัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 6,499.81 ตัน มูลค่า 85.31 ล้านบาท 
จ้านวน 106,940 ตัว มูลค่า 5.17 ล้านบาท มูลค่ารวม 90.48 ล้านบาท แช่แข็ง ปริมาณ 5,159.40 ตัน มูลค่า 
313.81 ล้านบาท และแช่เย็น ปริมาณ 1,131.57 ตัน มูลค่า 44.75 ล้านบาท (ตารางที่ 15) 

 
ตารางท่ี 15  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในป ีพ.ศ. 2556 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 

 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา่  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 8,898.50 74.69 - - 74.69 
มีชีวิต 6,499.81 85.31 106,940 5.17 90.48 
แช่แข็ง 5,159.40 313.81 - - 313.81 
แช่เย็น 1,131.57 44.75 - - 44.75 
รวม 21,689.28 518.56 106,940 5.17 523.73 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีการน้าเข้าสัตว์น้้าในลักษณะตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือมากที่สุด 

ปริมาณ 7,310.19 ตัน มูลค่า 56.95 ล้านบาท รองลงมาคือ สัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 6,826.87 ตัน มูลค่า 89.36 ล้านบาท 
จ้านวน 105,743 ตัว มูลค่า 5.23 ล้านบาท มูลค่ารวม 94.59 ล้านบาท แช่แข็ง ปริมาณ 3,717.26 ตัน มูลค่า 
221.07 ล้านบาท และแช่เย็น ปริมาณ 2,151.24 ตัน มูลค่า 113.65 ล้านบาท (ตารางที่ 16) 
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ตารางท่ี 16  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 
 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 7,310.19 56.95 - - 56.95 
มีชีวิต 6,826.87 89.36 105,743 5.23 94.59 
แช่แข็ง 3,717.26 221.07 - - 221.07 
แช่เย็น 2,151.24 113.65 - - 113.65 
รวม 20,005.56 481.03 105,743 5.23 486.26 

 
ปี พ.ศ. 2558 มีการน้าเข้าสัตว์น้้าในลักษณะแช่แข็งมากที่สุด ปริมาณ 23,380.65 ตัน 

มูลค่า 584.26 ล้านบาท รองลงมาคือ แช่เย็น ปริมาณ 8,482.31 ตัน มูลค่า 229.25 ล้านบาท ตากแห้ง/ใส่เกลือ/
หมักเกลือ ปริมาณ 8,423.45 ตัน มูลค่า 60.70 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 2,377.80 ตัน มูลค่า 
35.31 ล้านบาท จ้านวน 66,459 ตัว มูลค่า 8.58 ล้านบาท มูลค่ารวม 43.89 ล้านบาท (ตารางที่ 17) 

 
ตารางท่ี 17  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในป ีพ.ศ. 2558 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 

 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่แข็ง 23,380.65 584.26 - - 584.26 
แช่เย็น 8,482.31 229.25 - - 229.25 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 8,423.45 60.70 - - 60.70 
มีชีวิต 2,377.80 35.31 66,459 8.58 43.89 
รวม 42,664.21 909.52 66,459 8.58 918.10 

 
ปี พ.ศ. 2559 มีการน้าเข้าสัตว์น้้าในลักษณะแช่แข็งมากท่ีสุด ปริมาณ 39,905.80 ตัน 

มูลค่า 1,023.19 ล้านบาท รองลงมาคือ แช่เย็น ปริมาณ 33,542.30 ตัน มูลค่า 741.84 ล้านบาท ตากแห้ง/ใส่เกลือ/
หมักเกลือ ปริมาณ 7,501.00 ตัน มูลค่า 80.08 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 933.21 ตัน มูลค่า 15.59 ล้านบาท 
จ้านวน 49,117 ตัว มูลค่า 13.17 ล้านบาท มูลค่ารวม 28.76 ล้านบาท (ตารางที่ 18) 

ตารางท่ี 18  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซียในป ีพ.ศ. 2559 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 
 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่แข็ง 39,905.80 1,023.19 - - 1,023.19 
แช่เย็น 33,542.30 741.84 - - 741.84 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 7,501.00 80.08 - - 80.08 
มีชีวิต 933.21 15.59 49,117 13.17 28.76 
รวม 81,882.31 1,860.70 49,117 13.17 1,873.87 
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1.2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
พบว่า มีการส่งออกสัตว์น้้า มีมูลค่ารวม 6,295.74 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค 

ปริมาณรวม 320,385.35 ตัน มูลค่า 6,122.17 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวนรวม 
183,855,308 ตัว มูลค่า 173.57 ล้านบาท ซึ่งจ้าแนกเป็นรายปีดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่ารวม 1,394.90 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 
78,858.94 ตัน มูลค่า 1,342.13 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 33,183,802 ตัว 
มูลค่า 52.77 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวม 1,670.62 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 
90,311.70 ตัน มูลค่า 1,627.74 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 35,689,262 ตัว 
มูลค่า 42.88 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่ารวม 1,777.13 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 
92,730.78 ตัน มูลค่า 1,726.31 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 40,475,582 ตัว 
มูลค่า 50.82 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 1,453.09 ล้านบาท โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 
58,483.93 ตัน มูลค่า 1,425.99 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 74,506,662 ตัว 
มูลค่า 27.10 ล้านบาท (ตารางที่ 19) 

ตารางท่ี 19  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
2556 78,858.94 1,342.13 33,183,802 52.77 1,394.90 
2557 90,311.70 1,627.74 35,689,262 42.88 1,670.62 
2558 92,730.78 1,726.31 40,475,582 50.82 1,777.13 
2559 58,483.93 1,425.99 74,506,662 27.10 1,453.09 
รวม 320,385.35 6,122.17 183,855,308 173.57 6,295.74 

 
1.2.1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า

เป็นรายป ี
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 มีการส่งออกสัตว์น้้าซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ 

ได้ดังนี้ กลุ่มปลาทะเล กลุ่มหอย กลุ่มกุ้ง กลุ่มหมึก กลุ่มปู กลุ่มปลาน้้าจืด กลุ่มกบ กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า และ
กลุ่มปลาสวยงาม 

ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 76,121.38 ตัน 
มูลค่า 1,086.04 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง ปริมาณ 1,907.24 ตัน มูลค่า 234.75 ล้านบาท กลุ่มหอย 
ปริมาณ 739.80 ตัน มูลค่า 11.35 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 43.15 ตัน มูลค่า 5.55 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด 
ปริมาณ 33.13 ตัน มูลค่า 3.63 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 13.74 ตัน มูลค่า 0.78 ล้านบาท กลุ่มกบ ปริมาณ 
0.50 ตัน มูลค่า 0.03 ล้านบาท กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 29,484,435 ตัว มูลค่า 44.56 ล้านบาท และ
กลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 3,699,367 ตัว มูลค่า 8.21 ล้านบาท (ตารางที่ 20) 
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ตารางท่ี 20   ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตาม
กลุม่สัตว์น้้า 

 
กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กลุ่มปลาทะเล      
ปลาไส้ตัน 17,805.67 304.78 - - 304.78 
ปลาทูลัง 11,261.51 128.76 - - 128.76 
ปลาหางแข็ง 8,570.22 80.33 - - 80.33 
ปลาตาโต 8,422.56 79.97 - - 79.97 
ปลาสีกุนข้างเหลือง 8,154.21 74.11 - - 74.11 
ปลาอื่นๆ 21,907.21 418.09 - - 418.09 
รวม 76,121.38 1,086.04 - - 1,086.04 
กลุ่มหอย      
หอยตลับ 675.00 9.73 - - 9.73 
หอยเม็ดขนุน 62.40 1.56 - - 1.56 
หอยตะโกรมกรามด้า 2.40 0.06 - - 0.06 
รวม 739.80 11.35 - - 11.35 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งขาว 1,791.39 229.19 - - 229.19 
เปลือกกุ้ง 90.50 3.20 - - 3.20 
กุ้งฝอย 16.00 0.09 - - 0.09 
กุ้งก้ามกราม 4.15 1.03 - - 1.03 
กุ้งกุลาด้า 3.00 0.18 - - 0.18 
กุ้งทราย 2.20 1.06 - - 1.06 
รวม 1,907.24 234.75 - - 234.75 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกล้วย 10.48 0.42 - - 0.42 
หมึกกล้วยยักษ์ 2.65 0.22 - - 0.22 
หมึกยักษ ์ 0.45 0.05 - - 0.05 
หมึกหอม 0.12 0.07 - - 0.07 
หมึกสาย 0.04 0.02 - - 0.02 
รวม 13.74 0.78 - - 0.78 
กลุ่มปู      
ปูทะเล 43.15 5.55 - - 5.55 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาสร้อยขาว 13.29 0.72 - - 0.72 
ปลาชะโด 6.50 0.68 - - 0.68 
ปลาเทราต ์ 3.63 0.56 - - 0.56 
ปลาบู ่ 2.90 1.19 - - 1.19 
ปลาเฉา 2.55 0.05 - - 0.05 
ปลาอื่นๆ 4.26 0.43 - - 0.43 
รวม 33.13 3.63 - - 3.63 
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มกบ      
กบนา 0.50 0.03 - - 0.03 
กลุ่มลูกพันธุส์ัตว์น ้า      
ปลากะพงขาว - - 18,776,000 17.77 17.77 
ปลาดุก - - 2,424,200 0.37 0.37 
ปลาทับทิม - - 2,110,000 1.00 1.00 
กุ้งก้ามกราม - - 1,700,000 0.04 0.04 
กุ้งขาว - - 1,615,400 23.37 23.37 
ชนิดอื่นๆ - - 2,858,835 2.01 2.01 
รวม - - 29,484,435 44.56 44.56 
กลุ่มปลาสวยงาม     
ปลาหางไหม ้ - - 654,275 0.67 0.67 
ปลากัด - - 630,591 0.65 0.65 
ปลากาแดง - - 600,640 0.58 0.58 
ปลาตะเพียน - - 306,200 0.25 0.25 
ปลาลูกผึ้ง - - 257,846 0.50 0.50 
ปลาอื่นๆ - - 1,249,815 5.56 5.56 
รวม - - 3,699,367 8.21 8.21 
รวมทั งหมด 78,858.94 1,342.13 33,183,802 52.77 1,394.90 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 84,297.12 ตัน 

มูลค่า 1,342.51 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มหอย ปริมาณ 4,672.48 ตัน มูลค่า 81.08 ล้านบาท กลุ่มกุ้ง 
ปริมาณ 695.30 ตัน มูลค่า 150.57 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด ปริมาณ 357.68 ตัน มูลค่า 32.84 ล้านบาท 
กลุ่มปู ปริมาณ 109.65 ตัน มูลค่า 11.85 ล้านบาท กลุ่มกบ ปริมาณ 95.80 ตัน มูลค่า 4.83 ล้านบาท กลุ่มหมึก 
ปริมาณ 83.67 ตัน มูลค่า 4.06 ล้านบาท กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 33,540,619 ตัว มูลค่า 36.60 ล้านบาท 
และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 2,148,643 ตัว มูลค่า 6.28 ล้านบาท (ตารางที่ 21) 

 
ตารางท่ี 21  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้า 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาทะเล      
ปลาไส้ตัน 21,670.59 440.77 - - 440.77 
ปลาทูลัง 11,868.30 135.87 - - 135.87 
ปลาตาโต 10,143.58 109.50 - - 109.50 
ปลาทูแขก 8,294.54 95.85 - - 95.85 
ปลาหางแข็ง 8,128.60 88.56   88.56 
ปลาอื่นๆ 24,191.51 471.96 - - 471.96 
รวม 84,297.12 1,342.51 - - 1,342.51 
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ตารางท่ี 21  (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มหอย      
หอยตลับ 2,483.10 36.54 - - 36.54 
หอยลาย 1,780.20 30.70 - - 30.70 
หอยเม็ดขนุน 251.35 6.18 - - 6.18 
หอยเชลล ์ 82.83 3.16 - - 3.16 
หอยแครง 75.00 4.50 - - 4.50 
รวม 4,672.48 81.08 - - 81.08 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งขาว 475.06 137.54 - - 137.54 
เปลือกกุ้ง 200.75 7.16 - - 7.16 
กุ้งก้ามกราม 9.85 3.85 - - 3.85 
กุ้งกุลาด้า 9.14 2.00 - - 2.00 
กุ้งฝอย 0.50 0.02 - - 0.02 
รวม 695.30 150.57 - - 150.57 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกล้วย 43.93 1.07 - - 1.07 
หมึกกระดอง 28.77 1.87 - - 1.87 
หมึกกล้วยยักษ์ 9.70 0.95 - - 0.95 
หมึกยักษ ์ 1.00 0.10 - - 0.10 
หมึกหอม 0.27 0.07 - - 0.07 
รวม 83.67 4.06 - - 4.06 
กลุ่มป ู      
ปูทะเล 109.65 11.85 - - 11.85 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาทับทิม 197.70 13.32 - - 13.32 
ปลาสร้อยขาว 55.75 3.11 - - 3.11 
ปลาซิวแก้ว 19.46 2.42 - - 2.42 
ปลานิล 16.40 0.75 - - 0.75 
ปลาช่อน 15.75 2.05 - - 2.05 
ปลาอื่นๆ 52.62 11.19 - - 11.19 
รวม 357.68 32.84 - - 32.84 
กลุ่มกบ      
กบนา 95.80 4.83 - - 4.83 
กลุ่มลูกพันธุส์ัตว์น ้า      
ปลากะพงขาว - - 10,975,650 10.78 10.78 
ปลาดุก - - 8,928,609 1.52 1.52 
ปลาทับทิม - - 6,660,000 1.72 1.72 
ปลานิล - - 1,698,000 0.36 0.36 
กุ้งขาว - - 1,511,800 20.28 20.28 
ชนิดอื่นๆ - - 3,766,560 1.94 1.94 
รวม - - 33,540,619 36.60 36.60 



36 

ตารางท่ี 21  (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาสวยงาม      
ปลากัด - - 360,945 0.80 0.80 
ปลากาแดง - - 326,145 0.39 0.39 
ปลาหางไหม ้ - - 294,428 0.37 0.37 
ปลาตะเพียน - - 209,000 0.15 0.15 
ปลาลูกผึ้ง - - 168,820 0.45 0.45 
ปลาอื่นๆ - - 789,305 4.12 4.12 
รวม - - 2,148,643 6.28 6.28 
รวมทั งหมด 90,311.70 1,627.74 35,689,262 42.88 1,670.62 
 

ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 86,992.25 ตัน 
มูลค่า 1,321.18 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มหอย ปริมาณ 2,895.42 ตัน มูลค่า 60.06 ล้านบาท กลุ่มกุ้ง 
ปริมาณ 2,281.34 ตัน มูลค่า 305.76 ล้านบาท กลุ่มปู ปริมาณ 218.23 ตัน มูลค่า 16.75 ล้านบาท กลุ่มหมึก 
ปริมาณ 172.53 ตัน มูลค่า 9.58 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด ปริมาณ 124.01 ตัน มูลค่า 10.65 ล้านบาท กลุ่มกบ 
ปริมาณ 47.00 ตัน มูลค่า 2.33 ล้านบาท กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 39,199,792 ตัว มูลค่า 46.27 ล้านบาท 
และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 1,275,790 ตัว มูลค่า 4.55 ล้านบาท (ตารางที่ 22) 

 
ตารางท่ี 22  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้า 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาทะเล      
ปลาไส้ตัน 20,946.81 402.14 - - 402.14 
ปลาทูลัง 13,077.69 159.27 - - 159.27 
ปลาตาโต 10,451.27 112.63 - - 112.63 
ปลาทูแขก 8,977.23 104.70 - - 104.70 
ปลาหางแข็ง 7,817.85 87.05 - - 87.05 
ปลาอื่นๆ 25,721.40 455.39 - - 455.39 
รวม 86,992.25 1,321.18 - - 1,321.18 
กลุ่มหอย      
หอยตลับ 1,918.30 29.12 - - 29.12 
หอยลาย 361.00 8.72 - - 8.72 
หอยแครง 295.32 14.08 - - 14.08 
หอยเม็ดขนุน 282.00 7.05 - - 7.05 
หอยเชลล ์ 25.60 0.79 - - 0.79 
หอยคราง 13.20 0.30 - - 0.30 
รวม 2,895.42 60.06 - - 60.06 
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ตารางท่ี 22  (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งขาว 1,889.05 288.70 - - 288.70 
กุ้งโอคักเล็ก 278.00 7.00 - - 7.00 
เปลือกกุ้ง 51.00 1.81 - - 1.81 
กุ้งแชบ๊วย 26.25 0.79 - - 0.79 
กุ้งโอคักใหญ่ 22.00 0.66 - - 0.66 
กุ้งอื่นๆ 15.04 6.80 - - 6.80 
รวม 2,281.34 305.76 - - 305.76 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกล้วย 159.01 7.70 - - 7.70 
หมึกกล้วยยักษ์ 13.50 1.87 - - 1.87 
หมึกยักษ ์ 0.02 0.01 - - 0.01 
รวม 172.53 9.58 - - 9.58 
กลุ่มป ู      
ปูทะเล 143.80 13.65 - - 13.65 
ปูม้า 74.43 3.10 - - 3.10 
รวม 218.23 16.75 - - 16.75 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาสร้อยขาว 95.46 7.00 - - 7.00 
ปลาชะโด 8.00 1.20 - - 1.20 
ปลาทับทิม 6.80 0.52 - - 0.52 
ปลาแขยงข้างลาย 3.27 0.46 - - 0.46 
ปลาซิวแก้ว 2.69 0.38 - - 0.38 
ปลาอื่นๆ 7.79 1.09 - - 1.09 
รวม 124.01 10.65 - - 10.65 
กลุ่มกบ      
กบนา 47.00 2.33 - - 2.33 
กลุ่มลูกพันธุส์ัตว์น ้า      
ปลากะพงขาว - - 16,206,500 14.90 14.90 
ปลาดุก - - 7,069,350 1.00 1.00 
กุ้งกุลาด้า - - 6,246,802 0.25 0.25 
ปลาทับทิม - - 5,772,000 1.15 1.15 
กุ้งขาว - - 1,147,150 27.02 27.02 
ชนิดอื่นๆ - - 2,757,990 1.95 1.95 
รวม - - 39,199,792 46.27 46.27 
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ตารางท่ี 22   (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาสวยงาม      
ปลากัด - - 245,319 1.23 1.23 
ปลาตะเพียน - - 185,160 0.09 0.09 
ปลาลูกผึ้ง - - 133,300 0.39 0.39 
ปลากาแดง - - 129,925 0.37 0.37 
ปลาหางไหม ้ - - 96,500 0.19 0.19 
ปลาอื่นๆ - - 485,586 2.28 2.28 
รวม - - 1,275,790 4.55 4.55 
รวมทั งหมด 92,730.78 1,726.31 40,475,582 50.82 1,777.13 

 
 

ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมากที่สุด ปริมาณ 51,009.51 ตัน 
มูลค่า 858.09 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง ปริมาณ 4,562.89 ตัน มูลค่า 483.68 ล้านบาท กลุ่มหอย 
ปริมาณ 1,730.78 ตัน มูลค่า 36.58 ล้านบาท กลุ่มหมึก ปริมาณ 791.24 ตัน มูลค่า 23.05 ล้านบาท กลุ่มปู 
ปริมาณ 333.82 ตัน มูลค่า 19.33 ล้านบาท กลุ่มกบ ปริมาณ 29.50 ตัน มูลค่า 1.48 ล้านบาท กลุ่มปลาน้้าจืด 
ปริมาณ 26.19 ตัน มูลค่า 3.78 ล้านบาท กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 73,351,057 ตัว มูลค่า 23.03 ล้านบาท 
และกลุ่มปลาสวยงาม จ้านวน 1,155,605 ตัว มูลค่า 4.07 ล้านบาท (ตารางที่ 23) 

 
ตารางท่ี 23   ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตาม

กลุ่มสัตว์น้้า 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาทะเล      
ปลาไส้ตัน 13,440.69 236.11 - - 236.11 
ปลาทูลัง 9,013.19 112.64 - - 112.64 
ปลาทรายแดง 5,837.47 154.31 - - 154.31 
ปลาหางแข็ง 5,025.02 58.81 - - 58.81 
ปลาทูแขก 4,266.77 51.80 - - 51.80 
ปลาอื่นๆ 13,426.37 244.42 - - 244.42 
รวม 51,009.51 858.09 - - 858.09 
กลุ่มหอย      
หอยตลับ 1,174.00 16.88 - - 16.88 
หอยเม็ดขนุน 298.00 7.45 - - 7.45 
หอยแครง 111.80 5.54 - - 5.54 
หอยคราง 82.00 3.42 - - 3.42 
หอยลาย 54.00 1.44 - - 1.44 
หอยอ่ืนๆ 10.98 1.85 - - 1.85 
รวม 1,730.78 36.58 - - 36.58 
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ตารางท่ี 23   (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มกุ้ง      
กุ้งขาว 3,668.57 451.90 - - 451.90 
กุ้งโอคักเล็ก 722.40 25.18 - - 25.18 
กุ้งโอคักใหญ่ 107.40 3.22 - - 3.22 
กุ้งแชบ๊วย 61.90 2.40 - - 2.40 
กุ้งก้ามกราม 1.50 0.60 - - 0.60 
กุ้งอื่นๆ 1.12 0.38 - - 0.38 
รวม 4,562.89 483.68 - - 483.68 
กลุ่มหมกึ      
หมึกกล้วย 747.98 17.17 - - 17.17 
หมึกสาย 20.62 4.15 - - 4.15 
หมึกกล้วยยักษ์ 12.00 1.14 - - 1.14 
หมึกกระดอง 8.84 0.27 - - 0.27 
หมึกยักษ ์ 1.80 0.32 - - 0.32 
รวม 791.24 23.05 - - 23.05 
กลุ่มป ู      
ปูม้า 291.43 13.06 - - 13.06 
ปูทะเล 42.39 6.27 - - 6.27 
รวม 333.82 19.33 - - 19.33 
กลุ่มปลาน ้าจืด      
ปลาเค้าขาว 6.22 0.85 - - 0.85 
ปลาซิวแก้ว 5.25 0.71 - - 0.71 
ปลาเค้าด้า 3.20 0.33 - - 0.33 
ปลาทับทิม 2.90 0.23 - - 0.23 
ปลาหลด 2.26 0.31 - - 0.31 
ปลาอืน่ๆ 6.36 1.35 - - 1.35 
รวม 26.19 3.78 - - 3.78 
กลุ่มกบ      
กบนา 29.50 1.48 - - 1.48 
กลุ่มลูกพันธุส์ัตว์น ้า      
กุ้งกุลาด้า - - 58,044,323 2.94 2.94 
ปลากะพงขาว - - 12,388,822 12.26 12.26 
ปลาทับทิม - - 955,469 0.44 0.44 
ปลานิล - - 660,000 0.13 0.13 
ปลาดุก - - 459,000 0.19 0.19 
ชนิดอื่นๆ - - 843,443 7.07 7.07 
รวม - - 73,351,057 23.03 23.03 
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ตารางท่ี 23   (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) จ้านวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
กลุ่มปลาสวยงาม      
ปลากัด - - 279,370 1.18 1.18 
ปลากาแดง - - 209,570 0.40 0.40 
ปลาหางไหม ้ - - 143,015 0.26 0.26 
ปลาลูกผึ้ง - - 107,480 0.31 0.31 
ปลาตะเพียน - - 58,210 0.04 0.04 
ปลาอื่นๆ - - 357,960 1.88 1.88 
รวม - - 1,155,605 4.07 4.07 
รวมทั งหมด 58,483.93 1,425.99 74,506,662 27.10 1,453.09 
 

1.2.2  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้าเป็นรายปี 

ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้  

1)  ด่านพรมแดน ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 

2)  ด่านทางเรือ ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุรี  

3)  ด่านท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้้า 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า
เพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 74,363.97 ตัน มูลค่า 1,114.21 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม 
จ้านวน 27,517,701 ตัว มูลค่า 23.64 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส และด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 4,488.53 ตัน มูลค่า 226.64 ล้านบาท 
และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 6.44 ตัน มูลค่า 1.28 ล้านบาท และ
ลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 5,666,101 ตัว มูลค่า 29.13 ล้านบาท (ตารางที่ 24) 

ตารางท่ี 24 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า  

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 63,679.95 897.11 6,338,000 2.08 899.19 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 8,399.89 98.84 188,000 0.22 99.06 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 1,506.83 103.37 20,991,701 21.34 124.71 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 777.30 14.89 - - 14.89 
รวม 74,363.97 1,114.21 27,517,701 23.64 1,137.85 
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ตารางที่ 24  (ต่อ) 
 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านทางเรือ      
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี 4,155.23 212.38 - - 212.38 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

260.86 7.91 - - 7.91 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

72.44 6.35 - - 6.35 

รวม 4,488.53 226.64 - - 226.64 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 4.63 0.47 314,820 0.95 1.42 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ 1.10 0.65 - - 0.65 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ 0.56 0.15 75 0.06 0.21 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 0.15 0.01 5,351,206 28.12 28.13 
รวม 6.44 1.28 5,666,101 29.13 30.41 
รวมทั งหมด 78,858.94 1,342.13 33,183,802 52.77 1,394.90 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า

เพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 79,540.21 ตัน มูลค่า 1,214.62 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม 
จ้านวน 32,031,548 ตัว มูลค่า 17.39 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพื่อการค้า/บริโภค ปริมาณ 10,756.10 ตัน มูลค่า 410.97 ล้านบาท 
และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพื่อการค้า/บริโภค ปริมาณ 15.39 ตัน มูลค่า 2.15 ล้านบาท 
และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 3,657,714 ตัว มูลค่า 25.49 ล้านบาท (ตารางที่ 25) 

 

ตารางท่ี 25  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 63,819.94 884.66 17,778,030 3.97 888.63 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 9,771.52 116.76 1,665,000 0.77 117.53 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 4,700.30 86.95 - - 86.95 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 1,248.45 126.25 12,588,518 12.65 138.90 
รวม 79,540.21 1,214.62 32,031,548 17.39 1,232.01 
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 
 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านทางเรือ      
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี 9,927.25 330.49 - - 330.49 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

442.53 14.55 - - 14.55 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

386.32 65.93 - - 65.93 

รวม 10,756.10 410.97 - - 410.97 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 12.86 1.23 85,046 7.29 8.52 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ 0.99 0.68 - - 0.68 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ 0.96 0.23 2,510,000 0.27 0.50 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 0.58 0.01 1,062,668 17.93 17.94 
รวม 15.39 2.15 3,657,714 25.49 27.64 
รวมทั งหมด 90,311.70 1,627.74 35,689,262 42.88 1,670.62 

 
ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า

เพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 83,485.45 ตัน มูลค่า 1,394.09 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม 
จ้านวน 31,387,005 ตัว มูลค่า 19.14 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 9,234.52 ตัน มูลค่า 330.07 ล้านบาท 
และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 10.81 ตัน มูลค่า 2.15 ล้านบาท และ
ลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 9,088,577 ตัว มูลค่า 31.68 ล้านบาท (ตารางที่ 26) 

 

ตารางท่ี 26  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า  

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 66,850.32 1,050.37 14,360,500 2.79 1,053.16 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 12,556.92 146.75 179,500 0.48 147.23 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 2,937.69 71.24 - - 71.24 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 1,140.52 125.73 16,847,005 15.87 141.60 
รวม 83,485.45 1,394.09 31,387,005 19.14 1,413.23 
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ตารางที่ 26  (ต่อ) 
 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านทางเรือ      
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี 8,656.30 297.70 - - 297.70 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

497.36 26.43 - - 26.43 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

80.86 5.94 - - 5.94 

รวม 9,234.52 330.07 - - 330.07 
ด่านท่าอากาศยาน      
ดา่นตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 9.50 1.81 5,103 8.68 10.49 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 1.06 0.18 1,704,672 22.56 22.74 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ 0.21 0.15 - - 0.15 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ 0.04 0.01 7,378,802 0.44 0.45 
รวม 10.81 2.15 9,088,577 31.68 33.83 
รวมทั งหมด 92,730.78 1,726.31 40,475,582 50.82 1,777.13 

 
ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าทางด่านพรมแดนมากที่สุด โดยเป็นสัตว์น้้า

เพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 55,196.51 ตัน มูลค่า 1,256.85 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม 
จ้านวน 14,235,276 ตัว มูลค่า 14.05 ล้านบาท โดยด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ตามล้าดับ 
รองลงมาคือ ด่านทางเรือ โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 3,271.20 ตัน มูลค่า 164.60 ล้านบาท 
และด่านท่าอากาศยาน โดยเป็นสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 16.22 ตัน มูลค่า 4.54 ล้านบาท และ
ลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม จ้านวน 60,271,386 ตัว มูลค่า 13.05 ล้านบาท (ตารางที่ 27) 

 

ตารางท่ี 27  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามประเภท
ด่านตรวจสัตว์น้้า 

 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านพรมแดน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 44,625.97 998.83 917,316 1.34 1,000.17 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 7,364.64 90.99 595,800 0.48 91.47 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 2,201.38 63.97 - - 63.97 
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร ์ 1,004.52 103.06 12,722,160 12.23 115.29 
รวม 55,196.51 1,256.85 14,235,276 14.05 1,270.90 
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ตารางที ่27  (ต่อ) 
 

ประเภทด่าน/ด่านตรวจสัตว์น ้า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ด่านทางเรือ      
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี 3,110.35 135.28 - - 135.28 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

118.13 16.51 - - 16.51 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 
(สงขลา) 

42.72 12.81 - - 12.81 

รวม 3,271.20 164.60 - - 164.60 
ด่านท่าอากาศยาน      
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 12.45 2.04 1,925 2.48 4.52 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 2.26 1.91 59,825,438 10.53 12.44 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ 0.89 0.24 444,023 0.04 0.28 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม ่ 0.62 0.35 - - 0.35 
รวม 16.22 4.54 60,271,386 13.05 17.59 
รวมทั งหมด 58,483.93 1,425.99 74,506,662 27.10 1,453.09 

 
1.2.3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามวัตถุประสงค์

เป็นรายปี 
วัตถุประสงค์การส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้เป็น 3 วัตถุประสงค์ 

ดังนี้  
1)  เพ่ือการค้า/บริโภค  
2)  เพ่ือเลี้ยงสวยงาม  
3)  เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ 
ปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์การส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

78,858.94 ตัน มูลค่า 1,342.13 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ จ้านวน 29,484,435 ตัว มูลค่า 
44.56 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 3,699,367 ตัว มูลค่า 8.21 ล้านบาท (ตารางที่ 28) 

 

ตารางท่ี 28  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  
 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 78,858.94 1,342.13 - - 1,342.13 
เพื่อเลี้ยงหรือท้าพันธุ ์ - - 29,484,435 44.56 44.56 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 3,699,367 8.21 8.21 
รวม 78,858.94 1,342.13 33,183,802 52.77 1,394.90 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์การส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

90,311.70 ตัน มูลค่า 1,627.74 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ จ้านวน 33,540,619 ตัว มูลค่า 
36.60 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 2,148,643 ตัว มูลค่า 6.28 ล้านบาท (ตารางที่ 29) 
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ตารางท่ี 29  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  
 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 90,311.70 1,627.74 - - 1,627.74 
เพื่อเลี้ยงหรือท้าพันธุ ์ - - 33,540,619 36.60 36.60 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 2,148,643 6.28 6.28 
รวม 90,311.70 1,627.74 35,689,262 42.88 1,670.62 

 
ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์การส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

92,730.78 ตัน มูลค่า 1,726.31 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ จ้านวน 39,199,792 ตัว มูลค่า 
46.27 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 1,275,790 ตัว มูลค่า 4.55 ล้านบาท (ตารางที่ 30) 

 
ตารางท่ี 30  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 92,730.78 1,726.31 - - 1,726.31 
เพื่อเลี้ยงหรือท้าพันธุ ์ - - 39,199,792 46.27 46.27 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 1,275,790 4.55 4.55 
รวม 92,730.78 1,726.31 40,475,582 50.82 1,777.13 

 
ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์การส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภคมากที่สุด ปริมาณ 

58,483.93 ตัน มูลค่า 1,425.99 ล้านบาท รองลงมาคือ เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ จ้านวน 73,351,057 ตัว มูลค่า 
23.03 ล้านบาท และเพ่ือเลี้ยงสวยงาม จ้านวน 1,155,605 ตัว มูลค่า 4.07 ล้านบาท (ตารางที่ 31) 

 
ตารางท่ี 31  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามวัตถุประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

เพื่อการค้า/บริโภค 58,483.93 1,425.99 - - 1,425.99 
เพื่อเลี้ยงหรือท้าพันธุ ์ - - 73,351,057 23.03 23.03 
เพื่อเลี้ยงสวยงาม - - 1,155,605 4.07 4.07 
รวม 58,483.93 1,425.99 74,506,662 27.10 1,453.09 

 
1.2.4  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า

เป็นรายปี 
ลักษณะสัตว์น้้าที่มกีารส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จ้าแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้  
1)  แช่แข็ง  
2)  แช่เย็น  
3)  ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ  
4)  มีชีวิต 
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ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกสัตว์น้้าในลักษณะแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณ 55,461.74 ตัน 
มูลค่า 692.04 ล้านบาท รองลงมาคือ ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ ปริมาณ 17,823.87 ตัน มูลค่า 305.94 ล้านบาท 
แช่แข็ง ปริมาณ 4,786.23 ตัน มูลค่า 326.63 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 787.10 ตัน มูลค่า 17.52 ล้านบาท 
จ้านวน 33,183,802 ตัว มูลค่า 52.77 ล้านบาท มูลค่ารวม 70.29 ล้านบาท (ตารางที่ 32) 

 
ตารางท่ี 32  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า  

 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่เย็น 55,461.74 692.04 - - 692.04 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 17,823.87 305.94 - - 305.94 
แช่แข็ง 4,786.23 326.63 - - 326.63 
มีชีวิต 787.10 17.52 33,183,802 52.77 70.29 
รวม 78,858.94 1,342.13 33,183,802 52.77 1,394.90 

 
ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกสัตว์น้้าในลักษณะแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณ 58,275.54 ตัน 

มูลค่า 673.25 ล้านบาท รองลงมาคือ ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ ปริมาณ 20,798.09 ตัน มูลค่า 425.27 ล้านบาท 
แช่แข็ง ปริมาณ 6,280.90 ตัน มูลค่า 420.11 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 4,957.17 ตัน มูลค่า 
109.11 ล้านบาท จ้านวน 35,689,262 ตัว มูลค่า 42.88 ล้านบาท มูลค่ารวม 151.99 ล้านบาท (ตารางที่ 33) 

 
ตารางท่ี 33  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า  

 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่เย็น 58,275.54 673.25 - - 673.25 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 20,798.09 425.27 - - 425.27 
แช่แข็ง 6,280.90 420.11 - - 420.11 
มีชีวิต 4,957.17 109.11 35,689,262 42.88 151.99 
รวม 90,311.70 1,627.74 35,689,262 42.88 1,670.62 

 
ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งออกสัตว์น้้าในลักษณะแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณ 64,383.23 ตัน 

มูลค่า 934.20 ล้านบาท รองลงมาคือ ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ ปริมาณ 20,272.40 ตัน มูลค่า 391.81 ล้านบาท 
แช่แข็ง ปริมาณ 5,313.34 ตัน มูลค่า 334.38 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 2,761.81 ตัน มูลค่า 65.92 ล้านบาท 
จ้านวน 40,475,582 ตัว มูลค่า 50.82 ล้านบาท มูลค่ารวม 116.74 ล้านบาท (ตารางที่ 34) 
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ตารางท่ี 34  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 
 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่เย็น 64,383.23 934.20 - - 934.20 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 20,272.40 391.81 - - 391.81 
แช่แข็ง 5,313.34 334.38 - - 334.38 
มีชีวิต 2,761.81 65.92 40,475,582 50.82 116.74 
รวม 92,730.78 1,726.31 40,475,582 50.82 1,777.13 

 
ปี พ.ศ. 2559 มีการส่งออกสัตว์น้้าในลักษณะแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณ 41,046.02 ตัน 

มูลค่า 936.40 ล้านบาท รองลงมาคือ ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ ปริมาณ 13,298.25 ตัน มูลค่า 231.84 ล้านบาท 
แช่แข็ง ปริมาณ 2,549.09 ตัน มูลค่า 223.71 ล้านบาท และสัตว์น้้ามีชีวิต ปริมาณ 1,590.57 ตัน มูลค่า 34.04 ล้านบาท 
จ้านวน 74,506,662 ตัว มูลค่า 27.10 ล้านบาท มูลค่ารวม 61.14 ล้านบาท (ตารางที่ 35) 

 
ตารางท่ี 35   ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า  

 

ลักษณะสัตว์น ้า 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

จ้านวน  
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

แช่เย็น 41,046.02 936.40 - - 936.40 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 13,298.25 231.84 - - 231.84 
แช่แข็ง 2,549.09 223.71 - - 223.71 
มีชีวิต 1,590.57 34.04 74,506,662 27.10 61.14 
รวม 58,483.93 1,425.99 74,506,662 27.10 1,453.09 

 
2.  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น ้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 523.73 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 1,394.90 ล้านบาท  

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 871.17 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 486.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.15 มูลค่าการส่งออก 

1,670.62 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.77 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 1,184.36 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.95 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 918.10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 88.81 มูลค่าการส่งออก 
1,777.13 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.38 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 859.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 27.47 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 1,873.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.10 มูลค่าการส่งออก 
1,453.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.23 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 420.78 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 148.98 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 36 และภาพท่ี 1) 
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ตารางท่ี 36  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 523.73  1,394.90  871.17  
2557 486.26 -7.15 1,670.62 19.77 1,184.36 35.95 
2558 918.10 88.81 1,777.13 6.38 859.03 -27.47 
2559 1,873.87 104.10 1,453.09 -18.23 -420.78 -148.98 
รวม 3,801.96  6,295.74  2,493.78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า 

2.1.1  สัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 236.08 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 1,086.04 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 849.96 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 215.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.59 มูลค่าการส่งออก 

1,342.51 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.62 และมีมูลค่าเกินดุล 1,126.72 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.56 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 689.40 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 219.48 มูลค่าการส่งออก 
1,321.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.59 และมีมูลค่าเกินดุล 631.78 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 43.93 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 1,590.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 130.69 มูลค่า
การส่งออก 858.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.05 และมีมูลค่าขาดดุล 732.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 215.91 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 37 และภาพท่ี 2) 
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ตารางท่ี 37  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล ระหว่างปี    
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 236.08  1,086.04  849.96  
2557 215.79 -8.59 1,342.51 23.62 1,126.72 32.56 
2558 689.40 219.48 1,321.18 -1.59 631.78 -43.93 
2559 1,590.38 130.69 858.09 -35.05 -732.29 -215.91 
รวม 2,731.65  4,607.82  1,876.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.2  สัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 89.47 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 234.75 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 145.28 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 49.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.93 มูลค่าการส่งออก 

150.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.86 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 101.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 30.27 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 48.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.13 มูลค่าการส่งออก 
305.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 103.07 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 257.54 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 154.23 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 61.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.37 มูลค่าการส่งออก 
483.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.19 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 422.26 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.96 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 38 และภาพท่ี 3) 
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ตารางท่ี 38  การเปลีย่นแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 89.47  234.75  145.28  
2557 49.27 -44.93 150.57 -35.86 101.30 -30.27 
2558 48.22 -2.13 305.76 103.07 257.54 154.23 
2559 61.42 27.37 483.68 58.19 422.26 63.96 
รวม 248.38  1,174.76  926.38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.3  สัตว์น้้ากลุ่มหอย 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 69.82 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 11.35 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 58.47 ล้านบาท  
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 76.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.45 มูลค่าการส่งออก 

81.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 614.36 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 4.66 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.97 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 24.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68.10 มูลค่าการส่งออก 
60.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.92 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 35.68 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 665.66 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 8.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.14 มูลค่าการส่งออก 
36.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.09 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 28.57 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 19.93 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 39 และภาพที่ 4) 
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ตารางท่ี 39  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มหอย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 69.82  11.35  -58.47  
2557 76.42 9.45 81.08 614.36 4.66 107.97 
2558 24.38 -68.10 60.06 -25.92 35.68 665.66 
2559 8.01 -67.14 36.58 -39.09 28.57 -19.93 
รวม 178.63  189.07  10.44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มหอย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.4  สัตว์น้้ากลุ่มหมึก 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 97.30 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 0.78 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 96.52 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 117.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21. มูลค่าการส่งออก 

4.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 420.51 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 113.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 17.95 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 125.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.17 มูลค่าการส่งออก 
9.58 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 135.96 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 115.61 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.54 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 99.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.75 มูลค่าการส่งออก 
23.05 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 140.60 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 76.16 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.12 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 40 และภาพที่ 5)  
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ตารางท่ี 40   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มหมึก ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 97.30  0.78  -96.52  
2557 117.91 21.18 4.06 420.51 -113.85 -17.95 
2558 125.19 6.17 9.58 135.96 -115.61 -1.54 
2559 99.21 -20.75 23.05 140.60 -76.16 34.12 
รวม 439.61  37.47  -402.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มหมึก ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

2.1.5  สัตว์น้้ากลุ่มปู 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 3.10 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 5.55 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 2.45 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 3.40 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.68 มูลค่าการส่งออก 

11.85 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 113.51 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 8.45 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 244.90 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 4.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.94 มูลค่าการส่งออก 
16.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.35 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 12.57 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.76 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 65.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,466.98 มูลค่าการส่งออก 
19.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.40 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 46.17 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 467.30 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 41 และภาพที่ 6) 
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ตารางท่ี 41  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มปู ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 3.10  5.55  2.45  
2557 3.40 9.68 11.85 113.51 8.45 244.90 
2558 4.18 22.94 16.75 41.35 12.57 48.76 
2559 65.50 1,466.98 19.33 15.40 -46.17 -467.30 
รวม 76.18  53.48  -22.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปู ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.6  สัตว์น้้ากลุ่มปลาน้้าจืด 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 15.72 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 3.63 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 12.09 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 12.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.40 มูลค่าการส่งออก 

32.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 804.68 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 20.17 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 266.83 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 11.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.58 มูลค่าการส่งออก 
10.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.57 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 0.68 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 103.37 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 14.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.27 มูลค่าการส่งออก 
3.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.51 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 10.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1,414.70 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 42 และภาพที่ 7) 
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ตารางท่ี 42  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาน้้าจืด ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 15.72  3.63  -12.09  
2557 12.67 -19.40 32.84 804.68 20.17 266.83 
2558 11.33 -10.58 10.65 -67.57 -0.68 -103.37 
2559 14.08 24.27 3.78 -64.51 -10.30 -1,414.70 
รวม 53.80  50.90  -2.90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาน้้าจืด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.7  สัตว์น้้ากลุ่มปลาสวยงาม 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 5.17 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 8.21 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 3.04 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 5.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.16 มูลค่าการส่งออก 

6.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.50 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 1.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 65.46 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 7.65 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.27 มูลค่าการส่งออก 
4.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.55 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 3.10 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 395.24 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 11.05 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.44 มูลค่าการส่งออก 
4.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 6.98 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 125.16 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 43 และภาพที่ 8) 
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ตารางท่ี 43  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาสวยงาม ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 5.17  8.21  3.04  
2557 5.23 1.16 6.28 -23.50 1.05 -65.46 
2558 7.65 46.27 4.55 -27.55 -3.10 -395.24 
2559 11.05 44.44 4.07 -10.55 -6.98 -125.16 
รวม 29.10  23.11  -5.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มปลาสวยงาม ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.8  สัตว์น้้ากลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 44.56 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 44.56 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออก 36.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.86 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 36.60 ล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 17.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออก 46.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.42 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 46.27 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 23.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.23 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 23.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 50.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 44 และภาพที่ 9) 
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ตารางท่ี 44   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 -  44.56  44.56  
2557 - - 36.60 -17.86 36.60 -17.86 
2558 - - 46.27 26.42 46.27 26.42 
2559 - - 23.03 -50.23 23.03 -50.23 
รวม -  150.46  150.46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.9  สัตว์น้้ากลุ่มกบ 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 0.03 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 0.03 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออก 4.83 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16,000.00 และ

มีมูลค่าการค้าเกินดุล 4.83 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16,000.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออก 2.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.76 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 2.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 51.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.48 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 1.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 36.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 45 และภาพที่ 10) 
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ตารางท่ี 45  การเปลีย่นแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มกบ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 -  0.03  0.03  
2557 - - 4.83 16,000 4.83 16,000 
2558 - - 2.33 -51.76 2.33 -51.76 
2559 - - 1.48 -36.48 1.48 -36.48 
รวม -  8.67  8.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มกบ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 
2.1.10 สัตว์น้้ากลุ่มแมงกะพรุน 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 4.60 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 4.60 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มแมงกะพรุน ลดลงร้อยละ 100.00 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 ไม่มีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มแมงกะพรุน 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 9.57 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 9.57 ล้านบาท 

(ตารางที่ 46 และภาพที่ 11) 
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ตารางท่ี 46   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มแมงกะพรุน ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 4.60  -  0-4.60  
2557 - -100.00 - - - -100.00 
2558 - - - - -  
2559 9.57 - - - 0-9.57  
รวม 14.17  -  -14.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มแมงกะพรุน ระหว่างปี  พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.11 สัตว์น้้ากลุ่มแมงดาทะเล 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 2.47 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 2.47 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 3.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.86 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 3.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 21.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 3.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.63 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 3.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 4.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.28 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 4.68 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 39.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 47 และภาพที่ 12) 
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ตารางท่ี 47  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มแมงดาทะเล ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 2.47  -  -2.47  
2557 3.01 21.86 - - -3.01 -21.86 
2558 3.36 11.63 - - -3.36 -11.63 
2559 4.68 39.28 - - -4.68 -39.28 
รวม 13.52  -  -13.52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มแมงดาทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.12 สัตว์น้้ากลุ่มจระเข้ 
ปี พ.ศ. 2556 ไมม่ีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มจระเข้ 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 2.39 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 2.39 ล้านบาท  
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 4.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.90 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 4.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 74.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 3.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.40 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 3.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 48 
และภาพที่ 13) 
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ตารางท่ี 48  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มจระเข้ ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556   -    
2557 2.39 - - - 0-2.39  
2558 4.18 -74.90 - - 0-4.18 -74.90 
2559 3.62 -13.40 - - 0-3.62 -13.40 
รวม 10.19  -  -10.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มจระเข้ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.1.13 สัตว์น้้ากลุ่มก้ัง 
ปี พ.ศ. 2556 ไมม่ีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มกั้ง  
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 0.17 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 0.17 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 0.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.53 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 0.21 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 23.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 6.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,923.81 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 6.35 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2,923.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 49 และ
ภาพที่ 14) 
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ตารางท่ี 49  การเปลีย่นแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ากลุ่มกั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556   -    
2557 0.17 - - - -0.17  
2558 0.21 23.53 - - -0.21 -23.53 
2559 6.35 2,923.81 - - -6.35 -2,923.81 
รวม 6.73  -  -6.73  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 14  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ากลุ่มก้ัง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.2  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามประเภทด่านตรวจสัตว์น้้า  

2.2.1  ด่านพรมแดน 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 310.39 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 1,137.85 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 827.46 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 420.10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.34 มูลค่าการส่งออก 

1,232.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.28 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 811.91 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.88 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 799.12 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.22 
มูลค่าการส่งออก 1,413.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.71 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 614.11 ล้านบาท 
ซ่ึงลดลงร้อยละ 24.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 1,516.51 ล้านบาท บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 89.77 
มูลค่าการส่งออก 1,270.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.07 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 245.61 ล้านบาท 
ซ่ึงลดลงร้อยละ 139.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 50 และภาพที่ 15) 
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ตารางท่ี 50  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าทางด่านพรมแดน ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 310.39  1,137.85  827.46  
2557 420.10 35.34 1,232.01 8.28 811.91 -1.88 
2558 799.12 90.22 1,413.23 14.71 614.11 -24.36 
2559 1,516.51 89.77 1,270.90 -10.07 -245.61 -139.99 
รวม 3,046.12  5,053.99  2,007.87  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าทางด่านพรมแดน ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.2.2  ด่านทางเรือ 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 208.95 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 226.64 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 17.69 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 58.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.84 มูลค่าการส่งออก 

410.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.33 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 352.13 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,890.56 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 106.81 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.53 มูลค่าการส่งออก 
330.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.68 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 223.26 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 36.60 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 335.30 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 213.92 มูลค่าการส่งออก 
164.60 ล้านบาท ส่งออกลดลงร้อยละ 50.13 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 170.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 176.46 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 51 และภาพที่ 16) 
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ตารางท่ี 51  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าทางด่านทางเรือ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 208.95  226.64  17.69  
2557 58.84 -71.84 410.97 -81.33 352.13 1,890.56 
2558 106.81 81.53 330.07 -19.68 223.26 -36.60 
2559 335.30 213.92 164.60 -50.13 -170.70 -176.46 
รวม 709.90  1,132.28  422.38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าทางด่านทางเรือ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.2.3  ด่านท่าอากาศยาน 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 4.39 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 30.41 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 26.02 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 7.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.74 มูลค่าการส่งออก 

27.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.11 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 20.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 21.91 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 12.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.26 มูลค่าการส่งออก 
33.83 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.40 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 21.66 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 
เมือ่เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 22.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.26 มูลค่าการส่งออก 
17.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.00 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 4.47 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 120.64 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 52 และภาพที่ 17) 
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ตารางท่ี 52   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าทางด่านท่าอากาศยาน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 4.39  30.41  26.02  
2557 7.32 66.74 27.64 -9.11 20.32 -21.91 
2558 12.17 66.26 33.83 22.40 21.66 6.59 
2559 22.06 81.26 17.59 -48.00 -4.47 -120.64 
รวม 45.94  109.47  63.53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าทางด่านท่าอากาศยาน ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 
2.3  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ

ประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามวัตถุประสงค ์
2.3.1  เพ่ือการค้า/บริโภค 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 339.48 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 1,342.13 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 1,002.65 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 427.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.89 มูลค่าการส่งออก 
1,627.74 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.28 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 1,200.36 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.72 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 849.57 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.78 มูลค่าการส่งออก 
1,726.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.06 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 876.74 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 26.96 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 1,793.49 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 111.10 มูลค่าการส่งออก 
1,425.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.40 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 367.50 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 141.92 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 53 และภาพที่ 18) 
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ตารางท่ี 53  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 339.48  1,342.13  1,002.65  
2557 427.38 25.89 1,627.74 21.28 1,200.36 19.72 
2558 849.57 98.78 1,726.31 6.06 876.74 -26.96 
2559 1,793.49 111.10 1,425.99 -17.40 -367.50 -141.92 
รวม 3,409.92  6,122.17  2,712.25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าเพื่อการค้า/บริโภค ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.3.2  เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 44.56 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 44.56 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออก 36.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.86 และมีมูลค่า

การค้าเกนิดุล 36.60 ล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 17.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออก 46.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.42 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 46.27 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 23.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.23 และมีมูลค่า

การค้าเกินดุล 23.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 50.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 54 และ
ภาพที่ 19) 
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ตารางท่ี 54  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าเพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 -  44.56  44.56  
2557 - - 36.60 -17.86 36.60 -17.86 
2558 - - 46.27 -26.42 46.27 26.42 
2559 - - 23.03 -50.23 23.03 -50.23 
รวม -  150.46  150.46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 
2.3.3  เพ่ือเลี้ยงสวยงาม 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 5.17 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 8.21 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 3.04 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 5.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.16 มูลค่าการส่งออก 
6.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.51 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 1.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 65.46 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 7.65 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46. มูลค่าการส่งออก 
4.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.55 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 3.10 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 395.24 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 11.05 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.44 มูลค่าการส่งออก 
4.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 6.98 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 125.16 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 55 และภาพที่ 20) 
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ตารางท่ี 55   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าเพื่อเลี้ยงสวยงาม ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 5.17  8.21  -3.04  
2557 5.23 1.16 6.28 -23.51 -1.05 -65.46 
2558 7.65 46.27 4.55 -27.55 -3.10 -395.24 
2559 11.05 44.44 4.07 -10.55 -6.98 -125.16 
รวม 29.10  23.11  -5.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือเลี้ยงสวยงาม ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.3.4  เพ่ือผลิตส่งออก 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 172.58 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 

172.58 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 42.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.28 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 42.66 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 48.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.41 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 48.38 ล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 13.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 58.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.43 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 58.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 21.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 56 และ
ภาพที่ 21) 
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ตารางท่ี 56   การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าเพื่อผลิตส่งออก ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 172.58  -  -172.58  
2557 42.66 -75.28 - - 0-42.66 75.28 
2558 48.38 13.41 - - 0-48.38 -13.41 
2559 58.75 21.43 - - 0-58.75 -21.43 
รวม 322.37  -  -322.37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าเพ่ือผลิตส่งออก ระหว่างปี  พ.ศ. 2556-2559 
 
2.3.5  เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 6.50 ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 6.50 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 10.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.08 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 10.99 ล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 69.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 12.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.74 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 12.50 ล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 13.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 10.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.36 และมีมูลค่า

การค้าขาดดุล 10.58 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตาราง ที่ 57 และ
ภาพที่ 22) 
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ตารางท่ี 57  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 6.50  -  0-6.50  
2557 10.99 69.08 - - -10.99 -69.08 
2558 12.50 13.74 - - -12.50 -13.74 
2559 10.58 -15.36 - - -10.58 15.36 
รวม 40.57  -  -40.57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 

 
2.4  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าของประเทศไทยกับ

ประเทศมาเลเซีย จ้าแนกตามลักษณะสัตว์น้้า 
2.4.1  สัตว์น้้าแช่เย็น 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 44.75 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 692.04 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 647.29 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 113.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.97 มูลค่า
การส่งออก 673.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.72 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 559.60 ล้านบาท ซึ่งลดลง
ร้อยละ 13.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 229.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.72 มูลค่า
การส่งออก 934.20 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.76 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 704.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
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ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 741.84 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 936.40 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 194.56 ล้านบาท ซึ่งลดลง
ร้อยละ 72.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 58 และภาพที่ 23) 

 
ตารางท่ี 58  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 44.75  692.04  647.29  
2557 113.65 153.97 673.25 -2.72 559.60 -13.55 
2558 229.25 101.72 934.20 38.76 704.95 25.97 
2559 741.84 223.59 936.40 0.24 194.56 -72.40 
รวม 1,129.49  3,235.89  2,106.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

2.4.2  สัตว์น้้าตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 74.69 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 305.94 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 231.25 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 56.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.75 มูลค่าการส่งออก 

425.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.00 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 368.32 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.27 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 60.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.58 มูลค่าการส่งออก 
391.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.87 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 331.11 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10.10 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 80.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.93 มูลค่าการส่งออก 
231.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.83 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 151.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 54.17 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 59 และภาพที่ 24) 
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ตารางท่ี 59  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 74.69  305.94  231.25  
2557 56.95 -23.75 425.27 39.00 368.32 59.27 
2558 60.70 6.58 391.81 -7.87 331.11 -10.10 
2559 80.08 31.93 231.84 -40.83 151.76 -54.17 
รวม 272.42  1,354.86  1,082.44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2559 

 
2.4.3  สัตว์น้้ามีชีวิต 

ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 90.48 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 70.29 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 20.19 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 94.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.54 มูลค่าการส่งออก 
151.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 116.23 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 57.40 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 384.30 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 43.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.60 มูลค่าการส่งออก 
116.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.19 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 72.85 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.92 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 28.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.47 มูลค่าการส่งออก 
61.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.63 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 32.38 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 55.55 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 60 และภาพที่ 25) 
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ตารางท่ี 60  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้ามีชีวิต ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการค้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 90.48  70.29  -20.19  
2557 94.59 4.54 151.99 116.23 57.40 384.30 
2558 43.89 -53.60 116.74 -23.19 72.85 26.92 
2559 28.76 -34.47 61.14 -47.63 32.38 -55.55 
รวม 257.72  400.16  142.44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 25  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้ามีชีวิต ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.4.4  สัตว์น้้าแช่แข็ง 
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน้าเข้า 313.81 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 326.63 ล้านบาท 

และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 12.82 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 221.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.55 มูลค่าการส่งออก 

420.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.62 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 199.04 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,452.57 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน้าเข้า 584.26 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 164.29 มูลค่าการส่งออก 
334.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.41 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 249.88 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 225.54 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน้าเข้า 1,023.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.12 มูลค่าการ
ส่งออก 223.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.10 และมีมูลค่าการค้าขาดดุล 799.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 
219.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 61 และภาพที่ 26) 
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ตารางท่ี 61  การเปลีย่นแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น้้าแช่แข็ง ระหว่างป ีพ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. 
มูลค่า 

การน้าเข้า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ดุลการคา้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีฐาน กับปีฐาน กับปีฐาน 
2556 313.81  326.63  12.82  
2557 221.07 -29.55 420.11 28.62 199.04 1,452.57 
2558 584.26 164.29 334.38 -20.41 -249.88 -225.54 
2559 1,023.19 75.12 223.71 -33.10 -799.48 -219.94 
รวม 2,142.33  1,304.83  -837.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 26  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าแช่แข็ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 
3. คุณภาพสัตว์น ้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

3.1  การปนเปื้อนของโลหะหนัก 
3.1.1  กลุ่มปลาทะเล 

3.1.1.1 ปริมาณสารปรอท 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารปรอทในตัวอย่างปลาทะเล 29 ชนิด 

จ้านวน 705 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 47 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ้านวนตัวอย่างปลาทะเลทั้งหมด ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นรายปีได้ดังนี ้ 

ปี พ.ศ. 2556 พบการปนเปื้อนของสารปรอทในตัวอย่างปลาทะเล 12 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจ้านวนตัวอย่างปลาทะเลทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์ 
เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพบว่า ปลากะพงขาว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และปลาริวกิว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.28  

ปี พ.ศ. 2557 พบการปนเปื้อนของสารปรอทในตัวอย่างปลาทะเล 18 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.51 ของจ้านวนตัวอย่างปลาทะเลทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์  
เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพบว่า ปลากะพงขาว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.10 
และปลาริวกิว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.00  
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ปี พ.ศ. 2558 พบการปนเปื้อนของสารปรอทในตัวอย่างปลาทะเล 13 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 283 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของจ้านวนตัวอย่างปลาทะเลทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์  
เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพบว่า ปลากะพงขาว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ปลาฉลามหนู มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และปลาริวกิว มีการปนเปื้อน
เกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ปี พ.ศ. 2559 พบการปนเปื้อนของสารปรอทในตัวอย่างปลาทะเล 4 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 288 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของจ้านวนตัวอย่างปลาทะเลทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์  
เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพบว่า ปลากะพงขาว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.00 
และปลาริวกิว มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.57 (ตารางที่ 62) 

 
ตารางท่ี 62  ปริมาณสารปรอทในสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 ปลากะพงขาว 15 ≤0.02 µg/g 10 0.01-0.06 
 ปลากระบอก 1 ≤0.5 µg/g - 0.08 
 ปลาเก๋า 2 ≤0.5 µg/g - 0.41-0.47 
 ปลาจะละเม็ดขาว 3 ≤0.5 µg/g - 0.03-0.06 
 ปลาทรายขาว 1 ≤0.5 µg/g - 0.06 
 ปลาท ู 14 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาลัง 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาโอด้า 13 ≤0.5 µg/g - 0.02-0.09 
 ปลาโอท้องแถบ 2 ≤0.5 µg/g - 0.05-0.06 
 ปลาโอลาย 3 ≤0.5 µg/g - 0.06-0.09 
 ปลาแพะ 4 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.06 
 ปลาริวกิว 14 ≤0.5 µg/g 2 0.25-0.55 
 ปลาส้าล ี 2 ≤0.5 µg/g - 0.33-0.44 

รวม 13 75  12 ไม่พบ-0.55 
2557 ปลากะพงขาว 38 ≤0.02 µg/g 16 ไม่พบ-0.05 

 ปลากระบอก 1 ≤0.5 µg/g - 0.02 
 ปลาทรายขาว 1 ≤0.5 µg/g - 0.01 
 ปลาท ู 1 ≤0.5 µg/g - 0.01 
 ปลาลัง 3 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาโอด้า 4 ≤0.5 µg/g - 0.03-0.07 
 ปลาโอท้องแถบ 1 ≤0.5 µg/g - 0.08 
 ปลาริวกิว 10 ≤0.5 µg/g 2 0.38-0.56 

รวม 08 59  18 ไม่พบ-0.56 
2558 ปลากะพงขาว 36 ≤0.02 µg/g 9 ไม่พบ-0.06 

 ปลาเก๋า 1 ≤0.5 µg/g - 0.08 
 ปลาจวด 1 ≤0.5 µg/g - 0.01 
 ปลาฉลามหน ู 2 ≤0.5 µg/g 2 0.68-1.72 
 ปลาตาหวาน 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
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ตารางท่ี 62  (ต่อ)  
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2558 ปลาทรายขาว 2 ≤0.5 µg/g - <0.01-0.02 
 ปลาทรายแดง 16 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.12 
 ปลาท ู 111 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาทูแขก 8 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.03 
 ปลาทูปากจิ้งจก 18 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.25 
 ปลาลัง 5 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาโอด้า 4 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาโอลาย 8 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.04 
 ปลาใบขนุน 42 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.14 
 ปลาปากคม 8 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.02 
 ปลาเมด็ขนุน 13 ≤0.5 µg/g - <0.01-0.05 
 ปลาริวกิว 5 ≤0.5 µg/g 2 0.02-0.94 
 ปลาหางแข็ง 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาเหด็โคน 1 ≤0.5 µg/g - 0.02 

รวม 19 283  13 ไม่พบ-1.72 
2559 ปลากะพงขาว 25 ≤0.02 µg/g 2 ไม่พบ-0.03 

 ปลากระทุงเหว 3 ≤0.5 µg/g - 0.02-0.05 
 ปลาจวด 7 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.06 
 ปลาดาบ 3 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาตาเดียว 2 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาตาหวาน 11 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.02 
 ปลาทรายแดง 13 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาท ู 152 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.03 
 ปลาทูแขก 2 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาทูปากจิ้งจก 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาลัง 4 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาโอด้า 12 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาโอลาย 4 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาใบขนุน 5 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.13 
 ปลาปากคม 10 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.09 
 ปลาแป้นแก้ว 2 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาเมด็ขนุน 10 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.04 
 ปลาริวกิว 7 ≤0.5 µg/g 2 0.28-0.67 
 ปลาสีกุนข้างเหลือง 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาหางแข็ง 13 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.06 
 ปลาเหด็โคน 1 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ 

รวม 21 288  4 ไม่พบ-0.67 
รวมทั งหมด 29 705  47 ไม่พบ-1.72 

หมายเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้แนของสารปรอทที่สามารถยอมรับได้ในปลาทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยง 
≤0.02 µg/g และปลาทะเลทั่วไปที่ระดับ ≤0.5 µg/g 
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3.1.1.2  ปริมาณสารแคดเมียม 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในตัวอย่างปลาทะเล 17 ชนิด 

จ้านวน 254 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 63) 
 

ตารางท่ี 63  ปริมาณสารแคดเมียมในสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 ปลากระบอก 1 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลากะพงขาว 15 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาเก๋า 2 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาจะละเม็ดขาว 3 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาทรายขาว 1 ≤2.0 µg/g - <0.01 
 ปลาแพะ 4 ≤2.0 µg/g - 0.01-0.14 
 ปลาริวกิว 14 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
 ปลาส้าล ี 2 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.02 

รวม 08 42  - ไม่พบ-0.14 
2557 ปลากระบอก 1 ≤2.0 µg/g - 0.02 

 ปลากะพงขาว 38 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาทรายขาว 1 ≤2.0 µg/g - 0.01 
 ปลาริวกิว 10 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.01 

รวม 04 50  - ไม่พบ-0.02 
2558 ปลากะพงขาว 36 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-<0.01 

 ปลาเก๋า 1 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาจวด 1 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาฉลามหน ู 2 ≤2.0 µg/g - 0.02-0.05 
 ปลาทรายขาว 2 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.06 
 ปลาทรายแดง 16 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.12 
 ปลาใบขนุน 42 ≤2.0 µg/g - 0.01-0.15 
 ปลาปากคม 8 ≤2.0 µg/g - <0.01-0.05 
 ปลาเมด็ขนุน 13 ≤2.0 µg/g - <0.01-0.10 
 ปลาริวกิว 5 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.55 
 ปลาเหด็โคน 1 ≤2.0 µg/g - 0.01 

รวม 11 127  - ไม่พบ-0.55 
2559 ปลากระทุงเหว 1 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 

 ปลากะพงขาว 6 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาจวด 3 ≤2.0 µg/g - <0.01-0.03 
 ปลาตาหวาน 6 ≤2.0 µg/g - 0.02-0.05 
 ปลาทรายแดง 6 ≤2.0 µg/g - 0.04-0.06 
 ปลาใบขนุน 1 ≤2.0 µg/g - 0.01 
 ปลาปากคม 6 ≤2.0 µg/g - <0.01-0.06 
 ปลาเมด็ขนุน 3 ≤2.0 µg/g - 0.04-0.07 
 ปลาริวกิว 3 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.02 
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ตารางท่ี 63  (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2559  ปลาเมด็ขนุน 3 ≤2.0 µg/g - 0.04-0.07 
 ปลาริวกิว 3 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.02 

รวม 09 35  - ไม่พบ-0.07 
รวมทั งหมด 17 254  - ไม่พบ-0.55 

 
3.1.1.3  ปริมาณสารตะกั่ว 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างปลาทะเล 21 ชนิด 
จ้านวน 319 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 64) 

 
ตารางท่ี 64  ปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 ปลากระบอก 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลากะพงขาว 15 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.13 
 ปลาเก๋า 2 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาจะละเม็ดขาว 3 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.07 
 ปลาทรายขาว 1 ≤1.0 µg/g - 0.15 
 ปลาแพะ 4 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.10 
 ปลาริวกิว 14 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.08 
 ปลาส้าล ี 2 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.11 

รวม 8 42  - ไม่พบ-0.15 
2557 ปลากระบอก 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 

 ปลากะพงขาว 38 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
 ปลาทรายขาว 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาริวกิว 10 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.06 

รวม 04 50  - ไม่พบ-0.06 
2558 ปลากะพงขาว 36 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.30 

 ปลาเก๋า 1 ≤1.0 µg/g - <0.05 
 ปลาจวด 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาฉลามหน ู 2 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาทรายขาว 2 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาทรายแดง 16 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.13 
 ปลาใบขนุน 42 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
 ปลาปากคม 8 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาเมด็ขนุน 13 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.12 
 ปลาริวกิว 5 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาเหด็โคน 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 

รวม 11 127  - ไม่พบ-0.30 
 



78 

ตารางท่ี 64  (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2559 ปลากระทุงเหว 3 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลากะพงขาว 25 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาจวด 7 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
 ปลาดาบ 3 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.25 
 ปลาตาเดียว 2 ≤1.0 µg/g - <0.05-0.06 
 ปลาตาหวาน 11 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.02 
 ปลาทรายแดง 13 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.05 
 ปลาใบขนุน 5 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.15 
 ปลาปากคม 10 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาแป้นแก้ว 2 ≤1.0 µg/g - <0.05-0.09 
 ปลาเมด็ขนุน 10 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
 ปลาริวกิว 7 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
 ปลาสีกุนข้างเหลือง 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 ปลาเหด็โคน 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 

รวม 14 100  - ไม่พบ-0.25 
รวมทั งหมด 21 319  - ไม่พบ-0.30 

 
3.1.2  กลุ่มหมึก  

3.1.2.1  ปริมาณสารปรอท 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารปรอทในตัวอย่างหมึก 2 ชนิด ประกอบด้วย 

หมึกกระดอง และหมึกยักษ์ จ้านวน 4 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบการปนเปื้อนสารปรอท 
(ตารางที่ 65) 

 
ตารางท่ี 65  ปริมาณสารปรอทในสัตว์น้้ากลุ่มหมึกที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2559 หมึกกระดอง 1 ≤0.02 µg/g - ไม่พบ 
 หมึกยักษ ์ 3 ≤0.02 µg/g - ไม่พบ 

รวม 2 4  - ไม่พบ 
 

3.1.2.2  ปริมาณสารแคดเมียม 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในตัวอย่างหมึก 3 ชนิด 

ประกอบด้วย หมึกกระดอง หมึกกล้วย และหมึกยักษ์ จ้านวน 97 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของจ้านวนตัวอย่างหมึกทั้งหมด 
ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นรายปีได้ดังนี ้
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ปี พ.ศ. 2556 พบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในตัวอย่างหมึก 1 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจ้านวนตัวอย่างหมึกทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์  
เมื่อจ้าแนกเป็นรายชนิดพบว่า หมึกยักษ์ มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.33  

ปี พ.ศ. 2557-2559 มีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียม
ในตัวอย่างหมึก จ้านวน 37, 23 และ 7 ตัวอย่าง ตามล้าดับ พบว่า มีการปนเปื้อนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ในตัวอย่างหมึกที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ (ตารางที่ 66) 

 
ตารางท่ี 66  ปริมาณสารแคดเมียมในสัตว์น้้ากลุ่มหมึกที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 หมึกกระดอง 15 ≤2.0 µg/g - 0.02-0.25 
 หมึกกล้วย 3 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.10 
 หมึกยักษ ์ 12 ≤2.0 µg/g 1 ไม่พบ-3.37 

รวม 3 30  1 ไม่พบ-3.37 
2557 หมึกกระดอง 25 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.26 

 หมึกกล้วย 5 ≤2.0 µg/g - 0.03-0.82 
 หมึกยักษ ์ 7 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.16 

รวม 3 37  - ไม่พบ-0.82 
2558 หมึกกระดอง 19 ≤2.0 µg/g - 0.01-0.69 

 หมึกกล้วย 3 ≤2.0 µg/g - 0.04-0.49 
 หมึกยักษ ์ 1 ≤2.0 µg/g - 0.01 

รวม 3 23  - 0.01-0.69 
2559 หมึกกระดอง 3 ≤2.0 µg/g - 0.04-0.12 

 หมึกยักษ ์ 4 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.01 
รวม 2 7  - ไม่พบ-0.12 

รวมทั งหมด 3 97  1 ไม่พบ-3.37 
 

3.1.2.3  ปริมาณสารตะกั่ว 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างหมึก 2 ชนิด ประกอบด้วย 

หมึกกระดอง และหมึกยักษ์ จ้านวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างหมึกที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ 
(ตารางที่ 67) 

 
ตารางท่ี 67  ปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้้ากลุ่มหมึกที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2559 หมึกกระดอง 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
 หมึกยักษ ์ 3 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 

รวม 2 4  - ไม่พบ 
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3.1.3  กลุ่มกุ้ง 
3.1.3.1  ปริมาณสารปรอท 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารปรอทในตัวอย่างกุ้ง 2 ชนิด ประกอบด้วย 
เคย และกุ้งฝอย จ้านวน 38 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตารางที่ 68) 

 
ตารางท่ี 68  ปริมาณสารปรอทในสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งท่ีน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 เคย 15 ≤0.5 µg/g - <0.01-0.02 
2557 เคย 7 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.02 
2558 กุ้งฝอย 1 ≤0.5 µg/g - <0.01 

 เคย 15 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.01 
รวม 2 16  - ไม่พบ-0.01 

รวมทั งหมด 2 38  - ไม่พบ-0.02 
 

3.1.3.2  ปริมาณสารแคดเมียม  
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในตัวอย่างกุ้ง 2 ชนิด ประกอบด้วย 

เคย และกุ้งฝอย จ้านวน 38 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตารางที่ 69) 

 
ตารางท่ี 69  ปริมาณสารแคดเมียมในสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 เคย 15 ≤2.0 µg/g - 0.02-0.16 
2557 เคย 7 ≤2.0 µg/g - 0.09-0.20 
2558 กุ้งฝอย 1 ≤2.0 µg/g - 0.07 

 เคย 15 ≤2.0 µg/g - 0.06-0.17 
รวม 2 16  - 0.06-0.17 

รวมทั งหมด 2 38  - 0.02-0.20 
 

3.1.3.3  ปริมาณสารตะกั่ว  
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างกุ้ง 2 ชนิด ประกอบด้วย 

เคย และกุ้งฝอย จ้านวน 38 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(ตารางที่ 70) 
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ตารางท่ี 70   ปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งท่ีน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 เคย 15 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
2557 เคย 7 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.06 
2558 กุ้งฝอย 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 

 เคย 15 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-<0.05 
รวม 2 16  - ไม่พบ-<0.05 

รวมทั งหมด 2 38  - ไม่พบ-0.06 
 

3.1.4  กลุ่มหอย 
3.1.4.1  ปริมาณสารปรอท 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารปรอทในตัวอย่างหอยแครง จ้านวน 
85 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 71) 

 
ตารางท่ี 71   ปริมาณสารปรอทในหอยแครงที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 หอยแครง 34 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.06 
2557 หอยแครง 30 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.03 
2558 หอยแครง 21 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-0.02 
รวม 1 85  - ไม่พบ-0.06 

 
3.1.4.2  ปริมาณสารแคดเมียม 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในตัวอย่างหอยแครง จ้านวน 
85 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
1.18 ของจ้านวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นรายปีได้ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2556 พบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในตัวอย่างหอยแครง 1 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของจ้านวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมดท่ีมีการตรวจวิเคราะห์  

ปี พ.ศ. 2557-2558 มีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียม
ในตัวอย่างหอยแครง จ้านวน 30 และ 21 ตัวอย่าง ตามล้าดับ พบว่า มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานในตัวอย่างหอยแครงที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ (ตารางที่ 72) 
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ตารางท่ี 72  ปริมาณสารแคดเมียมในหอยแครงที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 หอยแครง 34 ≤1.0 µg/g 1 0.04-1.36 
2557 หอยแครง 30 ≤1.0 µg/g - 0.04-0.86 
2558 หอยแครง 21 ≤1.0 µg/g - 0.02-0.88 
รวม 1 85  1 0.02-1.36 

 
3.1.4.3  ปริมาณสารตะกั่ว 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างหอยแครง จ้านวน 
85 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 2.35 ของจ้านวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นรายปีได้ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2556 พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในตัวอย่างหอยแครง 1 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของจ้านวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมดท่ีมีการตรวจวิเคราะห์  

ปี พ.ศ. 2557 มีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในตัวอย่าง
หอยแครง จ้านวน 30 ตัวอย่าง พบว่า มีการปนเปื้อนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในตัวอย่างหอยแครงที่มีการตรวจ
วิเคราะห์ 

ปี พ.ศ. 2558 พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในตัวอย่างหอยแครง 1 ตัวอย่าง 
จากจ้านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจ้านวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมดที่มีการตรวจวิเคราะห์ 
(ตารางที่ 73) 

 
ตารางท่ี 73  ปริมาณสารตะกั่วในหอยแครงที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2556 หอยแครง 34 ≤1.0 µg/g 1 ไม่พบ-1.36 
2557 หอยแครง 30 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ-0.26 
2558 หอยแครง 21 ≤1.0 µg/g 1 <0.05-1.18 
รวม 1 85  2 ไม่พบ-1.36 

 
3.1.5  กลุ่มปู 

3.1.5.1  ปริมาณสารปรอท 
ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารปรอทในตัวอย่างปู 2 ชนิด ประกอบด้วย ปูแสม 

และปูม้า จ้านวน 12 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 74) 
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ตารางท่ี 74  ปริมาณสารปรอทในสัตว์น้้ากลุ่มปูที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 
 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2558 ปูแสม 11 ≤0.5 µg/g - ไม่พบ-<0.01 
2559 ปูม้า 1 ≤0.5 µg/g - 0.17 
รวม 2 12  - ไม่พบ-0.17 

 
3.1.5.2  ปริมาณสารแคดเมียม 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารแคดเมียมในตัวอย่างปูแสม จ้านวน 
11 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 75) 

 
ตารางท่ี 75  ปริมาณสารแคดเมียมในปูแสมที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2558 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2558 ปูแสม 11 ≤2.0 µg/g - ไม่พบ-0.01 
รวม 1 11  - ไม่พบ-0.01 

 
3.1.5.3  ปริมาณสารตะกั่ว 

ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตะกั่วในตัวอย่างปู 2 ชนิด ประกอบด้วย 
ปูแสม และปูม้า จ้านวน 12 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ตารางที่ 76) 

 
ตารางท่ี 76  ปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้้ากลุ่มปูที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 

 

ปี พ.ศ. ชนิด 
จ้านวน
ตัวอย่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
จ้านวนตัวอย่าง 

ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าต้่าสุด-สูงสุด 

2558 ปูแสม 11 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
2559 ปูม้า 1 ≤1.0 µg/g - ไม่พบ 
รวม 2 12  - ไม่พบ 

 
3.2  การปนเปื้อนของโรคสัตว์น้้า 

3.2.1  กลุ่มปลาน้้าจืด 
ผลการตรวจการปนเปื้อนของปรสิตภายนอกในตัวอย่างปลาดุกแอฟริกัน จ้านวน 96 ตัวอย่าง 

ไม่พบการปนเปื้อนของปรสิตภายนอกในตัวอย่างปลาดุกแอฟริกันทั้งหมด (ตาราง ที่ 77) 
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ตารางท่ี 77  ผลการตรวจโรคในปลาดุกแอฟริกันที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
 

ปี พ.ศ. ชนิด โรคสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีพบเชื อ 
2556 ปลาดุกแอฟริกัน ปรสิตภายนอก 19 - 
2557 ปลาดุกแอฟริกัน ปรสิตภายนอก 22 - 
2558 ปลาดุกแอฟริกัน ปรสิตภายนอก 34 - 
2559 ปลาดุกแอฟริกัน ปรสิตภายนอก 21 - 
รวม 1  96 - 

 
3.2.2  กลุ่มกุ้ง 

ผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อตายในตัวอย่างเคย 
จ้านวน 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว (ตารางที่ 78) 

 
ตารางท่ี 78  ผลการตรวจโรคในเคยที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

 
ปี พ.ศ. ชนิดสัตว์น ้า โรคสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีพบเชื อ 
2556 เคย กล้ามเนื้อตาย 15 - 
2557 เคย กล้ามเนื้อตาย 7 - 
2558 เคย กล้ามเนื้อตาย 16 - 
2559 เคย กล้ามเนื้อตาย 10 - 
รวม 1  48 - 

 
3.2.3  กลุ่มหอย 

ผลการตรวจการปนเปื้อนของปรสิตภายในซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสัตว์น้้าในตัวอย่าง
หอยแครง จ้านวน 85 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของปรสิตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสัตว์น้้า (ตารางที่ 79) 

 
ตารางท่ี 79   ผลการตรวจโรคในหอยแครงที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 

 
ปี พ.ศ. ชนิดสัตว์น ้า โรคสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีพบเชื อ 
2556 หอยแครง ปรสิตภายใน (Perkinsus olsemi 

และ P. marinus) 
34 - 

2557 หอยแครง ปรสิตภายใน (Perkinsus olsemi 
และ P. marinus) 

30 - 

2558 หอยแครง ปรสิตภายใน (Perkinsus olsemi 
และ P. marinus) 

21 - 

รวม 1  85 - 
 

3.2.4  กลุ่มปู 
ผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อตาย  

โรคตัวแดงดวงขาว โรคแคระแกร็น โรคหัวเหลือง และโรคทอร่าซินโดรม ในตัวอย่างปูแสม จ้านวน 100 ตัวอย่าง 
ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว (ตารางที่ 80) 
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ตารางท่ี 80  ผลการตรวจโรคในปูแสมที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 
 

ปี พ.ศ. ชนิด โรคสัตว์น ้า จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่างท่ีพบเชื อ 
2558 ปูแสม กล้ามเนื้อตาย 006 - 

  ตัวแดงดวงขาว 006 - 
  แคระแกร็น 006 - 
  หัวเหลือง 006 - 
  ทอร่าซินโดรม 006 - 

รวม 1  030 - 
2559 ปูแสม กล้ามเนื้อตาย 014 - 

  ตัวแดงดวงขาว 014 - 
  แคระแกร็น 014 - 
  หัวเหลือง 014 - 
  ทอร่าซินโดรม 014 - 

รวม 1  070 - 
รวมทั งหมด 1  100 - 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
1.  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี 

พ.ศ. 2556-2559 
ประเทศไทยมีการน้าเข้าสัตว์น้้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 

3,801.96 ล้านบาท จากสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณรวม 
166,241.36 ตัน มูลค่า 3,769.81 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ จ้านวนรวม 328,259 ตัว มูลค่า 
32.15 ล้านบาท ซ่ึงสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้ามากที่สุดคือ กลุ่มปลาทะเล กลุ่มกุ้ง และกลุ่มหอย ตามล้าดับ โดยในปี 
พ.ศ. 2559 มีการน้าเข้ามากที่สุด มูลค่ารวม 1,873.87 ล้านบาท จากสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค เพ่ือผลิตส่งออก 
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนัง ปริมาณ 81,882.31 ตัน มูลค่า 1,860.70 ล้านบาท และปลาสวยงามและจระเข้ 
จ้านวน 49,117 ตัว มูลค่า 13.17 ล้านบาท ซึ่งมีการน้าเข้าทางด่านพรมแดน ทางด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดามากที่สุด 
และสัตว์น้้าที่น้าเข้าส่วนใหญ่มีลักษณะแช่แข็ง โดยมีวัถตุประสงค์เพ่ือการค้า/บริโภค เป็นหลัก ได้แก่ สัตว์น้้า
กลุ่มปลาทะเล และกลุ่มหมึก สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระชัย (2560) ซึ่งพบว่า การน้าเข้าสัตว์น้้าทาง
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ในปี พ.ศ. 2555-2558 มีปริมาณเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.81 ของปริมาณการน้าเข้าจาก
ประเทศมาเลเซีย และมีวัตถุประสงค์การน้าเข้าเพ่ือการบริโภคและแปรรูป 

ส้าหรับการส่งออกสัตว์น้้าไปยังประเทศมาเลเซีย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,295.74 ล้านบาท จากสัตว์น้้า
เพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณรวม 320,385.35 ตัน มูลค่า 6,122.17 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้าและปลาสวยงาม 
จ้านวนรวม 183,855,308 ตัว มูลค่า 173.57 ล้านบาท ซึ่งสัตว์น้้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ กลุ่มปลาทะเล  
กลุ่มหอย และกลุ่มกุ้ง ตามล้าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการส่งออกมากที่สุด มูลค่ารวม 1,777.13 ล้านบาท 
จากสัตว์น้้าเพ่ือการค้า/บริโภค ปริมาณ 92,730.78 ตัน มูลค่า 1,726.31 ล้านบาท และลูกพันธุ์สัตว์น้้า และ
ปลาสวยงาม จ้านวน 40,475,582 ตัว มูลค่า 50.82 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกทางด่านพรมแดน ทางด่านตรวจสัตว์น้้า
สะเดามากที่สุด และสัตว์น้้าที่ส่งออกส่วนใหญ่มีลักษณะแช่เย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/บริโภคภายในประเทศ
เป็นหลัก ได้แก่ สัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล ได้แก่ ปลาไส้ตัน (ตากแห้ง) ปลาทูลัง ปลาทูแขก ปลาตาโต ปลาสีกุน 
ปลาหางแข็ง ปลาทรายแดง และปลาผิวน้้าอ่ืนๆ กลุ่มกุ้ง และกลุ่มหมึก เป็นต้น ซึ่งสัตว์น้้าที่ส่งออกไปเป็นสัตว์น้้า
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ที่มีคุณภาพดีเหมาะส้าหรับการบริโภค และน้าไปจ้าหน่ายในตลาดภายในประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธีระชัย (2560) ซึ่งพบว่า การส่งออกสัตว์น้้าทางด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ในปี พ.ศ. 2555-2558 มีปริมาณเป็น
สัดส่วนร้อยละ 62.94 ของปริมาณการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย และมีวัตถุประสงค์การส่งออกเพ่ือการบริโภค
และเพ่ือการเพาะเลี้ยง (ลูกพันธุ์สัตว์น้้า) 

การน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า มีการน้าเข้าส่งออกทางด่านพรหมแดน ทางด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา
มากที่สุด เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว สามารถจัดการและควบคุมต้นทุนด้านการขนส่งได้ตามจ้าเป็น
และเหมาะสม รวมทั้งใกล้เมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่ส้าคัญของภาคใต้ และสามารถเดินทางไปเมืองใหญ่
ของประเทศมาเลเซียได้สะดวก 

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสัตว์น้้า พบว่า สัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมีการน้าเข้ามากที่สุด และมีแนวโน้ม
การน้าเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่น้าเข้าเป็นหลัก ได้แก่ ปลาทูสั้น ปลาทูปากจิ้งจก ปลาโอด้า ปลาปากคม 
ปลาทูแขก ปลากะพงขาว ปลาทรายแดง ปลาทูลัง ปลาตาหวาน ปลาเบญจพรรณ (ปลาจั๊บ) และปลาเป็ด     
(ไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค) โดยมีการน้าเข้าเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559 มีการน้าเข้าสูงสุด 
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การน้าเข้าเป็นรายชนิด และจากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่า ปลาทูมีการน้าเข้ามา
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไทย และส่งต่อไปจ้าหน่ายยังตลาดภายในประเทศภาคอื่นๆ  ส้าหรับปลาโอ
น้าเข้าโรงงานในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกลเคียงเพ่ือแปรรูปเป็นปลากระป๋องและส่งออกไป
ตะวันออกกลาง และปลาเบญจพรรณ (ปลาจั๊บ) แปรรูปท้าเป็นลูกชิ้นและซูริมิ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสัตว์น้้า 
ส่วนปลาเป็ด (ไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค) จะน้าเข้าโรงงานปลาป่น ส่วนปลากะพงขาวจะมีการน้าเข้า
ในลักษณะปลาเนื้อขนาดตั้งแต่ 600 กรัม/ตัว ขึ้นไป เพ่ือการบริโภคสดภายในประเทศ โดยประเทศไทยจะส่ง
ลูกพันธุ์ปลากะพงขาวออกไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งข้อมูลจากผู้ประกอบการพบว่า การเลี้ยงปลากะพงขาว
ในประเทศมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ผลตอบแทนที่สูงกว่า มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือ 
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio : FCR) ต่้า มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและมีปลาเหยื่อ 
(ปลาเป็ด) ราคาถูก กิโลกรัมละ 4-5 บาท เป็นอาหารในการเลี้ยง ในขณะที่ในประเทศไทยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 
11-12 บาท ท้าให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ในปัจจุบัน
มีการใช้บ่อเลี้ยงกุ้งทะเลมาเลี้ยงปลากะพงขาว รวมทั้งการเลี้ยงโดยใช้อาหารเม็ด อัตราการปล่อยที่หนาแน่น 
และใช้เครื่องตีน้้า ประกอบกับความนิยมบริโภคปลากะพงขาวของมาเลเซีย อยู่ที่ขนาด 400-600 กรัม ท้าให้ปลา
ที่มีขนาดน้้าหนักในช่วงนี้มีราคา ส่วนปลาขนาดใหญ่จะถูกส่งออกมาจ้าหน่ายในลักษณะปลาเนื้อไปยังประเทศไทย
ในราคาที่ถูกกว่าปลาที่เพาะเลี้ยงในภาคใต้ และผู้ประกอบการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าตลาดที่ส้าคัญคือ ตลาดหาดใหญ่ 
ตลาดในจังหวัดสงขลา ตลาดอื่นๆในภาคใต้ และตลาดกลางมหาชัย ท้าให้กระทบต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยง
ปลากะพงขาวในพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งค่าเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียตกต่้า ส่งผลให้ราคา
สินค้าน้าเข้ามีราคาถูกลง แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรของมาเลเซียยังขาดแคลนลูกพันธุ์ปลากะพงขาว
ซึ่งยังคงต้องพ่ึงพาการน้าเข้าจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสัตว์น้้า พบว่า สัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลมีการส่งออกมากที่สุด ชนิดที่ส่งออกเป็นหลัก 
ได้แก่ ปลาไส้ตัน ปลาทู ปลาหางแข็ง ปลาตาโต และปลาผิวน้้าประเภทอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปเพ่ือการค้า/บริโภค 
โดยเฉพาะปลาไส้ตันที่มีการส่งออกในลักษณะตากแห้ง โดยเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารชนิดหนึ่ง
ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษามาเลเซียว่า “นาซิลูเมาะ” ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคและเป็นอาหารหลักของชาวมุสลิมในประเทศ
มาเลเซีย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย ท้าให้ต้องมีการน้าเข้าจากประเทศไทยเป็นหลัก เนื่องจากปลากะตักที่ได้จาก
การท้าการประมงในประเทศมาเลเซียเป็นปลากะตักที่มีขนาดใหญ่ เมื่อน้ามาตากแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีด้า จึงไม่เป็น
ทีน่ิยมในการบริโภค อย่างไรก็ตามปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทะเลมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2559 
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สาเหตุหลักอีกประการที่ท้าให้การส่งออกลดลงเนื่องจากค่าเงินในประเทศมาเลเซียตกต่้า ท้าให้สัตว์น้้าที่ส่งออก
มีราคาถูก 

การน้าเข้าส่งออกปลาทู พบว่า มีการน้าเข้าในปริมาณที่สูง ส่วนใหญ่เป็นปลาทูแช่แข็ง เนื่องจาก
ประเทศไทยมีอัตราการจับปลาทูลดลง โดยในปี 2556-2560 พบว่า ปริมาณการจับปลาทูทั้งหมดเท่ากับ 
145,300, 145,300, 70,300, 31,300 และ 25,300 ตัน ตามล้าดับ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 
2562) และการส่งออกจะเป็นแช่เย็น เพ่ือจ้าหน่ายในรัฐบริเวณพรหมแดนที่มีอาณาเขตใกล้กับประเทศไทยและ
มีปริมาณการส่งออกลดลงในปี 2559 

สัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง มีการน้าเข้าอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่น้าเข้าเป็นหลัก ได้แก่ เคย และกุ้งฝอย
ในลักษณะหมักเกลือ เพ่ือน้ามาท้าเป็นกะปิ และในลักษณะของกุ้งแห้ง ส้าหรับกุ้งแซบ๊วย กุ้งน้้าตาล กุ้งขาว 
กุ้งกุลาด้า และกุ้งฟ้า ไม่มีการน้าเข้าเนื่องจากกรมประมงห้ามน้าเข้ากุ้งชนิดดังกล่าวจากประเทศมาเลเซีย
เพ่ือป้องกันโรค สัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง ชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ กุ้งขาว ส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวที่มีขนาดใหญ่
ในลักษณะแช่เย็น/แช่แข็ง และมีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยี
ที่สูงกว่าทั้งการเพาะเลี้ยง และอุตสาหกรรม รวมทั้งต้นทุนต่้ากว่า และคุณภาพที่ดีกว่า (สุทธิดา และสมถวิล, 2561) 
ประกอบกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทมาเลเซียยังไม่ฟ้ืนตัวจากปัญหาโรคระบาด 

สัตว์น้้ากลุ่มหอย ชนิดที่น้าเข้าเป็นหลัก ได้แก่ หอยแครง หอยลาย และหอยจุ๊บแจง ส้าหรับหอยแครง
มีการน้าเข้าอย่างต่อเนื่องและปริมาณที่สูง ในลักษณะมีชีวิตเท่านั้น หอยแครงมีชีวิตที่น้าเข้ามาจะมีขนาด
ที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การน้าไปเลี้ยงขุนเพ่ือให้ได้ขนาดตลาดหรือการน้าไปบริโภค 
ทั้งนี้เพ่ือบริโภคมีเป้าหมายไกลถึงภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การน้าเข้าหอยแครงจากประเทศมาเลเซีย
จึงเป็นที่นิยมมากกว่าประเทศอ่ืน เนื่องจากการขนส่งทางบกที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปริมาณการน้าเข้า
หอยแครงจากมาเลเซียมีแนวโน้มลดต่้าลงและมีขนาดเล็กลง แต่มีราคาต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากมี
ปริมาณการจับที่เกินก้าลังผลิตรวมถึงสภาพความเสื่อมโทรมของแหล่งเลี้ยง สัตว์น้้ากลุ่มหอย ชนิดที่ส่งออก
เป็นหลัก ได้แก่ หอยตลับ หอยลาย หอยเม็ดขนุน และหอยแครง มีการส่งออกอย่างต่อเนื่องแม้จะมี ปริมาณ 
และมูลค่าไม่มากก็ตาม  

การน้าเข้าส่งออกหอยแครง พบว่า มีการน้าเข้าในลักษณะมีชีวิต แต่ส่งออกในลักษณะเนื้อหอย
ต้มสุก ส่วนหอยลายจะพบการน้าเข้าและส่งออกในลักษณะมีชีวิต เป็นการท้าการค้ากันในรัฐบริเวณพรมแดน 

สัตว์น้้ากลุ่มปลาน้้าจืด ชนิดที่น้าเข้าเป็นหลัก ได้แก่ ปลาดุกแอฟริกัน และปลากดเหลือง น้าเข้า
ในลักษณะปลาเนื้อ เมื่อสังเกตข้อมูลการส่งออกจะพบว่าลูกพันธุ์ปลาดุกแอฟริกันดังกล่าว มาเลเซียมีการน้าเข้า
จากประเทศไทยเช่นเดียวกับลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ซึ่งการผลิตของประเทศมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า 
โดยใช้เศษเหลือจากซากไก่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ท้าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับการน้าเข้าปลากะพงขาว ดังนั้นในปีใดที่มีการส่งออกลูกพันธุ์ปลาดุกออกไปเป็นจ้านวนมากปริมาณ
การน้าเข้าปลาดุก (ปลาเนื้อ) จะมีปริมาณมากตามไปด้วย สัตว์น้้ากลุ่มปลาน้้าจืด ชนิดที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ 
ปลาสร้อยขาว และปลาทับทิม รวมทั้งมีการส่งออกปลาบู่ซึ่งมีมูลค่าสูงแต่ยังมีปริมาณน้อย สามารถส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงปลาบู่เพ่ือการส่งออกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ 

สัตว์น้้ากลุ่มปลาสวยงาม ชนิดที่มีการน้าเข้า ได้แก่ ปลานีออน ปลาหมอสี ปลากระดี่ และ
ปลาอะโรวาน่า โดยเฉพาะปลาอะโรวาน่ามีการน้าเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้จ้านวนน้าเข้าจะน้อยแต่ก็เป็นสัตว์น้้าที่มี
มูลค่าสูง ท้าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิต กรมประมงจึงควรส่งเสริม
การเพาะขยายพันธุ์ และเพาะเลี้ยงปลาอะโรวาน่าเพ่ือลดการน้าเข้า และเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร
อีกทางหนึ่ง ส้าหรับการน้าเข้าปลาอะโรวาน่าเป็นปลาที่ประเทศไทยมีความต้องการสูง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควร  
เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบการน้าเข้าด้วย และเพ่ิมมาตรการในการตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้า
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ควบคู่กันไปด้วย สัตว์น้้ากลุ่มปลาสวยงาม ชนิดที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ปลากัด ปลากาแดง และปลาหางไหม้ 
ซึ่งมีมูลค่าต่อตัวไม่สูงมาก โดยเฉพาะปลากัดมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามผู้ประกอบการส่งออก
ปลาสวยงาม พบว่า ปลาสวยงามยังส่งต่อไปในตลาดประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งปลาสวยงามรายใหญ่ของโลก 
อีกทั้งในปัจจุบันปลากัดเป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติของไทยซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกปลากัดยังมีแนวโน้ม และ
อนาคตที่สดใส โดยส่งออกทางด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหลัก เนื่องจาก
มีความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองการขนส่งสินค้าซึ่งมีลักษณะเป็นสัตว์น้้ามีชีวิตได้เป็นอย่างด ี

สัตว์น้้ากลุ่มหมึก ชนิดที่น้าเข้าเป็นหลัก ได้แก่ หมึกกระดอง หมึกกล้วย หมึกสาย โดยส่วนใหญ่
หมึกกระดองนิยมน้าเข้าโรงงานเพ่ือแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและส่งออกกลับไปต่างประเทศ สัตว์น้้ากลุ่มหมึก ชนิดที่
ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย และหมึกหอม ในลักษณะแช่แข็ง (เฉพาะเนื้อ) และ
แช่เย็น 

ส้าหรับสัตว์น้้าชนิดอื่นๆ เช่น แมงกะพรุน แมงดาทะเล กั้ง และปูนั้น ประเทศไทยมีการน้าเข้า
จากมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากในอดีตประเทศไทยมีการท้า
ประมงที่มากเกินก้าลังผลิตของแหล่งน้้า (Overfishing)  

สัตว์น้้ากลุ่มกบ มีเฉพาะการส่งออก ได้แก่ กบนา ส่วนใหญ่จะขายในตลาดเฉพาะ (niche market) 
เนื่องจากประชากรมุสลิมไม่นิยมรับประทานกบ แต่จะมีกลุ่มคนมาเลย์เชื้อสายไทยหรือจีนนิยมรับประทาน 

สัตว์น้้ากลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า ชนิดที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ลูกพันธุ์กุ้งกุลาด้า 
ลูกพันธุ์ปลาดุก ลูกพันธุ์กุ้งขาว และลูกพันธุ์ปลาทับทิม ซึ่งประเทศมาเลเซียไม่สามารถผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้าดังกล่าวได้ 
เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากยังขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญ จึงต้องอาศัยการน้าเข้าจากประเทศไทย  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการน้าเข้าปลาดังกล่าวในลักษณะปลาเนื้อ หากมีการส่งออกลูกพันธุ์ปลาไปเป็นปริมาณมาก 
การน้าเข้าปลาเนื้อจะมากขึ้นไปด้วย เพราะเมื่อมีการเลี้ยงเป็นปลาเนื้อแล้วจะมีการส่งน้าเข้ากลับมายังประเทศไทย 
เนื่องจากต้นการผลิตที่ต่้ากว่าและการเลี้ยงที่อัตราหนาแน่นให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะปลากะพงขาว และ
ปลาดุก 

เมื่อพิจารณาตามประเภทด่านและลักษณะสัตว์น้้า พบว่า มีการน้าเข้ามากที่สุด และมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น คือ ด่านพรมแดน โดยเฉพาะทางด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และ
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสัตว์น้้าที่น้าเข้ามีลักษณะแช่แข็ง แช่เย็น ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ 
และมีชีวิต รองลงมาคือ ทางด่านทางเรือ ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีการใช้เรือขนถ่าย
สัญชาติไทยไปขนถ่ายสินค้าสัตว์น้้ามาจากท่าเทียบเรือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งสัตว์น้้าที่น้าเข้าจะมีลักษณะแช่เย็น 
และการน้าเข้าทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีลักษณะแช่แข็ง บรรจุ
ตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก และทางด่านท่าอากาศยาน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีการน้าเข้าในลักษณะสัตว์น้้ามีชีวิต ได้แก่ ปลาฟิงเกอร์ 
ปลาอะโรวาน่าเงิน และปลาปอมปาดัวร์ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาตามประเภทด่าน และลักษณะสัตว์น้้า พบว่า มีการส่งออกมากที่สุดทางด่านพรมแดน 
โดยเฉพาะทางด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสัตว์น้้าที่ส่งออกมีลักษณะแช่เย็น 
ตากแห้ง/ใส่เกลือ/หมักเกลือ แช่แข็ง และมีชีวิต รองลงมาคือ ทางด่านทางเรือ ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุรี 
และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งสัตว์น้้าที่ส่งออกมีลักษณะตากแห้ง/ใส่เกลือ/
หมักเกลือ แช่แข็ง และแช่เย็น และทางด่านท่าอากาศยาน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 
และด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีการส่งออกในลักษณะสัตว์น้้ามีชีวิต ได้แก่ กุ้งขาว 
ปลากะพงขาว และกุ้งกุลาด้า 
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ดังนั้น กรมประมงควรมีนโยบายการค้ากับประเทศมาเลเซียเพ่ือแก้ปัญหาที่ต้องพ่ึงพาการน้าเข้า
จากประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการน้าเข้าส่งออก ปลาดุก และปลากะพงขาว เช่น ก้าหนดโควต้าหรือห้ามน้าเข้า
บางฤดูกาล หรือควรยกเลิกการส่งเสริมการเลี้ยง เนื่องจากราคาน้าเข้าถูกกว่า แล้วปรับปรุงส่งเสริมการน้าปลาดุก
ที่ได้จากการน้าเข้ามาแปรรูปแทน เนื่องจากปัญหาในการส่งออกที่ส้าคัญคือ การส่งออกลูกปลาดุก และ
ลูกปลากะพงขาวออกไปเลี้ยง ซึ่งราคาที่ส่งไปถูกมาก แต่ส่งผลกระทบกับราคาปลาในท้องตลาดภายในประเทศ
ค่อนข้างมาก ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขในระดับเชิงนโยบายระดับกรมประมง เพราะลูกปลาที่ส่งออกไปนั้น
ถูกเลี้ยงเป็นปลาเนื้อแล้วน้ากลับมาขายในประเทศไทยด้วย 

 
2.  การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน้าเข้าส่งออกและดุลการค้าสัตว์น ้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
โดยภาพรวมการค้าสัตว์น้้า (น้าเข้าและส่งออก) ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียระหว่างปี 

พ.ศ. 2556-2559 มีมูลค่าการค้าสูงถึง 10,079.70 ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2556-2558 ประเทศไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าสัตว์น้้าต่อประเทศมาเลเซีย 871.17, 1,184.36 และ 859.03 ล้านบาท ตามล้าดับ แต่ในปี พ.ศ. 2559 
กลับพบว่า ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้าสัตว์น้้าต่อประเทศมาเลเซียถึง 420.78 ล้านบาท โดยประเทศไทย
มีการน้าเข้าปลาทะเลเพื่อแปรรูปเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งลูกพันธุ์ปลากะพงขาว และลูกพันธุ์ปลาดุกออกไป 
แต่น้าเข้าปลาดังกล่าวในลักษณะปลาเนื้อ รวมทั้งการส่งออกปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลากาแดง ปลาหางไหม้ 
ซึ่งมีราคาต่้าแต่น้าเข้าปลาอะโรวาน่าซึ่งมีมูลค่าสูง ซึ่งมูลค่ามีความแตกต่างกันมากท้าให้ต้องขาดดุลการค้า  

เมื่อมีการจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้าและลักษณะสัตว์น้้า พบว่า  กลุ่มปลาทะเลซึ่งมีลักษณะเป็น
สัตว์น้้าแช่แข็ง มีการเสียเปรียบดุลการค้ามากที่สุดถึง 799.48 ล้านบาท (เริ่มขาดดุลการค้าสัตว์น้้ามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 มูลค่า 249.88 ล้านบาท) เช่นเดียวกับลักษณะสัตว์น้้าแช่เย็น ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการน้าเข้า
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยเฉพาะปลาทูสั้น ปลาทูปากจิ้งจก ปลาปากคม ปลาโอด้า และปลาอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 219.48 และ 130.69 ของมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน ส่งผลท้าให้ภาพรวม
ของมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเลเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น 
และแช่แข็ง มีแนวโน้มลดต่้าลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการท้า
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : 
IUU Fishing) ของไทยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เรือประมงบางส่วนประมาณ 144 ล้า ซึ่งในอดีตอาจถือมากกว่า 1 สัญชาติ ต้องเลือกชักธง
มาเลเซียเพียงสัญชาติเดียว ประกอบกับทางการมาเลเซียมีนโยบายห้ามมิให้เรือประมงที่ถือธงมาเลเซียไปเทียบท่า
ในต่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงของมาเลเซียเป็นหนังสือ ซึ่งได้ขอความร่วมมือมายังรัฐบาลไทย
และประเทศสมาชิก RPOA ในอาเซียน ช่วยควบคุมตรวจสอบและรายงานให้ประเทศมาเลเซียทราบ จึงท้าให้ผลผลิต
หรือปริมาณการจับสัตว์น้้าจากทะเลของมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ  
(ท้าให้ลดการน้าเข้าจากประเทศไทย) และส่วนที่เหลือ (ได้แก่ กลุ่มสัตว์น้้าที่เหมาะส้าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) 
เช่น ปลาโอ ปลาเบญจพรรณ (ปลาจั๊บ) และรวมถึงปลาเป็ด (ไม่เหมาะส้าหรับการบริโภค) ได้ถูกส่งออก ไปยัง
ประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านพรมแดน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และ
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเข้าสู่ระบบโรงงานแปรรูปและโรงงานปลาป่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ เช่น 
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา อีกส่วนจะถูกขนถ่ายทางเรือเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือเข้าสู่โรงงานแปรรูปในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
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สัตว์น้้ากลุ่มปูและหมึก มีการน้าเข้าปูในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะ ปูม้า 
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการน้าเข้าที่เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 1,466.98 ของมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีฐาน ส่วนการส่งออกมีแน้วโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณปูและหมึกในธรรมชาติมีปริมาณลดลง เช่นเดียวกับ
สัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล  

กลุ่มกุ้ง มีความแตกต่างกันตามชนิด เนื่องจากมีการน้าเข้ากุ้งฝอย และเคย ซึ่งมีการจับจากทะเล 
มีแนวโน้มของมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยห้ามน้าเข้ากุ้ง 5 ชนิดจากประเทศมาเลเซีย 
ในขณะที่มีการส่งออกกุ้งขาว ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับกุ้งขาวมีมูลค่าต่อหน่วย (กิโลกรัม) สูง 
ท้าให้มีการได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมมากขึ้น การส่งออกกุ้งขาวมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 
คิดเป็นร้อยละ 103.07 และ 58.19 ของมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 

กลุ่มหอย มีแนวโน้มของมูลค่าการน้าเข้าลดลง เนื่องจากปริมาณหอยแครงในธรรมชาติมีปริมาณลดลง 
ท้าให้มีการน้าเข้าลดลง ในขณะที่การส่งออกหอยตลับ หอยเม็ดขนุน และหอยลาย มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
แต่ยังคงได้เปรียบดุลการค้า 

กลุ่มปลาน้้าจืด มีแนวโน้มของมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณการน้าเข้าที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มลดต่้าลงอันเนื่องมาจากความต้องการปลาน้้าจืดลดลง ซ่ึงมาเลเซียมีปลาทะเล
บริโภคเพ่ิมมากขึ้น จากการที่เรือประมงไทยที่ได้จดทะเบียนเรือเป็นสัญชาติมาเลเซียจ้านวน 144 ล้า ต้องน้า
ปลาทะเลส่วนหนึ่งขึ้นท่าเทียบเรือเพื่อจ้าหน่ายในประเทศมาเลเซียก่อนที่จะกลับน้าเข้ามาประเทศไทยตาม
ข้อระเบียบของประเทศมาเลเซีย 

กลุ่มปลาสวยงาม มีแนวโน้มของมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการน้าเข้าปลาอะโรวาน่า
ซึ่งมีมูลค่าสูง ในขณะที่การส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นปลากัด ปลากาแดง ปลาหางไหม้ ซึ่งมีมูลค่าต่อตัวไม่สูงมาก
และมีปริมาณลดลง ท้าให้แนวโน้มของมูลค่าของการส่งออกลดต่้าลง และขาดดุลการค้า 

กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น้้า และกบ มีแนวโน้มของมูลค่าการส่งออกลดต่้าลง แต่ยังคงได้เปรียบดุลการค้า 
เนื่องจากไม่มีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มลูกพันธุ์ และกบจากมาเลเซีย 

ส้าหรับกลุ่มแมงกะพรุน แมงดาทะเล และกั้ง มีแนวโน้มของมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยยังคงมคีวามต้องการบริโภคอุปโภคอย่างต่อเนื่อง และขาดแคลน 

เมื่อจ้าแนกตามประเภทของด่าน พบว่า ด่านทั้ง 3 ประเภท มีแนวโน้มของมูลค่าการค้าสัตว์น้้า
เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าเป็นส้าคัญ เช่น สัตว์น้้าสวยงามมีชีวิต มีความจ้าเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว
ในการขนส่ง ลดความเสียหายจากการตายของสัตว์น้้า ในขณะที่ด่านทางเรือ มีต้นทุนการด้าเนินการที่ต่้ากว่า
จึงได้รับความนยิมเพ่ิมมากข้ึน และเหมาะสมกับการขนส่งสัตว์น้้าที่มีปริมาณมากๆ  

ในขณะที่การจ้าแนกตามวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่า การค้าสัตว์น้้ามีแนวโน้มของมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
ในกลุ่มท่ีเพ่ือการค้า/บริโภค เป็นหลัก รองลงมาคือ กลุ่มสัตว์น้้าเพ่ือเลี้ยงสวยงามและเพ่ือการส่งออก ในขณะที่
สัตว์น้้ากลุ่มที่เพ่ือเลี้ยงหรือท้าพันธุ์ มีแนวโน้มของมูลค่าการค้าลดลงซึ่งกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยตรง 
ขณะที่กลุ่มที่ใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบเครื่องหนังก็มีแนวโน้มของมูลค่าการค้าลดลง ซึ่งกระทบต่อการส่งออกของ
มาเลเซียเช่นเดียวกัน 
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3.  คุณภาพสัตว์น ้าบางชนิดที่มีการน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
การเฝ้าระวังควบคุมตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้าน้าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 

สรุปได้ดังนี้ 
การปนเปื้อนของโลหะหนัก 
ตรวจพบการปนเปื้อนของสารปรอทเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดในสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้า  

กลุ่มปลาทะเล 3 ชนิด ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลาริวกิว และปลาฉลามหนูใหญ่ 
ส้าหรับตัวอย่างปลากะพงขาวที่ตรวจสอบพบการปนเปื้อนของสารปรอทเกินมาตรฐานที่ก้าหนด

จ้านวน 37 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 61 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.46 ที่พบเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ภูริธัช (2558) พบว่า ปริมาณสารปรอทในปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง   
ที่น้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าทั่วประเทศ จ้านวน 13 ด่าน ในระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2557 มีปริมาณใกล้เคียงกัน คือมีจ้านวนตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐานจ้านวน 19 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 61 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 31.15 ที่พบเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แหล่งเลี้ยงมีการปนเปื้อนของสารปรอท
ในระดับที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับการก้าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของสารปรอทในสัตว์น้้า
กลุ่มปลาทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยงของกรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ไว้ที่ระดับ 
0.02 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งก้าหนดให้อาหารทะเล (รวมทั้งสัตว์น้้าทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยง) มีการปนเปื้อน
ของสารปรอทได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งหากยึดเกณฑ์ดังกล่าวจะมีตัวอย่างสัตว์น้้าที่มีค่า
การปนเปื้อนของสารปรอทเกินเกณฑ์ดังกล่าวเพียง 2 ตัวอย่าง เท่านั้น อย่างไรก็ตามการตรวจพบการปนเปื้อน
ดังกล่าวช่วยให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้มีการเฝ้าระวังเข้มข้นเพ่ิมขึ้น และควรแจ้งเตือนไปยังประเทศมาเลเซีย
เพ่ือเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง รวมถึงมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงที่มาหรือแหล่งเลี้ยงที่
ตรวจพบการปนเปื้อนดังกล่าว เพื่อให้การควบคุมคุณภาพสัตว์น้้าน้าเข้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ควรขอเอกสารรับรองความปลอดภัยของสินค้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการตรวจ
คัดกรองสินค้าประมงน้าเข้าเบื้องต้น อาจขอความรวมมือจากผู้ประกอบการสินค้าประมงน้าเข้าแนบเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักจากประเทศต้นทางของสินค้าประมง เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก้าหนด อีกทั้งเสนอทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และข้อก้าหนดวิเคราะห์ทางเคมีของกรมประมง ที่ก้าหนดค่ามาตรฐานปรอท
ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้สอดคล้องกัน (ภูริธัช, 2558) ส้าหรับปลาริวกิว และปลาฉลามหนู 
ควรมีการสุ่มตรวจหรือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารปรอทให้มากขึ้น 

ส้าหรับสารแคดเมียม มีการตรวจพบการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียง 2 ตัวอย่าง ในหมึกยักษ์ 
และหอยแครง คิดเป็นร้อยละ 1.18 ส่วนสารตะกั่ว มีปริมาณการตรวจพบการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 2.35 สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก (2560) ซึ่งพบว่า คุณภาพ
หมึกน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้้าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 มีปริมาณสารตะกั่ว และสารแคดเมียม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.068±0.060 และ 0.332±0.181 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักเปียก ตามล้าดับ ซึ่งมี
ปริมาณการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ก้าหนด และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2560) 
ได้ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยสองฝา ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม บริเวณปากแม่น้้าตรวจวิเคราะห์
เพ่ือหาการปนเปื้อนของโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ ตะกั๋ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม และเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคอาหารเป็นพิษ 3 ชนิด พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็นสารแคดเมียม ส่วนสารอ่ืนตรวจพบ
ไม่เกินเกณมาตรฐาน ส่วนผลการตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษพบการปนเปื้อนบ้างแต่ไม่พบเชื้ออหิวาตกโร ค 
หอยสองฝามีโอกาสปนเปื้อนของโลหะหนักแม้จะเล็กน้อยเพราะเป็นสัตว์ที่หากินตามโคลนผิวหน้าดินในทะเล 
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เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคควรหลีกเหลี่ยงการรับประทานหอยดิบหรือหอยที่ปรุงไม่สุกดี  ดังนั้นปริมาณ
การปนเปื้อนของสารโลหะหนักในหอยแครง และปลาหมึกน้าเข้าจากประเทศมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ก้าหนด 

การปนเปื้อนของโรคสัตว์น้้า 
การศึกษาการปนเปื้อนของโรคสัตว์น้้าในครั้งนี้ มุ่งเน้นการตรวจสอบการปนเปื้อนของปรสิต

ในสัตว์น้้ามีชีวิตน้าเข้า 2 กลุ่ม คือ ปลาดุกแอฟริกัน และหอยแครง ซึ่งยังไม่พบว่า มีการปนเปื้อนของปรสิต
ที่ท้าการตรวจสอบ ส้าหรับการปนเปื้อนของโรคไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในกุ้งทะเล 5 โรค ได้แก่ 
โรคกล้ามเนื้อตาย โรคตัวแดงดวงขาว โรคแคระแกร็น โรคหัวเหลือง และโรคทอร่าซินโดรม ในสัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง 
และปู ซึ่งสามารถเป็นพาหะของโรคได้นั้น ไม่พบการปนเปื้อนในสัตว์น้้าดังกล่าวที่ท้าการศึกษาในครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคุณภาพสัตว์น้้าในครั้งนี้  สามารถแสดงให้เห็นว่า ควรมีการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักหรือโรคสัตว์น้้ากลุ่มไหน ในสัตว์น้้าชนิดใด จากสัตว์น้้าที่มีการน้าเข้า
จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1.  จากการศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกส่วนใหญ่เพ่ิมมากขึ้นในประเภทด่านพรมแดน 
ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 
ดังนั้น แต่ละหน่วยงานควรบริหารจัดการในเรื่องของอัตราก้าลังคนให้มีความเหมาะสมกับปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 
และช่วงเวลาที่มีการน้าเข้าส่งออก เช่น ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา และด่านตรวจสตว์น้้าปาดังเบซาร์ ให้จัดก้าลัง
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ โดยการจัดก้าลังเป็นผลัดหรือกะ หรือหมุนคนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ช่วงเวลา และ
อาจจะขอสนันสนุนหมุนเวียนก้าลังเจ้าหน้าที่ระหว่างทั้งสองด่านในช่วงเวลาที่น้าเข้าส่งออกมีปริ มาณมาก   
เนื่องจากด่านอยู่ใกล้กัน เพ่ือการตรวจสอบที่ครอบคลุม มีคุณภาพ (Inspector’s mind) และมุ่งเน้นเรื่องการบริการ
เป็นเลิศ  

2.  จากการศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า มีการน้าเข้าสัตว์น้้ากลุ่มปลาทะเล เช่น ปลาโอ ปลาเบญจพรรณ (ปลาจั๊บ) 
เพ่ือเข้ามาแปรรูปเป็นปลากระป๋องส่งออกไปตะวันออกกลางรวมทั้งลูกชิ้นและซูริมิ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศและรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อเนื่อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ด่านฯ 
ควรอ้านวยความสะดวกในการน้าเข้าสินค้าดังกล่าว แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการค้า
และลงทุน และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัตว์น้้าน้าเข้าที่กระทบต่อราคาสัตว์น้้าภายในประเทศ  
เช่น ปลากะพงขาว และปลาดุก  

3.  กรมประมงควรมีมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาว และลูกพันธุ์
ปลาดุกแอฟริกันอย่างเหมาะสม เช่น ก้าหนดโควต้าปริมาณลูกพันธุ์ปลาเป็นรายเดือน หรือก้าหนดราคาลูกพันธุ์
ให้สูงขึ้น เพ่ือช่วยลดปริมาณการน้าเข้าปลาเนื้อ หากในปีใดมีการส่งออกลูกพันธุ์ปลาไปมากปริมาณการน้าเข้า
ปลาเนื้อจะสูงตามไปด้วย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่ามีการเลี้ยงที่หนาแน่นและ
ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประเทศไทย และการน้าเข้าสัตว์น้้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ในประเทศ  
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4.  การน้าเข้าปลาอะโรว่า พบว่า มีการน้าเข้าอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดในประเทศ เนื่องจากการน้าเข้าสามารถน้าเข้าในลักษณะติดตัวกับผู้โดยสารหรือยานพาหน ะส่วนตัว
ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการตรวจสอบ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าควรเพ่ิมมาตรการและความเข้มงวด
ในการตรวจสอบการน้าเข้าให้ครอบคลุม และควรเพิ่มการตรวจสอบการลักลอบให้มากยิ่งขึ้นและบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเฝ้าระวังการลักลอบด้วย  

5.  เห็นควรประสานกับกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เพ่ือก้าหนดและเจราจากับประเทศมาเลเซีย 
ในมาตรการการปนเปื้อนของสารปรอทที่เกินมาตรฐานในปลากะพงขาว เนื่องจากปลากะพงขาวยังพบการปนเปื้อน
ของสารปรอทในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และเป็นช่องทางที่จะช่วยลด
ปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การน้าเข้าปลากะพงขาว ควรก้าหนดให้ผู้น้าเข้า
ต้องแนบเอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักจากประเทศต้นทาง เนื่องจากมีปริมาณการปนเปื้อน
ของสารในปรอทที่ค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค  

6.  กรมประมงควรมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้้าตามมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เช่น แหล่งที่มาหรือประเทศต้นทางของสินค้าสัตว์น้้า ชนิดและกลุ่มสัตว์น้้า ร วมถึงประเภทของ
สารตกค้าง โลหะหนัก หรือโรคสัตว์น้้า อย่างเหมาะสม โดยใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางส้าหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการลดภาระงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ส้าหรับกลุ่มสัตว์น้้าที่ไม่พบการปนเปื้อนโลหะหนักควรให้ลดการตรวจวิเคราะห์ และเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์
ในสัตว์น้้าชนิดอ่ืนให้สอดคล้องกับความถี่และปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าที่เพิ่มขึ้น และควรเพิ่มการตรวจเชื้อ
แบคทีเรียในหอยแครง และปูแสม ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
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