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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน
เมษายน - สิงหาคม 2563 ของด่านตรวจสัตว์น้ำสมุทรสาคร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติหน่วยงาน พื้นที่
รับผิดชอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาอุปสรรค 
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อย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน
เมษายน - สิงหาคม 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป   
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(1) จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์   
กล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอด
เทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่
บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ
“บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็น
เมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด            
ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ำ”         
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมี
การจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะ
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราช
โองการให้ยกฐานะ “ตำบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลที่
ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุก
แห่งในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจวบจนปัจจุบัน
นี ้

ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่ง 
กรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี  เป็นแนวตรงไปออกปากน้ำเมืองสาครบุรีแทนคลอง     
โคกขาม ที่คดเคี้ยว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่  9 (ขุน
หลวงท้ายสระ) ได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ 
บริเวณฝ่ังซ้าย ปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้น
มา 

 
 

 

1. ประวัติหน่วยงาน 

การปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลกัลอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำตาม 
ท่าเทียบเรือ และตลาดสัตว์น้ำของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
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(2) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมง ที่ 1255/2547 ลงวันที่ 
20 ตุลาคม 2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งสัตว์น้ำและซาก  
สัตว์น้ ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ ำ  โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ .ศ.2558 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบดูแลการค้าสัตว์น้ำตลอดจนปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อ
ควบคุมดูแลให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ
อาชีพประมงภายในประเทศ ในการป้องกันการแข่งขันทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ 
รวมถึงการปฏิบัติเพ่ือสร้างความเช่ือถือและการยอมรับ ในคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าประมง
ไทยที่ส่งออกสู่ภายนอก อีกทั้งจะเป็นการเตรียมการเพื่อรับรองมาตรการใหม่ๆ ที่มีตามมา เช่น Food 
Safety เป็นต้น โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบและออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์น้ำและซาก 
สัตว์น้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ จากสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 เป็นต้นมา 
และปัจจุบันการปฏิบัติงานของด่านฯจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ    
สัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  

ที่ตั้ง : เลขที่ 1024 สำนักงานสะพานปลา ชั้น 2 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034-422643 โทรสาร 034-422644  อีเมลล์ 
sk_inspected@windowslive.com Latitude:13.5451341 Longitude:100.2694421 

 
(1) ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
(2) ที่มา: กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลติ 
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➢ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  12 จดุ  คือ 
1. ท่าเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร              2. ท่าเรือ อ.ศิริชัย 

  
  
 
 
 
 
 
 

3. ท่าเรือชัยนาวี                                      4. ท่าเรือเซนจูรี ่
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ท่าเรือสิริกร                                        6. ท่าเรือโกเคี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พื้นท่ีรับผดิชอบ 
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       7. ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท                         8. ท่าเรือวัดช่องลม 
  
 
 
 
 
 
 
 
       9. ท่าเรือวัดแหลมสุวรรณาราม                      10. ท่าเรือวัดโกรกกราก 
  
 
 
 
 
 
 
 
     11. ท่าเรือวัดกำพร้า                                     12. ตลาดทะเลไทย 
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พื้นที่รับผิดชอบด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครมีทั้ งจุดท่าเทียบเรือและตลาดทะเลไทย
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร พื้นที่ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มในเขตน้ำจืด เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยแม่น้ำท่าจีนซึ่งไหลผ่านตอนกลาง
จังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาว 70 กิโลเมตร
พื้นที่ตอนบนของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมี
โครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สายทั้งที่เป็น คลองธรรมชาติและ
คลองที่ขุดขึ้น เพื่อนำน้ำจืดมาใช้ในการเพาะปลูกและการชลประทาน ช่วยในการระบายน้ำ และใช้ในการ
คมนาคมขนส่ง สภาพพื้นที่จึงเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็น ย่านธุรกิจ
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเล
ยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะแก่ทำนาเกลือ การทำประมง และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนที่จุดปฏบิัติงานตรวจเฝ้าระวงัลักลอบการนำเข้า  
ส่งออกสัตว์น้ำของด่านตรวจสัตว์นำ้สมุทรสาคร 
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➢ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยง 

       ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและปากอ่าวไทย 
อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มี
พื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 1.ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 2.ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 3.ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  4.ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี และยังมี
ท่าเรือทอดยาวไปตามลำแม่น้ำท่าจีน อีกด้วยนั้น จากสภาพพื้นที่เหล่านี้ตลอดแนวฝั่งแม่น้ำและตลาด
ทะเลไทยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเฝ้าระวังการลักลอบการขนสินค้าสัตว์น้ำ และสินค้าชนิด
อื่นๆ เนื่องจากถ้ามีสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือโรคสัตว์น้ำเข้ามาระบาดภายในประเทศแล้วนั้นจะทำให้เกิดผล
กระทบต่อเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเฝ้าระวังการลักลอบการ
นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่จะมีการเฝ้าระวังการลักลอบตรวจสอบการ
นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำต่อไป 
➢ ชนิดสัตว์น้ำที่ส่งผลต่อความเสี่ยง 

       สภาพภูมิประเทศที่มีท่าเรือทอดยาวไปตามลำแม่น้ำท่าจีนอีกทั้งยังมีตลาดทะเลไทยนั้น อาจจะมี
การทำการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายอยู่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครจึงออกตรวจ
เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย การค้าสัตว์น้ำคุ้มครอง การค้าสัตว์น้ำใน
บัญชี  ไซเตส เช่น ซากม้าน้ำตากแห้ง ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ ปลากระเบนราหู กระเบน
แมนต้า เป็นต้น เนื่องจากมีความต้องการในตลาดการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก (ตลาดมืด) 
ประกอบกับราคาสัตว์น้ำเหล่านี้ยังมีค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบการค้าสัตว์น้ำเหล่านี้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำที่มาจากทะเล และยังคงเป็นการต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจมีการลักลอบการค้า
สินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
แม้แต่สัตว์น้ำต่างถิ่นซึ่งอาจนำโรคสัตว์น้ำเข้ามาระบาดภายในประเทศแล้วนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมากหรือแม้แต่สัตว์ต่างถิ่นชนิดอื่นที่อาจมีผลต่อ
ระบบนิเวศน์ตามมาด้วย ดังนั้นการเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงมี
ความจำเป็นที่จะมีการเฝ้าระวังการลักลอบตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำต่อไป 
 
 
 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตรวจเฝ้าระวังลักลอบ 
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➢ ช่องทางหรือจุดเสี่ยง 
        สภาพภูมิประเทศที่มีท่าเรือทอดยาวไปตามลำแม่น้ำท่าจีนอีกทั้งยังมีตลาดทะเลไทยนั้น ทำให้มี
ช่องทางการค้าสัตว์น้ำจำนวนมาก จึงต้องมีการเฝา้ระวังการลักลอบการค้าสัตว์น้ำตามจุดช่องทาง และจุด
เส่ียงต่างๆ โดยจะมีการกำหนดจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการตรวจเฝ้าระวังลักลอบ ในการออก
ตรวจของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นการออกตรวจตามท่าเทียบเรือและตลาด
ทะเลไทย แต่ละจุดก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถลักลอบขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและ
สามารถกระจายออกไปทั่วประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องปรามการค้าสัตว์น้ำ
ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.ประมง 2558 และได้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้มีการบูรณาการในตรวจเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำอีกทางหนึ่งด้วย 
➢ ช่วงเวลาที่เสี่ยง 

          เนื่องจากสภาพด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 12 จุดตรวจต่างๆนั้น มี
ท่าเรือทอดยาวไปตามลำแม่น้ำท่าจีนอีกทั้งยังมีตลาดทะเลไทยนั้น ทำให้มีช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และกำหนดถึงช่วงเวลาที่น่าจะมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และ
ความเสี่ยงต่ำ แล้วจึงได้กำหนดแผนในการออกปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้า 
และส่งออกสัตว์น้ำ จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่น่าจะมีความเสี่ยงในการลักลอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ตรวจสอบท่าเทียบเรือและตลาดทะเลไทย ซึ่งช่วงเวลาที่มีความเส่ียงสูง ตั้งแต่เวลา 02.00 – 06.00 น. ซึ่ง
จากที่ประชุมและวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาแล้ว นำมากำหนดแผนในการออกตรวจป้องกันการลักลอบการ
นำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำต่อไป 
➢ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ 
o การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงไทย  ทีท่ำการ

ประมงนอกน่านน้ำ ได้แก ่

 1. สัญญาณ AIS หรือ VMS ขาดหายเป็นบางช่วง 
 2. มีการเปิดปากระวางเรือก่อนเรือเข้าเทียบท่า 
 3. ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ 

▪ หลักการปฏิบัตงิานเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำ 
 ตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
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o การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศ 
แบ่งออกเป็นการเฝ้าระวังลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง และความเส่ียงต่ำ ดังนี้ 

1. การเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
     1.1 เรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าหรือเรือที่ฝากสัตว์น้ำมา มีประวัติหรือสถานะปัจจุบัน
อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ตามมาตรา 94 และรายชื่อเรือ IUU List ของ RFMOs 
     1.2 เรือประมงต่างประเทศที่ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ RFMOs ตามเงื่อนไขตาม
ข้อกำหนดของแต่ละ RFMOs หรือ เป็นเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศตามข้อกำหนด หรือการ
ขอความร่วมมือของแต่ละรัฐเจ้าของธง 
     1.3 เรือประมงต่างประเทศที่ประเทศไทยได้รับการแจ้งหรือมีการสอบถามไปยังรัฐเจ้าของธง
หรือรัฐชายฝั่งว่าเรือลำดังกล่าวกระทำความผิดหรือทำประมงที่ผิดกฎหมายของรัฐนั้นๆ 
      1.4 เรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2560 รวมถึงประกาศฯอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
     1.5 เรือประมงต่างประเทศที่เคยมีประวัติว่าเจ้าของเรือหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ เคยมี
ประวัติหรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเคยใช้เรือประมงลำดังกล่าวทำการประมงที่ผิดกฎหมายมาก่อน 

▪ หลักการปฏิบัตงิานเรือประมงต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
     จัดชุดตรวจเรือโดยบูรณาการตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรม
เจ้าท่ากรมศุลกากร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นเรือที่ต้องสงสัยหรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นเรือประมงดังกล่าวทำประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการทำการประมงผิดกฎหมายหรือไม่ 

2. การเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง 
     2.1 สัญชาติของเรือเป็นประเทศที่ไม่เคยเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยมาก่อน 
     2.2 มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โบลิเวีย  จิบูติ มองโกเลีย เนเธอร์แลนด์ นีอูเอ 
รัสเซีย เซียร์ราลีโอน 
     2.3 ไม่เคยมีประวัติการเข้าเทียบท่าในประเทศไทย 
             2.4 เรือต่างประเทศที่เคยมีประวัติว่าเจ้าของเรือหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ มีประวัติหรือมี
หลักฐานเข้าข่ายว่าเคยทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 
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              2.5 ไม่มีฐานข้อมูลเอกสารหลักฐานของเรือลำดังกล่าวและไม่สามารถตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของเอกสารนั้นได้จากรัฐเจ้าของธง 
              2.6 ในกรณีเรือประมงต่างประเทศ ที่ไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณ VMS หรือ AIS ได้เลย
ตลอดเส้นทางการเดินเรือ 

▪ หลักการปฏิบัตงิานเรือประมงต่างประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง 
     ตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำร่วมกับ  
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (บางกรณี) เนื่องจากเป็นเรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวทำ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการทำการประมงผิดกฎหมายหรือไม่ 

     3. การเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างประเทศที่มคีวามเสี่ยงต่ำ 
    3.1 สัญชาติของเรือเป็นประเทศที่เคยเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยมาก่อนหรือมีความถี่ในการเข้า
ไม่บ่อย (5-10 ครั้ง/ปี) 
    3.2 มีประวัติการเข้าเทียบท่าในประเทศไทยบางครั้ง ( 1-2 ครั้ง /ปี ) 
    3.3 มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ, สัญชาต,ิ อัตลักษณ์เรือ จากครั้งล่าสุดที่เข้าเทียบท่า 
    3.4 สัญญาณ AIS หรือ VMS ขาดหายเป็นบางช่วงหรือเป็นระยะเวลาไม่นาน (เกิน 1 วัน) 
    3.5 มีการพบกับเรือลำอ่ืนเป็นระยะเวลานาน ( มากกว่า 3 ชม./ครั้ง ) 
    3.6 เรือมีการจอดลอยลำนิ่ง/ชะลอความเร็ว (Drifting/Slow Speed) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
(มากกว่า 1 วัน) 

▪ หลักการปฏิบัตงิานเรือประมงต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำคือ 
    ตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
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4. แผน และผลการปฏบิัติงานในการตรวจเฝา้ระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ 
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วันที่ เวลา สถานที ่ ผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
6 08.00-

15.00 
ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็งต่างๆ ของเรือ 
Asian Marine Reefer พร้อมปิดซีลระวางเรือไว้ ก่อนทำการขนถ่าย 
สัตว์น้ำ และตรวจสอบ  เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า สัตว์น้ำในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายสิทธิชัย บวบสด      
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์ 

8,9,10,13 ,
14,15,16,17 , 
18,20,21,22 

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Asian Marine Reefer และ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์ 
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์      
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

11 08.00-
15.00 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Asian Marine Reefer และ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
นายสิทธิชัย บวบสด 

24 16.30-
20.30 

ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นส.จิตรลดาพร แพงด ี     
นส.แสงเดือน เจริญทรัพย ์   
นายสิทธิชัย บวบสด 

25 08.00-
15.00 

ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นส.จิตรลดาพร แพงด ี     
นส.แสงเดือน เจริญทรัพย ์   
นายสิทธิชัย บวบสด 

ตารางการออกปฏิบัติงานตรวจเฝา้ระวังลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน เมษายน 2563 
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วันที่ เวลา สถานที ่ ผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
9,11 08.00-

15.00 
ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Asian Marine Reefer และ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค ์     
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 

12,13,14, 
15,16,18,19, 

20,21,22 

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Asian Marine Reefer และ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค ์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

23,25, 
26,27 

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Asian Marine Reefer และ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย ์ 
นายวาทิน พันธะวงค ์    
นายสิทธิชัย บวบสด 

28,29 16.30-
20.30 

ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน น.ส.จิตรลดาพร แพงด ี     
น.ส.กฤติกา ศรีสุข         
นายวาทิน พันธะวงค์ 

30 08.00-
15.00 

ท่าเรอืในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายสิทธิชัย บวบสด        
น.ส.กฤติกา ศรีสุข         
นายคมสันติ์ จันหนู 

ตารางการออกปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน พฤษภาคม 2563 
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วันที่ เวลา สถานที ่ ผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
3,6,13,27 08.00-

15.00 
ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายคมสันติ์ จันหนู         

นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

1,2,4,5, 
29,30  

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , ท่าเรือ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง  เรือ Patsorn  ,เรือ  Sirichai 
Reefer และตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
นส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

8,11,16, 
17,22  

16.30-
20.30 

 ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรสีุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

ตารางการออกปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน มิถุนายน 2563 



 

  

 

 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน เม.ย – ส.ค 63 
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วันที่ เวลา สถานที ่ ผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
4,7,11, 

12 
08.00-
15.00 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , 
ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง  เรือ Sirichai Reefer และ
ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพืน้ที่ปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 

1,2,3,8, 
9,10,13  

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , 
ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง  เรือ  Sirichai Reefer และ
ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหน ู        
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

14,15,16, 
17,20,21 

16.30-
20.30 

ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท , 
ท่าเรอืในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าแช่แข็ง เรือ Rui Sheng และตรวจสอบ
เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

18 08.00-
15.00 

ท่าเรอืในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายสิทธิชัย บวบสด      
น.ส.กฤติกา ศรีสุข         
นายวาทิน พันธะวงค์ 

ตารางการออกปฏิบัติงานตรวจเฝา้ระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน กรกฎาคม 2563 



 

  

 

 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน เม.ย – ส.ค 63 
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วันที่ เวลา สถานที ่ ผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
4,5,6,7, 

10,11,13, 
17,18,19 

16.30-
20.30 

ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

1,8,12,15  08.00-
15.00 

ท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นท่ีปฏิบัติงาน นายคมสันติ์ จันหนู         
นายวาทิน พันธะวงค์     
น.ส.แสงเดือน เจริญทรัพย์
น.ส.กฤติกา ศรีสุข 
น.ส.จิตรลดาพร แพงดี 
นายสิทธิชัย บวบสด 

ตารางการออกปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน สิงหาคม 2563 



 

16 

 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือน เม.ย – ส.ค 63 

 
 

 
➢ ปัญหา อุปสรรค 

1. เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร มีท่าเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่รับผิดชอบ 
จำนวน 12 ท่าเรือหลัก และท่าเรือต่างๆ อีกจำนวนมากบริเวณริม 2 ฝ่ังแม่น้ำท่าจีนที่มีระยะทางค่อนข้าง
ยาว โดยที่เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากต่างประเทศ สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมี
ความเส่ียงในการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายได้  

o ข้อเสนอแนะ  

                จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง หา
ข้อสรุป และจัดแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดแผนในการออกตรวจเฝ้า
ระวังลักลอบการนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ และให้มีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้มีการบูรณาการในตรวจเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำอีกทางหนึ่งด้วย 

➢ ปัญหา อุปสรรค 
 2. ในกรณีสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย มีการขนถ่ายสัตว์น้ำที่มูลค่าสูง ในช่วงเวลาเย็น 

เพ่ือนำไปจำหน่ายที่ตลาดทะเลไทยช่วงเช้ามืด โดยไม่มีการคัดแยกชนิดและน้ำหนัก จะทำการขนถังบรรจุ    
สัตว์น้ำขึ้นรถบรรทุกไปคัดแยกที่ตลาดทะเลไทยในช่วงเวลาเช้ามืด เวลา 04.00 น. ทำให้มีความเสี่ยงใน
การลักลอบนำเข้า สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว  

o ข้อเสนอแนะ   

             จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายโดยนับ
จำนวนถังบรรจุสัตว์น้ำ จดเลขทะเบียนรถบรรทุก และทำการซีลตู้รถบรรทุกในช่วงเวลาเย็น รวมถึงจัดให้
มีการสุ่มตรวจสอบชนิดและน้ำหนักที่ตลาดทะเลไทย ในช่วงเวลา 04.00 น.เพื่อเป็นการตรวจเฝ้าระวังการ
ลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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6. ภาคผนวก ภาพการปฏิบัติงาน 
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