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 ด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์ ้า เขต 3 (สงขลา) 

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง

รายงานสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิตสัตว์น ้าระหว่างประเทศ 
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1. พื นที่รับผิดชอบ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสเป็นด่านในกลุ่มด่านพรมแดนทางบก ซึ่งติดต่อกับประเทศมาเลเซีย       
โดยพรมแดนมีแม่น ้าสุไหงโก-ลกขวางกั นเป็นระยะทางยาวประมาณ 165 กิโลเมตร เป็นพื นที่ติดต่อกับ 4 
อ้าเภอในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงโก-ลก อ้าเภอแว้ง และ อ้าเภอสุคิริน มีพื นที่
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นช่องทางในการน้าเข้าส่งออก ดังนี  

1.1 จุดผ่านแดนถาวร (Permanent Crossing Point) มี ๓ จุด ได้แก ่
 ด่านพรมแดนตากใบ 
 ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก 
 ด่านพรมแดนบเูก๊ะตา หรือ ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกแห่งที่ 2 

 1.2 จุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point) หรือจุดลักลอบ มีอยู่หลายจุด แยกจุด
ลักลอบออกเป็นตามพื นที่ดังนี  คือ 

 จุดลักลอบในพื นที่อ้าเภอตากใบ ได้แก่ ท่าแกแบะ ท่าปลุกา ท่าเซะ ท่ายีมานะ และ        
ท่าแบเซ็ง 

 จุดลักลอบในพื นที่อ้าเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ ท่าบ่อทราย ท่าบ่อนไก่ ท่าน ้าตก และ          
ท่าสวนมะพร้าว 

 จุดลักลอบในพื นที่อ้าเภอแว้ง ได้แก่ ท่าลุงเงิน ท่าเถ้าแก่หงัน ท่าปากบาง ท่าโต๊ะปา
เกหามิ ท่าลแียะ ท่ากาแลอาแว ท่าเปาะเป็ง ท่ามะเย็ง ท่าตลาดนัด และท่าเจ๊ะปา 

 1.3 จุดผ่อนปรนทางการค้า (Check Point For Border Trade) มีอยู่หลายจุด แยกจุดผ่อนปรนทาง
การค้าออกเป็นตามพื นที่ดังนี  คือ 

 จุดผ่อนปรนทางการค้าในพื นที่อ้าเภอตากใบ ได้แก่ ท่าตาเซะ ท่ากวาลอตะ        
และท่าประมง  

 จุดผ่อนปรนทางการค้าในพื นที่อ้าเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ ท่าปาดังญอ ท่ากอไผ่     
ท่าต้นชมพู่ ท่าประปา ท่าเจ๊ะกาเซ็ง ท่ายาง ท่าปรือเดาะห์ และท่าตลาดมูโน๊ะ 

 จุดผ่อนปรนทางการค้าในพื นที่อ้า เภอแว้ง ได้แก่  ท่าต้นละไม ท่าก้านันวี              
และท่าหลังโรงเรียนบูเก๊ะตา  

 1.4 จุดผ่านแดนล้าลองตามสภาพภูมิประเทศ (Geography Crossing Point) หรือจุดข้าม 
ประเพณี  แยกออกเป็นตามพื นที่ดังนี คือ 

 จุดข้ามประเพณีในพื นที่อ้าเภอตากใบ ได้แก่ ท่าศรีพงัน และท่าเรือหางยาว 
 จุดข้ามประเพณีในพื นที่อ้าเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ ท่าโรงเลื่อย  
 จุดข้ามประเพณีในพื นที่อ้าเภอแว้ง ได้แก่ท่านิบง      
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ลักษณะภูมิประเทศของพื นที่รับผิดชอบ 
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แผนที่แสดงจุดตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า  ส่งออกสัตว์น ้าของด่านตรวจสัตว์น ้า
จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นจุดส้าคัญใหญ่ๆ 

  
 

๓.  
 

๔.  
๕.  
๖.  
๗.  
๘.  

 

 
 
 
 

 
เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ ์

     ด่านพรหมแดนตากใบ 
     จุดผ่อนปรนกาลอต๊ะ     
     จุดข้ามประเพณีท่าโรงเลื่อย  
     จุดผ่อนปรนตลาดนัดมูโนะ๊  
     ด่านพรหมแดนสุไหงโก-ลก  
     ด่านพรหมแดนบูเก๊ะตา 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  บูเก๊ะตา 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์     
สัตว์น ้า 

     จากการออกตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น ้า ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมาไม่พบการลักลอบการน้าเข้า ส่งออก  สินค้าสัตว์น ้า แต่มีโอกาสที่จะมี        
การลักลอบตลอดพื นที่ที่ติดกับแม่น ้าสุไหงโก-ลก ที่มีระยะทางยาวถึง 175 กิโลเมตร โดยด่านตรวจสัตว์น ้า
จังหวัดนราธิวาสได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังนี  

      2.1 ช่องทาง หรือจุดเสี่ยง 
                 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยพรมแดน

มีแม่น ้าสุไหงโก-ลกขวางกั นเป็นระยะทางยาวประมาณ 165 กิโลเมตร เป็นพื นที่ติดต่อกับ 4 อ้าเภอในจังหวัด
นราธิวาส ได้แก่ อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงโก-ลก อ้าเภอแว้ง และ อ้าเภอสุคิริน โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด 
คือ จุดผ่านแดนถาวรพรมแดนสุไหงโก-ลก ตั งอยู่ในพื นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต. สุไหงโก-ลก           
อ.สุไหงโก-ลก จุดผ่านแดนถาวรพรมแดนตากใบ ตั งอยู่ในพื นที่ ม.1 ต. เจ๊ะเห อ.ตากใบ และจุดผ่านแดน
ถาวรสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ( ด่านพรมแดนบูเก๊ะตา ) ตั งอยู่ในพื นที่ ม. 2 ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง นอกจากนี มีจุด
ผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point)  มีจุดผ่อนปรนทางการค้า (Check Point For Border 
Trade) และมีจุดผ่านแดนล้าลองตามสภาพภูมิประเทศ (Geography Crossing Point) หรือจุดข้ามประเพณี 
อีกมากมายหลายจุด ซึ่งตั งอยู่ในเขตพื นที่ครอบคลุม ทั ง 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอแว้ง อ้าเภอตากใบและอ้าเภอ       
สุไหงโก-ลก แต่มีพื นที่ที่มีความเสี่ยงอีกหลายจุด ดั งนี  

 พื นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากตามแนวบริเวณแม่น ้าสุไหงโก-ลก ที่มีความยาวประมาณ 175 
กิโลเมตร มีหมู่บ้านของประชาชนที่ปลูกสร้างติดกับแม่น ้าดังกล่าว จึงท้าให้เป็นช่องทาง    
ขนถ่ายข้ามแม่น ้าดังกล่าวได้โดยง่าย ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหากมีการลักลอบ 

 ลักษณะภูมิประเทศ ปัจจุบันแม่น ้าสุไหงโก-ลกในบางพื นที่มีการกัดเซาะของหน้าดิน ท้าให้
แม่น ้ามีความตื นเนื่องจากหน้าดินที่กัดเซาะทับถมกัน ประกอบกับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง
ระดับน ้าในแม่น ้าดังกล่าวลดปริมาณต่้า ท้าให้การคมนาคมระหว่างกัน สามารถเดินข้ามไปมา
หาสู่ได้โดยสะดวก จึงท้าให้มีความเสี่ยงต่อกานลักลอบได้ง่ายขึ น 

 การคมนาคม ในพื นที่ที่เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนและจุดข้ามประเพณี ที่ทั งสอง
ประเทศสามารถอนุญาตให้ข้ามไปมาหาสู่ได้โดยมีเงื่อนไขนั น จะใช้พาหนะเรือหางยาวขนาด
เล็ก ซึงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการไปมาหาสู่ของตัวบุคคลบริเวณในพื นที่ใกล้ๆกัน ระหว่าง
สองประเทศ สินค้าที่พบจากการออกตรวจลักลอบส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพกติดตัวของบุคคล
ผู้โดยสารในลักษณะเล็กๆน้อย ทั งนี ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสก็จะท้าความเข้าใจ
กับประชาชนที่สัญจรไปมาให้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกระบวนการน้าเข้า ส่งออก   
สัตว์น ้าที่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไขแก้ปัญหาการลักลอบน้าเข้า 
ส่งออกสัตว์น ้าระหว่างประเทศ 
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     พื นที่ช่องทางที่มีความเสี่ยง เสี่ยงการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า             
และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าประกอบด้วยจุดผ่อนปรน และท่าข้ามต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี  
 

1. จุดผ่อนปรน ประกอบด้วย 
 ท่าปาดังญอ  พิกัด    UTM 48N 0173846E  0672964N 

 ต้าบลมูโน๊ะ   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่ากอไผ ่  พิกัด    UTM 47N 0829195E  0466422N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก   อ้าเภอสุไหงโก-ลก  
 ท่าต้นชมพู่  พิกัด    UTM 47N 0828894E  0666057N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าประปา  พิกัด    UTM 47N 0828915E  0666223N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าเจ๊ะกาเซ็ง พิกัด  UTM 47N 0828896E  0666069N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่ายาง  พิกัด    UTM 47N 0828986E  0666591N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าปรือเดาะห์ พิกัด    UTM 48N 0173859E  0673005N 

 ต้าบลมูโน๊ะ  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าตลาดมูโน๊ะ    พิกัด    UTM 48N 171866E  0671967N   

 ต้าบลมูโน๊ะ   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าโต๊ะอาแว  พิกัด    UTM 47N 0828901E  0666134N  

 ต้าบลสุไหงโก-ลก  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 

2. ท่าข้ามประเพณี ประกอบด้วย 
 ท่าโรงเลื่อย       พิกัด    UTM 47N 0829037E  0666333N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 

3. จุดลักลอบ ประกอบด้วย 
 ท่าบ่อทราย       พิกัด    UTM 47N 0827664E  0663800N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าบ่อนไก่         พิกัด    UTM 47N 083097E5  0668332N 

 ต้าบลปาเสมัส   อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าน ้าตก  พิกัด    UTM 47N 0830265E  0667361N 

 ต้าบลปาเสมัส  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
 ท่าสวนมะพร้าว   พิกัด    UTM 47N 0826378E  0663064N 

 ต้าบลสุไหงโก-ลก  อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
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   ภาพประกอบพื นที่ช่องทางที่มีความเสี่ยงเสี่ยงการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าประกอบด้วยจุดผ่อนปรน และท่าข้ามต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

ท่าโต๊ะอาแว 

ท่าก่อไผ่ 

ท่าชมพู่ 

ท่าน ้าตก 
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ท่าปาดังญอ 

ท่าโรงเลื่อย 

ท่าประปา 

ท่ามูโน๊ะ 
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2.2 ชนิด หรือกลุ่มของสัตว์น ้าที่ส่งผลต่อความเสี่ยง 
      สามารถวิเคราะห์ตามชนิดสัตว์น ้า ดังนี  

2.2.1 ลูกพันธุ์หอยแครงมีชีวิต (น้าเข้า) 
      ปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี   

1. ลูกพันธุ์มีปริมาณมาก เนื่องจากในประเทศมาเลเซียมีพันธุ์หอยแครงที่อยู่ในแหล่งน ้า
ธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับประเทศมาเลเซียได้ก้าหนดลูกพันธุ์หอยแครงเป็นสัตว์น ้า
คุ้มครอง  จึงท้าให้ลูกพันธุ์หอยแครงเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไทย เนื่องจากลูกพันธุ์จาก
ประเทศมาเลเซียมีความแข็งแรง ปลอดโรค ที่ส้าคัญเลี ยงง่าย โตเร็ว  

2. ราคาสูง สืบเนื่องจากประเทศมาเลเซียก้าหนดลูกพันธุ์หอยแครงเป็นสัตว์คุ้มครองใน
ประเทศ และได้ก้าหนดห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักร ดังนั นจึงเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งให้
ผู้ประกอบการท้าการซื อขายในราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะเป็นที่นิยมซื อขายมาเพาะพันธุ์ในประเทศ
ไทย อีกทั งเลี่ยงการใช้เอกสารรับรองสุขภาพสัตว์น ้า จึงท้าให้มีความสะดวกสบายและมีแรงจูงใจที่จะ
ลักลอบน้าเข้าส่งออกกันระหว่างประเทศกันมากขึ น   

 
2.2.2 สัตว์น ้าเลี ยงสวยงาม (ส่งออก) และสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครอง (น้าเข้า) 

      ปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี  
1. ความหลากหลายทางสายพันธุ์ ประเทศมาเลเซียมีการยอมรับในสายพันธุ์ปลาสวยงาม

ชนิดต่างๆ ของไทย เช่น มีความแข็งแรงปลอดโรค สายพันธุ์สวยงามมีความหลากหลาย จึงเป็นที่
ต้องการของตลาดปลาสวยงามในประเทศมาเลเซียอย่างมาก ในขณะเดียวกันประเทศมาเลเซียก็มี
ความหลากหลายทั งชนิดและปริมาณของสัตว์น ้าที่เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองเช่นกัน จึงท้าให้มี
การแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ปลาสวยงามบางชนิด เช่นปลากัด ปลาตะพัด เป็นต้น 

2. ยานพาหนะ จากการตรวจลักลอบส่วนใหญ่ ทางผู้ประกอบการจะใช้ช่องทางในการ
ลักลอบไปกับยานพาหนะที่ขนส่งผัก ผลไม้ หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป หรือส่วนใหญ่จะพกติดตัวมากับ
ยานพาหนะส่วนตัวที่สัญจรไปมา 

3. การขนส่งโลจิสติกส์ จากการศึกษาตลาดและช่องทางของปลาสวยงามในพื นที่ส่วนใหญ่ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีการขนส่งทางสนามบินเนื่องจากมีความสะดวกสบายที่จะถึงปลายทาง
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดปลาสวยงามที่มีขนาดใหญ่  
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  2.2.3  ปลาดุกแอฟริกัน ( มีชีวิต น้าเข้า ) 
           ปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี  

1. ราคาต้นทุนในการเพาะเลี ยงมีราคาต่้ากว่าในประเทศไทย  เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้าง
แรงงานคนเลี ยง จึงท้าให้มีการน้าลูกพันธุ์ไปเลี ยงในประเทศมาเลเซีย และส่งออกปลาเนื อมาขายใน
ประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาดในปริมาณที่สูง 

2. ผู้ประกอบการมีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการน้าเข้า ที่ส้าคัญเลี่ยงการใช้
เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีความยุ่งยากในการหาเอกสารประกอบการน้าเข้า (Health 
Certificate) ซึ่งที่มาของเอกสารจะออกจากฟาร์มที่ขึ นทะเบียนกับกรมประมงมาเลเซียเท่านั น 

3. เนื่องจากพิกัดสินค้าสินค้าสัตว์น ้าชนิดนี มีอากรขาเข้า 5 % ท้าให้ผู้ประกอบการเลี่ยงที่จะ
เดินพิธีการศุลกากร เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการน้าเข้าประเทศ 

2.2.4  ปลากะพงขาว (น้าเข้า)                                                                                                               

          ปัจจัยความเสี่ยงมีดั งนี  

๑. แหล่งเลี ยงปลากะพงขาวในประเทศมาเลเซียอยู่คนละรัฐกับรัฐที่ติดทางชายแดนจังหวัด
นราธิวาส อีกทั งสามารถน้าเข้าทางจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได้สะดวกกว่าและต้นทุนการน้าเข้า
ต่้ากว่า อีกทั งยังสามารถสามารถขออนุญาตน้าเข้าได้อย่างถูกต้อง   

๒. ตลาด ในพื นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการอยู่ในปริมาณที่น้อย 
ประกอบกับพื นที่จังหวัดนราธิวาสนิยมเลี ยงปลากะพงเพื่อค้าขายในบริเวณใกล้เคียง ท้าให้ปลากะพง
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในพื นที่ และคุณภาพในเรื่องของรสชาติก็จะมีความแตกต่างกัน ผู้บริโภคใน
พื นที่นิยมบริโภคปลากะพงที่มีการเพาะเลี ยงในพื นที่มากกว่าที่น้าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย 

ดังนั น จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ในเขตพื นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่้า เจ้าหน้าที่
สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั งประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานการตรวจลักลอบมี
ประสิทธภิาพสูงสุด 
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3. แผนการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งอออกสัตว์น ้า 
3.1 การปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด

นราธิวาส 
 ยานพาหนะ รถยนต์ ๒ คัน 6กง 2976 กทม. และ ๑กล ๑๓๐๖ กทม. 
 อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ 9 นาย 
 ปฏิบัติงานระยะเวลา เดือน เมษายน  ๒๕63 ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕63    
 สถานที่ด้าเนินงาน มีดั งนี  

1. จุดพรมแดนถาวร ๓ จุด ใหญ่ๆ 
2. จุดลักลอบต่างๆในเขตพื นที่ ๓ อ้าเภอ 
3. จุดผ่อนปรนทางการค้าต่างๆ ในเขตพื นที่ ๓ อ้าเภอ  
4. จุดข้ามประเพณีต่างๆ ในเขตพื นที่ ๓ อ้าเภอ   

 โดยจะมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสออกเป็น 
         3.2 จุดผ่านแดนถาวรบริเวณด่านศุลกากรตากใบ จัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าตรวจสอบและเฝ้า
ระวังการลักลอบน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางรถยนต์ โดยแบ่งตามวัน ในช่วงเวลาดังนี  

 วันปกติ ในช่วงเวลา 0๖.0๐ – 18.0๐ น. 
 วันหยุด ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

          3.3 จุดผ่านแดนถาวรบริเวณด่านศุลกากรสุไหงโกลก จัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าตรวจสอบและเฝ้า
ระวัง การลักลอบน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางรถยนต์ โดยแบ่งตามวัน ในช่วงเวลาดังนี  

 วันปกติ ในช่วงเวลา 05.0๐ – ๒1.0๐ น.  
 วันหยุด ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

          3.4 จุดผ่านแดนถาวรบริเวณด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าตรวจสอบและเฝ้า
ระวัง การลักลอบน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางรถยนต์ โดยแบ่งตามวัน ในช่วงเวลาดังนี  

 แผนการตรวจเฝ้าระวัง อาทิตย์ละ 1 วัน / 1 สัปดาห ์
3.5 จุดผ่านแดนชั่วคราว (จุดข้ามประเพณี)   จุดผ่อนปรน จุดลักลอบ ในพื นที่  ๓ อ้าเภอ ( อ้าเภอ

ตากใบ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอแว้ง ) นั น จะมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าทุกคนออก
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า สืบเนื่องช่วงนี ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัส      
โคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 ทั่วโลก รวมทั งประเทศไทย จึงท้าให้มีค้าสั่งของจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  สั่งการให้มีการปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านศุลกากรตากใบ กับจุดผ่านแดนถาวรบูเก๊ะตา 
ท้าให้สินค้าสัตว์น ้ามีการน้าเข้า ส่งออกได้ทางเดียวคือ ทางด่านถาวรพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
โรคระบาดกระจายในพื นที่อย่างร้ายแรงต่อไป จึงส่งผลให้โอกาสเสี่ยงที่จะมีการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า
ลดน้อยลง ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสจึงได้ตระหนักเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าทางอ้าเภอ
สุไหงโก-ลก เป็นพิเศษ        
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3.6 แผนและผลการปฏิบัติงาน 

             ตามที่ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้าซากสัตว์น ้าและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น ้าระหว่างประเทศ         
ณ สถานที่ดังต่อไปนี  ด่านพรมแดนตากใบ  ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก และด่านพรมแดนบูเก๊ะตา  รวมทั งจุดผ่อนปรนทางการค้า จุดลักลอบ และจุดข้ามทางประเพณีต่างๆ 
ในพื นทีร่วม ๓ อ้าเภอประจ้าเดือน  เมษายน ๒๕63 ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕63 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี             

๑. การปฏิบตัิงานในพื นที่ปกต ิ ๒.  การปฏิบัติงานนอกเขตพื นที่ 

ประจ้าเดือน แผน            
(ครั ง) 

ผล        
(ครั ง) 

ผลการตรวจสอบ แผน     
(ครั ง) 

ผล                
(ครั ง) 

ผลการตรวจสอบ 

เมษายน 147 10๐ ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 88 50 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

พฤษภาคม 100 10๐ ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 100 50 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

มิถุนายน 10๐ 120 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 126 120 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

กรกฎาคม 10๐ 150 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า ๑00 100 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

สิงหาคม  100 150 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 88 ๑5๐ ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 
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รูปภาพการปฏิบัติงานในพื นที่ 
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รูปภาพการปฏิบัติงานนอกพื นที่ 
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4. การประชาสัมพันธ์และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 การประชาสัมพันธ์  

      ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส ได้ด้าเนินการเพื่อป้องกันการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 
โดยการออกตระเวนแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเชิญประชุมผู้ประกอบการทั งในพื นที่และนอกพื นที่เขต
รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกระบวนการน้าเข้า 
ส่งออกสัตว์น ้าที่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการค้าสัตว์น ้าถึงขั นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
น้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไขแก้ปัญหาการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้าระหว่าง
ประเทศ  

แผนและผลการประชาสัมพันธ์ ดังนี  

การประชาสมัพันธ์ 

ประจ้าเดือน แผน 

(ครั ง) 

ผล 

(ครั ง) 

เมษายน 1 2 

พฤษภาคม 1 1 

มิถุนายน 2 2 

กรกฎาคม 2 2 

สิงหาคม  1 2 
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รูปภาพการประชาสัมพันธ์ 
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      4.2 การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส นอกจากจะมีการออกตรวจการปฏิบัติงานตรวจลักลอบน้าเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าตามแผนที่ได้วางไว้ประจ้าทุกเดือนแล้ว และยังมีการประสานงานความร่วมมือหรือบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เช่น ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก ด่านตรวจพืชตากใบ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาส เป็น
ต้น และหน่วยงานอื่นๆ เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก และ ฉก. นราธิวาส 31 โดยได้
ด้าเนินการตั งจุดตรวจร่วม และออกลาดตระเวนตรวจป้องกันการลักลอบ ช่องทางล้าเลียงสินค้าเข้าออก
ประเทศหรือจุดเสี่ยงที่มีการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 
 
แผนและผลการตรวจบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจบูรณาการ 

ประจ้าเดือน แผน 

(ครั ง) 

ผล 

(ครั ง) 

ผลการตรวจสอบ 

เมษายน 3 4 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

พฤษภาคม 3 3 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

มิถุนายน 5 4 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

กรกฎาคม 4 4 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 

สิงหาคม  2 4 ไม่พบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า 
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รูปภาพการตรวจบูรณาการ 
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5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา 

1    จ้านวนปริมาณเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น ้า
นราธิวาสมีพื นทีรับผิดชอบ ที่มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือจุด
ลักลอบเป็นจ้านวนมาก มีจ้านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึง
ท้าให้การตรวจลักลอบแต่ละครั งไม่สามารถกระจายให้ไปทั่วถึงทุกจุดพื นที่
ได ้

   ทางด่านฯ ได้จัดท้าแผนการตรวจบูรณาการร่วมในหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยความมั่นคงใน
พื นที่ชายแดน เพื่อสนธิก้าลังคนให้มีจ้านวนมากขึ น ลดความเสี่ยงในการออก
ปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบ 

2    ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของบางราย ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
ขั นตอนและระเบียบปฏิบัติในการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง รวมทั ง
ผู้ประกอบการรายเล็ก และกรณีน้าติดตัว 

   ด่านฯ ท้าการประชาสัมพันธ์ และแนะน้า เกี่ยวกับขั นตอนระเบียบวิธี
ปฏิบัติการขอใบอนุญาตน้าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของรวมทั งผู้ที่สนใจทราบแนว
ทางการปฏิบัต ิ

3    ด่านตรวจสัตว์น ้านราธิวาส อยู่ในเขตพื นที่แบบสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความหลากหลาย ในบางครั งการสื่อสารอาจท้าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไม่ตรงกัน 

   ด่านฯ มีการจัดประชุมผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของและผู้ที่สนใจ 
เพื่อร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็น และท้าความเข้าใจร่วมกัน 

4    ด่านตรวจสัตว์น ้านราธิวาส อยู่ในเขตพื นที่เสี่ยงภัย ซึ่งมีเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล้าบาก 

   มีการจัดแบ่งทีมออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า -ส่งออก 
เพื่อให้ส้าเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว ้
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6. สรุปผล 
               การปฏิบัติงานตามแผนการลักลอบการน้าเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น ้าของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด
นราธิวาส ปฏิบัติงานประจ้าเดือนเมษายน ๒๕63 ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕63 จ้านวน  1,120 ครั ง(แยกเป็น
ตรวจภายในพื นที่ 650 ครั งและภายนอกพื นที่ปกติ 470 ครั ง)   ปรากฏว่าสินค้าสัตว์น ้าที่มีความเสี่ยง คือลูก
พันธุ์หอยแครงมีชีวิต สัตว์น ้าสวยงาม หรือสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองต่างๆ ปลาดุกแอฟริกันมีชีวิต และปลากะพง
ขาว ซึ่งไม่พบการลักลอบส่งออกนอกประเทศ และการเข้ามาภายในประเทศ  ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  
พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ผ่านช่องทางพรมแดนถาวรใหญ่ๆทั ง ๓ จุด จุดผ่อนปรน  จุดลักลอบและจุดข้าม
ประเพณีต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค   เช่น ไม้แปรรูป ข้าวสาร  ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเทศ น ้ามันปิโตรเคมี น ้ามันพืช หัวหอมต่างๆ รวมถึงสัตว์ป่าในพื นที่ เป็นต้น  
              ส้าหรับช่องทางการเดินทางเข้า-ออก   ของประชาชนในพื นที่ สามารถสรุปได้ว่า การลักลอบน้าเข้า 
ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าในช่องทางดังกล่าว  ไม่มีการลักลอบน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าที่มีความเสี่ยงดังกล่าว 
ทั งนี สืบเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ท้าให้มีโอกาสเสี่ยงที่ผู้ประกอบการ
จะลักลอบส่งออก น้าเข้าสัตว์น ้าน้อยมาก  แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสก็ไม่นิ่ง
ดูดาย หรือเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด โดยได้ก้าหนดจัดแผนการปฏิบัติงานตรวจลักลอบการ
น้าเข้า-ส่งออกสัตว์น ้าประจ้าทุกเดือน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก้าหนดไว้เป็นประจ้าทุกเดือน ถึงแม้จะไม่มีสินค้าสัตว์
น ้าที่มีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นลักลอบส่งออกออกจากประเทศ  หรือน้าเข้ามาภายในประเทศก็ตาม   
                จากการวิเคราะห์ของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาส การน้าเข้า-ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้า
จังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปได้ว่า การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านจุดพรมแดนถาวรหลักใหญ่ๆ
ทั ง ๓ จุด จุดผ่อนปรนทางการค้า จุดลักลอบ และท่าข้ามทางประเพณีจะไม่มีการลักลอบ เนื่องจากการ
คมนาคมที่ไม่สะดวก การขนส่งทางเรือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาวขนาดเล็ก ไม่สามารถขนส่งได้ครั งละ
มากๆ ประกอบกับปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ จึงท้าให้การลักลอบเป็นไปได้ยากยิ่งขึ น ส่วนการ
เดินทางข้ามระหว่างชายแดนของประชาชนทั งสองฝั่ง ก็จะมีสินค้าติดตัวเพื่อใช้ส้าหรับอุปโภค บริโภคภายใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่ใช่ลักษณะการท้าการค้า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น ้าก็มาปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนลักลอบป้องกันการน้าเข้า ส่งออกสัตว์น ้า ตามที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนราธิวาสได้ก้าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 

 


