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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ำและปัจจัยกำรผลิต
เดิมส่วนควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักบริหารจัดการด้านการ
ประมง จั ด ตังตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
มีประวัติการก่อตังหน่วยงาน ดังนี
ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและเจ้าหน้าที่ตารวจจากกองปราบปราม กรมตารวจ ได้
จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการ
ลักลอบนาปลาชนิดนีเข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทาให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนาปลา
ชนิดนีไปปล่อยลงสู่แหล่งนาสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนันเพื่อให้ประชาชนได้คลายความ
กังวลจากกรณีดังกล่าว และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบการนาเข้าสัตว์นามีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด กรมประมงจึงได้จัดตัง "งานกักกันสัตว์นา" ขึนที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการ
ควบคุมตรวจสอบการนาเข้าสัตว์นาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์นา" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนาเข้า ส่งออกหรือนาผ่านสัตว์นา รวมถึงการกาหนดมาตรการ
กักกันสัตว์นาให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกาหนด มีด่านตรวจสัตว์นา 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานกรุงเทพ
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานภูเก็ต
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
4. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานเชียงใหม่
5. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์นา" สังกัด
สานักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นา 7 แห่ง ดังนี
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานกรุงเทพ
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานภูเก็ต
4. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
5. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานเชียงใหม่
6. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
7. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตาก
8. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสระแก้ว
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ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคาสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตังด่านตรวจสัตว์
นาเพิ่มเติมเป็นการภายใน จานวน 2 แห่ง ดังนี
1. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสตูล
2. ด่านตรวจสัตว์นาปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน สานักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์นา มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นา
22 แห่ง ดังนี
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าเรือกรุงเทพ
4. ด่านตรวจสัตว์นาลาดกระบัง
5. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา
6. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
7. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์
8. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนาลึก
9. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
10. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่
11. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตาก
12. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
13. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสระแก้ว
14. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงราย
15. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดชลบุรี
16. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนราธิวาส
17. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสตูล
18. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดจันทบุรี
19. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตราด
20. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร
21. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดระนอง
22. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดมุกดาหาร
23. ด่านตรวจสัตว์นาช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "ส่ ว นควบคุ ม การค้ า สั ต ว์ น าและปั จ จั ย การผลิ ต " และเปลี่ ย นชื่ อ
หน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทังเพิ่มหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี
- กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาสะเดา
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนาลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาท่าเรือสงขลา
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- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาปาดังเบซาร์
- ด่านตรวจสัตว์นาช่องเม็ก สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดอุบลราชธานี
- เพิ่มหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนาเข้าส่งออกสัตว์นา
ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตังด่านตรวจสัตว์นาเพิ่มขึนอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตังด่านตรวจสัตว์นาเพิ่มขึนอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสุรินทร์
และด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตังด่านตรวจสัตว์นาเพิ่มขึนอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสุรินทร์
และด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น "กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต" โดยแบ่ง
งานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มควบคุมการนาเข้าส่งออกสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
- กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ
- กลุม่ สารวัตรและกักกันสัตว์นา
- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 1 (เชียงราย)
- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3 (สงขลา)
กรมประมงได้มีคำสั่งที่ 883/2559 เรื่อง กำรกำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559
โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นมำ โดยด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสำคร
ถูกกำหนดให้อยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ำและ
ปัจจัยกำรผลิต โดยมีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และป้องกันปรำบปรำม ควบคุมกำรนำเข้ำ นำออก นำผ่ำน
สัตว์น้ำและปัจจัยกำรผลิต รวมถึงกำรให้บริกำรออกใบอนุญำตและหนังสือรับรอง นำเข้ำ นำออก นำผ่ำน
นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินกำรตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ กักกันหรืออำยัดสินค้ำสัตว์
น้ำและปัจจัยกำรผลิต เป็นจุดให้บริกำรและให้คำปรึกษำแนะนำกำรใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบ
สนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งกำรปฏิบัติเป็นไปตำมพระรำชกำหนดกำรประมง
พ.ศ.2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่ำ พ.ศ.2535
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรตรวจสอบดูแลกำรค้ำสั ตว์น้ำตลอดจนปัจจัยกำรผลิ ตต่ำงๆเพื่อ
ควบคุมดูแลให้ถูกต้องเป็นไปตำมขั้นตอนตำมระเบียบกฎหมำย
1.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์นา
และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์นาและปัจจัย
การผลิต และป้องกันการกระทาผิดตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราช-บัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
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อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุม ตรวจสอบและดาเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์นาและปัจจัย
การผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
(๔) ทาหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์นาในเขตพืนที่รับผิดชอบ
(๕) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์นา (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซาก
สัตว์นาไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
(๗) ปฏิบั ติการร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุนการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รั บ
มอบหมาย
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำองค์ควำมรู้
1. เพื่อให้ เกิดความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ถูกต้องในขึนตอนการปฏิบัติ งานของด่านตรวจสั ตว์นาจังหวั ด
สมุทรสาคร
2. เพื่อดึงความรู้ความสามารถที่มีในตัวของเจ้าหน้าที่ด่านฯ ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบสัตว์นา
ออกมารวบรวมไว้อยากเป็นระบบ สามารถนาออกมาใช้ได้
3. เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้งานและวิธีการปฏิบัติงานได้จากคู่มือเล่มนีได้
4. เพื่อให้การปฏิบั ติงานตรวจสอบและควบคุมการขนถ่ายสัตว์ นาจากประเทศมาเลเซียเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
คณะผู้จัดทา ได้เล็งเห็นความสาคัญ ในการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทามาตรฐานการตรวจสอบชนิด
และปริมาณของสัตว์นาที่นาเข้าจากเรือจับสัตว์นาประเทศมาเลเซีย จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับการทางานขึน โดย
คู่มือฉบับนี ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์นาที่นาเข้ามาจากประเทศ
มาเลเซียตังแต่การขออนุญาตจนสินสุดการขนถ่าย การตรวจสอบนาหนัก เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มตังแต่การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและจัดทาองค์ความรู้ขึนมา ท้ายนี
คณะผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ การจัดทามาตรฐานการตรวจสอบชนิดและปริมาณของสัตว์นาที่
นาเข้าจากเรือจับสัตว์นาประเทศมาเลเซีย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภารกิจหน้าที่และผู้สนใจเรียนรู้งานของด่าน
ตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร อย่างดียิ่งต่อไป
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ภาพที่ 1 แผนที่เส้นทำงกำรเดินทำงของเรือขนถ่ำยไทยเพื่อไปรับสินค้ำสัตว์จำกประเทศมำเลเซีย
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บทที่ 2
กำรรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลจำกสถิติด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสำคร
ระหว่างปี 2558 – 2560 จากข้อมูลที่รวบรวมพบว่า เรือขนถ่ายสัตว์นาไทยเริ่มไปบรรทุกสินค้า
สัตว์นาจากเรือจับประเทศมาเลเซีย ครังแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เป็นกำรนำเข้ำปลำเบญจพรรณแช่เย็น
ปริมำณกำรนำเข้ำรวมทั้งสิ้น 28,032.00 ตัน มูลค่ำกำรนำเข้ำรวม 478.60 ล้ำนบำท
ปี 2558 มีปริมำณนำเข้ำรวม 2,359.87 ตัน มูลค่ำรวม 47.73 ล้ำนบำท พบว่ำปลำตำโต มีปริมำณกำร
นำเข้ำมำกที่สุด ปริมำณ 235.43 ตัน มูลค่ำ 4.36 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ปลำทูแขก ปลำกดทะเล ปลำปำกคม
และปลำทรำยแดง ปริมำณ 166.26 128.80 128.31 และ 118.65 ตัน มูลค่ำ 3.21 2.35 2.50 และ 2.17
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ปี 2559 มีปริมำณนำเข้ำรวม 16,552.44 ตัน มูลค่ำรวม 269.87 ล้ำนบำท พบว่ำปลำทรำยแดง มี
กำรนำเข้ำมำกที่สุด ปริมำณ 2,433.96 ตัน มูลค่ำ 30.39 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ปลำเม็ดขนุน ปลำปำกคมปลำ
ตำหวำน ปริ ม ำณ 1,724.28 1,832.64 และ1,672.19 ตั น มูล ค่ ำ 14.60 17.36 และ 18.81 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ
ปี 2560 มีปริมำณนำเข้ำรวม 9,119.70 ตัน มูลค่ำรวม 161.00 ล้ำนบำท พบว่ำปลำทรำยแดง มีกำร
นำเข้ำมำกที่สุด ปริมำณ 1,698.98 ตัน มูลค่ำ 15.34 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ปลำเม็ดขนุน ปลำตำหวำนปลำ
ปำกคม ปริมำณ 1,345.74 799.29 และ 698.62 ตัน มูลค่ำ 10.20 7.45 และ 5.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ปริมำณเรือขนถ่ำยสัตว์น้ำที่นำเข้ำสัตว์น้ำจำกประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงปี 2558 - 2560
จำนวน : ครั้ง
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

2558
1
1
2

ปี พ.ศ.
2559
1
5
11
13
11
11
11
11
11
10
11
10
116

2560
9
6
12
7
8
7
5
4
2
1
61

รวม
10
11
23
20
19
18
16
15
11
10
13
12
179
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ตารางที่ 2 ชนิด ปริมำณ และมูลค่ำของสัตว์น้ำชนิดที่สำคัญนำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย
ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2558 – 2560
ปริมำณ : ตัน , มูลค่ำ : ล้ำนบำท

ปลำทรำยแดง
ปลำเม็ดขนุน
ปลำตำหวำน
ปลำปำกคม
หมึกกล้วย
หมึกกระดอง
ปลำจวด
ปลำกดทะเล
ปลำหนวดฤำษี
ปลำกระเบน
ปลำตำโต
ปลำกะพงข้ำงเหลือง

ปริมาณ (ตัน)

ปลำทูแขก
กั๊งกระดำน
ปูม้ำ
ปลำหำงแข็ง
สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2558
ปริมำณ
มูลค่ำ
118.65
2.17
24.14
0.37
37.48
0.76
128.31
2.50
69.36
1.91
85.11
2.64
4.47
0.15
128.80
2.35
35.26
0.70
11.18
0.17
235.43
4.36
0
0
166.26
3.21
1.19
0.12
2.89
0.32
75.68
1.93
1,235.67
24.07
2,359.87
47.73

รวม

พ.ศ. 2560
ปริมำณ
มูลค่ำ
1,698.98
15.34
1,345.74
10.20
799.29
7.45
698.62
5.41
350.71
12.30
343.67
11.38
302.75
5.43
258.27
3.69
205.46
1.96
170.32
3.40
134.87
1.73
109.24
1.87
89.16
1.29
58.51
4.24
21.16
1.30
15.19
0.32
2,517.75
73.68
9,119.70
161.00

ปริมำณ
4,251.58
3,094.16
2,508.96
2,659.57
923.18
1,075.55
608.37
637.57
1,422.61
471.89
889.30
253.50
1,158.32
143.58
54.57
219.17
7,660.12
28,032.00

1,400

30

1,200

25

1,000

มูลค่ำ
47.90
25.16
27.03
25.28
32.66
38.64
11.52
11.13
16.59
9.06
12.43
4.44
13.74
10.68
3.81
5.13
183.41
478.60

มูลค่า (ล้านบาท)

ชนิดสัตว์น้ำ

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2559
ปริมำณ
มูลค่ำ
2,433.96
30.39
1,724.28
14.60
1,672.19
18.81
1,832.64
17.36
503.11
18.46
646.77
24.62
301.15
5.95
250.50
5.09
1,181.90
13.93
290.39
5.48
519.00
6.34
144.26
2.58
902.90
9.23
83.89
6.31
30.52
2.19
128.30
2.88
3,906.70
85.66
16,552.44
269.87

20

800
15
600
400

10

200

5

0

0

ปริมาณ(ตัน)

มูลค่า(ล้านบาท)

ภาพที่ 2 ชนิด ปริมำณและมูลค่ำของสัตว์น้ำชนิดที่สำคัญทำงเศรษฐกิจนำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงปีพ.ศ.
2558 - 2560
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2.2 กฎหมำยที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรนำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำนสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
2.2.1 พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชกำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
ตามประกาศกรมประมง เรื่ องกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
อนุ ญาตน าเข้าสั ตว์น าหรื อผลิ ตภัณฑ์สั ตว์นา พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 92 วรรคสี่ แห่ งพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบท้าย
ประกาศนี (ตารางภาคผนวก) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ
(2.1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(2.2) สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจของนิติบุคคล
(3) ในกรณีที่มอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นคาขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนีด้วย
(3.1) หนังสือมอบอานาจ
(3.2) สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(4) เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์นาที่ได้มาจากการทาการประมงหรือได้มาจากการทาการประมง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(5) กรณี ยื่ น ผ่ า นระบบเชื่ อ มโยงค าขอกลางและระบบสนั บ สนุ น ใบอนุ ญ าตและใบรั บ รองผ่ า น
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้า
ใช้งานระบบ พร้อมทังบันทึกเอกสารตาม (4)
ข้อ 6 การยื่นคาขออนุญาตให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี
(1) ในพืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต กรมประมง หรือ
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา หรือด่านตรวจสัตว์นาในเขตพืนที่รับผิดชอบ
(2) ในพืนที่จังหวัดใกล้เคียง นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
(ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา หรือด่านตรวจสัตว์นาในเขตพืนที่รับผิดชอบ
(ข) สานักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์นา
(3) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)
(4) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาได้มาจากการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมาย ให้แยกการนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์นาโดยระบุวัตถุประสงค์ในการนาเข้าซึ่งพิจารณาจาก
ปริมาณที่นาเข้า หรือวัตถุประสงค์ ดังนี
(1) น าเข้ า เพื่ อ การค้ า หมายความว่ า การน าสั ต ว์ น าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าเข้ า มาเพื่ อ จ าหน่ า ย
ภายในประเทศ
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(2) นาเข้าเพื่อการส่งออก หมายความ การนาสัตว์ นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยไม่มีการจาหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการนาเข้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายนาหรือเปลี่ยน
อากาศหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
(3) นาเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การนาเข้าสัตว์นาเข้ามาเพื่อเลียงดูเป็นสัตว์นาสวยงาม
ทังนี ในปริมาณที่พอสมควร
(4) นาเข้าเพื่อการเพาะเลี ยง หมายความว่า การนาเข้าสัตว์นาขนาดเล็กมาเพื่อการเลียง เพื่อเพิ่ม
ขนาดนาหนัก รวมทังเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย
(5) นาเข้าเพื่อทาพันธุ์ หมายความว่า การนาเข้าสัตว์นาขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์
(6) นาเข้ามาเลียงเพื่อการส่งออก หมายความว่า การนาเข้ามาเลียงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่งออกไปโดย
ไม่มีการจาหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนาเข้าและส่งออกที่ถูกต้อง
(7) นาเข้าเพื่อการบริโภค หมายความว่า การนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร
หรือใช้ประกอบเป็นอาหาร
(8) น าเข้ า เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย หมายความว่ า การน าเข้ า สั ต ว์ น าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ามาเพื่ อ
ทาการศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
(9) นาเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก หมายความว่า การนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ นาเข้ามาเพื่อแปรรูป
เพื่อการส่งออกทังหมดหรือบางส่วน
(10) นาเข้าเพื่อการอื่น หมายความว่า การนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ที่
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน (1) – (9)
ข้อ 8 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาก่อนการนาเข้า 1 วัน
ทาการ เว้นแต่การนาติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนาเข้าก็ได้
ข้อ 9 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของใบคา
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ
กรณีที่คาขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้
ขอรับ ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรั บใบอนุญาต หรื อจัดส่ งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้ว น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติ มคาขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าคาขอรับใบอนุญาตนันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นา ตามแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 10 เมื่อสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นามาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาหรือด่านตรวจสัตว์
นาให้ผู้นาเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนาเข้าดังต่อไปนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้าและให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาให้ถูกต้องตามใบอนุญาต
(10.1) การนาเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์นาเป็นการเฉพาะต้องแสดงสาเนาแบบ
รายงานผลการตรวจเรือ (Port inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate) และ
ใบกากับการซือขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (ถ้ามี)
(10.2) การนาเข้าที่มิใช่การนาเข้าตาม 10.1 ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์นา (Catch Certificate)
หรือสาเนาการแจ้งนาสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสาเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom

10

Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และใบกากับ
การซือขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (ถ้ามี)
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา ดังต่อไปนี
(1) สัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาติดตัวนาเข้าพอสมควร
(2) สินค้าที่ถูกตีกลับ
ข้อ 11 กรณีตรวจสอบสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีเอกสารแสดงได้
ว่าสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นานันได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปล่อยสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา
ข้อ 12 ใบอนุ ญาตที่ออกตามประกาศนีจะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นามีชนิดพันธุ์ ขนาด จานวน หรือปริมาณถูกต้อง
ตามที่ระบบในใบอนุญาต
ข้อ 13 ใบอนุญาตตามประกาศนีมีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ 14 คาขอรับใบอนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
พ.ศ. 2558 ก่อนวันที่ประกาศนีมีผลบังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นคาขอ
ที่ยื่นตามประกาศนีโดยอนุโลม
ข้อ 15 ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนาเข้ าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา พ.ศ.
2558 ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสินผล
ข้อ 16 ประกาศนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11

ภำพที่ 2 แบบฟอร์มใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
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ภำพที่ 2 (ต่อ) แนบท้ายแบบฟอร์มใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
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ภำพที่ 3 แบบฟอร์มใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
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ภำพที่ 3 (ต่อ) แบบฟอร์มแนบท้ายใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
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2.3 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ูใดน
ผ้ าเข้า ส่ งออก หรือนาผ่ าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครังที่นาเข้า
ส่งออกหรือนาผ่านราชอาณาจักร การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
ราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

ภำพที่ 4 แบบคาขออนุญาตนาสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร1/1)
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ภำพที่ 4 (ต่อ) แนบท้ายแบบคาขออนุญาตนาสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร1/1)
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ภำพที่ 5 แบบฟอร์มใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร
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ภำพที่ 5 (ต่อ) แนบท้ายแบบฟอร์มใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร
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ภำพที่ 6 แบบฟอร์มใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
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ภำพที่ 6 (ต่อ) แนบท้ายแบบฟอร์มใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
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บทที่ 3
ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรนำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน สินค้ำสัตว์น้ำจำกประเทศมำเลเซีย
3.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติก่อนวันนำเข้ำ
(1) ตัวแทนออกของยื่นคาขออนุญาตในระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตาม พ.ร.ก.ประมง 2558
และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 2558 ก่อน 1 วันทาการ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่
(1.1) ใบกากับการซือขาย (Invoice)
(1.2) ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading)
(1.3) เอกสารที่รับรองว่าสัตว์นานันได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด
สมุทรสาคร ใช้เอกสาร Certificate of Origin (CO) หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
(1.4) ตัวแทนออกของต้องกรอกเลขร่าง Port In (PI) ในระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ด้วย
(2) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบเอกสารถ้าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้คืนคาขอเพื่อให้ตัวแทนแก้ไข และเพิ่มเติมเอกสารจนถูกต้องครบถ้วน จึงทาการออกใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์
นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (DOF2) และใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร6)

ภำพที่ 7 เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (ใบกากับการซือขาย)
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ภำพที่ 7 (ต่อ) เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (ใบตราส่งสินค้าทางทะเล )
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ภำพที่ 7 (ต่อ) เอกสารประกอบการขออนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (Certificate of Origin)
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3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติในวันนำเข้ำ
(1) ตั ว แทนออกของน าเอกสารหลั กฐานฉบับจริงมาแสดงต่ อเจ้า หน้าที่ ด่านตรวจสั ตว์นาจังหวั ด
สมุทรสาคร ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องแจ้งกลับไปแก้ไขและยังไม่อนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์นาลงจากเรือ จนกว่าจะแสดง
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เอกสารทุกฉบับต้องมีตราประทับและลายเซ็นของบริษัทผู้นาเข้าเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของเอกสาร ถ้ากรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน จึงอนุญาตให้ ขนถ่ายสั ตว์นาและเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้า
ตรวจสอบและควบคุมการขนถ่ายหน้าท่าเทียบเรือ เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่
(1) ใบแจ้งขออนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร6)
(2) ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (DOF2)
(3) ใบกากับการซือขาย (Invoice)
(4) ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading)
(5) เอกสารที่รับรองว่าสัตว์นานันได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย Certificate of Origin (CO)
หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
(6) ใบแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ (Port In : PI )
(7) ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นา
(8) สาเนาเอกสารการแจ้งนาเรือออกจากท่า (Port Clearance)
(9) ใบอนุญาตทาการประมงของเรือจับสัตว์นา (Fishing License)
(10) ใบขนสินค้าขาข้าวของศุลกากร
(11) เอกสารแบบรายงานการตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง (VMS) สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารตาม (11) เจ้าหน้าที่จะดาเนินการติดต่อกับกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ กองบริหาร
จัดการเรือประมงและการทาการประมง เพื่อนามาประกอบการออกใบอนุญาตฯ
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (เอกสาร
แจ้งเรือเข้า หรือ Port In)
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (ระบบสารสนเทศ
การทาประมง หรือ Fishing Info เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลเรือขนถ่ายสัตว์นาสาหรับเจ้าหน้าที่ฯ)
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (สาเนาเอกสารแจ้งนา
เรือออกจากท่า หรือ Port Clearance)

ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (สาเนาใบอนุญาตทา
การประมงของเรือประมง)
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (ใบขนสินค้าขาเข้า)
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ภำพที่ 8 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตนาเข้าสัตว์นาจากประเทศมาเลเซีย (แบบรายงานการ
ตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง)
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3.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบเพื่อตรวจปล่อยสินค้ำสัตว์น้ำและกำรออกใบอนุญำตนำสัตว์หรือซำกสัตว์เข้ำใน
รำชอำณำจักร

เมื่อเรือเข้าเทียบท่าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทาการ
ประมงนอกน่านนาและการขนถ่ายสัตว์นา กองควบคุมการทาประมงนอกน่านนาและการขนถ่ายสั ตว์นา
ศูน ย์ ควบคุม การแจ้ งเรื อเข้า – ออก จั งหวัดสมุทรสาคร ด่านศุ ล กากรแม่ กลอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวั ด
สมุทรสาคร เป็นต้น ร่วมกันตรวจสอบ และกลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทาการประมงนอกน่านนาและการขน
ถ่ายสัตว์นา จะดาเนินการออกเลขแจ้งเข้า (Port In) ด่านฯ จะตรวจสอบเอกสารที่ส่งเข้ามาในระบบกับเอกสาร
ฉบับจริง เมื่อถูกต้องตรงกันจึงอนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์นาขึนท่า
โดยส่วนใหญ่จะมีการขนถ่ายสัตว์นาที่มูลค่าสูง ในช่วงเวลา 18.00 น. เพื่อนาไปขายที่ตลาดทะเลไทย
ช่วงเช้ามืด โดยไม่มีการคัดแยกชนิดและนาหนัก จะทาการขนถังบรรจุสัตว์นาขึนรถบรรทุกเพื่อไปคัดแยกที่
ตลาดทะเลไทย โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร จะควบคุมการขนถ่ายโดยนับจานวนถังบรรจุ
สัตว์นา จดเลขทะเบียนรถบรรทุก และทาการซีลรถบรรทุก และไปสุ่มตรวจสอบชนิดและนาหนักที่ตลาดทะเล
ไทย ในช่ว งเวลา 04.00 น. ส่ วนสั ตว์นาอื่นๆจะเริ่มขนถ่ายขึนท่าองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร
เริ่มเวลาประมาณ 04.00 น. เช่นกัน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาครจะควบคุมการขนถ่าย โดย
นับจานวนถังที่นาขึนมาจากระวางเรือ ตังแรกถังแรกจนสินสุดการขนถ่าย โดยสัตว์นาที่แยกชนิดมาแล้วจะทา
การตรวจสอบ 10 เปอร์เซ็นต์ของจานวนถังทังหมด เช่น ปลาทรายแดง 100 ถังจะทาการสุ่มชั่งนาหนัก 10
ถัง เป็นต้น
ในส่วนสัตว์นาอื่นๆที่ไม่มีการคัดแยกชนิด เจ้าหน้าที่ด่านฯจะทาการตรวจสอบปริมาณสัตว์นา 100
เปอร์เซ็นต์ และสุ่มตรวจชนิดสัตว์นา 10 เปอร์เซ็นต์

เจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ ซีลรถบรรทุก และสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำที่ตลำดทะเลไทย
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เจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ ควบคุมกำรขนถ่ำยและตรวจสอบชนิด และปริมำณสัตว์น้ำจำกประเทศมำเลเซีย
ณ องค์กำรสะพำนปลำจังหวัดสมุทรสำคร
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ภำพที่ 9 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตรวจสอบชนิด ปริมาณสัตว์นาหน้าท่าเทียบเรือ
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เมื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์นาหน้าท่าเทียบเรือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะนาข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ มากรอกลงแบบฟอร์มลงข้อมูลตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ขึนท่าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด
สมุทรสาคร นามาเปรียบเทียบกับใบแจ้งขออนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่า นราชอาณาจักร (ร6) และ
นาหนักจากแพปลา เพื่อทาการตรวจปล่อยและออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร7)
และ หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นานาเข้า (IMD) ต่อไป

ภำพที่ 10 แบบฟอร์มลงข้อมูลตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์นาที่ขึนท่าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร

35

บทที่ 5
มำตรฐำนน้ำหนักสัตว์น้ำตำมภำชนะบรรจุสัตว์น้ำจำกประเทศมำเลเซีย
4.1 แบบถังพลำสติก (ถังหลอด) ถังหลอดที่ใช้ในการขนถ่ายสัตว์นาจะมีขนาด 100 ลิตร ซึ่งภายในจะมีสัตว์
นาที่ทังแยกชนิดและไม่แยกชนิดบรรจุมาพร้อมนาแข็งเพื่อรักษาความสดของสัตว์นา

แบบที่ 1 นาหนักสัตว์นาแยกตามถังที่มีการแยกชนิดสัตว์นา (ถัง 100 ลิตร)
1. กังกระดาน
นาหนักเฉลี่ย 70 + 5 KG/ถัง
2. ปลากระเบน นาหนักเฉลี่ย 85 + 5 KG/ถัง
3. ปลาทรายแดง นาหนักเฉลี่ย 80 + 5 KG/ถัง
4. ปลาจวด
นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
5. ปลาดอกหมาก นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
6. ปลาตาโต
นาหนักเฉลี่ย 80 + 5 KG/ถัง
7. ปลาตาหวาน นาหนักเฉลี่ย 80 + 5 KG/ถัง
8. ปลาทรายขาว นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
9. ปลาทูแขก
นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
10. ปลาใบขนุน
นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
11. ปลาปากคม
นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
12. ปลาเม็ดขนุน นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
13. ปลาสาก
นาหนักเฉลี่ย 75 + 5 KG/ถัง
14. หมึกกล้วย
นาหนักเฉลี่ย 85 + 5 KG/ถัง
15. ปูม้า,ปูลาย
นาหนักเฉลี่ย 70 + 5 KG/ถัง
แบบที่ 2 นาหนักสัตว์นาแยกตามถังที่ไม่มีการแยกชนิดสัตว์นา (ถัง 100 ลิตร)
สัตว์นาโดยรวมนาหนักเฉลี่ย 80 + 5 KG/ถัง ชนิดที่พบว่าไม่มีการแยกชนิด
1. ปลากดทะเล
4. ปลากะมงขาว
7. ปลาจะละเม็ดดา
2. ปลากะพงข้างเหลือง 5. ปลากุเลา
8. ปลาดาบเงิน
3. ปลากะพงแดง
6. ปลาเก๋า
4.2 แบบถุ ง พลำสติ ก (ปลำก้ อ นแช่ แ ข็ ง ) ปลาก้ อ นที่ ท าการขนถ่า ยจะมี ลั ก ษณะรู ปทรงสี่ เ หลี่ ย มขนาด
ประมาณ 40x60 เซนติเมตร ซึ่งสัตว์นาภายในถุงจะทาการแยกชนิดสัตว์นามาตังแต่บนเรือจับสัตว์นา แล้วทา
การฟรีซในกระบะ เพื่อให้แข็งตัวเป็นก้อน (1 ก้อน/1 ชนิด)
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นาหนักสัตว์นาแยกตามชนิดสัตว์นา(ปลาก้อน)
1. กังกระดาน นาหนักเฉลี่ย 15 + 2
2. ปลากระเบน นาหนักเฉลี่ย 20 + 2
3. ปลากะมง
นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
4. ปลาดอกหมาก นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
5. ปลาปากคม นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
6. ปลาตาโต
นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
7. ปลาทรายแดง นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
8. ปลาทูแขก นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
9. ปลาใบขนุน นาหนักเฉลี่ย 18 + 2
10. หมึกกล้วย นาหนักเฉลี่ย 20 + 2
11. ปูม้า,ปูลาย นาหนักเฉลี่ย 15 + 2

KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน
KG/ก้อน

สัตว์นาที่บรรจุในถังหลอด จะถูกเทใส่ตะกร้าเพื่อใช้คัดแยกชนิดและชั่งนาหนัก ตะกร้าพลาสติกที่ชั่ง
นาหนักสัตว์นา นาหนักเฉลี่ย 30 + 3 KG/ตะกร้า
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4.3 สัญลักษณ์ที่ใช้แยกเรือจับสัตว์น้ำจำกประเทศมำเลเซีย ตัวแทนผู้นาเข้าจะแยกถังหลอดโดยจะผูกเชือก
ฟาง เชือกปอ และลิปบิน แยกสีต่างๆ ตามจานวนเรือจับในแต่ละครังที่นาเข้า (ตามภาพประกอบ)
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บทที่ 5
จำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย

ชื่อวิทยำศำสตร์
Nemipterus hexodon
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ Threadfin Bream
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาทรายแดงโม่ง
ลักษณะเด่น ลาตัวแบนเล็กน้อย พืนลาตัวด้านบนเป็นสีชมพูแก่หรือแดง ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีแถบ
เล็กๆสีเหลือง 5-6 แถบ กับสีขาวเงิน 3 แถบ ครีบต่างๆมีสีชมพูจางๆ ครีบหางตอนบนเป็นสีแดง ตอนล่าง
เป็นสีขาว ปากกว้าง เกล็ดใหญ่ , พืนลาตัวด้านบนเป็นสีชมพูแก่หรือแดง ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบสีเหลือง
ประมาณ 8 แถบ ครีบหลังและครีบก้นมีแถบสีเหลืองพาดตอนกลางครีบ ครีบหางตอนบนยาวเป็นเส้น
ออกไปมีสีเหลือง

ชื่อวิทยำศำสตร์
Nemipterus nematophorus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ Double Whip threadfin bream
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาทรายแดงแซ่
ลักษณะเด่น หัวและลาตัวเป็นสีชมพู ด้านล่างสีขาวเงิน มีแถบสีเหลืองพาดไปตามความยาวลาตัวตังแต่
ครีบอกไปจนถึงโคนหาง ก้านครีบหลังอันแรกยาวไปจนถึงส่วนปลายของฐานครีบ ครีบหางตอนบนเส้นแรก
ยาวออกไปมีสีเหลือง
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Priacanthus tayenus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bigeye scad
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาตาหวาน
ลักษณะเด่น รูปร่างคล้ายรูปไข่ ยาว ด้านข้างแบน หัวใหญ่ ตาโต ตาแดงเข้มเป็นเงามัน เกล็ดเล็กหยาบ
ครีบอกเล็ก ครีบท้องใหญ่แต่สันกว่าความยาวหัว พืนลาตัวและครีบเป็นสีแดงหรือสีชมพูแก่

ชื่อวิทยำศำสตร์
Saurida spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Lizard fish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาปากคม
ลักษณะเด่น ลาตัวเรียวยาวกลมคล้ายทรงกระบอก ปากมีฟัน มีครีบหลัง 2 ครีบ คือครีบธรรมดาและ
ครีบไขมันซึ่งเป็นติ่งเล็กๆใกล้โคนหาง ตัวผู้ลักษณะหัวคล้ายหัวตุ๊กแก ลาตัวเป็นสีนาตาลอมเทา ตัวเมียหัวไม่
แบน จะงอยปากสันและทู่ ปากกว้างและเฉียงลงมาก ตาอยู่เกือบสุดปลายหัว ตลอดลาตัวลายเป็นแถบยาวสี
นาตาลอมเหลืองขอบนาเงิน เหนือครีบอกมีรอยแต้มเป็นแท่งยาวสีดา 1 รอย ครีบต่างๆเป็นสีขาวเหลือง
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Otolithes spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Croaker fish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาจวด
ลักษณะเด่ น ลาตัวยาวทรงกระบอก ท่อนหางยาว ปากเฉียงบน ครีบอกอยู่เหนือครีบท้องมีขนาด
ใกล้เคียงกัน ครีบหางปลายแหลม เส้นข้างตัวยาวสุดปลายครีบหาง ท้องสีขาวเงิน

ชื่อวิทยำศำสตร์
Megalaspis cordyla
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Torpedo scad
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาหางแข็ง
ลักษณะเด่น ลาตัวเรียวยาวคล้ายกระสวย หัวค่อนข้างแหลม ตากลมโต ปากกว้าง ครีบหูเรียวโค้งคล้าย
เคียว หางยาวเรียวและคอด บริเวณโคนหางมีลักษณะคล้ายขาไก่ หรือแข้งไก่ ครีบหลังและครีบก้นมีครีบ
ฝอย ลาตัวสีนาเงินปนเขียวหลังสีเขียวเข้ม
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Vanicolensis spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Yellow Goatfish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาเม็ดขนุน
ลักษณะเด่น รูปร่างทรงกระสวย หลังสีแดงส้ม ด้านท้องสีขาว มีแถบสีเหลืองยาว ไม่มีรอยดาใต้ครีบหลัง
ใต้คางมีหนวด 1 คู่ ครีบต่างๆมีสีเหลือง ครีบหลังแยกเป็นสองตอน ครีบหางเว้าลึก

ชื่อวิทยำศำสตร์
Upeneus vittatus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Yellowstriped goatfish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาแพะลาย
ลักษณะเด่น รูปร่างยาว ลาตัวค่อนข้างกลม ใต้คางมีหนวด 2 เส้น ครีบหลังแยกเป็นสองตอน ครีบหาง
เว้าลึก พืนลาตัวด้านบนเป็นสีชมพูหรือแดง ด้านท้องมีสีขาวเงิน
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Sphyraena qenie
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Blacktin barracuda
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสาก
ลักษณะเด่น ลาตัวค่อนข้างกลม และยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง ปากแหลม ขากรรไกรล่างยื่นยาวเลย
ริมขอบปากบน ครีบหลังแยกออกเป็นสองตอน ครีบหางเป็นแฉก หลังสีดาอมเทา ท้องสีขาว ลาตัวไม่มีบัง
แถบ หรือจุดสี

ชื่อวิทยำศำสตร์
Ariomma indicum
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ Indian driftfish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาใบขนุน
ลักษณะเด่น มีลาตัวป้อม แบนข้าง หัวโตปากกว้างและเชิดขึน มีฟันซี่เล็ก ๆ เรียงกันเป็นแผงอยู่บน
ขากรรไกรเพดานและลิน เกล็ดเป็นแบบบางเรียบขนาดใหญ่และหลุดง่าย มีครีบหลัง 2 ตอน ตอนที่ 2 ยาว
และมีลักษณะคล้ายครีบก้นซึ่ง อยู่ตรงข้ามและยาวกว่าเล็กน้อ ย มีลาตัวสีเงินตลอด ที่ขอบด้านบนของแผ่น
ปิดเหงือกมีจุดสีดาดูเด่น ครีบต่าง ๆ สีเหลืองอ่อน และมีสีนาเงินแทรกด้านหลังและท้องบริเวณหลัง
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Scomberomorus guttatus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Indo-Pacific king mackerel
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาอินทรียจ์ ุด
ลักษณะเด่ น รูปร่ างเรียวยาวแบบกระสวย ลาตัวแบนข้าง ปลายหางคอด ผิวหนังเรียบ ไม่มีเกล็ ด
จะงอยปากแหลม ปากกว้างครีบหลังแยกเป็นสองตอน ครีบหางเว้าลึก หลังสีนาเงินเข้มอมเทา สีข้างและ
ท้องสีขาวอมเทา สีข้างและท้องสีขาวเงิน มีจุดสีเทาหลายแถวจากครีบอกถึงคอดหาง

ชือ่ วิทยำศำสตร์
Decapterus maruadsi
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Round scad
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาทูแขก
ลักษณะเด่น รูปร่างเพรียวยาว ลาตัวค่อนข้างกลม หัวเรียวยาว นัยน์ตาโต โคนหางมีเกล็ดเป็นสันแข็ง
ครีบหลังมี 2 อัน แยกออกจากกัน ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางเป็นแกลึก สีตาม
แนวสันหลังเป็นสีฟ้า ท้องสีเงิน ครีบต่างๆสีเหลือง มีเส้นสีเหลืองทอดตามแนวเส้นข้างลาตัว ด้านบนของ
กระพุ้งเหงือกมีจุดสีดาข้างละจุด
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Lepturacanthus lepturus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Largehead hairtail
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาดาบเงิน
ลักษณะเด่น ลาตัวแบนเรียวยาว มีลักษณะคล้ายแถบริบบิน ไม่มี เกล็ด ปากล่างยื่นยาวลาปากบน หาง
เรียวยาวปลายแหลม แผ่นปิดเหงือกมีปลายเป็นมุมแหลมๆ อยู่แนวเดียวกับครีบอก ไม่มีครีบท้องและครีบ
หาง มีฟันแหลมคมเป็นเขียวยาวโค้งออกมานอกปาก

ชื่อวิทยำศำสตร์
Selar crumenophthalmus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bigeye scad
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสีกุนตาโต
ลักษณะเด่น ลาตัวเรียวยาวและค่อนข้างกลม ปากกว้างจะงอยปากแหลม เกล็ดตามลาตัวเล็ก นัยน์ตาโต
มาก ครีบหางแฉกลึก ลาตัวสีเขียวปนนาเงิน ด้านท้องสีเงิน มีเกล็ดสีเงิน มีเกล็ดใหญ่เชียงนูนเป็นสันตังแต่
กลางลาตัวจนถึงโคนหางข้างละ 1 แถว มีแถบสีเหลืองพาดตามความยาวลาตัว
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Selaroides leptolepis
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Yellow stripe scad
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสีกุนข้างเหลือง
ลักษณะเด่น รูปร่างยาวรี ลาตัวแบนเล็กน้อย ปากเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบต่างๆมีลักษณะบอบบาง ครีบอก
ยาวปลายแหลมคล้ายเคียว พืนลาตัวด้านบนเป็นสีนาเงินแกมเขียว ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน เหนือฝาปิดเหงือก
มีรอยแต้มสีดาอยู่ 1 รอย ครีบต่างๆสีขาวคลา

ชื่อวิทยำศำสตร์
Ilisha megaloptera
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bigeye ilisha
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาอีปุดตาโต
ลักษณะเด่น ลาตัวยาว แบนข้างมาก ท้องเป็นสันคม ครีบก้นมีฐานยาว ครีบท้องและครีบหลังเล็ก ครีบ
หางเว้า ปากเฉียงขึน นัยน์ตามีขนาดโต สีลาตัวด้านบนสีเทาเข้ม ส่วนท้องสีขาวเงิน มีจุดสีดาอยู่บริเวณช่อง
เปิดเหงือกข้างละจุด
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Rastrelliger kanagurta
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Indian mackerel
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาลัง
ลักษณะเด่น รูปร่างคล้ายปลาทู แต่ตาโตกว่าและลาตัวยาวเรียวกว่าปลาทู ครีบทุกครีบเป็นสีเหลืองหรือ
สีขาวเทา มีจุดใต้ฐานครีบหลัง 16 จุด ปลาลังมีความกว้างของลาตัวน้อยกว่าความยาวของส่วนหัว ปลาย
จมูกยื่นแหลม

ชื่อวิทยำศำสตร์
Drepane punctata
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Spotted sicklefish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาใบโพจุด
ลักษณะเด่น ลาตัวป้อมสันเกือบกลม ด้านข้างแบน สันหลังโค้งนูน หัวค่อนข้างใหญ่ จะงอยปากสั น
นัยน์ตาโต บริเวณระหว่างตาโค้งนูนออกมา ปากเล็กและยืดหดได้ มีฟันเล็กและแหลมคมบนขากรรไกรบน
และล่าง ลาตัวด้านบนสีขาวปนเทา
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Caranx sexfasciatus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bigeye trevally
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสีขน
ลักษณะเด่น ลาตัวค่อนข้างอ้วน ยาวเรียว หัวมีขนาดใหญ่และป้อม ปากกว้าง เกล็ดมีขนาดปานกลาง
บริเวณเส้นข้างลาตัวมีเกล็ดขนาดใหญ่แข็งคม โดยเฉพาะบริเวณโคนหาง ตามีขนาดใหญ่อยู่เกือบสุดปลาย
จะงอยปาก ครีบอกยาวเรียวแหลม ครีบหลังยาวแยกเป็นสองอัน ครีบท้องมีขนาดเล็กอยู่ใต้ครีบอก ครีบหาง
ปลายเป็นแฉกลึก พืนลาตัวด้านบนเป็นสีนาเงินปนเขียว

ชื่อวิทยำศำสตร์
Psettodes erumei
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Indian halibut
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาตาเดียว
ลักษณะเด่น รูปร่างยาวรี หัวเล็ก จะงอยปากสันทู่ นัยน์ตาทังสองข้างอยู่ใกล้กันและอยู่บนซีกเดียวกับ
ตาแหน่งของตาซึ่งอยู่ค่อนไปทางส่วนบนของลาตัว ปากกว้างและเฉียงขึน มีฟันแหลมคมแบบฟันเขียวเห็น
ชัดเจนอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง ครีบหางและครีบก้นไม่เชื่อมติดกัน ครีบหางมีปลายเว้าเป็นสองลอน มี
พืนลาตัวด้านมีนัยน์ตาเป็นสีนาตาลเข้มตลอดทังตัว ส่วนซีกล่างมีสีขาว
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Pentaprion longimanus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Longfin mojarra
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาดอกหมากครีบยาว
ลักษณะเด่น ลาตัวกว้าง ด้านข้างแบน นัยน์ตาโต ปากยืดหดได้ มีเกล็ดเล็กหลุดง่าย ลาตัวใส มีสีขาวใส
อมเหลืองอ่อน ๆ ครีบต่าง ๆ จะมีก้านครีบแข็งต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบหลังและครีบก้นยาวจรดโคนหาง
ครีบหางเว้าลึก

ชื่อวิทยำศำสตร์
congresox talabon
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Yellow pink conger
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลายอดจากหูยาว
ลักษณะเด่น ลาตัวยาวค่อนข้างกลม ไม่มีเกล็ดส่วนหางแบน ส่วนหัวเรียวแหลม ปากกว้าง ขากรรไกร
ยาวยื่นเลยนัยน์ตา ไม่มีริมฝีปาก ตาค่อนข้างเล็ก ฟันค่อนข้างใหญ่เป็นฟันเขียว ครีบหลังและครีบหางเรียง
ต่อกันออกไปจนสุดโดนหาง ครีบหูค่อนข้างยาว บริเวณหัวและลาตัวมีสีเหลือง ด้านท้อ งมีสีขาว ครีบหลัง
และครีบก้นมีสีดา
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Himantura bleekeri
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bleeker’s whipray
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากระเบน
ลักษณะเด่น มีรูปร่างแบนราบ ครีบทังหมดอยู่ชิดติดกับลาตัวด้านข้าง มีท่อนาออก 1 คู่ อยู่ด้านหลัง
ของหัว ซึ่งทาหน้าที่ให้นาผ่านเข้าทางเพื่อไหลเวียนผ่านเหงือกเพื่อการหายใจ ซึ่งจะไม่ไหลเวียนผ่านปากซึ่ง
อยู่ด้านล่างลาตัว

ชื่อวิทยำศำสตร์
Lutjanus vitta
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Olive striped snapper
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากะพงข้างแถว, เหลืองขมิน
ลักษณะเด่น เกล็ดเล็ก ครีบหางตัดตรง พืนลาตัวสีเหลืองอมแดง ด้านข้างลาตัวเป็นสีม่วงอมแดง ด้าน
ท้องสีขาวเงิน มีแถบเล็กๆสีเทาปนดา 1 แถบ พาดจากหลังตาไปสุดที่โคนครีบหางตอนบน ครีบทุกครีบเป็น
สีเหลือง

50

ชื่อวิทยำศำสตร์
Acanthopagrus spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Picnic seabream
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาอีคุด
ลักษณะเด่น ลาตัวกว้าง และแบนข้าง ส่วนโค้งนูนของหัวและสันหลังต่างกับท้องมาก หัวโต นัยน์ตาโปน
จะงอยปากทู่ ปากเล็ก มุมปากยื่นเข้ามาเป็นแนวใต้จุดกึ่งกลางนัยน์ตา ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยวเป็นซี่แข็ง
ปลายแหลม ครีบอกยาวปลายแหลม ครีบท้องค่อนข้างใหญ่ ครีบหางปลายเป็นแฉกไม่ลึก ลาตัวเป็นสีเทาอม
ดา

ชื่อวิทยำศำสตร์
Seriola spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ Amber jack
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสาลี
ลักษณะเด่น ลาตัวค่อนข้างยาว ปลายจะงอยปากมน ส่วนหัวโค้งนูน และลาดเมื่อใกล้จุดเริมของครีบ
หลัง ปากกว้าง โคนขากรรไกรบนมน มุมปากยื่นมาใต้นัยน์ตา ยาวเสมอขอบนัยน์ตา ยาวเสมอขอบนัยน์ตา
ด้านหลัง ครีบหลังแยกจากกันเป็นสองตอน ครีบท้องอยู่ใต้ครีบอก ครีบหางมีปลายเว้าลึก บริเวณสันท้องจะ
เป็นสีขาว
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Carangoides chrysophrys
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Longnose trevally
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากะมงแก้มดา
ลักษณะเด่น ลาตัวแบนข้างเล็กน้อย หน้าครีบก้นมีหนามแข็ง 2 อันพับได้ ปลายกระพุงแก้มเหนือครีบหู
มีจุดสีดา คอดหางแคบ เกล็ดบนเส้นข้างตัวมีขนาดใหญ่ เป็นเหลี่ยมแข็งโดยเฉพาะที่บริเวณคอดหาง ส่วนหัว
สันทู่ มีสีลาตัวเป็นสีขาวและสีเงิน

ชื่อวิทยำศำสตร์
Epinephelus areolatus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Areolated grouper
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากะรังลายหางตัด
ลักษณะเด่น รูปร่างยาว ลาตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบอกและครีบหางอาจกลมหรือตัดหรือเว้า
เล็กน้อย ลาตัวลายเป็นตาข่ายหกเหลี่ยมสีนาตาลอมแดงขอบขาว ครีบต่างๆลายเป็นจุดเล็กๆสีนาตาลอมเทา
ขอบครีบดา ปลายครีบหางมีขลิบขาว พืนลาตัวเป็นสีนาตาลไหม้ ครีบต่างๆมีสีนาตาลไหม้เกือบดา
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Diagramma picta
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Sweetlip
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาสร้อยนกเขาทะเล
ลักษณะเด่น เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างใหญ่ ลาตัวค่อนข้างยาว ด้านบนแบนข้าง สันหลังโค้งนูนท้องแบน
เรียบ ปากเล็กมีริมฝีปากหนา มีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกรทัง 2 ข้าง ใต้คางมีรูพรุน 6 รู เกล็ดมีขนาดเล็ก
ปกคลุมตลอดลาตัวและหัว
สีลาตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของปลาคือ ปลาขนาดเล็กลาตัวมีสี
ขาว ส่วนหัวด้านบนสีเหลือง และมีแถบสีนาตาลปนดา 5 แถบพาดไปตามความยาวลาตัวเมื่อมีขนาดใหญ่ขึน
แถบสีจะจางหายไป และมีจุดสีนาตาลปนดาปรากฏขึนมาแทน และจุดสีจะจางหายไปเมื่อมีอายุมากขึน

ชื่อวิทยำศำสตร์
Aluterus monoceros
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Unicorn leatherjacket filefish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาวัว , ปลาแรด
ลักษณะเด่น ลาตัวแบน รูปทรงคล้ายใบไม้ ปากมีขนาดเล็ก นัยน์ตาอยู่สูงเหนือช่องเหงือก ครีบหลังแยก
เป็นสองส่วน อันหน้าเป็นกระโดงสูง อันที่สองเป็นแผ่นแบนและอยู่ตรงข้ามกับครี บก้นและมีขนาดใกล้เคียง
กัน ครีบหางปลายตัดตรง หัวและลาตัวปกคลุมด้วยหนัง หลังสีเทาดาอ่อนๆ ท้องสีขาวซีด ครีบทุกครีบสี
เหลืองอ่อน
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ชื่อวิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
ชื่อสำมัญภำษำไทย

Cymbacephalus nematophthalmus
Fringe-eyed flathead
ปลาหางควาย

ชื่อวิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
ชื่อสำมัญภำษำไทย

Platycephalus indicus
Bartailed flathead
ปลาหางควาย

ชื่อวิทยำศำสตร์
Cociella crocodilus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Crocodile flathead
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาหางควาย
ลักษณะเด่น หัวแข็ง แบนลง ฟันบนเพดานปากส่วนหน้าเป็นแถบเดียวพาดตามขวาง ช่องว่างระหว่างตา
แบนราบ มีซี่กรองเหงือก จานวน 7 ซี่ที่ส่วนล่างของกระดูกเหงือกอันแรก บริเวณปลายสุดของกระดูกปิด
เหงือกส่วนต้นมีหนามแหลม 2 อัน อันบนปลายชีขึนบน อันล่างปลายชีตรงไปข้างหลัง บริเวณหลังและ
ด้านบนลาตัวมีสีนาตาล ด้านท้องสีขาว บริเวณใต้ขากรรไกรล่างมีจุดสีนาตาลเล็กๆ ประอยู่ ครีบหลังและ
ครีบอกมีสีนาตาลคลาประด้วยจุดสีดา ครีบก้นสีขาว ครีบหางมีแถบสี ดาพาดตามยาวครีบ 4-5 แถบ ตัวเต็ม
วัยมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 100 เซนติเมตร
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Cynoglossus arel
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Largescale tongue sole
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาลินหมา
ลักษณะเด่น มีตาเล็กอยู่ชิดกันที่ด้านเดียวกัน โดยส่วนหัวจะหันไปทางขวา โดยมีครีบหลังอยู่ด้านบน
รูปร่างเป็นรูปไข่หรือวงรี เรียวที่ด้านท้าย ปากเล็กเป็นรูปโค้งอยู่ปลายสุดของจะงอยปาก ครีบอกและครีบก้น
เล็ก ครีบหลังยาวตลอดลาตัว มีก้านครีบอ่อนสัน ๆ เชื่อมต่อกับครี บหางและครีบก้น ด้านบนมีสีคลา มี
ลวดลายต่าง ๆ และเส้นข้างลาตัวหลายเส้น ลาตัวด้านล่างสีขาว เมื่อยังเป็นปลาวัยอ่อนจะมีตาอยู่คนละซีก
เหมือนปลาทั่ว ๆ ไป แต่จะย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันเมื่อโตขึน และลาตัวด้านซ้ายจะกลายเป็นด้านที่ไม่มีตาและ
อยู่ด้านล่างแทน มีรูก้นและช่องท้องอยู่ชิดกับส่วนล่างของหัวด้านท้าย

ชื่อวิทยำศำสตร์
Netuma bilineata
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Bronze catfish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากดทะเล
ลักษณะเด่น ลาตัวยาวค่อนข้างกลม มีเกล็ด หางแบนข้าง หัวใหญ่ หน้าแหลม จะงอยปากยาว ปากกว้าง
ฟันซี่เล็ก มีหนวดใต้คาง 2 คู่ และริมฝีปากบน 1 คู่ ครีบหลังและครีบหูมีเงี่ยงเป็นหนามแหลมครีบละ 1 อัน
มีครีบไขมันเล็กสีดา ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องสีขาวนวล
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ชื่อวิทยำศำสตร์
PhotoLoligo spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Squid
ชื่อสำมัญภำษำไทย
หมึกกล้วย
ลักษณะเด่น ลาตัวเป็นหลอดป้อม สัน หรือ ยาวเรียว ครีบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปสามเหลี
ยมอยู่ท้ายลาตัว กระดองเป็นแผ่นใสคล้ายพลาสติกใส นัยน์ตาค่อนข้างโต มีหนวด 4 คู่ และแขน 1 คู่ ลาตัว
สีขาวขุ่น อาจมีจุดดาตามลาตัวและหนวดประปราย

ชื่อวิทยำศำสตร์
Sepia pharaonis
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ Pharaoh Cuttlefish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
หมึกกระดอง
ลักษณะเด่น ลาตัวมีรูปร่างคล้ายถุงและแบน ครีบเล็กและยาวตามลาตัว ปลายแยกออกจากกัน กระดอง
เป็นแผ่นแข็งสีขาว โคนเป็นติ่งแหลม หนวดสันมี 4 คู่ แขน 1 คู่ ตัวผู้แขนยาวกว่าตัวเมีย เบ้าตาเป็นรูปร่าง
คล้ายเมล็ดถั่วเหลือง ลาตัวสีขาวซีด มีลายขวางลาตัว
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Octopo spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Octopus
ชื่อสำมัญภำษำไทย
หมึกสาย
ลักษณะเด่ น ล าตัวกลมคล้ายลูกโป่ง ไม่มีครีบ ไม่มีกระดอง มีหนวด 8 เส้ น แต่ล ะเส้นมีความยาว
ใกล้เคียงกัน โคนหนวดแต่ละเส้นไม่มีแผ่นหนังเชื่อมติดกัน ด้านในของหนวดทุกเส้นมีปุ่มดูดเรียงกันเป็น 2
แถว ลาตัวมีสีเทาอมดาหรือสีนาตาลอ่อน ด้านท้องมีสีขาว ลาตัวเป็นกล้ามเนือแข็งแรง ไม่เป็นวุ้น

ชื่อวิทยำศำสตร์
Lutjanus spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Snapper
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากะพงแดง
ลักษณะเด่น ลาตัวค่อนข้างยาวและแบนกว้าง หัวใหญ่ ปากกว้าง ริมฝีปากหนา ครีบหางตัดหรือเว้าน้อย
บนเส้นข้างตัวมีจุดสีแดงใหญ่อยู่ 1 จุด ลาตัวสีชมพูอมแดง เกล็ดโตพอประมาณ ครีบอกแหลมเกือบจรดส่วน
หน้าครีบก้น ปลายครีบต่างๆแหลมลาตัวค่อนข้างยาวและแบนกว้าง หัวใหญ่ ปากกว้าง ริมฝีปากหนา
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Charybdis feriatus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Crucifix crab
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปูลาย
ลักษณะเด่น มีสีฉูดฉาด สีพืนของกระดองมีสีชมพู มีลายบังสีม่วงดาพาดตามส่วนยาวของกระดองและ
ลามไปถึงกล้าม มีขาเดิน 3 คู่ กรรเชียงว่ายนา 1 คู่ กระดองไม่แหลมเท่าปูม้า

ชื่อวิทยำศำสตร์
Portunus pelagicus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Blue swimming crab
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปูม้า
ลักษณะเด่น กระดองยาวรี รูปไข่ ของกระดองข้างนัยน์ตาหยักเป็นฟันแหลม จานวนด้านละ 9 ซี่ ขา
หนีบยาว ขาเดินทัง 3 คู่ เป็นปลายแบน ขอบมีขนเล็กๆ ขากรรเชียงแบน ตัวผู้จะสีสดใสกว่าตัวเมีย ตัวสีฟ้า
อื่น มีจุดขาว ตกกระทั่วไปบนกระดอง ก้ามหนีบ ขาเดิน และกรรเชียง ด้านท้องสีขาว

58

ชื่อวิทยำศำสตร์
Thenus orientalis
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Flathead lobster
ชื่อสำมัญภำษำไทย
กังกระดาน
ลักษณะเด่น ลาตัวสัน ท้องแบน หัวแบน ความยาวเปลือกหัวไล่เลี่ยกับความยาวลาตัว นัยน์ตาเล็กอยู่
ข้างๆของมุมเปลือกหัวทังสองข้าง หนวดเล็กและสันมาก หางแบนคล้ายพัด มี 5 ชิน ชินกลางใหญ่ที่สุด
ลาตัวและหัวมีพืนเป็นสีนาตาล มีจุดสีนาตาลอมแดงกระจายอยู่ทั่วไป ท้องสีเนื ออมเหลืองอ่อน นัยน์ตาสี
นาตาลเข้ม หนวดสีเหลืองอ่อนมีแถบสีนาตาลอมแดงเป็นปล้องๆ ขาเดินสีเหลืองอ่อน แพนหางสีแดงอมส้ม

ชื่อวิทยำศำสตร์
Panulirus spp.
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
lobster
ชื่อสำมัญภำษำไทย
กุ้งมังกร
ลักษณะเด่น มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะส่วนหัว มีลวดลายและสีสันสวยงาม ลาตัวรูปทรงกระบอก หนวดคู่
ที่ 2 ยาวกว่าความยาวของลาตัวมาก โคนหนวดคู่ที่สองไม่อยู่ติดกัน บนแผ่นกลางหนวดมีหนามขนาดใหญ่
อยู่ปลายสุด 1 คู่ อยู่ตรงแนวกลางของโคนหนวดคู่ที่ 1 โคนละ 1 หนาม ใช้สาหรับป้องกันดวงตา ไม่มีก้าม
ปล้องท้องเรียบไม่มีร่องขวางกลางปล้อง ขอบท้ายของปล้องท้องมีลายสีครีมขวางทุกปล้อง หางลักษณะแผ่
เป็นหางพัด
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Penaeus eacutentus
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Brown tiger prawn
ชื่อสำมัญภำษำไทย
กุ้งลายเสือ
ลักษณะเด่น มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หนวดมีลายเป็นปล้องๆ สันที่อยู่สองข้างโคนกรียาวเลยฟันรี ลาตัวสี
นาตาลอมเขียว มีแถบสีม่วงอมดาพาดขวางลาตัวเป็นปล้องๆ ด้านบนของกรีมีฟัน 6-8 ซี่ ด้านล่างมี 2-4 ซี่
ขอบปลายและขาว่ายนามีขนสีแดง

ชื่อวิทยำศำสตร์
Polydactylus sextarius
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Blackspot threadfin
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลากุเลา
ลักษณะเด่น รูปร่างยาวเรียว ลาตัวค่อนข้างหนา แบนข้าง หัวค่อนข้างเล็ก จะงอยปากสัน ตามีเยื่อไขมัน
ปกคลุม ปากเฉียงขึนเล็กน้อย ฟันแหลมคม ก้านครีบส่วนล่างของครีบหูแยกออกเป็น 4 เส้น มีครีบหลังแยก
ห่างกัน 2 เส้น ครีบหางเป็นแฉกลึก ครีบหลังและครีบหางมีรอยแต้มสีเทาที่ปลาย ครีบอื่นๆมีสีเหลือง
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ชื่อวิทยำศำสตร์
Scomberomorus commerson
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Narrowbarred Spanish mackerel
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาอินทรีย์บัง
ลักษณะเด่น รูปร่างยาวเรียว แบนข้างมาก ผิวเรียบไม่มีเกล็ด ปากกว้าง ครีบหลัง แยกเป็น 2 ตอน แต่
ส่วนฐานยั งติดต่อถึงกัน เส้น ข้างตัว ตอนหน้าโค้งตามแนวสันหลั งและหยักลึกตรงเหนือครีบก้น ครีบอก
ค่อนข้างเล็กปลายแหลม ครีบท้องเล็กอยู่ใต้ครีบอก ครีบหางปลายเว้าเป็นแฉกลึก หลังสีนาเงินเข้มอมเทามี
แถบสีเทาเข้มเป็นบังจานวนมากพาดขวางลาตัว

ชื่อวิทยำศำสตร์
Ephippus orbis
ชื่อสำมัญภำษำอังกฤษ
Orbfish
ชื่อสำมัญภำษำไทย
ปลาคลุด
ลักษณะเด่น ลาตัวลึกแบน ส่วนโค้งของหัวลาดชันมาก มีปากเล็ก ตาโต จะงอยปากสันก้านครีบแข็งแยก
จากครีบอ่อนได้ชัดเจน จะมีส่วนก้านครีบยื่นออกไป 2-4 ก้าน ครีบอกเล็กสันและกลมมีแถบสีดา 4-5 เส้น
พาดจากส่วนหลังไปทางด้านท้อง มีพืนลาตัวออกสีเงิน ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นมีรอยแต้มสีดา มีขนาดโต
เต็มที่ประมาณ 25 เซนติเมตร แต่ขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไปคือ 15 เซนติเมตร
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