แนวทางการพัฒนางานที่สาคัญของหน่วยงาน
เรื่อง การจาแนกชนิด และลักษณะของสินค้าสัตว์นาทีส่ ง่ ออก
ทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดอุบลราชธานี

ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต ๑ (เชียงราย)
กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ก

คานา
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีที่ตัง ณ ส่วนภูมิภาค อยู่ในสังกัด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดตังขึนโดยมีภารกิจ ด้าน ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจป้องกัน การ
ลักลอบน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน ซึ่ง สัตว์น้า ซากสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด่านฯ ได้จัดท้ารายงานตามหัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงาน เรื่อง การจ้าแนกชนิด
และลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ” ขึนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ส่งออกสินค้าสัตว์น้าในส่วนของการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสินค้าสัตว์น้า เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนใน
เรื่องของการระบุชนิดสินค้าสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักสากล ซึ่ง
นอกจากจะป้องกันการส้าแดงเท็จโดยไม่มีเจตนาของผู้ประกอบการส่งออกหรือตัวแทนออกของแล้วยังจะได้ข้อมูล
พืนฐานที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและเพื่อการจัดท้ายุทธศาสตร์การน้าเข้า-ส่งออกของประเทศ ต่อไป
รายงานฉบับนีจัดท้าขึนเพื่อประกอบการพิจารณาตามตัวชีวัดล้าดับที่ ๕ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบการพิจารณาที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) และด่านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนีของด่านฯ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนีหากการจัดท้ารายงานนี ขาดตกบกพร่องประการใด โปรดอนุเคราะห์
ให้ค้าแนะน้าหรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ทังนี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบ ลราชธานีมีคุณภาพดียิ่งขึนต่อไป อนึ่ง หัวข้อเรื่องของการ
จัดท้ารายงานนี เป็นผลเนื่องมาจากมติที่ประชุมประจ้าเดือนของหน่วยงาน ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

(นายพิชิต พรหมประศรี)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
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บทนา
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตังส้านักงาน ณ อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ชัน 2 บ้านช่องเม็ก
ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ตังอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก มีพืนที่ปฏิบัติงานแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ ว น ดังนี พืนที่ป ฏิบั ติงานส่ ว นที่เป็ นที่ตังของส้ านักงานหรือจุดผ่ านแดนถาวรช่องเม็ก และพืนที่
ปฏิบัติงานส่วนที่อยู่นอกที่ตังของส้านักงาน ประกอบด้วยพืนที่หลัก 5 จุด ดังนี จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง
อ้าเภอนาตาล จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าหลังที่ว่าการอ้าเภอเขมราฐ(ศุลกากรเขมราฐ) อ้าเภอเขมราฐ จุดผ่อนปรนเพื่อ
การค้าบ้านด่านเก่า อ้าเภอโขงเจียม จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู อ้าเภอบุณฑริก และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า
ช่องอานม้า อ.น้ายืน
การปฏิบั ติงานในพืนที่ห ลัก ซึ่งก็คือการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่ านแดนถาวรช่องเม็ก หน้าที่ห รือภาระกิจ
โดยตรงของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี คือ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันการ
ลักลอบส่งออกสินค้าสัตว์น้า นอกจากนียังมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสินค้า
สัตว์น้า จากการปฏิบัติงานทังสองหน้าที่ สิ่งส้าคัญประการหนึ่งที่จะต้องปรากฏในทังสองงานก็คือ ความถูกต้อง
ตรงกั น ของชนิ ด และลั ก ษณะของสิ น ค้ า สั ต ว์น้ า เมื่ อ ผู้ ป ระกอบส่ ง ออกสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า หรือ ตั ว แทนออกของน้า
ใบอนุญาตให้ส่งออกสินค้าสัตว์น้า มาส้าแดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าฯในวันที่จะส่งออกสินค้าสัตว์น้า ชื่อ และ
ลักษณะของสินค้าสัตว์น้าในใบอนุญาตให้ส่งออกจะต้องตรงกับสินค้าสัตว์น้าที่ประสงค์จะส่งออก มิฉะนันจะถือว่า
เป็นการส้าแดงเท็จ นอกจากจะไม่อนุญาตให้ส่งออกแล้วยังจะต้องถูกด้าเนินการตามกฎหมาย
ดังนัน เป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบส่งออกสินค้าสัตว์น้าหรือตัวแทนออกของ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของด่านฯ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจ้าแนกชนิดในระดับชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะของสินค้าสัตว์
น้า โดยเฉพาะสัตว์น้าที่เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจและส่งออกเป็นประจ้า ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องในใบอนุญาตให้ส่งออก
สินค้าสัตว์น้าของด่านตรวจสัตว์น้าฯ กรมประมง (ใบแจ้งให้ด้าเนินการส่งออกสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า หรือ
DOF 4) และในใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร
ชนิดและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าในระบบการออกใบอนุญาตของทังกรมประมงและในใบขนสินค้าของ
กรมศุลกากร จะถูกก้าหนดด้วยพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ในส่วนของลักษณะของสินค้าสัตว์น้า จะถูกระบุใน
กรณีของสินค้าสัตว์น้าที่ไม่มีชีวิต ซึ่งจะเป็นการระบุให้เห็นถึงรูปแบบของการถนอมอาหาร เพื่อเก็บรักษาความสด
คุณภาพ และคุณลักษณะของสินค้าสัตว์น้าให้มีความเหมาะสมต่อการบริโภค

2

แนวทางการพัฒนางานที่สาคัญของหน่วยงาน
เรื่อง การจ้าแนกชนิด และลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
ชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นชื่อสิ่งมีชีวิตสากล เพื่อให้คนทังโลกเรียกเหมือนๆ กัน มีการพัฒนาระบบการตังชื่อ
เรื่ อ ยมา โดยระบบที่ นิ ย มใช้ แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ มากที่ สุ ด คื อ ระบบการตั งชื่ อ แบบทวิ น าม หรื อ Binomial
Nomenclature ซึ่ ง มี ก ฎการตั งชื่ อ และเขี ย น คื อ ชื่ อ จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 วรรค วรรคแรก เรี ย กว่ า
Genus Name หรือชื่อสกุล และ วรรคหลังเรียกว่า Specific Name หรือ ชื่อเฉพาะพยัญชนะตัวแรกของ Genus
Name ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนที่เหลือใช้พิมพ์เล็กทังหมดระหว่างชื่อทัง 2 วรรคนี จะต้องมีการเว้นวรรคด้วยscientific
name ทังชื่อ ต้องพิมพ์ด้วย ตัวเอียง หรือใช้การ ขีดเส้นใต้ โดยเว้นวรรคเส้นตรงกลางด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง
สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกใบนี ย่อมมีชื่อเป็นของตัวเองเพื่อให้ง่ายในการเรียกและศึกษา แต่ทว่าสิ่งมีชีวิตชนิด
เดี ย วกั น แต่ ล ะภาษาหรื อ แม้ แ ต่ ภ าษาถิ่ น แต่ ล ะภาคบางที ก็ ยั ง เรี ย กไม่ เ หมื อ นกั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง ตั ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ขึนมาเพื่อเป็นชื่อกลางให้คนทังโลกเรียกเหมื อนกัน โดยต้องตังชื่ออย่างมีระบบตามที่ก้าหนดไว้
ชื่อวิทยาศาสตร์นันมีความหมายที่ซ่อนอยู่อีกซึ่งสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้มากมาย เช่น เมื่อพูดถึง
ปลาตะเพียนขาว ก็คงรู้จักกันในหมู่ชาวไทยเท่านัน ถ้าใช้ค้า carp คนที่เข้าใจก็จะเป็นเฉพาะคนชาวอังกฤษ และไม่
ทราบด้วยว่าเป็นปลาตะเพียนชนิดใด เพราะค้าว่า carp ใช้เรียกได้ทังในปลาไน ปลากระมัง ปลาตะเพียนทอง ฯลฯ
แต่ถ้าพูดว่า Puntius gonionotus นักชีววิทยาก็สามารถทราบหรือสืบค้นได้ง่ายว่าเป็น ปลาตะเพียนขาว ที่อยู่
ในวงศ์ Cyprinidae อันดับ Cypriniformes และ Phylum Chordata เป็นต้น การตังชื่อตามหลักการทางชีววิทยา
ของสัตว์หรือปลานี ท้าให้เราทราบว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการอย่างไร และรู้ว่า
วิ วั ฒ นาการของกลุ่ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น จะมี ค วามใกล้ ชิด กั นมากกว่าพวกที่ อ ยู่ไ กลออกไป การแบ่ ง กลุ่ ม และการ
จัดหมวดหมู่อาจมีความคลาดเคลื่อนและแตกต่างกันไปบ้างตามความคิดเห็น และหลักการของนักวิทยาศาสตร์
แต่ละกลุ่ม เนื่องจากปลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีอยู่มากมาย หลักฐานที่พบในแต่ละระยะก็ขาดช่วงตอน และมีน้อย
ท้าให้นักอนุกรมวิธานต้องคาดเดาเอาเอง บางครังนักอนุกรมวิธานจ้าเป็นต้องจัดล้าดับหมวดหมู่ใหม่ เมื่อมีหลักฐาน
มาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่เคยเข้าใจ สิ่งมีชีวิตจึงอาจมีต้าแหน่งทางอนุกรมวิธานที่เปลี่ยนแปลงไปได้บ้าง
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ตามที่พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ( Harmonized System : HS ) หรือเรียกว่า “ระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อ
การจ้าแนกประเภทและการก้าหนดรหัสสินค้า” โดยพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์เป็นระบบการจ้าแนกที่ใช้รหัส
เป็นตัวเลข 8 หลัก ในการแบ่งกลุ่มสินค้า ที่ประกอบด้วย ประเภท ประเภทย่อย และเลขรหัสของประเภทและ
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ประเภทย่ อย ที่เกี่ย วข้องกับ หมายเหตุ ข องหมวด ตอนและประเภทย่ อย ได้ จ้าแนกประเภทสิ่ งของออกเป็ น
21 หมวด 97 ตอน โดยสิ น ค้าสั ตว์น้ าถูกจั ดอยู่ใน ตอนที่ 3 อันประกอบด้ว ย ปลา สั ตว์น้าจ้าพวกครัส ตาเซีย
โมลลุสก์ และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จ้าแนกออกเป็น 8 ประเภท ดังนี
ตารางที่ 1 รายละเอียดพิกัดศุลกากรกรระบบฮาร์โมไนซ์ ตอนที่ 3
ลาดับที่ พิกัดศุลกากร 4 หลักแรก
รายการสินค้า
1
0301
ปลามีชีวิต
2
0302
ปลาสด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนือปลาแบบฟิลเลและเนือปลาแบบอื่น
ตามประเภท 03.04
3
0303
ปลาแช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนือปลาแบบฟิลเลและเนือปลาแบบอื่น
ตามประเภท 03.04
4
0304
เนือปลาแบบฟิลเล และเนือปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม)
สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
5
0305
ปลาแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ปลารมควัน จะท้าให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันก็ตาม รวมทังปลาป่นและที่ท้าเป็นเพลเลตซึ่ง
เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค
6
0306
สัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด
แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ สัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซีย
รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท้าให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซียที่ยังไม่เอา
เปลือกออกซึ่งท้าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง
แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ หรือก็ตาม รวมทังสัตว์น้าจ้าพวก
ครัสเตเซียที่ป่นและที่ท้าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค
7
0307
สัตว์น้าจ้าพวกโมลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด
แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ สัตว์น้าจ้าพวกโมลุสก์
รมควัน จะท้าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
สัตว์น้าจ้าพวกโมลุสก์ที่ป่นและที่ท้าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส้าหรับ
มนุษย์บริโภค
8
0308
สัตว์น้าจ้าพวกไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซีย
และโมลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
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และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง(นอกจากสัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซีย
และโมลุสก์) จะท้าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
รวมทังสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง(นอกจากสัตว์น้าจ้าพวกครัสเตเซีย
และโมลุสก์)ที่ป่นและที่ท้าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค
ตามพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ดังกล่าว (4 หลักแรก) สามารถจ้าแนกกลุ่มของสินค้าสัตว์น้าตามลักษณะทาง
กายภาพของสัตว์น้าได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีชีวิต กับ กลุ่มไม่มีชีวิต โดยกลุ่มไม่มีชีวิต จ้าแนกเป็น ทังตัว หรือเพียง
บางส่วน และลักษณะการเก็บรักษาซากสัตว์น้าเพื่อคงคุณภาพหรือการเก็บรักษาตามหลักการถนอมอาหาร ดังนี
1) มีชีวิต
2) ไม่มีชีวิต
2.1) ไม่มีชีวิตทังตัว
2.1.1) สดแช่เย็น ( Frozen Fish )
2.1.2) สดแช่แข็ง ( Fresh Fish chilled )
2.1.3) แห้ง ( Dried fish )
2.1.4) ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ( Salt fish )
2.1.5) รมควัน ( Smoked fish )
2.2) ไม่มีชีวิตเพียงบางส่วน
2.2.1) ไม่มีชีวิต เนือปลาแล่ ( Fish fillet )
- แช่เย็น ( Chilled )
- แช่แข็ง ( Freeze )
2.2.1) ไม่มีชีวิต เนือปลาบด ( Grilled fish )
- แช่เย็น ( Chilled )
- แช่แข็ง ( Freeze )
2.2.1) ไม่มีชีวิต ปลาป่น ( Fish meal )
ส่ ว นพิ กั ด ศุ ล กากร 4 หลั ก สุ ด ท้ า ย จะระบุ ถึ ง กลุ่ ม หรื อ ประเภทของสั ต ว์ น้ า เช่ น ปลาน้ า จื ด และ
นอกเหนือจากปลาน้าจืด ปลาสวยงาม และนอกเหนือจากปลาสวยงาม เป็นต้น หรือระบุชนิดของสัตว์น้า ( ทังชื่อ
ภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อวิทยาศาสตร์ ) และชื่อทางการค้า ( ทังชื่อภาษาไทย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ )
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ในส่ ว นของพิ กั ด ศุ ล กากร 4 หลั ก สุ ด ท้ า ย เป็ น ความจ้ า เป็น อย่ างยิ่ งของผู้ ปฏิ บัติ ง านทั งตัว เจ้าหน้าที่
ผู้ประกอบการน้าเข้า-ส่งออก และตัวแทนออกของ จะต้องมีความรู้ทางอนุกรมวิธานของสัตว์น้าเบืองต้น เป็นอย่าง
น้อย เพื่อจะได้ระบุชื่อของสินค้าสัตว์น้าให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักสากล เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
ในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ รวมทังการจัดเก็บข้อมูลสถิติของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าและการจัดท้ายุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้า

การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร หมายถึงกระบวนการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร หรือ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ สีสัน และกลิ่นให้คงอยู่
กระบวนการถนอมอาหาร
การถนอมอาหารมักจะเกี่ยวข้องกับ การยับยังการเติบโตของแบคทีเรีย เชือรา และจุลินทรีย์อื่นๆ และการ
หน่วงปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย (rancidity) ของอาหาร รวมถึง
การรักษาอายุตามธรรมชาติและสีสันของอาหารซึ่งเกิดจากการปรุงอาหาร เช่น การเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลของเนือ
แอปเปิ ล เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ อากาศ และการถนอมอาหารบางประเภทจ้ า เป็ น ต้ อ งปิ ด ผนึ ก อาหารหลั ง จากที่ ผ่ า น
กระบวนการต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัจจัยของการเน่าเสีย ท้าให้อาหารนันสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่าปกติ
กระบวนการถนอมอาหารอาจประกอบด้วย
 การให้ความร้อนเพื่อก้าจัดหรือท้าจุลินทรีย์ให้เสื่อมสภาพ เช่น การต้ม การรวน
 การใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน เช่น การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 การยับยังการเกิดสารพิษ เช่น การรมควัน การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ น้าส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 การขจัดน้าออกจากอาหาร เช่น การตากแห้ง
 การยับยังการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์ เช่น การเชื่อม การดอง การหมักเกลือ
 การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิต่้า เช่น การแช่เย็น การแช่แข็ง
การแช่เย็น จะใช้อุณภูมิเหนือจุดเยือกแข็งเล็กน้อย คือ 0-5 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีการนี สามารถป้องกัน
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปได้

6

การแช่แข็ง คือการใช้อุณภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็ง โดยปกติจะอยู่ที่ระดับ -18 องศาเซลเซียสลงไป ด้วย
ความเย็ น ระดั บ นี จะไม่ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ช นิ ด ใดสามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ โดยเฉพาะจุ ลิ น ทรี ย์ ช นิ ด Psychophilic
Organism ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิต่้าถึง -5 องศาเซลเซียส
กฎการเก็บรักษาอาหารแช่แข็งส่วนใหญ่ จะให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้ากว่า -18°C (0°F) ได้ในระยะเวลา 6
เดือน ถึง 2 ปี ด้ว ยความเย็ นระดับ นีจะไม่มีจุลินทรีย์ชนิดใดสามารถเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะจุลิ นทรีย์ชนิด
Psychophilic Organism ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิต่้า ถึง -5 องศาเซลเซียส ท้าให้การแช่เย็นทั่ว ไป
ป้องกันไม่ได้ เพราะอุณหภูมิจะอยู่ที่เพียง 0-5 องศาเซลเซียส
ความส้าคัญของการถนอมอาหาร
1. ช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร เช่นการเก็บรักษา และแปรรูปอาหารในยามสงคราม เกิดภัย
ธรรมชาติ เกิดภาวะแห้งแล้งผิดปกติ
2. ช่วยให้เกิดการกระจายอาหาร เพราะในบางประเทศไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชากรได้ จึงจ้าเป็นต้องอาศัยอาหารจากแหล่งผลิตอื่น
3. ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล เช่นเมื่อพ้นฤดูการผลิตของผลิตผลเกษตรนันๆ ไปแล้ว ก็ยังสามารถ
น้าผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้มาบริโภคได้
4. ใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ เช่น ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรจะมีวัตถุดิบเหลือทิง ซึ่ง
เราสามารถน้าส่วนที่เหลือนันมาแปรรูปเก็บไว้เป็นอาหารได้
5. ช่วยให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง โดยที่อาหารไม่เน่าเสีย สามารถพกพาไปที่ห่างไกลได้
6. ช่วยยืดอายุการเก็บอาหารไว้ให้ได้นาน เพราะอาหารที่ผ่านการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารไว้จะมีอายุ
การเก็บที่ยาวนานกว่าอาหารสด
7. ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด
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ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์นา พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ การถนอมอาหาร กับการส่งออกสินค้าสัตว์นา
ในการควบคุม ตรวจสอบการส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้า ซากสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า โดยเฉพาะ
ส่วนของงานการออกใบอนุญาตให้ส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้า ซากสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ปัจจุบันเป็นการ
ออกใบอนุ ญาตผ่ านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่ านอินเตอร์เน็ต
(Fisheries Single Windown ; SFW) ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าสัตว์น้ากับศุลกากรของ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นปลายทางของสินค้า โดยการระบุชื่อสัตว์น้าที่เป็นชื่อสากล คือชื่อวิทยาศาสตร์
ของสัตว์น้า อันเป็นชื่อที่สามารถใช้สื่ อสารให้ เข้าใจถูกต้องตรงกัน ทั่ว ทังโลกในพิกัดศุล กากร แล้วต่อท้ายด้ว ย
ลักษณะของสินค้า ดังนี มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต กรณีเป็นสินค้าสัตว์น้าไม่มีชีวิต จะตามด้วยลักษณะของสินค้าสัตว์น้า
เช่น ปลาสดทังตัว เนือปลาบด เนือปลาแล่ คอหมึก ปีกหมึกยักษ์ เป็นต้น และลักษณะการถนอมอาหารทังนีเพื่อคง
สภาพของสินค้าสัตว์น้าให้มีความเหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์ เช่น แช่เย็น แช่แข็ง รมควัน ตากแห้ง หมักเกลือ
เป็นต้น
โดยมีลักษณะการระบุชื่อสัตว์น้าในใบแจ้งให้ด้าเนินการส่งออกของกรมประมง (DOF 4) และในใบขน
สินค้าขาออกของกรมศุลกากร ดังเช่น หอยแครงมีชีวิต ปลานิลมีชีวิต ปลาหางแข็งทังตัวแช่แข็ง ปลาสวายทังตัวแช่
เย็น เนือปลาสวายแล่(ฟินเล่)แช่แข็ง เนือปลาตะเพียนขาวบดแช่เย็น ปลาทังตัวหมักเกลือ(ปลาร้า) เป็นต้น
สามารถสรุปหลักกการระบุชื่อสินค้าสัตว์น้าในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ดังนี
กรณี ส่งออกสัตว์นามีชีวิต ระบุ

{ชื่อของสัตว์นา} + {ปริมาณ+มูลค่า}
กรณี ส่งออกสัตว์นาไม่มีชีวิต ระบุ

{ชื่อของสัตว์นา} + {ลักษณะของสินค้าสัตว์นา+ลักษณะการถนอมอาหาร} + {ปริมาณ+มูลค่า}
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บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ แนวทางการพัฒนางานที่สาคัญของหน่วยงาน
บทวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันการลักลอบน้าเข้า
ส่ งออกสั ตว์น้ า ซากสั ตว์น้ า หรื อหรื อผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้าและปัจจัยการผลิ ต บริเวณจุดผ่ านแดนในเขตจังหวัด
อุ บ ลราชธานี และหน้ า ที่ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การออกใบอนุ ญ าตให้ น้ า เข้ า / ส่ ง ออกสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ สาระส้าคัญอย่างหนึ่งในใบอนุญาตก็คือ ชนิดหรือชื่อของสินค้าสัตว์น้า
เมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ประสงค์จะน้าเข้า / ส่งออกสินค้าสัตว์น้า จะท้าการยื่นค้าร้องผ่าน
ระบบ FSW และจะต้องระบุ ชนิดหรือชื่อของสินค้าสัตว์น้า ปริมาณ และมูลค่า โดยในส่วนของชนิดหรือชื่อของ
สินค้าสัตว์น้าจะผิดพลาดไม่ได้ หากในวันที่จะน้าเข้า-ส่งออกเมื่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าชนิดหรือชื่อ
ของสินค้าสัตว์น้าไม่ตรงกับใบอนุญาต จะถือว่าเป็นการส้าแดงเท็จ
ดังนัน จึงเป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ทังผู้ประกอบการหรือตัว แทนออกของ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านฯ
จะต้องมีความรู้ในด้านอนุกรมวิธานของสัตว์น้า หรือการจ้าแนกชนิด และลักษณะของสินค้าสัตว์น้า
ด่านตรวจสั ตว์น้ าจั งหวัดอุบ ลราชธานี จึงได้วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน) และ
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค SWOT Analysis พร้อมวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานเรื่อง การจ้าแนกชนิด และลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์
น้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความเหมาะสมกับพืนที่ ดังนี

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths)
1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ มีความรู้พืนฐานทางชีววิทยาของสัตว์น้า และการ
จ้าแนกชนิดของสัตว์น้า
2. เจ้ า หน้ า ที่ ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทั งหมดเป็ น คนที่ มี พื นเพในภู มิ ภ าค สามารถสื่ อ สารกั บ
ผู้ประกอบการน้าเข้าส่งออกหรือตัวแทนออกของด้วยภาษาท้องถิ่น
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3. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านการประมงเป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับปรุงตัวเอง เพื่อ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและก้าลังคนจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีอ้านาจในการเข้าใช้งาน ระบบการ
ออกใบอนุญาตผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (FSW)

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses)
1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจ้าแนกลักษณะ
สินค้าและชนิดของสัตว์น้า
2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ชีแจงระบบการจ้าแนกลักษณะของสินค้าสัตว์น้า
และชนิดของสัตว์น้า(ชื่อวิทยาศาสตร์ )กับผู้ประกอบการน้าเข้าส่ งออก ตัวแทนออกของและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดน น้อยเกินไป
3. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ชีแจงระบบการจ้าแนกสินค้าและชนิดของสินค้า
สัตว์น้ากับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสัตว์น้าในประเทศต้น
ก้าเนิดสินค้า น้อยเกินไป
4. งบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านระบบการจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิดของสินค้า
สัตว์น้าที่มกี ารน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้า ไม่เพียงพอ
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โอกาสที่จะดาเนินการได้ (Opportunities)
1. ผู้ ป ระกอบการน้ าเข้า -ส่ งออกสิ น ค้าสั ตว์น้า และตัว แทนออกของ ให้ การยอมรับและเชื่อฟังการชีแจงจาก
เจ้าหน้าที่ด่านฯ
2. ผู้ประกอบการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้า และตัวแทนออกของ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือล้นใน
การแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่า นแดนถาวรช่องเม็ก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้ความสนใจกับการ
ด้าเนินกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
4. ผู้ประกอบการน้าเข้าส่งออก และตัวแทนออกของมีความยินดี เต็มใจ และสมัครใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

อุปสรรค ข้อจากัดการดาเนินงานขององค์กร (Threats)
1. งบประมาณในการด้าเนินงานเพื่อการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานยังได้รับการสนับสนุนอย่างไม่พอเพียง
2. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีสถานที่ในการด้าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนาเป็นของตนเอง
3. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนยังมีความต้องการได้รับการฝึกอบรมจากส่วนกลางเพื่อ
เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของสัตว์น้า
4. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนยังมีความประสงค์จะศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
สัตว์น้าจากตัวอย่างของจริงจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า โดยเฉพาะสัตว์น้าชนิดอื่นๆ นอกจากสัตว์น้าในกลุ่มปลา
5. ผู้ ป ระกอบการ/ตัวแทนออกของ เกือบทังหมดไม่มีความรู้พืนฐานทางชีววิทยาของสัตว์น้า โดยเฉพาะด้าน
อนุกรมวิธานของสัตว์น้า

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก็
จะน้าข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix มี
รายละเอียด ดังนี
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ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานแบบ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

เจ้าหน้าที่ฯ เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้พืนฐานทางชีววิทยา
ของสัตว์น้าเป็นอย่างดี เป็นคนพืนเพใน
ภูมิภาคสามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ และ
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของส่วนใหญ่เป็น
รุ่นใหม่พร้อมในการเรียนรู้และยอมรับการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ในอาชีพ = กลยุทธ์เชิง
รุก โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมหรือ
สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านการจ้าแนกกลุ่ม
สินค้าและชนิดของสัตว์น้าและส่งเสริม
การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
หน่วยงานมีอ้านาจและหน้าที่โดยตรงในการ
เข้าใช้งานระบบ FSW ได้การสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาลทังงบประมาณและก้าลังคน และ
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ เกือบทังหมด
ไม่มีความรู้ พืนฐานทางชีว วิทยาของสั ตว์น้า
โดยเฉพาะด้ า นอนุ ก รมวิ ธ านของสั ต ว์ น้ า =
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น โดยใช้ แ นวทางการจัด
กิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบการจ้าแนกกลุ่ ม
สินค้าและชนิดของสัตว์น้า

ด่านฯ ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ และ
ผู้ประกอบการฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพร้อมในการร่วมกิจกรรม
ของทางราชการ = กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการพบปะหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และปรับความต้องการ
ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา
ความรู้ด้านจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิดของ
สัตว์น้า

ปัจจัยภายนอก

โอกาส(O)

อุปสรรค(T)

งบประมาณในการด้าเนินงานกิจกรรมการ
พัฒนาฯ ได้รับการสนับสนุนยังไม่พอเพียง
และ ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ
เกือบทังหมดไม่มีความรู้พืนฐานทาง
ชีววิทยาของสัตว์น้า โดยเฉพาะด้าน
อนุกรมวิธานของสัตว์น้า = กลยุทธ์เชิงรับ
จัดกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อคัดเลือก
กระบวนการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมและการ
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านระบบการ
จ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิดของสัตว์น้า
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แนวความคิด
จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS
Matrix ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ด้านการจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิด
ของสัตว์น้า จะสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ ทัง 4 กล
ยุทธ์สามารถน้ามาเป็นแนวทางการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานเรื่อง การจ้าแนกชนิด และลักษณะของสินค้า
สัตว์น้าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถสรุปเป็นโมเดลของแนวทางในพัฒนางานที่
ส้าคัญของหน่วยงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี

ภาพที่ 1 โมเดลแสดงแนวคิด เพื่อการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อเสนอ
จากการด้าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) จากนันวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้กลยุทธ์ 4 ด้าน คือ กลยุทธ์เชิงรุก
กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ ดังนี
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กลยุทธ์เชิงรุก ด้าเนินการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านการจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิด
ของสัตว์น้าและส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมอนุกรมวิธานของสัตว์น้าด้วยตนเอง
กลยุทธ์เชิงป้องกัน จัดกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด เพื่อให้เห็นความจ้าเป็น
และความส้าคัญของการเรียนรู้ด้านระบบการจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิดของสัตว์น้า
กลยุทธ์เชิงแก้ไข จัดกิจกรรมการพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและปรับความต้องการร่วมกัน
เพื่อให้ได้รูปแบบของการจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนา ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ ในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านจ้าแนก
กลุ่มสินค้าและชนิดของสัตว์น้าทีส่ อดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
กลยุทธ์เชิงรับ จัดกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อคัดเลือกกระบวนการเรียนรู้และการเสริมทักษะที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ เพื่อให้การเรียนรู้ด้านระบบการจ้าแนกกลุ่ม
สินค้าและชนิดของสัตว์น้าทีเ่ กิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปแนวทางการพัฒนางานที่สาคัญของหน่วยงาน
แนวทางการพัฒนางานที่ส้าคัญของหน่วยงานเรื่อง การจ้าแนกชนิด และลักษณะของสินค้าสัตว์น้ าที่
ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปออกได้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
1. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นอั นดับแรก ทังการศึกษาเรียนรู้ขันพืนฐานและการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความเชียวชาญ
2. การพัฒนาผู้ประกอบการน้าเข้า -ส่งออกสินค้าสัตว์น้าและตัวแทนออกของ ด้าเนินการในรูปแบบของ
การฝึ ก อบรมหรื อ สั ม มนา โดยการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละการจั ด ท้ า สื่ อ การเรี ย นรู้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความรู้
ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้ได้ การเรียนรู้ด้านระบบการจ้าแนกกลุ่มสินค้าและชนิด
ของสัตว์น้าที่เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหรือสัมมนาและการจัดท้าสื่อ
การเรี ย นรู้ ได้แก่ คู่ มือการจ้ าแนกชนิ ด และลั กษณะของสิ นค้าสั ตว์น้าที่ส่ งออกทางด่านตรวจสั ตว์น้าจัง หวั ด
อุบลราชธานี โปสเตอร์และแผ่นพับ แสดงชนิดสินค้าสัตว์น้าที่ส่งออก
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ตัวชีวัดความสาเร็จในการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนางานที่สาคัญของหน่วยงาน
1. บุคลากรของด่านฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธานของสัตว์น้าและศึกษาเพิ่มเติมจาก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหรือห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานสัตว์น้าเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
2. จัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้าแนกชนิดสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่มีการส่งออก
ทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เป็นภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด อุบลราชธานี ผู้ประกอบการ ตัวแทน
ออกของ (Shipping) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้า ดังนี
- คู่มือปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
- คู่มือปฏิบัติงานส้าหรับผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ (Shipping)
3. จัดท้าโปสเตอร์ แผ่นพับ รูปภาพชนิดสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่มีการส่งออกทางด่าน
ตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ส้าหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านฯ และส้าหรับแจกให้กับผู้ประกอบการ
ตัวแทนออกของ (Shipping) และประชาชนทีส่ นใจในการส่งออก
4. จัดท้าเป็นฐานข้อมูล ลงเผยแพร่ใน Web site ของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด อุบลราชธานี โดยน้า
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้าแนกชนิดสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่มีการส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ประกอบการขออนุญาตส่งออก ในส่วนที่ต้องระบุชนิดสัตว์น้า เพื่อให้
ถูกต้องตรงกันใบอนุญาตขอส่งออกของกรมประมง และพิกัดศุล กากรของกรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการ และ
ตัวแทนออกของ (Shipping) สามารถสืบค้นข้อมูลได้แม่นย้าและรวดเร็วยิ่งขึน
5. จัดประชุม/สัมมนา เรื่อง การจ้าแนกชนิดสัตว์น้าและลักษณะของสินค้าสัตว์น้าที่มีการส่งออกทาง
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออก ดังนี
- จัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
- จั ด ประชุ ม ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรช่ อ งเม็ ก
ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ (Shipping) และประชาชนที่สนใจในการส่งออกสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ใน
พืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
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ตัวอย่างสินค้าสัตว์น้าลักษณะต่างๆ

ปลาสดทังตัวแช่แข็ง

ปลาสดทังตัวแช่เย็น

ปลาสดแล่(ฟิลเล่)

ปลาสดตัดหัวควักไส้

เนือปลาแล่แช่แข็ง

ปลาหั่นแช่แข็ง

เนือปลาบด

หมึกสดทังตัวแช่แข็ง

หมึกสดทังตัวแช่เย็น

ปีกหมึกยักษ์แช่แข็ง
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

กะปิ

น้าปลา

ปลาร้า

น้าปลาร้าต้มสุก

ซอสหอยนางรม

ปลากระป๋อง
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