รายงาน
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นา
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ 2563
(เมษายน 2563- สิงหาคม 2563)

ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นา และปัจจัยการผลิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คานา
การลั ก ลอบน าเข้ า ส่ งออก สั ต ว์ น าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และปั จ จั ย ที่ ใช้ ในการผลิ ต นั บ เป็ น ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์นา ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและรวมไปถึงสัตว์นาต่างถิ่นที่อาจ
ส่งผลต่อระบบนิเวศภายของไทย จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ ขันตอนในการปฏิบัติเพื่ อป้องกันและเฝ้าระวังในพืนที่
รับ ผิดชอบ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น าจังหวัดภูเก็ต มี การนาเข้า ส่งออก ทางท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต ทางท่าเรื อ
ประมงจังหวัดภูเก็ต และการขนส่งทางรถยนต์ เพื่อนาสินค้าสัตว์นาเข้ามาในพืนที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องสภาพพืนที่ใน
การเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบ นาเข้าส่งออก มีหลายช่องทาง จึงต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาและ
อุป สรรค เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสั ตว์นา ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทา
31 สิงหาคม 2563

สารบัญ
เรื่อง
คานา
หลักการและเหตุผล
สถานที่ตัง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต
อัตรากาลัง
รายชื่อบุคลากรด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
หน้าที่ของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ผู้มีบทบาทในการขนส่ง
พืนที่รับผิดชอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลักลอบนาเข้าส่งออกสัตว์นา
แผน และผลปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

หน้า
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
10
15
16
17

สารบาญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แผนที่จังหวัดภูเก็ต
อาคารคลังสินค้าการท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต
ที่ ตั งสานั ก งานของด่ า นตรวจสั ต ว์ นาจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ภายในอาคารผู้ โ ดยสารระหว่ า ง
ประเทศ
แสดงทางผ่านเข้าและออกด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ต
แสดงจุดจอดเรือบริเวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต
ชนิดของปูทะเลที่พบในประเทศไทย
หอยหวาน (Babylonia areolate)
หอยหมาก (Babylonia spirata)

ภาพผนวกที่
1
การตรวจสอบสินค้านาเข้าส่งออก ณ อาคารคลังสินค้าการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
2
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
3
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าและกักกันกุ้งทะเล
4
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต
5
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือนาลึกภูเก็ต
6
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย
7
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบขนส่งสัตว์นา ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย
8
การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการการนาเข้าส่งออกสัตว์นา ร่วมกับด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดระนอง

หน้า
2
5
7
8
9
12
13
13

17
18
19
20
21
22
23
24

บทนา
1.หลักการและเหตุผล
การลักลอบนาเข้าส่งออกสัตว์นาเป็นปัญหาที่สาคัญระดับประเทศ ทาให้เกิด ปัญหาสินค้าสัตว์นาราคาตกต่า
ซึ่งจะเป็นการทาลายระบบเศรษฐกิจโดยรวมในภาคการประมงของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณความต้องการ
วัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตส่งออกและความต้องการในการบริโภคในประเทศที่เพิ่มสูงขึนและยังมีการลักลอบนาเข้าสัตว์
นาโดยไม่ถูกต้องทาให้เกิดกระแสการร้องเรียนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลียงปลาไทย
ถึงความเดือนร้อนของผู้ประกอบการไทยที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าวัตถุดิบที่นาเข้าเนื่องจากประเทศไทยมีการ
ควบคุมและรับ รองมาตรฐานการเลียงและการจับสัตว์นาที่มีคุณ ภาพ หากมีการลั กลอบนาเข้าสัตว์นา จะส่ งผล
กระทบต่อราคาสัตว์นาในประเทศ ทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ตลอดจนการร้องเรียนของผู้บริโภคถึงความ
ปลอดภัยของสัตว์นาที่นาเข้ามาจาหน่ายในประเทศว่ามีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรการที่กาหนดหรือไม่ มีความ
ปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์นา อีกทังขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่วิตกเรื่องการระบาดของโรคโควิด–19 กรณีมี
การเผยแพร่ข่าวการกลับมาระบาดของเชือโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรายงานว่า พบเชือบริเวณเขียง
แล่ปลาแซลมอนนาเข้าจากต่างประเทศในตลาดซินฟาตี กรุงปักกิ่ง ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจาก
ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ในการบริโภคแซลมอน สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (2563) หรือในกรณีที่ มี
การลักลอบนาเข้าปลากะพงขาวที่อาจนาเข้าในลักษณะที่ผิดกฎหมายในพืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย ทางจังหวัด
สตูล และมีการขนส่งกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ผ่านช่องทางการขนส่ง
จากภารกิจหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภู เก็ต ในการตรวจสอบเฝ้าระวังการนาเข้าส่งออก นาผ่านสัตว์
นา ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และทางท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะสินค้าสัตว์นากลุ่มปลาทูน่า ปลากระ
โทงแทง ซึ่งเป็นสัตว์นามูลค่าสูงที่มีการนาเข้ามาจากเรือประมงต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น ที่นาเข้าทางท่าเรือ
จังหวัดภูเก็ต หรือเรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาทากิ จกรรม เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ซ่อมแซมเรือ เติมเสบียง
นา นามันเชือเพลิง เปลี่ยนถ่ายลูกเรือ ก็มี ความเสี่ยงในการลักลอบนาสินค้า สัตว์นา ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการนาเข้าส่งออก นาผ่านสัตว์นา ทังทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และทาง
ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต ในพืนที่จุดที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนาเข้าส่งออก เพื่อจัดทาเป็นแผนในปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้า ส่งออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ดาเนินการลงพืนที่
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3 (สงขลา)
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นา และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตัง ตังอยู่บริเวณอาคารคลังสินค้าชัน 2 การท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ในพืนที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ อาเภอ คือ อ.ถลาง อ.เมือง และ อ.กระทู้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 862 กิโลเมตร มีเนือที่เป็นพืนดินประมาณ 543 ตาราง
กิโลเมตร ตัวจังหวัดเป็นเกาะทั งจังหวัด ความยาวของเกาะยาวจากเหนือไปใต้ มีความยาว 48 กิโลเมตร และมี
ส่วนกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะบริวาร 39 เกาะ ตัวเกาะภูเก็ตมีพืนที่เป็นที่
สูงๆ ต่าๆ มีภูเขาที่ไม่สูงมากนัก ภูเขาส่วนใหญ่มีต้นไม้เบญจพรรณ พืนที่ช ายหาดติดริมทะเล มีหาดที่มีชื่อเสียงของ
เกาะภู เก็ ต คื อ หาดกะตะ หาดป่ าตอง หาดกะรน หาดกมลา หาดสุ ริน ทร์ หาดบางเทา หาดในยาง เป็ น ต้ น
นอกจากนันยังมีอ่าวที่มีชื่อเสียงอยู่มาก เช่น อ่าวโพธิ์ อ่าวสะปา อ่าวฉลอง อ่าวมะขาม อ่าวพันทรี ส่วนแหลมที่มีชื่อ
ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมสิงห์ แหลมไทร ซึ่งบริเวณอ่าวบางจุดจะเป็นแหล่งจอด
เรือประมงเพื่อหลบมรสุม ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงา ตรงช่องปากพระมีความกว้าง 490 เมตร มีสะพานสารสิน
เชื่อมระหว่าง 2 จังหวัด ที่ท่าฉัตรชัยของจังหวัดภูเก็ต และท่านุ่นของจังหวัดพังงา สะพานยาว 660 เมตร แต่ตั ว
สะพานจริงยาว 360 เมตร นับ ว่าเป็นสะพานที่ข้ามทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ทิศใต้จดทะเลอันดามัน ทิศ
ตะวันออกจดทะเลเขตจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามันและอ่าวภูเก็ต

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดภูเก็ต
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อัตรากาลัง จานวน ๑4 ราย ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จานวน 4 ราย
ลูกจ้างประจา
จานวน 1 ราย
พนักงานราชการ
จานวน 4 ราย
จ้างเหมาบริการ
จานวน 5 ราย
รายชื่อบุคลากรด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
๑. นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์
๒. นายภาสกร นบนอบ
๓. นางสาวบงกช สุขชัย
4. นายยงยุทธิ์ ผกามาศ
5. นายพิชัย ตามพานนท์
6. นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด
7. นางสาวสุภาพร หนูชู
8. นายธีรพล ทองเนือสุข
9. นายสุนันท์ สีหมัด
๑0. นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์
11. นายสุรศักดิ์ สินสมุทร
12. นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์
13. นางสาวนุรฮูดา มัจฉา
14. นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)

หน้าที่ของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
๑. ให้บริการออกใบอนุญาตนาเข้าส่งออก นาผ่านสัตว์นาตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
การค้าสัตว์นา ปัจจัยการผลิตและบริหารจัดการทรัพยากรประมง
๒. ตรวจสอบการนาเข้าส่งออก นาผ่านสัตว์นา ซากสัตว์นา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์นา
๓. เฝ้าระวังการลักลอบนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นา โดยเฉพาะการลักลอบนาเข้าส่งออก ผ่านทางท่าอากาศ
ยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต
๔. ให้ความรู้คาแนะนาเกี่ยวกับการนาเข้าส่งออก นาผ่านสัตว์นา สัตว์นาตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ ไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
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กิจกรรมของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลียง
- เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนาเข้าและส่งออก
- ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นาเข้า
- ออกหนังสือรับรอง ใบรับรอง หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต
- การประชาสัมพันธ์
- การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์นานาเข้า
๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
- ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าสัตว์นาจากเรือประมงต่างประเทศ

ผู้มีบทบาทในการขนส่ง
1. ผู้ส่งสินค้าหรือ Shipper
2. บริษัทการบิ น หรือ Carrier หมายถึงบริษัทการบินต่างๆ ซึ่งรวมทังบริษัทการบินที่ออกเอกสารกากั บ
สินค้า Air Waybill ที่จะทาการหรือร่วมทาการขนส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขใน Air Waybill
3. ผู้รับสินค้า หรือ Consignee หมายถึงผู้ที่มีนามระบุอยู่ใน Air Waybill
4. บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึงบริษัทที่ได้รับรองจากสมาคมการขนส่งทางอากาศ
และแต่งตัง โดยบริษัทการบินให้ดาเนินการรับและออกเอกสารกากับสินค้า Air Waybill พร้อมทังเก็บค่าขนส่งที่
เกี่ยวข้องในนามของบริษัทการบิน
5. ศุลกากร (Customs) ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น
ส าหรั บ สิ น ค้ า น าเข้ า และส่ ง ออก และของติ ด ตั ว ผู้ โ ดยสารการคื น อากรที่ มิ ใ ช่ ก รณี ต ามมาตรา 19 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทังการควบคุมและตรวจสอบ
สินค้านาเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลา สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
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พืนที่รับผิดชอบ
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ตมีพืนที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
และทางท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต โดยมีจุดในการตรวจเฝ้าระวังการลักลอบการนาเข้า ส่งออก จานวน 4 จุด
ได้แก่
1. บริเวณอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ตังอยู่ในพืนที่ของการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นที่ตังของด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดภูเก็ต อาคารคลังสินค้า อยู่ภายใต้การกากับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ (ทอท.)
และเป็นที่ตังด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งรับผิดชอบในเขตพืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตประกอบด้วย
อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) ขาเข้า ขาออก และอาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal) ในการนาเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์นา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา จะอยู่ภายในอาคารคลั งสินค้าเพียงจุดเดียว มีด่านศุลกากรท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสาหรับสินค้านาเข้า
และส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทังการควบคุมและตรวจสอบสินค้านาเข้าและส่งออก สินค้าถ่าย
ลา สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี
คลังสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือไทยคาร์โก้ ภูเก็ต ได้รับการรับรองด้านการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง
สิน ค้าทางอากาศผ่ านคลังสิ น ค้าประเทศที่ส ามไปยังประเทศในสหภาพยุโรป หรือ RA3 (Regulated Agent in
Third Country) นอกจากนียังมีส่วนราชการที่ทาหน้าที่ให้บริการในพืนที่ตังอาคารคลังสินค้า เช่น ด่านกักกันสัตว์
ภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านอาหารและยา ซึ่งทาหน้าที่บูรณาการร่วมกัน

ภาพที่ 2 อาคารคลังสินค้าการท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต
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การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น แต่มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะสาหรับการขนส่ง
สินค้าที่มีราคาแพงและตลาดมีความต้องการสูง จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์
นา ผ่านทางอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ปกติแล้วจะมีการส่งออกมากกว่าการนาเข้า
สัตว์นาที่มีการส่งออก
1 สัตว์นามีชีวิต ได้แก่ กุ้งกุลาดา กุ้งขาว กัง ปูจักจั่น ปูทะเล ปลาเก๋า ลูกกุ้งทะเล ลูกปลานวลจันทร์ทะเล
โดยเฉพาะกุ้งซึ่งมีความต้องการในปริมาณมาก ในแต่ละวันมีการส่งออกไปยังประเทศจีน และฮ่องกง เฉลี่ย 3-4 ตัน/วัน
2 ซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา เช่น ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าครีบเหลือง เนือปลาแบบแล่ เจ้าหน้าที่ด่านฯจะทา
การสุ่มตรวจทางกายภาพ ชนิด ปริมาณ ให้ตรงกับการขออนุญาตก่อนนาเข้าในระบบเครื่อง X-ray ในระบบของ
คลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สัตว์นาที่มีการนาเข้า
1 สัตว์นามีชีวิต ได้แก่พ่ อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดา กุ้งขาว ปูทะเล ลูกปลาเก๋า ลูกปลาหมอทะเล กุ้งทะเลสวยงาม
ลูกปลานวลจันทร์ทะเลนาเข้ามาเพื่อเลียงให้ได้ขนาด ๓–๕ นิว ในฟาร์มเลียงเพื่อส่งออกเป็นเหยื่อตกปลาทูน่าใน
น่านนาต่างประเทศ เพรียงทราย มีการนาเข้าจากประเทศจีน เพื่อมาใช้เป็นอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลในโรงเพาะฟัก
ในการน าเข้าจะต้องเก็บตัวอย่า งเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาเชือโรค ในห้องปฏิบัติการ หากมีการตรวจพบ จะแจ้ง
กักกัน ทาลายซาก หรือให้คาแนะนาในการจัดการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
2 ซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา เช่นปลาแช่แข็ง ปลาแช่เย็น เนือปลา กุ้งมังกร หมึก เมื่อมีการนาเข้าเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์นา จะทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ หาปริมาณโลหะหนัก สารตกค้าง เช่น ปรอท
ตะกั่ว แคทเมียม สารอิสตามีน และแจ้งผลตรวจให้บริษัททราบ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สายนาฬิกา ที่ทามาจากหนัง
จระเข้ ต้องขออนุญาตนาเข้า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด -19 ในระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2563 มีการระงับเที่ยวบิน ไม่มีการนาเข้า
ส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาไปยังต่างประเทศ มีแต่การรับส่งสินค้าภายในประเทศ
ความเสี่ยง
1. การขออนุญาตส่งออกสัตว์นาบางชนิดมีโอกาสไม่ตรงตามใบอนุญาตเนื่องจากมีการระบุ ชนิด เช่น หอย ปู
กัง
2. การนาเข้าส่งออกสัตว์นามีชีวิต ประเภทลูกกุ้งทะเล บรรจุมาในรูปแบบอัดออกซิเจน และใส่ถุงที่ทึบแสง
ลูกพันธุ์มีขนาดเล็กทาให้ยากในการตรวจสอบชนิด
3. ในการจาแนกชนิดสัตว์นาประเภทปลาทะเลสวยงาม ต้องอาศัยความชานาญ
การจัดการความเสี่ยง
1. ประสานฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน มีการติดตังกล้อง CCTV และมีเครื่อง X-ray สินค้าในขันตอนการ นาเข้า ส่งออก
3. ใช้แอพพลิเคชั่นการจาแนกชนิดสัตว์นาประกอบการตรวจปล่อย
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4. ทางานแบบบูรณาการในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังในการลักลอบนาเข้าส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
5. ใช้ระบบแจ้งตรวจสินค้า โดยพัฒนาช่องทางแจ้งการตรวจปล่อยสินค้าประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window; FSW) และ
นาหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒ นาระบบประมวลผลเพื่อเปิดตรวจสินค้าประมงที่นาเข้าส่งออก
นาผ่าน โดยดาเนินการในสินค้าสัตว์นา และสินค้าวัตถุอันตราย เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาเปิดตรวจสินค้า
2. บริเวณอาคารผู้โดยสารทังขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ตังอยู่ในพืนที่ของการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ (ทอท.) โดยด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรพืนอยู่
ในอาคารระหว่างประเทศ ขาออก ซึ่งสิ่งของที่เข้ามาจะเป็นสิ่งของที่ติดตัวมากับผู้โดยสารมีส่วนราชการที่ทาหน้าที่
ให้บริการในพืนที่ตังอาคาร เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตารวจท่องเที่ยว ตารวจภูธร ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ชุดจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยทัพเรือภาคที่ 3 ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ชุดรักษาความ
ปลอดภัยของ ทอท. ดูแลความปลอดภัยพืนที่ทังภายใน และภายนอกอาคารผู้โดยสาร รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ
สนามบินภูเก็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนียังเป็นที่ตังของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจพืช รวมทังด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทา
หน้าที่บูรณาการร่วมกัน
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต มีการเฝ้าระวังบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า และออกระหว่างประเทศ และ
บริเวณจุด X-ray ทังทางเข้า-ทางออกสายพานรับกระเป๋าและจุดตรวจของด่านศุลกากร ทังนีเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ทา
การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว พร้อมแจกแผ่นพับ ใบปลิว เกี่ยวกับชนิดสัตว์นาที่เป็นสัตว์
สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 3 แสดงทีต่ งส
ั านักงานของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก
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ความเสี่ยง
1. การลักลอบนาเข้าสินค้าที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สัตว์นา หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากซากสัตว์ป่า ที่ติด
ตัวมากับกระเป๋าผู้โดยสาร จะตรวจสอบยาก
การจัดการความเสี่ยง
1. ขอความร่วมมือจุด X-ray ทังทางเข้าทางออกสายพานรับกระเป๋า และด่านศุลกากรช่วยตรวจสอบ
2. ขอความร่วมมือการท่าอากาศยานซึ่งปกติการท่าฯได้การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวก่อนขึน
อากาศยาน การตรวจค้ น ผู้ โดยสาร หากพบสิ่ งผิ ด กฎหมายให้ แจ้ งด่ านฯตรวจสั ตว์น าเพื่ อด าเนิ นการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3. บูรณาการในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังในการลักลอบนาเข้าส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรม
ศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
3. บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย
เป็นที่ตังของด่านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต อยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตังอยู่ ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพืนที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตารวจ กองพันทหาร
ราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (ร.๑๕ พัน ๑) กองทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การเข้าออกจังหวัด
ภูเก็ต ถ้ามาทางบก รถทุกคันจะผ่านจุดตรงจุดนี
ในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจะออกไปตังจุดตรวจร่วม อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครัง ในการเฝ้า
ระวังป้องกันการลักลอบ การขนย้ายสัตว์นาสงวนและคุ้มครอง เช่น ปะการัง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปลาสวยงาม
เต่าทะเล จากการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการกระทาผิดในลักษณะดังกล่าวหรือมีการลักลอบ
จากการตรวจสอบของเจ้ าหน้ าที่ด่านตรวจสั ตว์นาจังหวัดภู เก็ต ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้ มีก าร
เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนาเข้า ส่งออก โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์นาที่ผ่านมา
นัน ไม่พบผู้กระทาผิด หรือมีการลักลอบการนาเข้าส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้ง หรือสัตว์นาที่อยู่ในกลุ่มสัตว์สงวนคุ้มครอง
แต่อย่างใด

ภาพที่ 4 แสดงทางผ่านเข้าและออกด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ต
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จุดเสี่ยง
1. การลักลอบนาสัตว์นาซึ่งอาจเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ผ่านช่องทางดังกล่าว เพื่อส่งต่อผ่าน
ทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต
การจัดการความเสี่ยง
1. ด่านฯภูเก็ตร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอยู่ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
โดยปกติด่านดังกล่าวมีหน้าที่คัดกรองบุคคล ยานพาหนะหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่จะผ่านเข้า ออกทางด่านท่าฉัตร
ไชย
2. บูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์ ซึ่งประจา ณ จุดดังกล่าวตลอดเวลา และหากตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือ
พบข้อสงสัยให้แจ้งด่านฯตรวจสัตว์นาทราบด้วย
3. มีกล้องประจาจุดตรวจที่บันทึกการเข้าออกของยานพาหนะ ทาให้การตรวจสอบง่ายขึน
4. บริเวณท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดภูเก็ต
โดยสภาพพืนที่ของเกาะภูเก็ต ที่มีสภาพเป็นอ่าว มีจุดจอดเรือที่เป็นซากของเรือประมงต่างประเทศในอดีต มี
ท่าเทียบเรือประมงไทยที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณคลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต มี
ท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกาหนดท่า
เทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2560 จานวน 3 ท่า ได้แก่
ท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต เลขที่ ๒/8 ม. 1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ท่าเรือบริษัทภูเก็ตศรี
ไทย ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และท่าเรือนาลึกจังหวัดภูเก็ต ม.๗ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ภาพที่ 5 แสดงจุดจอดเรือบริเวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต

10

ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบชนิดสัตว์นา ตามชนิด และปริมาณที่ขอนาเข้า และ
ทาการเก็บตัวอย่างชนิดสัตว์นา เพื่อส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสุราษฎร์ธานี สัตว์นาที่นาเข้าทางท่าเรือนันได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่า ตาโต ปลา
กระโทงแทงสีนาเงิน ปลากระโทงแทง ปลาอีโต้มอญ ปลาขีมันฯลฯ
ความเสี่ยง
1. เรื อประมงต่างประเทศไม่ ได้ ขออนุ ญ าตแจ้ งเข้ าตามกฎหมาย หรือ หากเรือเข้ามาจอดนอกชายฝั่ งจะไม่
สามารถมองเห็นได้
การจัดการความเสี่ยง
1. บู รณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดย
วางแผน อานวยการ ประสานงานสั่งการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงมีการลาดตระเวนอยู่สม่าเสมอ
2. เร่งประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องกาหนดรายการวิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูล
เกี่ ย วกั บ เรื อ ประมงที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารจอดเรื อ ขนถ่ ายสั ต ว์ น า หรือ น าสั ต ว์น าหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าขึ นท่ าเที ย บ
เรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงพ.ศ. 2562 เจ้าของท่าเทียบเรือต้องรายงานเรือที่เข้าออกผ่านศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) หากมีเรือเข้ามาจอดและไม่มีการรายงานจะถือเป็นความผิด อาจมีการเพิก
ถอนการจดทะเบียนท่าเทียบเรือได้
3. บู ร ณาการของหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องในการตรวจเรือ ต่างประเทศ เช่ นด่านควบคุ มโรคติดต่ อระหว่าง
ประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลักลอบนาเข้าส่งออกสัตว์นา
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในพืนความรับผิ ดชอบของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต โดยจะวิเคราะห์ตาม
พืนที่รับผิดชอบ ดังนี
1. อาคารคลังสินค้า โอกาสการลักลอบนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นา เป็นสินค้าสัตว์นาทุกชนิดที่ต้องจากัดเวลา
ในการนาเข้าส่งออก การลักลอบมีน้อยเช่นกัน เพราะการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทุกครังต้องผ่านพิธีการศุลกากร
2. ห้องผู้โดยสารขาเข้าบริเวณสายพานขนส่งสัมภาระผู้โดยสาร (ชัน1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) ไม่
พบความเสี่ยง
3. ที่ตรวจสัมภาระขาออกระหว่างประเทศ (ชัน 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เป็นพวก สินค้าที่ห้าม
นาออกนอกประเทศ เช่น ซากปะการัง เปลือกหอย และสัตว์นาสวยงามมีชีวิต วิธีที่ผู้โดยสารจะนาออกก็มีหลายวิธี
เช่น บรรจุใส่ปะปนมากับสัมภาระเดินทางบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางแต่จะมีเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ของการท่าอากาศยาน
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าตรวจเจอสินค้านันๆ โอกาสการลักลอบ นาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นามีน้อย
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4. บริเวณท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต
4.1 บริเวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ซึ่งเป็นจุดที่มีเรือประมงต่างประเทศเข้ามาเทียบท่า อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสะพานปลาภูเก็ต
มีการแจ้งเข้ามาเทียบท่ากับทางองค์การสะพานปลาภูเก็ต และมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอด และในการขน
ถ่ายสัตว์นาขึนท่า จะมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์นาขึนท่า จนกระทั่งเสร็จสิน
อีกทังบริษัทที่นาเข้าสัตว์นาได้ปิดกิจการลง ความเสี่ยงในการลักลอบนาสินค้าขึนท่ามีน้อยมาก
4.2 บริเวณท่าเทียบเรือบริษัทภูเก็ตศรีไทย ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ไ ม่มีเรือประมงต่างประเทศเข้ามาเทียบท่า ในปัจจุบันเป็น
เพีย งแค่ จุ ดจอดเรือหลั งการขนถ่ายสั ตว์น า และสภาพพื นที่ บ างส่ ว นกลายเป็น จุดจอดเรือประมงไทย และเรือ
ท่องเที่ยวความเสี่ยงในการลักลอบนาเข้าสัตว์นามีน้อยมาก
4.3 ท่าเทียบเรือนาลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ท่าเรือนาลึกภูเก็ตเป็นพืนที่บริษัทเอกชน บริษัท ภูเก็ต ดีฟ ซี พอร์ท จากัด โดยปกติเรือที่เข้าเทียบท่า
จะเป็นเรือที่ขนสินค้าระหว่างประเทศ เช่น นามัน ยางพารา ไม้ยาง ในส่วนของเรือประมงจะเป็นเรือ ประมงอวน
ล้อม สัญญาติญี่ปุ่น ที่เคยเข้ามาเทียบท่า และท่าเทียบเรือนาลึกภูเก็ตอยู่ติดกับ หน่วยสืบสวนและปราบปรามภูเก็ต
กรมศุลกากร ความเสี่ยงในการลักลอบนาเข้าสัตว์นามีน้อยมาก
4.4 บริเวณคลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เป็นจุดจอดเรือประมงไทย สามารถสังเกตการณ์ได้ หากมีเรือประมงต่างประเทศเข้ามาจอด ความ
เสี่ยงในการลักลอบนาเข้าสัตว์นามีน้อยมาก

วิเคราะห์ตามชนิดสัตว์นาที่มีความเสี่ยง
1. พ่อ แม่พันธุ์กุ้งทะเล
เนื่องจากการนาเข้าผ่านอาคารคลังสินค้า จะต้องผ่านพิ ธีการทางศุลกากรและสินค้าจะต้องมี จานวนหลาย
กล่อง ซึ่งเป็นการยากมากที่จะลักลอบผ่านส่วนนีออกมาได้
2. สัตว์นามีชีวิตประเภทปูทะเลมีความเสี่ยงในการขอชนิดไม่ตรงกับใบอนุญาต
เนื่องจากปูทะเล ปูทะเลในสกุล Scylla ที่พบในน่านนาไทยมี 4 ชนิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์
นาชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ได้จาแนกลักษะปูทะเลแต่ละชนิดไว้ดังนี
- ปูดาหรือปูแดง (Scylla olivacea) พบมากฝั่งทะเลอันดามัน มีลักษณะรูปร่างกระดองด้านบนมีสีนาตาล
ปนเขียว หรือสีนาตาลปนเทา ขาว่ายนามีสีนาตาลเข้ม ครึ่งบนด้านหน้าของก้ามไม่มีจุด ครึ่งหลังด้านหน้าของก้ามมี
สีนาตาล เป็นปูที่หลายๆ ท่านรู้จัก และพบเห็นได้บ่อย
- ปูเขียวหรือปูทองโหลง (Scylla serrata) พบมากฝั่ง ทะเลอันดามัน เป็นปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาปู
ทะเลทัง 4 ชนิด ปูเขียวเป็นปูที่พบเห็นได้ยาก
- ปูขาวหรือปูทองหลาง (Scylla paramamosain) พบมากฝั่งอ่าวไทย จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช มี
ส่งออก เป็นปูที่มีขนาดใหญ่กว่าปูดา บางตัวอาจมีนาหนัก 7-8 ขีด ลักษณะทั่วไปกระดองมีสีเขียวอ่อน หรือเขียวอม
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เหลืองปนสีนาตาล มีจุดขาวเล็กน้อย ครึ่งบนหน้าของก้ามมีสีเขียว อมนาตาลมีจุดสีเขียวเข้ม กระจายทั่วตัว บริเวณ
ครึ่งล่างของด้านหน้าของก้าม มีสีเขียวเหลืองอ่อน ขาว่ ายนามีสีเขียวอ่อน เป็นปูที่กาลังเป็นที่นิยมทังการบริโภค
และการเลียงเนื่องจากว่ามีรสชาติอร่อยและสามารถเพาะเลียงได้ง่ายและโตเร็วกว่าปูดา
- ปูม่วง (Scylla tranquebarica) พบฝั่งทะเลอันดามัน เป็นปูที่พบได้ยากมาก ลักษณะทั่วไปของปูชนิดนี
คือ กระดองด้านบน มีสีนาตาลอ่อนปนม่วง บริเวณปากมีสีนาตาลปนม่วง ครึ่งบนด้านหน้าของก้ามไม่มีจุดสี ครึ่งล่าง
ด้านหน้าของก้ามมีสีนาตาล หรือนาตาลม่วง

ปูดาหรือปูแดง (Scylla olivacea)

ปูขาวหรือปูทองหลาง (Scylla paramamosain)

ปูเขียวหรือปูทองโหลง (Scylla serrata)

ปูม่วง (Scylla tranquebarica)

ภาพที่ 6 ชนิดของปูทะเลที่พบในประเทศไทย
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3. ชนิดหอยมีชีวิต ระหว่างหอยหวาน หอยหมาก ซึ่งราคาหอยหวานจะสูงกว่า มีความเสี่ยงในการขอชนิดไม่ตรงกับ
ใบอนุญาต
- หอยหวานหรื อ หอยตุ๊ ก แก ชื่ อ สามั ญ Spotted Babylon ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Babylonia areolate
ลักษณะทั่วไป หอยหวานเป็นหอยฝาเดียว เปลือกค่อนข้างหนา ทรงรี ผิวเรียบ พืนเปลือกมีสีขาวและมีทางสี
นาตาล 3 แถว แต้มสีนาตาลดา ก้นหอยยอดแหลม

ภาพที่ 7 หอยหวาน (Babylonia areolate)
- หอยหมาก ชื่อสามัญ Spiralbabylon snail ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia spirata
มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหอยหวาน (B. areolata) แต่มีความแตกต่างกันที่ หอยหมากจะมีเปลือกสีเข้มกว่า
และมีแต้มสีนาตาลจานวนมาก ส่วนหัวที่เป็นเกลียวจะเป็นร่องลึก มีขนาดเล็กกว่าหอยหวาน

ภาพที่ 8 หอยหมาก (Babylonia spirata)
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4. สัตว์นาอื่นๆ เช่น สัตว์นาพันธุ์ต่างถิ่น
ไม่พบว่าความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบ
5. สัตว์นาแช่แข็งที่นาเข้าทางเรือประมงต่างประเทศ ที่มีลักษณะ ตัดหัว ตัดหาง การจาแนกต้องอาศัยความชานาญ
มีความเสี่ยงในการขอชนิดไม่ตรงกับใบอนุญาต
6. สัตว์นาประเภทที่ติดตัวไปกับผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ
เช่น กรณีที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวแล้วตกปลาได้ และลักลอบเอาสัตว์นาใส่ไปในกระเป๋าเดินทางกลับ
ประเทศ แล้วไม่ผ่านจุดตรวจของสายการบิน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาไปตรวจสอบ ว่ามีชนิดไหนที่ผิด
กฎหมายหรือไม่

วิเคราะห์ตามช่วงเวลาความเสี่ยงการลักลอบนาเข้าส่งออก
พืนที่ปฏิบัติงาน
ที่ตรวจสัมภาระขาเข้าระหว่างประเทศ
ที่ตรวจสัมภาระขาออกระหว่างประเทศ
อาคารคลังสินค้า
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

ช่วงเวลา
06.00น.-18.00น.
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า

ช่วงเวลา
18.00น.-06.00น.
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

แผนการปฏิบัติงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการนาเข้าส่งออก
๑. การตรวจในพืนที่ปฏิบัติงานปกติ
- บริเวณอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทังขาเข้า-ขาออก
- บริเวณอาคารผู้โดยสาร ทังขาเข้า-ขาออก ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
๒. การตรวจนอกพืนที่ปฏิบัติงานปกติ
- บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- บริเวณท่าเทียบเรือบริษัทภูเก็ตศรีไทย ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- ท่าเทียบเรือนาลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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แผนและผลปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติงาน
ที่

1

กิจกรรม

เป้าหมายรวม เม.ย.- ส.ค. 2563

หน่วย
นับ

รวม

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ตรวจป้องกัน
การลักลอบ
นาเข้าส่งออก

ครัง

551

573

97

113

110

91

138

93

110

106

96

170

-การตรวจใน
พืนที่
ปฏิบัติงาน

ครัง

400

417

70

90

80

62

100

60

80

90

70

115

-การตรวจ
นอกพืนที่
ปฏิบัติงาน

ครัง

151

156

27

23

30

29

38

33

30

16

26

55

ผลการปฏิบัติงาน
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นาผ่านทางท่าอากาศ
ยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการตรวจในพืนที่ปฏิบัติงานปกติ จานวน 417 ครัง และนอกพืนที่ปฏิบัติงาน
ได้แก่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต ท่าเทียบเรือบริษัทภูเก็ตศรีไทย ท่าเรือนาลึกภูเก็ต และด่านตรวจท่า
ฉัตรไชย จานวน 156 ครังรวมทังสิน 573 ครัง เป็นไปตามแผนที่ตังไว้
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าสัตว์นาส่งออกสัตว์นาของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ตจากผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ปัญหาที่พบดังนี
1. ปัญหาการตรวจในพืนที่ปฏิบัติงานปกติ
- กรณีของติดตัวผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชนิดสัตว์นาที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่มีปริมาณมากเกินที่จะถือ
ว่าเป็ น ของติดตัวผู้ โดยสารแล้ วต้องขออนุ ญ าตส่งออกตามที่กฎหมายกาหนด พบว่ามีข้อจากัดด้านเวลาในการ
ลงทะเบียน และมอบอานาจให้ตัวแทนออกของดาเนินการพิธีการทางศุลกากร มีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มกับมูลค่าของสัตว์นา
- การตรวจชนิดลูกพันธุ์สัตว์นาที่ขออนุญาตนาเข้า ส่งออก เช่น ลูกพันธุ์กุ้งทะเลระยะวัยอ่อน มีขนาดเล็ก
จาแนกได้ยาก
2. ปัญหาการตรวจนอกพืนที่ปฏิบัติงานปกติ
- ปัญหาการตรวจสอบรถบรรทุกในลักษณะที่ปิดทึบ เช่น รถบรรทุกห้องเย็น ต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่
ตารวจ สั่งให้หยุดตรวจเพื่อตรวจคน
- การตรวจลักลอบต้องกระทาในลักษณะ การซุ่ม แอบมอง หรือเฝ้าสังเกตการณ์ ในทางปฏิบัติจะทาได้ยาก
- เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ในพืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความเสียงในการติดโรค
การออกพืนที่ตรวจลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาต้องทาด้วยความระมัดระวัง

ข้อเสนอแนะ
1. ขาดข้อมูลด้านการข่าวความเคลื่อนไหวในพืนที่ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบนาเข้าส่งออกสัตว์นา ควรทางาน
ในลักษณะการมีสว่ นร่วมของชุมชน หรือท้องถิ่น
2. ควรทางานในลักษณะแบบบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่น บางครังในการเข้าไปในพืนที่อาจจะมีความ
เสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
3.การเฝ้ าระวังเรื อประมงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ ได้รับอนุ ญ าต โดยขอใช้ข้อมูล จาก
หน่วยงานความมั่นคง เช่น กองทัพเรือ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มากกว่าหน่วยงานในพืนที่
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ภาคผนวก

ภาพการตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยงาม

ภาพปลาทะเลสวยงาม

ภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์นา

ภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์นา

ภาพการตรวจสอบสัตว์นามีชีวิต

ภาพผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ทามาจากหนังจระเข้

ภาพผนวกที่ 1 การตรวจสอบสินค้านาเข้าส่งออก ณ อาคารคลังสินค้าการท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต
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ภาพการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า

ภาพการตรวจสอบที่จุดเอกซเรย์ของศุลกากร

ภาพการตรวจสอบสัตว์นาที่ติดตัวผู้โดยสาร

การตรวจยึดปูขนร่วมกับศุลกากรภูเก็ต

ภาพการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ภาพการทางานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพผนวกที่ 2 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

19

ภาพการตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลนาเข้า

ภาพการติดตามควบคุมไปยังสถานกักกัน

ภาพการควบคุมติดตามไปยังสถานกักกัน

ภาพการตรวจนับจานวน

ภาพภายในสถานกักกันสัตว์นา

ภาพภายในสถานกักกันสัตว์นา

ภาพผนวกที่ 3 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าและกักกันกุ้งทะเล

20

ภาพการตรวจสอบร่วมกับสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ภาพการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ศรชล.เขต 3 ภูเก็ต

ภาพการตรวจสอบสมุดบันทึกทาการประมง

ภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์นา

ภาพการตรวจสอบสัตว์นาในระวางเรือ

ภาพการตรวจสอบสินค้าที่ติดมากับเรือ

ภาพผนวกที่ 4 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือองค์การ
สะพานปลาภูเก็ต

21

ภาพเรือที่เข้ามารับสัตว์นามีชีวิต

ภาพการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรือที่แจ้งเข้า

ภาพตรวจสอบกิจกรรมบริเวณท่าเรือ

ภาพการตรวจสอบชนิดสัตว์นา

ภาพการควบคุมการขนถ่ายสัตว์นาขึนท่า

ภาพผนวกที่ 5 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือนาลึกภูเก็ต

22

ภาพการตรวจสอบเรือที่ท่าเทียบเรือ

ภาพการเฝ้าระวังเรือที่เข้ามาจอดบริเวณท่าเทียบเรือ

ภาพการตรวจสอบเรือที่ท่าเทียบเรือ

ภาพการตรวจสอบเรือที่ท่าเทียบเรือ

ภาพการตรวจสอบเรือที่ท่าเทียบเรือ

ภาพการตรวจสอบกิจกรรมที่ท่าเทียบเรือ

ภาพผนวกที่ 6 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนาเข้าส่งออกสัตว์นาทางท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย

23

ภาพจุดตรวจด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าฉัตรไชย

ภาพการตรวจสอบรถที่ผ่านช่องทางด่าน

ภาพการตรวจสอบรถบรรทุกห้องเย็น

ภาพการตรวจสอบรถบรรทุก

ภาพผนวกที่ 7 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบขนส่งสัตว์นา ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย

24

ภาพการตรวจสอบแพปลา ท่าเทียบเรือ

ภาพการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพการตรวจสอบบริเวณจุดผ่อนปรนเขาฝาชี
อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ภาพการตรวจสอบสัตว์นาขึนท่า

ภาพการตรวจเฝ้าระวังลาคลองจุดผ่อนปรน

ภาพการตรวจเฝ้าระวังลาคลองบริเวณปากนาระนอง

ภาพผนวกที่ 8 การตรวจเฝ้าระวังลักลอบการการนาเข้าส่งออกสัตว์นา ร่วมกับด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดระนอง

