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ประเทศไทยถอืเป็นประเทศกำรเกษตรที่มคีวำมอุดมสมบูรณ์มำตั งแต่ในอดีต ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
เมืองอู่ข้ำวอู่น  ำ ในน  ำมีปลำในนำมีข้ำว ที่เป็นมรดกสืบต่อกันมำ มีวัฒนธรรมโดดเด่นทำงด้ำนอำหำร ติดอันดับ
ต้นๆของโลก อำหำรไทยสำมำรถเข้ำถึง รสนิยมของผู้บรโิภค ในระดับนำนำชำติด้วยควำมเป็นเอกลักษณ์
เฉพำะตัวไม่ว่ำจะเป็นอำหำรเพื่อสุขภำพ อำหำรสมุนไพร ที่ผ่ำนมำเกษตรอุตสำหกรรมภำคเอกชนได้น ำร่อง
บุกเบิกตลำดอำหำรไทยในเวทีโลก จนสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อภำคกำรเกษตรของไทย ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรทะเลแช่
แข็ง อำหำรแปรรูปอำหำรส ำเร็จรูป ผักผลไม ้ ซึ่งส่งผลให้ภำคธรุกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกวัตถุดิบและสินค้ำแปรรูป
ของไทยเติบโตเป็นอย่ำงมำก  สินค้ำเกษตรจงึเป็นสินค้ำที่สร้ำงมูลค่ำจ ำนวนมำกในทุก ๆ ปี ซึ่งสินค้ำสตัว์น  ำถือ
เป็นสินค้ำทีส่ ำคัญในกำรน ำเข้ำ-สูงออก สร้ำงมูลค่ำสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของสินค้ำเกษตร โดยจะมี กุ้ง หมึก และ
ปลำสด แช่เยน็ แช่แข็ง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของสินคำ้เกษตรที่สร้ำงมูลค่ำกำรส่งออกสูงสุด ในทุก ๆ ป ี 

ปัจจุบันกรมประมงได้ออกกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับเพิ่มเติมขึ นมำใช้ในกำรควบคุมกำรน ำเข้ำ 
ส่งออก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสัตว์น  ำที่น ำเข้ำและส่งออกไปนั น เป็นสัตว์น  ำที่ได้มำอย่ำงถูกต้อง ไม่เป็นสัตว์น  ำที่
ได้มำจำกกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 

ในส่วนของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ควบคุมดูแลท่ำเทียบเรือใน
เขตจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และบำงส่วนของจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งกำรน ำเข้ำ ส่งออกทำงเรือ ถือเป็น
เส้นทำงโลจิสติกส์หลักที่ส ำคัญของประเทศ  ในปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี
กำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ ผ่ำนช่องทำงที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบดูแลกว่ำ 300 ชนิดพันธุ์ 
คิดเป็นปริมำณน ำเข้ำเกือบ 1,500,000,000 กิโลกรัม และคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท ในส่วนของ
กำรส่งออกมีปริมำณสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกกว่ำ 150 ,000,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 27 ,000 ล้ำนบำท 
(ข้อมูลกำรส่งออกเป็นไปตำมข้อมูลกำรขออนุญำตส่งออกตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2499 ซึ่งกรณีเป็นผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำจะไม่ต้องขออนุญำต) โดยชนิดสัตว์น  ำที่ส ำคัญในกำรน ำเข้ำ ส่งออก ของศูนย์ ฯ มีดังนี   

ตำรำงที่ 1. 5 ล ำดับ ปริมำณและมูลค่ำชนิดสัตว์น  ำน ำเข้ำทำงศูนย์ฯ  

 

        จำกตำรำงจะเห็นว่ำปลำทูน่ำ จะเป็นชนิดสินค้ำหลักที่น ำเข้ำทำงศูนย์ฯ โดยจะมีลักษณะกำรน ำเข้ำ 2 
แบบคือ แบบตู้คอนเทรนเนอร์ และแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งปริมำณทูน่ำที่น ำเข้ำของศูนย์ ฯ ประมำณร้อยละ 90 
เป็นกำรน ำเข้ำแบบเทกอง 

ชนิด ปริมำณ มูลค่ำ 

ทูน่ำท้องแถบ 503,414,276.90 28,620,481,257.30 

ทูน่ำครีบเหลือง 118,049,801.63 1,133,481,946.00 

หมึกกล้วย 81,764,737.67 8,722,583,922.90 

ปลำซำบะ 52,157,743.03 2,328,236,584.01 

ปลำทูลัง 37,080,322.46 2,099,767,381.01 
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ตำรำงที่ 2. 5 ล ำดับปริมำณและมูลค่ำชนิดสัตว์น  ำส่งออกทำงศูนย์ฯ ตำม พรบ.โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 

ชนิด ปริมำณ มูลค่ำ 

กุ้งขำว 7,173,755.62 2,744,162,458.00 

ทูน่ำท้องแถบ 3,768,394.00 838,158,910.40 

ปลำทรำยแดง 3,674,347.60 434,766,439.00 

ทูน่ำครีบเหลือง 2,964,462.00 198,363,065.70 

หมึกกระดอง 518,147.54 81,075,048.20 
 

ตำรำงที่ 3. 5 ล ำดับปริมำณและมูลค่ำชนิดสัตว์น  ำส่งออกทำงศูนย์ ฯ ตำม พรก.กำรประมง พ.ศ.2558 (ข้อมูล
เดือนกรกฎำคม- เดือนธันวำคม 2560) 

ชื่อสัตว์น  ำ ปริมำณ มูลค่ำ 

ปลำทูน่ำท้องแถบ  21,798,918.71   3,561,184,767.03  

กุ้งขำว  12,605,700.86   1,102,110,824.47  

ปลำทรำยแดง    6,867,317.00      729,013,953.56  

ปลำทูน่ำครีบเหลือง    6,719,987.31      631,874,543.05  

ปลำกะตัก    1,589,444.10       62,601,460.38  
 

 จำกข้อมูลแสดงปริมำณกำรส่งออกจะเห็นได้ว่ำ ข้อมูลจำกตำรำงที่ 3 มีปริมำณที่สูงกว่ำ ข้อมูลใน
ตำรำงที่ 2. เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ระบุให้แจ้งส่งออกสัตว์น  ำที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558  

 ในกรณีน ำผ่ำน ชนิดสัตว์น  ำที่น ำผ่ำนทำงศูนย์ฯ มีเพียงชนิดเดียวคือ ปลำทูน่ำ 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นศูนย์ ขอรำยงำนวิเครำะห์เส้นทำงน ำเข้ำ น ำผ่ำน และส่งออก ของชนิดสัตว์น  ำที่
ส ำคัญดังนี  

น ำเข้ำ - ปลำทูน่ำ ปลำหมึกกล้วย ปลำทูลัง และปลำซำบะ 

น ำผ่ำน- ปลำทูน่ำ 

ส่งออก- ปลำทูน่ำ กุ้งขำว  



3 
 

 
 

วิเคราะห์เส้นทาง 
สัตว์น ้าน้าเข้า 
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การเคราะห์เส้นทางสินค้าสัตว์น ้านา้เข้าประเภทปลาทูนา่แบบเทกอง 

 
 
 ปลำทูน่ำเป็นหนึ่งในพันธุ์ปลำซึ่งเป็นที่นิยมเพื่อบริโภค และมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจมำกสุดใน
โลก อุตสำหกรรมทูน่ำขนำดใหญ่หลำยแห่งตั งอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทระดับโลกหลำย
แห่งอยู่ที่ประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศที่น ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำประเภททูน่ำเป็นอันดับต้นๆ 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำประเภททูน่ำของประเทศไทย ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) มีปริมำณทั งสิ น 615,762,055.85 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำทั งสิ น 54,468,038,390.50 บำท  
 กำรน ำเข้ำปลำทูน่ำเพื่อกำรผลิตทูน่ำกระป๋อง จำกเรือขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น  ำ ที่เข้ำมำเทียบท่ำที่
ได้รับอนุญำตตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นท่ำเรียบเรือประมงต่ำงเทศที่มีควำมประสงค์น ำ
สินค้ำสัตว์น  ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมข้อตกลงของมำตรกำร PSMA ที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2559 ในฐำนะรัฐเจ้ำของท่ำ (Port State) โดยกรมประมงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
ระเบียบกำรปฏิบัติ และกำรควบคุมให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักกำรตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ เพื่อป้องกันกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุมให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีท่ำเทียบเรือประมงต่ำงประเทศตำมประกำศก ำหนด 22 ท่ำ และทำงศูนย์บริหำรจัดกำร
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ได้รับผิดชอบท่ำเทียบเรือประมงต่ำงประเทศ ในเขตพื นที่ จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร และ จังหวัดสมุทรปรำกำร รวม 8 ท่ำ ได้แก่  

1. จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 3 ท่ำ ประกอบด้วย 
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 27A คลังสินค้ำ 2 องค์กำรคลังสินค้ำ เขตรำษฎร์บูรณะ  
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 33A/B บริษัท เค.ดับบลิว.ซี โลจิสติกส์ จ ำกัด เขตรำษฎร์บูรณะ 
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 41 บริษัท โกดังไทยฟ้ำ จ ำกัด เขตรำษฎร์บูรณะ  

2. จังหวัดสมุทรปรำกำร 5 ท่ำ ประกอบด้วย 
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 23 บริษัท ธนำพรชัย จ ำกัด  
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จ ำกัด  
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด 
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 7C บริษัท สยำมสุขสวัสดิ์ แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ำกัด(มหำชน) 
         -ท่ำเทียบเรือเอกชนหมำยเลข 7BDS บริษัท บีดีเอส เทอร์มินัล จ ำกัด 
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ชีววทิยาของปลาทูน่า 

อาณาจักร Animalia 
ไฟลัม Chordata 

ชั้น Actinopterygii 
อันดับ: Perciformes 

วงศ์: Scombridae 
วงศ์ย่อย: Scombrinae 

 เผ่า Thunnini: ปลาทูน่า 
สกุล Allothunnus: 
สกุล Auxis: 
สกุล Euthynnus: 
สกุล Katsuwonus: ปลำทูน่ำท้องแถบ 
สกุล Thunnus: ปลำอัลบำคอร์, ปลำทูน่ำแท ้

สกุลย่อย Thunnus (Thunnus): กลุ่มปลำทูน่ำครีบน  ำเงิน 
สกุลย่อย Thunnus (Neothunnus): กลุ่มปลำทูน่ำครีบเหลือ 
 

การน้าสนิค้าสัตว์น ้านา้เข้าประเภทปลาทูนา่แบบเทกอง 

 กำรน ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง ผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์
น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) จำกพื นที่ท ำกำรประมงในมหำสมุทรแปซิฟิกและมหำสมุทรอินเดีย ในปี พ.ศ. 
2560 มีสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำปริมำณทั งสิ น 615,762,055.85 กิโลกรัม มีมูลค่ำทั งสิ น 54,468,038,390.50 บำท 
โดยเดือนมิถุนำยน มีกำรน ำเข้ำมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 84,500,392.22 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 6,100,854,905.34 
บำท รองลงมำคือเดือนมกรำคม มีปริมำณทั งสิ น 77,745,267.06 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 5,579,102,172.93 บำท 
เดือนพฤษภำคม มีปริมำณทั งสิ น 67,953,632.64 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 3,996,592,517.93 บำท และอื่นๆ 
ตำมล ำดับ 
ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง ผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจ 
 สัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2560 
 

เดือน (พ.ศ. 2560)  ปริมำณ (กิโลกรัม)   มูลค่ำจริง (บำท)  
มกรำคม     21,748,641.06       3,353,658,916.29  
กุมภำพันธ์     17,858,928.62       3,161,726,866.71  
มีนำคม     11,924,235.44       1,650,443,258.63  
เมษำยน     17,982,190.22       2,316,576,096.27  
พฤษภำคม     29,432,381.64       1,821,651,575.81  
มิถุนำยน     32,951,397.22       3,160,834,821.16  
กรกฎำคม     11,974,346.07       1,812,598,667.95  
สิงหำคม     16,107,844.59       2,158,158,437.88  
กันยำยน     10,609,237.76       1,770,016,242.89  
ตุลำคม     15,684,163.83       2,092,100,603.82  
พฤศจิกำยน     17,827,857.43       1,915,255,285.37  
ธันวำคม     22,633,564.43       2,836,648,256.43  

รวม 226,734,788.31 28,049,669,029.21 

https://th.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://th.wikipedia.org/wiki/Perciformes
https://th.wikipedia.org/wiki/Scombridae
https://th.wikipedia.org/wiki/Scombrinae
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Allothunnus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Auxis&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Euthynnus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Katsuwonus
https://th.wikipedia.org/wiki/Thunnus
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Subgenus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Thunnus_(subgenus)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Neothunnus_(subgenus)&action=edit&redlink=1
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ภำพแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง ผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจ 
 สัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2560 
 เมื่อจ ำแนกกำรน ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง ตำมแหล่งก ำเนิด (สัญชำติ
เรือจับสัตว์น  ำ) พบว่ำ เรือจับสัญชำติไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) มีกำรน ำเข้ำมำกที่สุดมี
ปริมำณทั งสิ น 45,251,477.64 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 5,579,102,172.93 บำท รองลงมำคือเรือจับสัญชำติคิริบำติ 
(KIRIBATI) มีปริมำณทั งสิ น 38,473,004.30 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 3,694,508,486.99 บำท ปำปัวนิวกินี (PAPUA 
NEW GUINEA) มีปริมำณทั งสิ น  35,810,241.25 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 3,515,488,718.47 บำท และอื่นๆ 
ตำมล ำดับ 

ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง จ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิด (สัญชำติเรือจับสัตว์น  ำ 

แหล่งก ำเนิด ปริมำณจริง (กิโลกรัม) มูลค่ำจริง (บำท) ร้อยละ 
ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN))       45,251,477.64    5,658,537,131.82  19.96 
คิริบำติ (KIRIBATI)       38,473,004.30    3,694,508,486.99  16.97 
ปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA)       35,810,241.25    3,515,488,718.47  15.79 
สหรัฐอเมริกำ  (UNITED STATES )       24,680,885.47    3,540,543,219.68  10.89 
เกำหลีใต้ (KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH))       22,885,732.38    3,243,984,730.99  10.09 
ไมโครนีเซีย (MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)) 11,132,558.21  1,914,117,158.93  4.91 
หมู่เกำะโซโลมอน (SOLOMON ISLANDS)        9,809,317.27      884,602,452.53  4.33 
เซเชลส์ (SEYCHELLES)        8,069,192.56    1,053,380,551.36  3.56 
หมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS)        7,973,639.50    1,125,054,481.61  3.52 
สเปน (SPAIN)        6,478,132.04      973,393,027.77  2.86 
จีน (CHINA)        3,594,987.91      699,389,079.56  1.59 
วำนูอำตู (VANUATU)        3,478,544.64      457,147,748.59  1.53 
สำธำรณรัฐเอลซัลวำดอร์ (EL SALVADOR)        2,834,953.00      179,668,237.50  1.25 
ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES)        2,134,208.61      302,210,161.29  0.94 
ตูวำลู (TUVALU)        1,494,332.03      231,661,181.88  0.66 
คูรำเซำ (CURACAO)        1,237,990.52  129,524,200.95  0.55 
มัลดีฟส์ (MALDIVES)           899,637.58      361,662,428.10  0.40 
ปำนำมำ (PANAMA)           495,953.40        84,346,031.19  0.22 

รวม     226,734,788.31   28,049,219,029.21  100.00 
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 จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 
มีปริมำณน ำเข้ำมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.96 รองลงมำคือเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติคิริบำติ (KIRIBATI) คิดเป็น
ร้อยละ 16.97 เรือจับสัตว์น  ำสัญชำติปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) คิดเป็นรอยละ 15.79 และอื่นๆ
ตำมล ำดับ 

 

ภำพแสดง ร้อยละของสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง จ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิด (สัญชำติเรือจับสัตว์น  ำ) 
 

 เมื่อจ ำแนกกำรน ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง ประเทศต้นทำงบรรทุก 
พบว่ำ หมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS) เป็นท่ำที่มีกำรมีกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น  ำและน ำเข้ำมำก
ที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 66,790,260.55 กิโลกรัม มีมูลค่ำทั งสิ น 10,275,621,707.59 บำท รองลงมำคือตูวำลู 
(TUVALU) มีปริมำณทั งสิ น  47,415,801.91 กิ โลกรัม  มีมูลค่ ำ 4,529,075,576.05 บำท ไมโครนี เซี ย 
(MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) )  มี ป ริ ม ำ ณ ทั ง สิ น  37,686,634.10 กิ โ ล ก รั ม  มี มู ล ค่ ำ 
5,049,287,623.74 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ  
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ตำรำงที่แสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง จ ำแนกตำมประเทศต้นทำงบรรทุก 
 

ประเทศต้นทำงบรรทุก ปริมำณจริง (กโิลกรัม) มูลค่ำจริง (บำท) ร้อยละ 
หมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS) 66,790,260.55 10,275,621,707.59 29.46 
ตูวำลู (TUVALU) 47,415,801.91 4,529,075,576.05 20.91 
ไมโครนีเซีย (MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)) 37,686,634.10 5,049,287,623.74 16.62 
ปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) 28,678,879.63 1,679,200,011.98 12.65 
คิริบำส (KIRIBATI) 20,654,739.70 2,056,846,327.19 9.11 
เซเชลส์ (SEYCHELLES) 11,092,073.90 1,659,685,051.62 4.89 
หมู่เกำะโซโลมอน (SOLOMON ISLANDS) 7,207,926.98 1,408,298,804.90 3.18 
อเมริกันซำมัว (AMERICAN SAMOA) 2,334,502.60 395,897,098.12 1.03 
สำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ (COTE D IVOIRE) 1,733,943.92 213,870,232.14 0.76 
เคปเวิร์ด (CAPE VERDE) 969,342.00 48,390,241.80 0.43 
มัลดีฟส์ (MALDIVES) 899,637.58 361,662,428.10 0.40 
ทะเลหลวง (FOR HIGH SEA ZONE) 874,131.30 199,898,987.73 0.39 
ฟิจิ (FIJI) 372,719.78 103,089,147.80 0.16 
เกำะคริสต์มำส (CHRISTMAS ISLAND) 24,194.36 68,845,790.45 0.01 

รวม 226,734,788.31 28,049,669,029.21 100.00 
  
  
 จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำหมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS) เป็นท่ำที่มีกำรมีกำรขน
ถ่ำยสินค้ำสัตว์น  ำและน ำเข้ำมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.46 รองลงมำคือตูวำลู (TUVALU) คิดเป็นร้อยละ 
20.91 ไมโครนีเซีย (MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)) คิดเป็นรอยละ 16.62 และอื่นๆ ตำมล ำดับ 
 

 
ภำพแสดง ร้อยละของสินสัตว์น  ำน ำเข้ำประเภทปลำทูน่ำแบบเทกอง จ ำแนกตำมประเทศต้นทำงบรรทุก 
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หมึกกล้วย 

 (Squid/ Europeansquid) 

มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Loligo spp. ลักษณะทั่วไปของหมึกกล้วยประกอบด้วยส่วนหัว (head) และล ำตวั 
(mantle) ส่วนล ำตัวมีรูปร่ำงยำวเรียวเป็นทรงกระบอก มีระยำงค์คล้ำยครีบ (fin) เป็นรูปสำมเหลี่ยมอยู่
ทำงด้ำนท้ำยล ำตัว มีหนวด (tentacle) 1 คู่ มีแขน (arm) 4 คู่ เป็นวงรอบปำก (mouth) หนวดใช้จบัเหยื่อ
และหยิบจับอำหำร ส่วนแขนใช้ส ำหรับช่วยจับยึดไม่ให้อำหำรหลุดก่อนจะเข้ำปำก ที่หนวดและแขนแต่ละเส้น
จะมีปุ่มดูด (sucker) ช่วยในกำรจับยึดวัสดุต่ำงๆ ตรงช่วงต่อระหว่ำงหัวและล ำตัวมีท่อน  ำ (siphon)ภำยใน
ล ำตัวมีเปลือกซึ่งมีลักษณะเปน็แผ่นเรียว แขง็ และใส ที่เปน็แคลเซียมเรียกว่ำ เพน (pen) อยู่แกนกลำงล ำตัว 

 

ระดับอนุกรมวิธาน 

  Phylum :  Mollusca 

Class  : Cephalopoda 

Order  : Teuthida 

Family :  Loliginidae 

Genus :  Loligo  

Scientific name : Loligo vulgaris and  Loligo 
forbesi 

Common name : European Squid  

ที่มำ : www.fao.org 

 

http://www.fao.org/
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ความส้าคัญของหมึกกล้วย 

 หมึก Squid เป็นสัตว์น  ำเศรษฐกิจของโลก อยู่ใน Class Cephalopoda รวม Octopus และ Cuttle 
fish แตกต่ำงที่ Squid มีกระดูกสันหลังทีอ่่อนเป็น cartilage เรียกว่ำ pen อยู่แกนกลำงล ำตัว ส ำหรับ Squid 
species หมึกกล้วยที่คล้ำยกนัสองชนิด Loligo vulgaris และ Loligo forbesi       โดยแยกที่จ ำนวน Sucker 
บนหนวด คือ  L. vulgaris มีขนำดของ sucker 3-4 ขนำดบนหนวด ส่วน L. forbesi  มีขนำดเพียงสองขนำด
บนหนวด ซึ่งแยกทำงอนุกรมวิธำนค่อนข้ำงยำก  หมึกกล้วย พบอำศัยในทะเลลึกของมหำสมุทรอินโดแปซิฟิค 
หมึกจะย้ำยมำบริเวณชำยฝั่งเพื่อผสมพันธุ์ หมึกที่ฟักออกจำกไข่กินแพลงค์ตอนเป็นอำหำร และเมื่อตวัโตขึ นกิน
กุ้ง เคย ปลำตัวเล็กและปลำหมึกด้วยกันเป็นอำหำร ศักยภำพกำรจับหมึกจำกทุกแหล่งทั่วโลก ประมำณ 8-12 
ล้ำนตันต่อปี แหล่งไม่เหมือนจับปลำ เนื่องจำกจับได้ปริมำณครั งละไม่มำก ถือเป็นอำหำรทะเลที่ส ำคัญและเป็น
ที่นิยมบริโภค หลังจำกจับหมึกสดในมหำสมุทร ชำวประมงจะแช่เย็นหมึกในน  ำแข็งหรือแช่น  ำทะเลเย็น ส่วน
ใหญส่่งออกต่ำงประเทศในลักษณะหมึกแชแ่ข็ง (Frozen Squid) 

                                                

             

          

ภำพที่ 1 หมึกกล้วย 
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การวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าหมึกกล้วย 

 กำรน ำเข้ำหมึกกล้วยแช่แข็งจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักรไทย จำกข้อมลูทำงสถิติกำรน ำเข้ำ
สัตว์น  ำจำกต่ำงประเทศทำงศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร)หรือช่ือเดิม คือ 
ท่ำเรือกรุงเทพ ระหว่ำงปี พ.ศ.2559 -2560 เป็นสัตว์น  ำที่มีกำรน ำเข้ำมำกเป็นอันดับที่ 5 เนื่องจำกผลผลิตหมึก
กล้วยในประเทศไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรห้องเย็นแปรรูปสัตว์น  ำในประเทศหรือส่งออก
ต่ำงประเทศมีกำรน ำเข้ำในปี พ.ศ.2559 รวมทั งสิ น 57,933,960.70  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 5,758 ล้ำนบำท ปี 
พ.ศ.2560 รวมทั งสิ น 33,117,287.46  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 4,409 ล้ำนบำท  

ตำรำงที่ 1 ปรมิำณและมูลคำ่ของหมึกกล้วยที่น ำเข้ำผ่ำนทำงศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) จ ำแนกรำยเดือน ระหว่ำงปี พ.ศ.2559-2560  

 

 

 

 

 

 

ปริมาณ(กิโลกรัม) มลูค่า(บาท) ปริมาณ(กิโลกรัม) มลูค่า(บาท)
มค 8,476,456.40     489,570,315.70     2,633,401.00    419,382,093.00     
กพ 4,770,148.10     262,606,392.40     1,555,199.00    253,603,831.00     
มคี 9,308,334.00     579,851,818.00     3,194,121.00    351,383,008.00     
เมย 5,680,803.00     580,862,989.00     2,496,758.00    284,329,121.00     
พค 4,567,010.17     556,620,020.20     2,858,991.00    279,096,276.00     
มยิ 4,134,633.00     425,650,592.60     2,074,140.00    253,364,653.00     
กค 3,826,045.00     520,376,376.40     1,656,345.00    266,125,870.00     
สค 3,400,926.00     415,300,763.00     1,360,824.00    160,877,817.00     
กย 2,863,438.00     350,685,879.20     2,475,057.00    302,529,584.00     
ตค 2,917,869.00     474,114,388.00     2,546,338.00    305,900,224.00     
พย 3,911,147.00     609,055,623.70     1,768,996.00    255,386,794.00     
ธค 5,056,754.00     581,296,287.70     3,018,606.00    323,631,234.00     

รวม 58,913,563.67   5,845,991,445.90   27,638,776.00  3,455,610,505.00  

2559 2560
เดือน



12 
 

 

ภำพที่ 2 ปริมำณกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยรำยเดือนของปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 

 

 

ภำพที่ 3 มูลคำ่กำรน ำเข้ำหมึกกล้วยรำยเดือนของปีพ.ศ.2559 เปรียบเทยีบกับปี พ.ศ.2560 
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ตำรำงที่ 2 ปรมิำณและมูลคำ่น ำเข้ำหมึกกล้วยปี พ.ศ.2559 แยกรำยประเทศ 

 

จำกข้อมูลสถิตริวบรวมจำกฐำนข้อมูลโปรแกรม Fisheries Single Windows ของกรมประมง พบว่ำ 
ปริมำณกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2559 มำกทีสุ่ด คือ น ำเข้ำจำกประเทศ
จีน ปริมำณ 40,790,370 กิโลกรัม อันดับที ่2 คือ น ำเข้ำจำกประเทศเวียดนำม ปริมำณ 5,334,705 กิโลกรัม 
อันดับที่ 3 น ำเข้ำจำกประเทศเปรู ปริมำณ 5,118,591 กิโลกรัม อันดับที่ 4 น ำเข้ำจำกประเทศชิลี ปริมำณ 
1,784,656 กิโลกรัม และอันดับที่ 5 น ำเขำ้จำกประเทศปำกีสถำน ปรมิำณ 1,681,492 กิโลกรัม โดยน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ 16 ประเทศ คือ แอฟริกำใต้ เวียดนำม จีน เกำหลีใต ้อินเดีย อินโดนีเซีย ชิล ีญี่ปุน่ ไต้หวัน 
ปำกีสถำน เปร ูเมียนมำร์ ฟิลปิปินส์ วำนูอำตู อำร์เจนตินำและเอกวำดอร์ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี ประเทศ ปริมาณ(กิโลกรัม) มลูค่า (บาท)
1 แอฟริกาใต้ 114,047.10              25,936,836.00           
2 เวียดนาม 5,334,705.00            1,300,108,527.00       
3 จีน 40,790,370.00          3,555,805,031.00       
4 เกาหลีใต้ 143,463.00              27,037,617.00           
5 อินเดีย 1,550,862.00            196,656,573.00          
6 อินโดนีเซีย 394,146.00              47,544,931.00           
7 ชิลี 1,784,656.00            75,344,319.00           
8 ญ่ีปุ่น 617,346.90              87,388,702.00           
9 ไต้หวัน 103,450.00              6,180,317.00             

10 ปากีสถาน 1,681,492.00            160,900,854.00          
11 เปรู 5,118,591.00            244,514,693.40          
12 เมยีนมาร์ 156,808.00              20,843,085.00           
13 ฟิลิปปินส์ 8,233.30                  1,991,055.03             
14 วานูอาตู 112,782.00              6,928,030.14             
15 อาร์เจนติน่า 86.40                      61572.491
16 เอกวาดอร์ 22,922.00                1,455,309.75             

57,933,960.70          5,758,635,880.32       รวม
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ภำพที่ 4 กรำฟปริมำณกำรน ำเข้ำหมึกกลว้ยปี พ.ศ.2559 แยกรำยประเทศ 

 

 

ภำพที่ 5 กรำฟมูลค่ำกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยปี พ.ศ.2559 แยกรำยประเทศ 
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ตำรำงที่ 3 ปรมิำณกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2560 

ประเทศน้าเข้า ปริมาณ (กิโลกรัม) 
อินเดีย                         4,845,487.00  
อินโดนีเซีย                            473,133.30  
หมู่เกำะฟอล์กแลนด ์                             49,774.60  
สเปน                             39,790.00  
ศรีลังกำ                             17,400.00  
รัสเซีย 22.10 
เมียนมำร ์                             24,960.00  
อำร์เจนตินำ                             50,175.40  
อิหร่ำน                               9,678.00  
ญี่ปุ่น                             18,396.06  
ไต้หวัน                            150,027.20  
ปำกีสถำน                         1,528,653.00  
เวียดนำม                            821,200.00  
ชิล ี                            359,538.00  
จีน                       23,930,564.00  
เกำหลีใต ้ 798,488.8 

รวม                       33,117,287.46  
 

 

 

ภำพที่ 6 กรำฟปริมำณกำรน ำเข้ำหมึกกลว้ยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2560 
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จำกข้อมูลสถิตริวบรวมจำกฐำนข้อมูลโปรแกรม Fisheries Single Windows ของกรมประมง พบว่ำ 
ปริมำณกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2560 มำกทีสุ่ด คือ น ำเข้ำจำกประเทศ
จีน ปริมำณ 23,930,564.00 กิโลกรมั อนัดับที่ 2 คือ น ำเข้ำจำกประเทศอินเดีย ปริมำณ 4,845,487.00 
กิโลกรัม อันดับที่ 3 น ำเข้ำจำกประเทศปำกีสถำน ปริมำณ 1,528,653.00 กิโลกรัม อันดับที่ 4 น ำเข้ำจำก
ประเทศเกำหลีใต้ ปริมำณ 798,488.8 กิโลกรัม และอันดับที่ 5 น ำเขำ้จำกประเทศอินโดนีเซีย 473,133.30  
กิโลกรัม โดยน ำเข้ำจำก 16 ประเทศ คือ แอฟริกำใต้ เวียดนำม จีน เกำหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย ชิลี ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน ปำกีสถำน เปรู เมียนมำร์  ฟิลิปปนิส์ วำนูอำตู อำร์เจนตินำ เอกวำดอร์ 

ตำรำงที่ 4 มูลค่ำกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2560 

ประเทศน้าเข้า มูลค่า (บาท) 
อินเดีย                   1,474,920,453.02  
อินโดนีเซีย                       73,664,749.25  
หมู่เกำะฟอล์กแลนด ์                        5,691,766.76  
สเปน                        4,483,107.17  
ศรีลังกำ                        4,818,862.63  
รัสเซีย 14898.69 
เมียนมำร ์                        3,296,181.41  
อำร์เจนตินำ                        5,821,974.86  
อิหร่ำน                          223,263.72  
ญี่ปุ่น                        7,748,283.00  
ไต้หวัน                       17,609,551.00  
ปำกีสถำน                     126,874,480.80  
เวียตนำม                       66,227,512.65  
ชิล ี                       19,341,273.00  
จีน                   2,437,687,513.00  
เกำหลีใต ้ 161,300,966.3 

รวม 4,409,724,837.22 
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ภำพที่ 7 กรำฟมูลค่ำกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยประเทศ ปี พ.ศ.2560 

ตำรำงที่ 5 เสน้ทำงกำรน ำเข้ำหมึกกล้วยจำกต่ำงประเทศแยกรำยท่ำ ปี พ.ศ.2560 

รำยช่ือท่ำเรือ ปริมำณ (กิโลกรัม) คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์

ท่ำเรือกรุงเทพ 32,408,141 75.83 
บริษัท แอ๊คทูลัม่ จ ำกัด 9,477,226 22.17 
ท่ำเรือซีอำร์ซ ี 528,794 1.24 
ท่ำเรือยูซีทีซ ี 168,130 0.39 
ท่ำเรือทีเอสขนส่ง 131,100 0.31 
ท่ำเรือ ป.10 27,000 0.06 
 

 

ภำพที่ 8 กรำฟเส้นทำงกำรน ำเข้ำหมึกกลว้ยจำกต่ำงประเทศแยกรำยท่ำ ปี พ.ศ.2560 
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ภำพที่ 9 เส้นทำงโลจิสติกสน์ ำเข้ำสัตว์น  ำจำกต่ำงประเทศชนิด หมึกกลว้ย Loligo spp. ทำงศูนย์บริหำรจัดกำร
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ.2559-2560 
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ปลาลัง 

ระดับอนุกรมวิธาน 

 Kingdom : Animalia 
  Phylum : Chordata 
   Subphylum : Vertebrata 
    Class :Teleostei 
     Order :Perciformes 
      Family :Scombridae 
       Genus :Rastrelliger 
        Spccies :kanagurta ( Cuvier, 1816) 
ที่มำ : https://www.itis.gov/servlet/ 

 
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Rastrelligerkanagurta 

ชื่อสำมัญ : INDIAN MACKEREL 

ชื่อไทย :ปลำลัง หรืออำจเรียกว่ำ ปลำทูโม่ง 

ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itis.gov/servlet/
http://www.foodnetworksolution.com/
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ลักษณะทั่วไปของปลาลัง 

 ปลำลัง เป็นปลำชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Scombridae เป็นปลำผิวน  ำที่ชอบรวมกลุ่มมีรูปร่ำงคล้ำยคลึง
กับปลำทูมำก แต่มีขนำดใหญ่กว่ำเล็กน้อย มีล ำตัวยำวเรียว ควำมยำวของหัวยำวกว่ำควำมกว้ำงของล ำตัว 
ปำกกว้ำง นัยน์ตำมีเยื่อไขมันปกคลุมอยู่โดยรอบ ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหำงเว้ำลึกเป็นส้อม พื นล ำตัวมีสีน  ำเงิน
ปนเขียวมีจุดด ำ 2 แถวเรียงไปตำมแนวสันหลังใต้ฐำนครีบหลังมีแถบสีด ำพำดไปตำมควำมยำวของล ำตัว 
บริเวณฐำนครีบมีจุดสีด ำข้ำงละจุด (http://www.foodnetworksolution.com) 

ปลำลังมีลักษณะทั่วไปคล้ำยกับปลำทูชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน จนชำวประมงในอดีตเคยเชื่อว่ำปลำลัง
เป็นปลำทูตัวผู้ แต่ปัจจุบันได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นปลำคนละชนิดกัน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปลำลังกับปลำทู
ชนิดอื่นคือ ปลำลังตัวโตกว่ำ ตัวเรียวยำวกว่ำ ปลำยจมูกยื่นแหลมกว่ำ มีจุดสีด ำใต้ฐำนครีบหลัง 16 จุดซึ่งมี
มำกกว่ำปลำทูชนิดอื่น ชอบอยู่ในบริเวณห่ำงไกลจำกฝั่ง (https://th.wikipedia.org/wiki) 

ที่อยู่อาศัยและนิเวศวิทยา 
ปลำลังอำศัยบริเวณชำยฝั่งและทะเลสำบมักพบในมหำสมุทรอินเดียและมหำสมุทรแปซิฟิกในประเทศ

ไทยพบแพร่กระจำยทั่วไปทั งอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันอยู่ในแหล่งน  ำทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยแพลงก์ตอนมักพบ
กำรรวมกลุ่มของปลำลังปริมำณมำกตั งแต่เดือนมีนำคมถึงกันยำยน ปลำลังจะกินแพลงก์ตอนพืช (ไดอะตอม) 
และแพลงก์ตอนสัตว์ขนำดเล็ก (cladocerans, ostracods, larval polychaetesฯลฯ )
(http://www.iucnredlist.org/details) 

 

 

รูปที ่  แสดงกำรรวมฝูงกำรกินอำหำรของปลำลัง (https://marinelifeindia.wordpress.com)  
 

การวิเคราะหก์ารน้าเข้าปลาลัง 

ปลำลังถือได้ว่ำเป็นปลำที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก จำกสถิติที่ผ่ำนมำมีกำรน ำเข้ำปลำ
ลังเป็นล ำดับต้นๆ โดยมีกำรน ำเข้ำผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร ซึ่งกำร
น ำเข้ำดังกล่ำวมีกำรน ำเข้ำมำจำกประเทศปำกีสถำน อินเดีย เวียดนำม เป็นต้น ซึ่งกำรน ำเข้ำส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์   เพื่อกำรค้ำ กำรบริโภค กำรผลิตเพื่อกำรส่งออก เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์หลักที่ประเทศไทยมี
กำรน ำเข้ำปลำลังเข้ำมำนั น มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำ มีปริมำณกำรน ำเข้ำสูงถึง 29,819,323.30 กิโลกรัม และ
มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 1,644,224,855 บำท คิดเป็นร้อยละ 88.54 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด รองลงมำ คือ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Scombridae&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgGrcnMuddrQehemzNC8UP8twtNLg
http://www.foodnetworksolution.com/
https://th.wikipedia.org/wiki
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgITcQ1vhzqFYAflRjqVe9jFIq9ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgbWiHj2XzMr6i3Mlv9GjQaj8dg3g
http://www.iucnredlist.org/details
https://marinelifeindia.wordpress.com/
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กำรน ำเข้ำมำเพื่อท ำอุตสำหกรรมอื่นๆ มีปริมำณกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 2 ,825,975 กิโลกรัม และมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
146,173,865.86 บำท คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด ในขณะที่กำรน ำเข้ำมำเพื่อ
กำรค้ำและกำรบริโภค มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังคิดเป็นร้อยละ 2.69 และกำรน ำเข้ำปลำลังมำเพื่อกำรบริโภค
และกำรส่งออก มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด จะเห็นได้ว่ำ
วัตถุประสงค์หลักของกำรน ำเข้ำปลำลังเข้ำมำในประเทศมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรค้ำ โดยจะมมีกำรน ำปลำลัง
มำจ ำหน่ำยในรูปของปลำแช่แข็ง กำรแปรรูปเพื่ออุตสำหกรรมอำหำรกระป๋อง และกำรแปรรูปในรูปแบบต่ำงๆ 
ทั งเพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศและเพื่อกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ เป็นต้น 

จำกสถิติกำรน ำเข้ำปลำลัง ในปี 2559 มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังสูงถึง 16,971,942.16 กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด 1,034,628,249.57 บำท และในปี 2560 มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังที่เพิ่มสูงขึ น
ถึง 33,954,038.30 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด 1,857,020,668.06 บำท จำกข้อมูลจะเห็นได้ว่ำ
ปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2560 มีปริมำณที่สูงขึ นกว่ำปี 2559 ถึงร้อยละ 100 โดยมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
เพิ่มขึ นประมำณร้อยละ 79.49 ซึ่งรำคำเฉลี่ยของปลำลังในปี 2559 รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 61.71 บำท และ ใน      ปี 
2560 รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 53.81 บำท ผลต่ำงของรำคำเฉลี่ยในปี 2560 รำคำเฉลี่ยจะต่ ำกว่ำปี 2559 อยู่ที่ 7.9 
บำท อำจเป็นผลมำจำกค่ำเงินบำทในปี 2560 มีค่ำเงินบำทที่แข็งตัว ส่งผลให้รำคำซื อปลำลังสำมำรถรับซื อได้
ในรำคำที่ถูกกว่ำในปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นได้ว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังมีแนวโน้มกำรน ำเข้ำสูงขึ น
ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2559 มีกำรน ำเข้ำปลำลังมำจำก 13 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำปลำลังจำกประเทศปำกีสถำนเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 369390218.11 
บำท   คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมำ คือ ประเทศอินเดีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 295,587,434.33 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศเวียดนำม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 214,770,222.32 บำท คิดเป็นร้อยละ 
24.67 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 113,110,376.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 12.48 มี
กำรน ำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 18,296,770.18 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.02 
มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศอิหร่ำน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 6,953,124.27 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.41 มีกำรน ำเข้ำจำก 
รัฐสุลต่ำนโอมำน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 5,103,692.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.35 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศ
สำธำรณรัฐเยเมน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 3,813,901.41 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.33 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 4,322,740.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.29 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศ       บัง
คลำเทศ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 1,296,535.33 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.15 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย    มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 369,860.82 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.14 และประเทศสิงค์โปร์ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 598,811.82 
บำท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตำมล ำดับ  
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รูปที่ 1 แสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังในแต่ละประเทศ ปี 2559 

กำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2560 มีแนวโน้มกำรน ำเข้ำปลำลังที่เพิ่มสูงขึ นจำกสถิติในปี 2559 มีกำรน ำเข้ำ
ปลำลังมำจำก 11 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีกำรน ำเข้ำเป็นอันดับที่ 1 คือ ประเทศอินเดีย มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำสูงถึง 1,112,006,567.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.88 รองลงมำ คือ ประเทศปำกีสถำน มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำสูงถึง 316,535,858.9 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.05 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศเวียดนำม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
สูงถึง 300,141,714.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 16.16 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศอิหร่ำน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 
49,994,113.64 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.69 มีกำรน ำเข้ำจำกรัฐสุลต่ำนโอมำน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 
26,445,135.26 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.42 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
สูงถึง 23,492,663.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.27 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐเยเมน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
สูงถึง 14,386,036.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.77 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 
13,101,534.36 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.71 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 
13,101,534.36 บำท คิดเป็นร้อยละ  0.71 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศไต้หวัน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 
758,281.47 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.04 มีกำรน ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 156,597.66 
บำท คิดเป็นร้อยละ 0.01 และมีกำรน ำเข้ำจำกประเทศเกำหลีใต้ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 2,165.11 บำท คิด
เป็นร้อยละ 0.0001 ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำจำกกำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2559 มีประเทศที่มีกำรส่งออกปลำลังที่
มีควำมแตกต่ำงจำกข้อมูลในปี 2560 คือ ประเทศไต้หวัน และเกำหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่น่ำจับตำมองต่อไปใน
อนำคต ในขณะที่ในปี 2559 มีกำรน ำเข้ำปลำลังมำจำกประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ    เมียนมำร์ สิงค์โปร์ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และบังคลำเทศ แต่ไม่พบข้อมูลกำรน ำเข้ำปลำลังมำจำกประเทศที่ได้กล่ำวมำแล้วนี ในปี 
2560 เป็นไปได้ว่ำปริมำณปลำลังในประเทศดังกล่ำวอำจจะลดน้อยลง หรือมีกำรส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ 
แทนที่จะมีกำรส่งมำที่ประเทศไทย 

ปากีสถาน (32.50%) 

อินเดีย (26.47%) 

เวียดนาม (24.67%) 

อินโดนีเซีย 
(12.48%) 

จีน (2.02%) 

อิหร่าน (0.41%) โอมาน (0.35%) เยเมน 
(0.33%) 

สหรัฐอาหรับ
(0.29%) 

บังคลาเทศ 
(0.15%) 

มาเลเซีย 
(0.14%) 

สิงคโปร์ 
(0.10%) สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ (0.08%) 
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รูปที่ 2 แสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังในแต่ละประเทศ ปี พ.ศ. 2560 

จำกข้อมูลปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังในแต่ละช่วงเดือน พบว่ำ ในปี 2559 มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลัง
เฉลี่ย 16,971,942.16 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำเฉลี่ย 1,034,628,249.57 บำท โดยกำรน ำเข้ำปลำลังในปีดังกล่ำว
มีแนวโน้มค่อนข้ำงคงที่ ซึ่งในช่วงเดือนมีนำคมมีกำรน ำเข้ำปลำลังสูงที่สุด มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลัง 
121,909,130.74 กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 121,909,130.74 บำท คิดเป็นร้อยละ 11.78 ของมูลค่ำกำร
น ำเข้ำตลอดทั งปี และในเดือนเมษำยน มีกำรน ำเข้ำปลำลังต่ ำที่สุด มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลัง 926 ,248.00 
กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 55,761,580.09 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี     ส่วน
กำรน ำเข้ำปลำลังในปี  2560 มีแนวโน้มกำรน ำเข้ำเพิ่มสูงขึ นตลอดทั งปี  มีปริมำณกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 
33,954,038.30 บำท กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำเฉลี่ย 1,857,020,667.67 บำท ซึ่งเป็นมูลค่ำที่สูงกว่ำปี 2559 ถึง
ร้อยละ 55.71 ในช่วงเดือนที่มีกำรน ำเข้ำสูงที่สุด คือ เดือนธันวำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำ 7 ,048,070.00 
กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 394,169,881.85 บำท คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี 
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำในช่วงเดือนธันวำคมจะมีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำลังที่สูงที่สุด แต่พบว่ำในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงที่สุดอยู่ที่ 397,711,654.38 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
ตลอดทั งปี ส่วนในช่วงเดือนที่มีกำรน ำเข้ำน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภำพันธ์ มีปริมำณกำรน ำเข้ำ 753 ,650.00 
กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 41,244,027.78 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี  
 
 
ตารางที่ 1 แสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2559 และ 2560 

รายการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 

ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
มกรำคม 1,774,546.00 88,065,060.00 1,331,852.50 72,444,971.25 
กุมภำพันธ์ 1,458,626.80 91,415,764.78 753,650.00 41,244,027.78 
มีนำคม 2,095,875.36 121,909,130.74 1,329,415.00 65,367,734.48 
เมษำยน 926,248.00 55,761,580.09 1,698,700.00 93,243,130.21 

เกาหลีใต้ 
(0.0001%)

มาเลเซีย 
(0.01%)

ไต้หวัน 
(0.04%)

อินโดนีเซีย 
(0.71%)

โอมาน 
(1.42%) เยเมน 

(0.77%)
จีน

(1.27%) อิหร่าน
(2.69%)

เวียดนาม
(16.16%)

ปากีสถาน
(17.05%)

อินเดีย 
(59.88%)
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รายการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 

ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
พฤษภำคม 1,145,870.00 78,881,602.29 1,397,280.00 77,539,453.88 
มิถุนำยน 1,391,890.00 100,814,046.70 1,571,203.00 81,678,317.49 
กรกฏำคม 1,042,566.00 62,833,741.36 2,493,920.00 117,974,032.08 
สิงหำคม 1,845,440.00 100,851,554.90 2,194,479.00 121,508,449.96 
กันยำยน 1,163,670.00 74,528,690.82 2,694,134.80 142,843,816.04 
ตุลำคม 1,209,460.00 78,370,768.28 4,643,746.00 251,295,198.27 
พฤศจิกำยน 1,403,300.00 98,495,772.63 6,797,588.00 397,711,654.38 
ธันวำคม 1,514,450.00 82,700,536.98 7,048,070.00 394,169,881.85 

รวม 16,971,942.16 1,034,628,249.57 33,954,038.30 1,857,020,667.67 
  

 

รูปที ่3 แสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำลังในปี 2559 และ 2560 
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ภำพที่ 9 เส้นทำงโลจิสติกส์น ำเข้ำสัตว์น  ำจำกต่ำงประเทศชนิดปลำลัง ทำงศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำ
เขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) 
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ปลาซาบะ ที่น้าเข้าทางศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีอยู ่3 ชนิด 

1.ปลาทูแอตแลนติก 

ระดับอนุกรมวิธาน 

 Kingdom : Animalia 
          Phylum : Chordata 
                  Subphylum : Vertebrata 
                    Class : Teleostei 
                Order : Perciformes 
                       Family : Scombridae 
                    Genus : Scomber 
                           Spccies : scombrus (Linnaeus, 1758) 
อ้ำงอิงจำกเวปไซต์ : https://www.itis.gov/servlet/  

 

 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Scomber  scombrus 

ชื่อสำมัญ : Atlantic mackerel 

ชื่อไทย : ปลำทูแอตแลนติก 

อ้ำงอิงจำกเวปไซต ์: http://www.fao.org/fishery/species 

 

 

 

 

 

https://www.itis.gov/servlet/
http://www.fao.org/fishery/species
javascript:new_window('/fi/common/format/popUpImage.jsp?xp_imageid=706603&xp_showpos=1','gallery',tl,lo,di,st,mn,sc,rs,wd,hi)
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2.ปลาทสูีน ้าเงิน 

ระดับอนุกรมวิธาน 

 Kingdom : Animalia 
           Phylum : Chordata 
                  Subphylum : Vertebrata 
                    Class : Teleostei 
                 Order : Perciformes 
                      Family : Scombridae 
                      Genus : Scomber 
                               Spccies : australasicus (Linnaeus, 1758) 
ที่มำ : https://www.itis.gov/servlet/  

 

 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Scomber  scombrus 

ชื่อสำมัญ : Blue mackerel 

ชื่อไทย : ปลำทูสีน  ำเงิน 

ที่มำ : http://www.fao.org/fishery/species 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itis.gov/servlet/
http://www.fao.org/fishery/species
javascript:new_window('/fi/common/format/popUpImage.jsp?xp_imageid=706603&xp_showpos=1','gallery',tl,lo,di,st,mn,sc,rs,wd,hi)
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3. ปลาทูสเปน  

ระดับอนุกรมวิธาน 

 Kingdom : Animalia 
           Phylum : Chordata 
                  Subphylum : Vertebrata 
                    Class : Teleostei 
                 Order : Perciformes 
                      Family : Scombridae 
                      Genus : Scomber 
                               Spccies : japonicus (Houttuyn, 1782) 
ที่มำ : https://www.itis.gov/servlet/ 
 

 
 

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Scomber  japonicus 

ชื่อสำมัญ : Chub mackerel 

ชื่อไทย : ปลำทูสีสเปน 

ที่มำ : https://www.google.co.th/search?q=Scomber+japonicus 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itis.gov/servlet/
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การวิเคราะหก์ารน้าเข้าปลาซาบะ 

ปลำซำบะเป็นปลำที่มีกำรน ำเข้ำมำในประเทศไทยในอันดับต้นๆ ของกำรน ำเข้ำปลำแช่แข็งของไทย     
โดยปลำซำบะส่วนใหญ่สำมำรถจ ำแนกได้ 4 ชนิด แต่ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำมำเพียง 3 ชนิดเท่ำนั น ได้แก่ 
Atlantic mackerel (Scomber scombrus) , Blue mackerel (Scomber australasicus)  แ ล ะ  Chub 
mackerel (Scomber japonicas) จำกสถิติที่ผ่ำนมำมีกำรน ำเข้ำมำโดยผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์
น  ำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร ซึ่งกำรน ำเข้ำส่วนใหญ่มีกำรน ำเข้ำมำจำกประเทศเวียดนำม สำธำรณรัฐประชำชน
จีน ญี่ปุ่น ประเทศนอร์เวย์ เป็นต้น ซึ่งกำรน ำเข้ำส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำ จำกสถิติในปี 2559 มี
ปริมำณกำรน ำเข้ำสูงถึง 12,783,699.30 กิโลกรัม และมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 577,272,646.04 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 46.75 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด รองลงมำมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งออกๆ ไปยังสหภำพยุโรป คิด
เป็น   ร้อยละ 25.40 ของปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด ในขณะที่กำรน ำเข้ำมำเพื่อกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก คิด
เป็น   ร้อยละ 14.62 ของปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด ส่วนกำรน ำเข้ำเพื่อกำรค้ำและกำรบริโภค คิดเป็นร้อย
ละ 13.02 ของปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด และกำรน ำเข้ำเพื่อกำรส่งออก คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของปริมำณ
กำรน ำเข้ำมำทั งหมด ส่วนในปี 2560 มีกำรน ำเข้ำปลำซำบะเพื่อกำรค้ำสูงเป็นอันดับต้นๆ มีปริมำณกำรน ำเข้ำ
สูงถึง 7,879,336.14 กิโลกรัม และมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 445,060,942.47 บำท คิดเป็นร้อยละ 28.67 ของ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด รองลงมำมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำและและกำรบริโภค คิดเป็นร้อยละ 28.65 ของ
ปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อกำรผลิตและส่งออกไปยังสหภำพยุโรป คิดเป็นร้อยละ 
26.46 ของปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด และกำรน ำเข้ำมำเพื่อกำรผลิตและส่งออก คิดเป็นร้อยละ 7.92 ของ
ปริมำณกำรน ำเข้ำมำทั งหมด จะเห็นได้ว่ำวัตถุประสงค์หลักของกำรน ำเข้ำปลำซำบะเข้ำมำในประเทศไทยในปี 
2559 และ 2560 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรค้ำ โดยมีกำรน ำปลำซำบะมำจ ำหน่ำยในรูปของปลำแช่แข็ง กำร
แปรรูปเพ่ืออุตสำหกรรม และกำรแปรรูปในรูปแบบต่ำงๆ ทั งเพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศและเพื่อกำรส่งออก
ไปยังประเทศต่ำงๆ เป็นต้น 

จำกสถิติกำรน ำเข้ำปลำซำบะ ในปี 2559 มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสูงถึง 31,549,801.76 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด 1,234,837,053.82 บำท และในปี 2560 มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำ
ซำบะที่เพิ่มสูงขึ นถึง 24,850,456.39 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั งหมด 1,552,405,245.22 บำท จำก
ข้อมูลจะเห็นได้ว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2560 มีปริมำณที่สูงขึ นกว่ำปี 2559 ถึงร้อยละ 80    ซึ่ง
ปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ นในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2559    
มีกำรน ำเข้ำปลำซำบะมำจำก 10 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำปลำซำบะจำกประเทศนอร์เวย์
มำกเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 376,405,049.27 บำท คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมำ คือ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 290,475,215.11 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.52 กำรน ำเข้ำจำก
ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 252,153,017.57 บำท คิดเป็นร้อยละ 20.42 กำรน ำเข้ำจำกประเทศ
เวียดนำม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 245,445,505.73 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.88 กำรน ำเข้ำจำกประเทศไต้หวัน    มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 24,118,022.00บำท คิดเป็นร้อยละ 1.95 กำรน ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
18,856,556.55 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.53 กำรน ำเข้ำจำกประเทศสหรำชอำณำจักร มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
13,853,433.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.12 กำรน ำเข้ำจำกประเทศไอซ์แลนด์ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 8,730,993.30 
บำท คิดเป็นร้อยละ 0.71 กำรน ำเข้ำจำกประเทศเกำหลีใต้ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 2,962,858.39 บำท คิดเป็นร้อย
ละ 0.24 และประเทศเม็กซิโก มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 1,836,402.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ตำมล ำดับ  
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รูปที่ 1 แสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะในแต่ละประเทศ ปี 2559 

จำกสถิติกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2560 มีแนวโน้มกำรน ำเข้ำปลำซำบะที่เพิ่มสูงขึ นจำกปี 2559 ซึ่งมี
กำรน ำเข้ำปลำซำบะมำจำก 9 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีกำรน ำเข้ำเป็นอันดับที่ 1 คือ ประเทศเวียดนำม   
มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 548,027,513.93 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมำ คือ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 416,221,367.51 บำท คิดเป็นร้อยละ 26.81 กำรน ำเข้ำจำกประเทศ
ญี่ปุ่น มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 356,341,844.79 บำท คิดเป็นร้อยละ 22.95 กำรน ำเข้ำจำกประเทศนอร์เวย์ มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง 105,521,110.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 6.80 กำรน ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำสูงถึง 94,420,434.66 บำท คิดเป็นร้อยละ 6.08 กำรน ำเข้ำจำกประเทศไต้หวัน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง  
28,380,553.39 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.83 กำรน ำเข้ำจำกประเทศไอซ์แลนด์  มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึ ง  
1,826,261.51 บำท คิดเป็นร้อยละ  0.12 กำรน ำเข้ำจำกประเทศเกำหลี ใต้  มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึ ง  
1,664,961.64 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.11 และกำรน ำเข้ำจำกประเทศฝรั่งเศส มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง  
1,197.63 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำจำกกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2559 มีประเทศที่
มีกำรส่งออกปลำซำบะที่มีควำมแตกต่ำงจำกข้อมูลในปี 2560 คือ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่น่ำจับตำ
มองต่อไปในอนำคต ถึงแม้ว่ำประมำณกำรน ำเข้ำจะมีเพียงแค่ 0.0001 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในปี 2559 มีกำร
น ำเข้ำปลำซำบะมำจำกประเทศสหรำชอำณำจักร และเม็กซิโก แต่ไม่พบข้อมูลกำรน ำเข้ำปลำซำบะมำจำก
ประเทศที่ได้กล่ำวมำแล้วนี ในปี 2560 เป็นไปได้ว่ำปริมำณปลำซำบะในประเทศดังกล่ำวอำจจะลดน้อยลง หรือ
มีกำรส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ แทนที่จะมีกำรส่งมำที่ประเทศไทย 

จีน 
(23.52%)

ญี่ปุ่น 
(20.42%)

นอร์เวย์ 
(30.48%)

เวียดนาม 
(19.88%)

ไต้หวัน
(1.95%)

สหราช
อาณาจักร 
(1.12%)

มาเลเซีย 
(1.53%)

ไอซ์แลนด์ 
(0.71%) เกาหลีใต้ 

(0.24%)
เม็กซิโก 
(0.15%)
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รูปที่ 2 แสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะในแต่ละประเทศ ปี 2560 

จำกข้อมูลปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะในแต่ละช่วงเดือน พบว่ำ ในปี 2559 ปริมำณและมูลค่ำกำร
น ำเข้ำปลำซำบะสำมำรถจ ำแนกได้ 3 ชนิด ซึ่งกำรเข้ำปลำซำบะของไทยชนิดที่มีกำรน ำเข้ำมำเป็นอันดับ 1 ในปี 
2559 คือ Chub mackerel (Scomber japonicas) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 21,512,188.62 กิโลกรัม        มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 710,322,859.69 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.52 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยในปี 
2559 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะมีแนวโน้มค่อนข้ำงสูงขึ นตลอดทั งปี มีเพียงในช่วงเดือนเมษำยน 
ถึง พฤษภำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะลดน้อยลง อำจเกิดเนื่องจำก ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นฤดูกำลที่ปลำ
ซำบะมีกำรวำงไข่ และชำวประมงไม่ได้ออกไปจับปลำในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงท ำให้ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
ปลำซำบะลดน้อยลง แต่เมื่อเข้ำสู่ฤดูกำลปกติ พบว่ำ ปริมำณและมูลค่ำก็เพิ่มสูงขึ นตำมล ำดับ โดยในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสู งที่ สุดอยู่ที่  4 ,032 ,129.50 กิ โลกรัม  คิด เป็นมูลค่ ำ 
174,717,617.89 บำท และในช่วงปีที่มีกำรน ำเข้ำน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำ
ซำบะอยู่ที่ 200,378.44 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 5 ,333,066.87 บำท รองลงมำ คือ Atlantic mackerel 
(Scomber scombrus) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 7,773,105.44 กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 465,192,157.65 
บำท คิดเป็นร้อยละ 37.67 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยกำรน ำเข้ำปลำซำบะ Chub mackerel ในปี 
2559 มีแนวโน้มค่อนข้ำงสูงขึ นตลอดทั งปี มีเพียงในช่วงเดือนพฤษภำคม ถึง มิถุนำยน ที่มีปริมำณกำรน ำเข้ำ
ปลำซำบะลดน้อยลง โดยในช่วงเดือนธันวำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสูงที่สุดอยู่ที่ 1,275,770.96 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 75,069,124.90 บำท และในช่วงปีที่มีกำรน ำเข้ำน้อยที่สุด คือ เดือนมิถุนำยน มีปริมำณ
กำรน ำเข้ำปลำซำบะอยู่ที่  46,540.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 2,822,103.89 บำท และกำรน ำเข้ำ Blue 
mackerel (Scomber australasicus) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,264,507.70 กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
เฉลี่ย 59,322,036.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยในปี 2559 ปริมำณและ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะมีแนวโน้มขึ นลงตลอดทั งปี โดยในเดือนมกรำคม มีปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูง
ที่สุดอยู่ที่ 434,120.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 11,570,898.47 บำท และเดือนกันยำยน เป็นเดือนที่มีปริมำณ
และมูลค่ำกำรข ำเข้ำปลำซำบะต่ ำที่สุดอยู่ที่ 110,800.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 2,110,490.47 บำท  
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ตารางที่ 1 แสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2559  

รายการ 
Atlantic mackerel 
Scomber  scombrus 

Blue mackerel 
Scomber australasicus 

Chub mackerel 
Scomber japonicus 

ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
มกรำคม 486,700.00  17,195,054.74  434,120.00  11,570,898.47  930,874.50  23,130,134.14  
กุมภำพันธ์ 414,505.00  26,613,799.68  72,100.00  2,783,140.37  1,198,301.80  25,489,528.70  
มีนำคม 566,013.50  29,670,863.30  98,100.00  3,599,044.85  1,334,242.80  28,835,549.22  
เมษำยน 889,926.00  57,386,088.06  267,085.00  8,889,457.89  616,457.50  17,707,579.56  
พฤษภำคม 328,540.00  18,348,167.08  120,600.00  4,447,326.28  200,378.44  5,333,066.87  
มิถุนำยน 46,540.00  2,822,103.89  72,900.00  2,767,343.90  1,355,916.20  33,220,940.76  
กรกฏำคม 713,372.00  56,038,094.36  278,500.00  7,248,782.23  2,671,165.50  64,492,268.51  
สิงหำคม 926,546.60  38,920,496.09  107,745.00  2,248,760.38  1,508,813.34  34,142,119.91  
กันยำยน 596,204.00  43,182,583.59  110,800.00  2,110,490.47  1,507,050.26  39,336,577.96  
ตุลำคม 395,453.14  32,185,411.34  398,617.70  7,570,754.14  2,415,366.70  102,181,065.36  
พฤศจิกำยน 1,133,534.24  67,760,370.62  167,940.00  3,166,173.54  4,032,129.50  174,717,617.89  
ธันวำคม 1,275,770.96  75,069,124.90  136,000.00  2,919,863.96  3,741,492.08  161,736,410.81  

รวม 7,773,105.44 465,192,157.65 2,264,507.70 59,322,036.48 21,512,188.62 710,322,859.69 
 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Chub mackerel (Scomber japonicas) ปี 2559  
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รูปที่ 4 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Atlantic mackerel (Scomber  scombrus) ป ี2559 

 

 

รูปที่ 5 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Blue mackerel (Scomber australasicus) ป ี2559 
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จำกข้อมูลปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะ 3 ชนิด ในแต่ละช่วงเดือน พบว่ำ ในปี 2560 ปริมำณและ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะของไทยชนิดที่มีกำรน ำเข้ำมำเป็นอันดับ 1 ในปี 2560 คือ Chub mackerel 
(Scomber japonicas) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ ยอยู่ที่  21 ,822 ,087.65 กิ โลกรัม  มีมูลค่ ำกำรน ำเข้ ำเฉลี่ ย 
1,322,264,732.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยในปี 2560 มีปริมำณและ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะมีแนวโน้มค่อนข้ำงสูงขึ น มีเพียงในช่วงเดือนเมษำยน ถึง พฤษภำคม มีปริมำณกำร
น ำเข้ำปลำซำบะลดน้อยลง อำจเกิดเนื่องจำก ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นฤดูกำลที่ปลำซำบะมีกำรวำงไข่ และ
ชำวประมงไม่ได้ออกไปจับปลำในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงท ำให้ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะลดน้อยลง 
แต่เมื่อเข้ำสู่ฤดูกำลปกติปริมำณและมูลค่ำก็เพิ่มสูงขึ นตำมล ำดับ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหำคม กันยำยน มูลค่ำกำร
น ำเข้ำปลำซำบะมีกำรน ำเข้ำค่อนข้ำงที่จะคงที่ และมูลค่ำกำรน ำเข้ำลดต่ ำลงในช่วงเดือนธันวำคม โดยในช่วง
เดือนพฤศจิกำยน มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสูงที่สุดอยู่ที่  1 ,497,066.20 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 
312,761,166.92 บำท และในช่วงปีที่มีกำรน ำเข้ำน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำ
ซำบะอยู่ที่ 415,870.94 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 17,631,013.90 บำท จำกข้อมูลในปี 2559 และ 2560 ช่วง
เดือนที่มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสูงสุดและต่ ำสุดของทั ง 2 ปี มีแนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกัน คือ ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงที่สุด และเดือนพฤษภำคม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำต่ ำที่สุด รองลงมำ คือ Atlantic 
mackerel (Scomber scombrus) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 2 ,429 ,728.74 กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 
214,887,501.22 บำท คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยกำรน ำเข้ำปลำซำบะ Chub 
mackerel ในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นและลดต่ ำลงเป็นช่วงๆ ตลอดทั งปี โดยในช่วงเดือนมกรำคม ถึง 
เมษำยน ปริมำณกำรน ำเข้ำค่อนข้ำงลงน้อยลง จำกนั นกำรน ำเข้ำจะเพิ่มสูงขึ นในเดือนพฤษภำคม และลดต่ ำลง
ในเดือนตุลำคม ถึง พฤศจิกำยน โดยในช่วงเดือนกรกฏำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะสูงที่สุดอยู่ที่ 
412,833.88 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 33,679,541.92 บำท และในช่วงปีที่มีกำรน ำเข้ำน้อยที่สุด คือ เดือน
ตุลำคม มีปริมำณกำรน ำเข้ำปลำซำบะอยู่ที่ 80,984.74 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 9,804,591.09 บำท และ Blue 
mackerel (Scomber australasicus) มีกำรน ำเข้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 598,640.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเฉลี่ย 
15,253,011.42 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำตลอดทั งปี โดยในปี 2560 ปริมำณและมูลค่ำ
กำรน ำเข้ำปลำซำบะมีแนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกับมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำของ Atlantic mackerel (Scomber 
scombrus) คือ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นและลดต่ ำลงเป็นช่วงๆ ตลอดทั งปี โดยในเดือนกันยำยน มีปริมำณและ
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงที่สุดอยู่ที่ 104,000.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 3,134,219.21 บำท และเดือนพฤศจิกำยน 
เป็นเดือนที่มีปริมำณและมูลค่ำกำรข ำเข้ำปลำซำบะต่ ำที่สุดอยู่ที่ 24,000.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 720,724.40 
บำท 

ตารางที ่2 แสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปลำซำบะในปี 2560 

รายการ 

Atlantic mackerel 
Scomber  scombrus 

Blue mackerel 
Scomber australasicus 

Chub mackerel 
Scomber japonicus 

ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

มกรำคม 240,702.46  22,457,799.84  125,000.00  2,171,730.29  1,935,713.70  97,005,350.26  
กุมภำพันธ์ 224,202.62  15,942,524.54  27,000.00  657,941.80  1,302,029.92  55,193,611.91  
มีนำคม 222,500.66  13,219,154.49  47,000.00  137,578.32  1,875,528.44  78,580,140.24  
เมษำยน 71,174.64  10,583,107.75  24,040.00  726,345.14  870,678.10  34,563,450.40  
พฤษภำคม 207,699.82  16,366,505.97  48,000.00  1,417,098.86  415,870.94  17,631,013.90  
มิถุนำยน 101,691.46  12,473,270.87  49,600.00  1,494,522.60  1,743,099.40  63,343,299.26  
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กรกฏำคม 412,833.88  33,679,541.92  24,000.00  749,215.10  3,092,757.50  183,862,603.45  
สิงหำคม 202,796.34  18,458,282.10  27,000.00  989,010.00  1,627,278.00  96,667,399.75  
กันยำยน 383,079.20  32,636,353.58  104,000.00  3,134,219.21  1,969,602.70  96,970,970.21  
ตุลำคม 80,984.74  9,804,591.09  27,000.00  729,961.70  3,125,076.75  171,752,935.64  
พฤศจิกำยน 87,641.46  10,190,932.60  24,000.00  720,724.40  1,497,066.20  312,761,166.92  
ธันวำคม 194,421.46  19,075,436.47  72,000.00  2,324,664.00  2,367,386.00  113,932,790.64  

รวม 2,429,728.74 214,887,501.22 598,640.00 15,253,011.42 21,822,087.65 1,322,264,732.58 
 
 

 

รูปที่ 6 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Chub mackerel (Scomber japonicas) ปี 2560 
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รูปที่ 7 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Atlantic mackerel (Scomber scombrus) ปี 2560 

 

รูปที่ 8 แสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ปลำซำบะชนิด Blue mackerel (Scomber australasicus) ป ี2560 
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เดือน
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ภำพที่ 9 เส้นทำงโลจิสติกส์น ำเข้ำสัตว์น  ำจำกต่ำงประเทศชนิดปลำซำบะ ทำงศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์
น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร)  
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วิเคราะห์เส้นทาง 
สัตว์น ้าน้าผ่าน 
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การวิเคราะหส์ินค้าน้าผ่านประเภทปลาทนู่า 

 สินค้ ำน ำผ่ ำนประเภทปลำทูน่ ำ ผ่ ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ ำนตรวจสัตว์น  ำ เขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) ไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชียและทวีปอเมริกำในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมำณทั งสิ น 
35,618,755.00กิโลกรัม มีมูลค่ำทั งสิ น 2,831,460,221.48 บำท ซึ่งสินค้ำน ำผ่ำนเป็นชนิดปลำทูน่ำครีบเหลือง 
ชื่อสำมัญ Yellowfin tuna ชื่อวิทยำศำสตร์ Thunnus albacares โดยเดือนพฤศจิกำยน มีกำรน ำผ่ำนมำก
ที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 7,791,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 644,552,144.32 บำท รองลงมำคือเดือนตุลำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 6,778,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 500,379,047.10 บำท เดือนธันวำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 3,735,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 268,502,507.19 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ  
 
 

 
ภำพแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2  
 (กรุงเทพมหำนคร) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ปี 2559 เดือนมีนำคม – ธันวำคม) 
 
 ในปี 2559 มีสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) ไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชียและทวีปอเมริกำ มีปริมำณกำรน ำผ่ำนสูงถึง 
17,319,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำทั งสิ น 1,130,241,189.08 บำทโดยในเดือนพฤศจิกำยน มีกำรน ำผ่ำนมำก
ที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 4,827,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 378,691,133.09 บำท รองลงมำคือเดือนตุลำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 4,560,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 313,188,404.24 บำท เดือนธันวำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 2,320,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 136,516,897.04 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ 
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รวม ปริมาณนผ่าน (กิโลกรัม) รวม มลูค่า (บาท)

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
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ภำพแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2  
 (กรุงเทพมหำนคร) ปี พ.ศ. 2559 (เดือนมีนำคม – ธันวำคม) 

 
 เมื่อจ ำแนกปริมำณสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมประเทศต้นก ำเนิด พบว่ำเรือจับสัตว์น  ำ
สัญชำติไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) มีปริมำณสูงที่สุดถึง 5,396,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 
261,257,710.50 บำท รองลงมำคือเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) มีปริมำณ 
4,895,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 314,999,219.42 บำท เรือจับสัตว์น  ำสัญชำติสหรัฐอเมริกำ (UNITED 
STATES) มีปริมำณ 2,677,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 207,177,979.96 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมประเทศต้นก ำเนิด ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำร 
 ด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2559 
 

ประเทศต้นก ำเนิด ปริมำณน ำผ่ำน (กิโลกรัม) มูลค่ำ (บำท) ร้อยละ 
ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 5,396,000.00 261,257,710.50 31.16 
ปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) 4,895,000.00 314,999,219.42 28.26 
สหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES) 2,677,000.00 207,177,979.96 15.46 
หมู่เกำะโซโลมอน (SOLOMON ISLANDS) 1,535,000.00 133,133,027.94 8.86 
จีน (CHINA) 895,000.00 70,766,960.59 5.17 
เกำหลีใต้ (KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)) 750,000.00 56,696,046.02 4.33 
คิริบำส (KIRIBATI) 707,000.00 55,250,977.08 4.08 
ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES) 200,000.00 13,057,052.79 1.15 
วำนูอำตู (VANUATU) 150,000.00 9,432,751.68 0.87 
หมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS) 114,000.00 8,469,463.10 0.66 

รวม 17,319,000.00 1,130,241,189.08 100.00 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณนผ่าน (กิโลกรัม) มลูค่า (บาท)

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
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 จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 
มีปริมำณสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.16 รองลงมำคือเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW 
GUINEA) คิดเป็นร้อยละ 31.16 และเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติสหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES) คิดเป็นร้อยละ
15.46 และอื่นๆ ตำมล ำดับ 

 

ภำพแสดง ร้อยละกำรน ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำ (ปลำทูน่ำ) จ ำแนกตำมประเทศต้นก ำเนิดในปี พ.ศ. 2559 
 

 เมื่อจ ำแนกปริมำณสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมจุดหมำยปลำยทำง พบว่ำประเทศ
เวียดนำม (VIET NAM) มีปริมำณมำกที่สุด 10,573,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 743,813,907.34 บำท รองลงมำ
คือประเทศเม็กซิโก (MEXICO) มีปริมำณ 3,550,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 244,544,458.54 บำท ญี่ปุ่น 
(JAPAN) มีป ริมำณ  2,746,000.00 กิ โลกรัม  มี มู ลค่ ำ 122,283,473.20 บำท  จีน  (CHINA) มีป ริมำณ 
350,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 13,474,350.00 บำท และไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) มี
ปริมำณ 100,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 6,125,000.00 บำท ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมตำมจุดหมำยปลำยทำง ผ่ำนศูนย์บริหำร 
 จัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2559 
 

จุดหมำยปลำยทำง 
ปริมำณน ำผ่ำน 

(กิโลกรัม) มูลค่ำ (บำท) ร้อยละ 
เวียดนำม(VIET NAM) 10,573,000.00 743,813,907.34 61.05 
เม็กซิโก (MEXICO) 3,550,000.00 244,544,458.54 20.50 
ญี่ปุ่น (JAPAN) 2,746,000.00 122,283,473.20 15.86 
จีน(CHINA) 350,000.00 13,474,350.00 2.02 
ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 100,000.00 6,125,000.00 0.58 

รวม 17,319,000.00 1,130,241,189.08 100.00 
 
 

ไต้หวัน
31.16%

ปำปัวนิวกินี
28.26%

สหรัฐอเมริกำ
15.46%

หมู่เกำะโซโลมอน
8.86%

จีน
5.17%

เกำหลีใต้
4.33%

คิริบำส
4.08%

ฟิลิปปินส์
1.15%วำนูอำตู

0.87%

หมู่เกำะมำร์แชลล์
0.66%



42 
 

 จำกข้อมูลกังกล่ำว พบว่ำประเทศเวียดนำม (VIET NAM) คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมำคือ
ประเทศเม็กซิโก (MEXICO) คิดเป็นร้อยละ 31.16 ญี่ปุ่น (JAPAN) คิดเป็นร้อยละ 15.86 จีน (CHINA) คิดเป็น
ร้อยละ 2.02 และไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) คิดเป็นร้อยละ 0.58 ตำมล ำดับ 

 

ภำพแสดง ร้อยละกำรน ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำ (ปลำทูน่ำ) จ ำแนกตำมจุดหมำยปลำยทำงในปี พ.ศ. 2559 
 
 และในปี 2560 มีสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 
(กรุงเทพมหำนคร) ไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชียและทวีปอเม ริกำ มีปริมำณกำรน ำผ่ำนสูงถึง 
17,064,755.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำทั งสิ น 1,496,832,713.63 บำท โดยในเดือนพฤศจิกำยน มีกำรน ำผ่ำนมำก
ที่สุด มีปริมำณทั งสิ น 2,964,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 265,861,011.23 บำท รองลงมำคือเดือนตุลำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 2,218,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 187,190,642.86 บำท เดือนสิงหำคม มีกำร
น ำผ่ำนมำกที่สุดมีปริมำณทั งสิ น 1,974,755.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 161,000,584.13 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ  
 
 

 
 
ภำพแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2  
 (กรุงเทพมหำนคร) ปี พ.ศ. 2560 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณนผ่าน (กิโลกรัม) มลูค่า (บาท)

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
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 เมื่อจ ำแนกปริมำณสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมประเทศต้นก ำเนิด พบว่ำเรือจับสัตว์น  ำ
สัญชำติไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) มีปริมำณสูงที่สุดถึง 5,643,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 
482,319,902.35 บำท รองลงมำคือเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) มีปริมำณ 
2,074,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 142,159,692.54 บำท และเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติเกำหลีใต ้(KOREA, REPUBLIC 
OF (SOUTH)) มีปริมำณ 1,900,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 743,813,907.34 บำท และอื่นๆ ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมประเทศต้นก ำเนิด ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำร 
 ด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2560 
 

ประเทศต้นก ำเนิด ปริมำณน ำผ่ำน (กิโลกรมั) มูลค่ำ (บำท) ร้อยละ 
ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 5,643,000.00 482,319,902.35 33.87 
ปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) 2,074,000.00 142,159,692.54 12.45 
เกำหลีใต้ (KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)) 1,900,000.00 192,454,328.64 11.40 
จีน (CHINA) 1,550,000.00 132,528,953.07 9.30 
หมู่เกำะโซโลมอน (SOLOMON ISLANDS) 1,348,000.00 129,843,230.41 8.09 
หมู่เกำะมำร์แชลล์ (MARSHALL ISLANDS) 1,313,000.00 105,192,881.89 7.88 
สหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES) 995,000.00 79,414,486.52 5.97 
ตูวำลู (TUVALU) 575,000.00 48,426,750.96 3.45 
คิริบำส (KIRIBATI) 450,000.00 85,721,778.40 2.70 
ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES) 375,000.00 29,149,927.70 2.25 
ไมโครนีเซีย (MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)) 340,000.00 26,211,890.10 2.04 
วำนูอำตู (VANUATU) 100,000.00 8,235,704.40 0.60 

รวม 16,663,000.00 1,461,659,526.98 100.00 
 
 
 จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติ ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN))  มี
ปริมำณคิดเป็นร้อยละ 33.87 รองลงมำคือเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติปำปัวนิวกินี (PAPUA NEW GUINEA) มี
ปริมำณคิดเป็นร้อยละ 12.45 และเรือจับสัตว์น  ำสัญชำติเกำหลีใต้(KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)) มี
ปริมำณคิดเป็นรอยละ11.40 และอื่นๆ ตำมล ำดับ 
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ภำพแสดง ร้อยละกำรน ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำ (ปลำทูน่ำ) จ ำแนกตำมประเทศต้นก ำเนิดในปี พ.ศ. 2560 
 
 เมื่อจ ำแนกปริมำณสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมจุดหมำยปลำยทำง พบว่ำประเทศ
เวียดนำม (VIET NAM) มีปริมำณมำกที่สุด 14,098,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 1,257,490,891.18 บำท 
รองลงมำคือประเทศญี่ปุ่น (JAPAN) มีปริมำณ 1,825,000.00 กิโลกรัม มีมูลค่ำ 138,133,936.30 บำท 
เม็กซิ โก (MEXICO) มีปริมำณ  620,000.00 กิ โลกรัม  มีมูลค่ ำ 55,540,699.50 บำท และเอกวำดอร์ 
(ECUADOR) มีปริมำณ 120,000.00กิโลกรัม มีมูลค่ำ 10,494,000.00 บำท ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงแสดง ปริมำณ และมูลค่ำสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำตำมตำมจุดหมำยปลำยทำง ผ่ำนศูนย์บริหำร 
 จัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) ในปี พ.ศ. 2560 
 

จุดหมำยปลำยทำง 
ปริมำณน ำผ่ำน 

(กิโลกรัม) มูลค่ำ (บำท) ร้อยละ 
เวียดนำม(VIET NAM) 14,098,000.00 1,257,490,891.18 84.61 
ญี่ปุ่น (JAPAN) 1,825,000.00 138,133,936.30 10.95 
เม็กซิโก (MEXICO) 620,000.00 55,540,699.50 3.72 
เอกวำดอร์ (ECUADOR) 120,000.00 10,494,000.00 0.72 

รวม 16,663,000.00 1,461,659,526.98 100.00 
 
 
 จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำประเทศเวียดนำม (VIET NAM) มีปริมำณมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
84.61 รองลงมำคือประเทศญี่ปุ่น (JAPAN) มีปริมำณคิดเป็นร้อยละ 10.95 เม็กซิโก (MEXICO) มีปริมำณคิด
เป็นร้อยละ 3.72 และเอกวำดอร์ (ECUADOR) มีปริมำณคิดเป็นร้อยละ 0.72 ตำมล ำดับ 

ไต้หวัน
33.87%

ปำปัวนิวกินี
12.45%

เกำหลีใต้
11.40%

จีน
9.30%

หมู่เกำะโซโลมอน
8.09%

หมู่เกำะมำร์แชลล์
7.88%

สหรัฐอเมริกำ
5.97%

ตูวำลู
3.45% คิริบำส

2.70%

ฟิลิปปินส์
2.25%

ไมโครนีเซีย
2.04%วำนูอำตู

0.60%



45 
 

 
 

ภำพแสดง ร้อยละกำรน ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำ (ปลำทูน่ำ) จ ำแนกตำมจุดหมำยปลำยทำงในปี พ.ศ. 2560 
 
 
เส้นทางสินค้าน้าผ่านประเภททูน่า 

 สินค้ำน ำผ่ำนประเภททูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) 
ไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชียและทวีปอเมริกำโดยมีเส้นทำงพอสรุปได้ ดังนี  
 1. ปลำทูน่ำที่ท ำน ำผ่ำนไปนอกรำชอำณำจักร ได้มำจำกแหล่งท ำกำรประมงบริเวณมหำสมุทร
แปซิฟิกฝั่งตะวันตก ระหว่ำงเส้น ละติจูดที่ 20 องศำเหนือ ถึงละติจูดที่ 20 องศำใต้ ได้แก่ สหพันธรัฐไมโครนี
เซีย สำธำรณรัฐหมู่เกำะมำแชลล์ สำธำรณรัฐนำอูรู สำธำรณรัฐปำเลำ สำธำรณรัฐคิริบำติ (หรือคิริบำส) ปำปัว
นิวกินี หมู่เกำะโซโลมอน สำธำรณรัฐวำนูอำตู ตูวำลูสำธำรณะรัฐฟิจิและมหำสมุทรอินเดีย ซึ่งชนิดปลำทูน่ำที่
น ำผ่ำนเป็นปลำทูน่ำครีบเหลืองทั งหมด มีกำรจับด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 
 2. ปลำทูน่ำได้จะมีกำรซื อขำยกันระหว่ำงเจ้ำของปลำทูน่ำกับบริษัทผู้น ำผ่ำน โดยผ่ำน
นำยหน้ำแล้วเสร็จ ปลำทูน่ำจะถูกล ำเลียงมำทำงทะเลด้วยเรือขนถ่ำยและเดินทำงมำยังประเทศไทย จำกนั น
ผู้ประกอบกำรบริษัทน ำเข้ำ จะด ำเนินพิธีกำรน ำผ่ำน โดยน ำเข้ำทำงผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำ
เขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) และท ำกำรขนถ่ำยปลำทูน่ำบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ปลำทูน่ำที่
น ำผ่ำนไปนอกรำชอำณำจักร คือ ปลำทูน่ำครีบเหลือง และน ำผ่ำนไปยังต่ำงประเทศโดยทำงรถและทำงเรือ  
 
 

เวียดนำม
84.61%

ญี่ปุ่น
10.95%

เม็กซิโก
3.72%

เอกวำดอร์
0.72%
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ภำพแสดง เส้นทำงสินค้ำน ำผ่ำนประเภทปลำทูน่ำ ผ่ำนศูนย์บริกำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) 
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วิเคราะห์เส้นทาง 
สัตว์น ้าส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

การวิเคราะห์เส้นทางการส่งออกสัตว์น้้าที่ส้าคัญ 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

(ช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง ธันวาคม 2560) 

รอบ 6 เดือน 

 

ตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ก้าหนดให้ผู้ส่งออกสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น า้ ที่ ได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฏหมาย นั น กรมประมง จึงออกประกาศกรมประมง เรื่อง การ
ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 โดยบังคับใช้ตั งแต่ 1 
กรกฎาคม 2560 และ ประกาศกรมประมงเรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่ อการบริโภคไป
นอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 โดยบังคับใช้ตั งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้น
มา ดังนั นเพื่อให้ เป็นไปตามประกาศตามข้างต้น ในนามศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) ได้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงเก็บรวบข้อมูล ชนิด 
ปริมาณ มูลค่า ประเทศปลายทาง ของสัตว์น ้า ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป 
ในรอบ 6 เดือน ตั งแต่ เดือน กรกฎาคม 2560 ถึง เดือน ธันวาคม 2560 น้าข้อมูลมาวิเคราะห์เส้นทางการ
ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ซึ่ง   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) น้า
สัตว์น ้าที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับ 1  คือ ปลาทูน่า ( TUNA FISH)   และมาวิเคราะห์เส้นทางการส่งออก ซึ่ง
ไดม้ีผลการวิเคราะห์รายละเอียด ดังนี  

 

 

 

ชีววิทยาเบื้องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่า 

ปลาทูน่าเป็นปลาทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรม
ประมงและตลาดการค้าระหว่างประเทศ อยู่ในครอบครัว Scombridae มีขนาดใหญ่ อาศัยในมหาสมุทรเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น บริเวณผิวน ้าตามชายฝั่งทะเลและทะเลลึก ออกหากินเป็นฝูง มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ เป็น
ปลาที่ว่ายน ้าได้รวดเร็วบางชนิดว่ายได้เร็วถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ทิพภาภรณ,์ 2556) 
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ปลาทนู่าครีบเหลือง 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  YELLOWFIN TUNA 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunnus albacares (Bonnaterre,1788) 
วงศ์  Scombridae , subfamily: Scombrinae 

 
 

                ปลาทูน่าครีบเหลืองเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนที่อุณหภูมิของน ้า 15-31 องศา
เซลเซียส บริเวณละติจูด 52 องศาเหนือ ถึง 45 องศาใต้ ลองกิจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศา
ตะวันออก อาศัยอยู่ตั งแต่ระดับผิวน ้าจนถึงน ้าลึก 250 เมตร  พบแพรก่ระจายอยู่ทั่วไปแต่ไม่พบในทะเลเมดิ
เตอเรเนียน เป็นปลาที่มีการอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา โดยปกติจะอยู่ในระดับผิวน ้าจนถึงระดับ
ลึก 100 เมตร มักอาศัยอยู่เหนือระดับชั นเทอร์โมไคลน์ และมักอาศัยอยู่บริเวณแนวสันเขาใต้น ้าบางครั งพบ
รวมฝูงอยู่กับพวกปลาโลมาหรืออยู่กับขยะที่ล่องลอยในมหาสมุทร อาหารเป็นปลา หมึก และพวกปูและกุ้ง 
ปลาทูน่าครีบเหลืองจะมีความอ่อนไหวกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูใ่นน ้าที่มีปริมาณต่้า 

ลักษณะที่เห็นได้ชัดของปลาทูน่าครีบเหลืองคือ ความกว้างที่สุดของล้าตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของ
ครีบหลังอันแรก ครีบหลังอันแรกแยกออกจากครีบหลังอันที่สองอย่างชัดเจน ครีบหูมีความยาวถึงกึ่งกลางของ
ฐานครีบหลังอันที่สองในปลาทูน่าขนาดใหญ่ ครีบหลังอันที่สองและครีบก้นมีขนาดยาวมาก (ยาวกว่าความยาว
ของครีบหลัง 20%) เมื่อผ่าท้องออกดูจะพบว่าด้านล่างของตับจะไม่ลาย ด้านหลังเป็นสีน ้าเงินด้า แล้วค่อยๆ 
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และสีน า้เงินด้านล่างของล้าตัว ปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดใหญ่จะพบจุดสีเข้มเป็นแถวตาม
แนวดิ่งประมาณ 20 แถว ครีบหลังและครบีก้นมีสีเหลืองสด มีครีบเล็กสีเหลืองจ้านวน 7-10 คู ่และที่ปลาย
ของครีบเล็กจะเป็นสีด้า 
                ขนาดของปลาทูน่าครีบเหลืองที่เคยจับได้และมีรายงานไว้ยาวสุด 239 เซนติเมตร โดยวัดจาก
ด้านหน้าสุดของหัวถึงส้อมหาง น ้าหนักสูงสุดที่มีเคยมีการรายงานไว้ 200 กิโลกรมัและอายุสูงสุด 9 ปี 
                ปลาทูน่าครบีเหลืองเป็นปลาที่นิยมรับประทานสด และเป็นวัตถุดิบในการท้าปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋องโดยความนิยมรองจากปลาทูน่าครีบยาว โดยปกติเนื อปลาทูน่าครีบเหลืองจะมีสีแดงแต่เมื่อถูกความ
ร้อนจะกลายเป็นสีขาว เนื อแน่นไม่ยุ่ยท้าให้บรรจุกระป๋องได้ง่าย 

การจับปลาทูน่าครีบเหลืองจะจับได้ด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อม เบ็ดตวัดปลาทูน่า เบ็ดลาก และ
อวนลอย ซึ่งสามารถจับปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดเล็กและขนาดปานกลาง แต่วิธีท้าการประมงที่ส้าคญัที่สุดใน
การจับปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในระดับลึกคือเบ็ดราว 
ข้อมูลจาก http://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm  

 
 
 
 
 

http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.cfm?ID=416
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ปลาทนู่าตาโต 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  BIGEYE TUNA 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus obesus (Lowe, 1839) 
วงศ์  Scombridae , subfamily: Scombrinae 

 
ปลาทูน่าตาโตเป็นปลาทูน่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรในเขตร้อน ระหว่างละติจูด ที่ 45 องศา

เหนือ ถึง 43 องศาใต้ ลองกิจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออก มักชอบว่ายน ้าตั งแต่ผิวน ้า
จนถึง 250 เมตร ที่อุณหภมูิระหว่าง 13-29 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่ชอบคือ 17-22 องศาเซลเซียส จะ
พบปลาทูนาตาโตในระดับที่ลึกกว่าปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโตชอบอาศัยอยู่ต่้ากว่าระดับเทอร์โมไคลน์ 
เล็กน้อย การแพร่กระจายของปลาชนิดนี ขึ นอยู่กับสภาวะภูมิอากาศตามฤดูกาลที่มีผลต่ออุณหภูมิของน ้าและ
ชั นเทอร์โมไคลน์ พบแพร่กระจายทั่วไปในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิก อพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา ลูกปลาวัยอ่อนและปลาขนาดเล็กจะรวมฝูงอยู่บริเวณผิวน ้าซึ่งอาจเป็น
ชนิดเดียวหรืออาจรวมกับปลาทูน่าชนิดอ่ืนหรืออยู่กับขยะที่ล่องลอย เมือ่เต็มวัยจะอยู่ลึกลงไป อาหารจะเป็น
พวกปลาชนิดต่างๆ รวมทั งหมึก และพวกกุ้งและปู โดยกินอาหารทั งเวลากลางวันและกลางคืน 
                มีลักษณะส้าคญัคือ ความกวา้งที่สุดของล้าตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลังอันแรก มี
ลักษณะคล้ายปลาทูน่าครีบเหลือง แต่ล้าตัวอ้วนสั นกว่าครีบหลังอันแรกแยกออกจากครีบหลังอันที่สองอย่าง
ชัดเจน ครีบหลังอันที่สองมีขนาดใกล้เคียงกับครีบหลังอันแรก ครีบหมูีความยาวถึงกึ่งกลางของฐานครีบหลังอัน
ที่สอง ปลายครีบหางไม่มีแถบแนวดิ่งสีขาว ด้านล่างของตับจะเป็นลาย ตามีขนาดใหญ ่ด้านหลังเป็นสีน ้าเงินด้า 
แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน ้าเงินทางด้านล่างของล้าตัว ในปลาที่โตเต็มวัยด้านล่างของล้าตัวไม่มีจุดสีเข้มเป็นแถว
ตามแนวดิ่ง จุดเหล่านี จะพบในปลาทูน่าตาโตที่มีขนาดเล็กท้าให้ยากในการแยกปลาทนู่าตาโตจากปลาทูน่าครีบ
เหลืองขณะวัยอ่อน โดยทั่วไปพบขนาดประมาณ 60-180 เซนติเมตรเมตร เริ่มเข้าสูภ่าวะโตเต็มวัยเมื่อมีความ
ยาว 100-130 เซนติเมตร มีรายงานพบตัวยาวที่สุด 250 เซนติเมตร น ้าหนักสูงสุดที่เคย
พบ 210 กิโลกรัม อายุสูงสดุที่มีรายงานไว้คือ 11 ปี 

ปลาทูน่าตาโตไม่นิยมน้ามาบรรจุกระป๋อง เพราะเมื่อเนื อปลาโดนความร้อนแล้วจะไม่เป็นสีขาว จึง
นิยมบริโภคเป็นปลาดิบมากกว่า โดยน้ามารับประทานแทนปลาทูน่าครีบน ้าเงิน ซึ่งในปัจจุบันมีการควบคุม
ปริมาณการจับอย่างเข้มงวด  ปลาทูน่าตาโตจะจับได้โดยเครื่องมือประมงอวนล้อมซึ่งมักจะจับได้ปลาทูน่าตาโต
ที่โตเต็มวัยขนาดเล็กและปลาทูน่าวัยอ่อนหรืออาจจับได้ด้วยเบ็ดตวัดปลาทูน่า เบ็ดลาก แต่วิธีท้าการประมง ที่
ส้าคัญที่สุดในการจับปลาทูน่าตาโตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่น า้ลึกได้แก่เบ็ดราว 
ข้อมูลจาก http://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm  

 
 
 
 
 

http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.cfm?ID=416
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ปลาทนู่าท้องแถบ 

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ SKIPJACK TUNA 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) 

วงศ์  Scombridae , subfamily: Scombrinae 
  
  

 
  

ปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาทูน่าขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรในเขตรอ้น ระหว่างละติจูดที่ 58
องศาเหนือ ถึง 47 องศาใต้ ลองกิจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออก อุณหภูม ิ15 - 30 องศา
เซลเซียส ที่ระดับความลึก 0 - 260 เมตร พบแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรเขตร้อนแต่ไม่พบทางด้าน
ตะวันออกของทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลด้า เป็นปลาที่อพยพย้ายถิ่น อาศัยอยู่ห่างจากฝั่งอุณหภูมิของตัว
อ่อนอยู่ที่ 15-30 องศาเซลเซียส มักรวมฝงูกระโดดอยู่บริเวณผิวน ้ารวมกับพวกนก ขยะลอยน ้า ฉลามและ
ปลาวาฬ อาหารจะเป็นพวกปลา กุ้ง หมึก หอย สามารถวางไข่ได้ตลอดทั งปีในเขตร้อนไข่และตัวอ่อนมักจะ
กลายเป็นอาหารของปลาผิวน ้าขนาดใหญ ่

ลักษณะเห็นได้ชัดคือ ล้าตัวเป็นรูปทรงเรียวยาวแบบกระสวย ไม่มีกระเพาะลม ด้านข้างล้าตัวมีแถบสี
ด้าทอดตามยาวกับล้าตัว 4-5 แถบ ขนาดที่พบที่ใหญ่ที่สุดคือ 108 เซนติเมตร และมีน ้าหนักระหว่าง 32.5-
34.5 กิโลกรัม มีรายงานว่าเคยพบปลาทูน่าท้องแถบมีความยาวถึง 110 เซนติเมตร น ้าหนักสูงสุดที่เคยพบ
คือ 34.5 กิโลกรัม อายุสูงสดุที่มีรายงานไว้คอ 12 ปี 

ปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาที่นิยมรับประทานสด รมควัน แช่แข็ง และเป็นวัตถุดิบในการท้าปลาทูน่า
บรรจุกระป๋อง ในปัจจุบันปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาทูน่าที่มีอัตราการจับสูงสุดแทนปลาทูน่าครีบเหลือง  
           ปลาทูน่าท้องแถบอาศัยบริเวณผิวน ้าเกือบทั งหมดจับได้จากเครื่องมือประมงอวนล้อม เบ็ตตวัดปลาทู
น่า แต่สามารถจับได้บ้างด้วยเครื่องมือเบ็ดราว เบ็ดลาก และอวนลอย โดยทั่วไปมักจะสร้างเครื่องล่อปลาให้
รวมฝูงหรือซั ง เพื่อล่อปลาโอแถบให้อยู่รวมกันแล้วจึงท้าการประมง 
ข้อมูลจาก http://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm 
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ปลาโอหลังลาย 

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ BONITO TUNA 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euthynnus affinis (Cantor, 1849) 

วงศ์  Scombridae , subfamily: Scombrinae 
 

 

 

 

ปลาโอหลังลายเป็นปลาทูน่าขนาดเล็ก ล้าตัวเป็นรูปทรงกระสวย ท่อนหางเรียวยาว ปากกว้างมุมปาก
ยื่นถึงกลางนัยน์ตา ตรงสันหลังมีลวดลายสีน ้าเงินเข้มและค่อยๆ จางลงเป็นสีเงินทางด้านท้อง มีลายเป็นแถบด้า
เฉลียงกับล้าตัว อยู่ระหว่างใต้ครีบหลังอันแรกถึงโคนหาง มีจุดด้าบนล้าตัว 4-10 จุด อยู่ระหว่างครีบอกและ
ครีบท้อง ครีบหลังมีสองส่วนซึ่งแยกออกจากกัน ส่วนแรกประกอบด้วยด้วยครีบเดี่ยวจ้านวน 11-14 อัน ครีบ
หลังส่วนที่สองขนาดเล็กกว่าส่วนแรกมาก ถัดออกไปเป็นครีบฝอยซึ่งมี 8-10 อัน ครีบอกสั น ครีบท้องมีขนาด
ใกล้เคียงกับครีบอก ครีบก้นอยู่ใต้ครีบหลังส่วนที่สอง ครีบหางเว้าลึก แต่ละด้านของฐานครีบหางมีสันแข็ง 3 
อัน อันกลางใหญ่กว่าอีกสองอัน ความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ขนาดที่พบใหญ่ที่สุดคือ ยาว 100 
เซนติเมตร หนัก 14 กิโลกรัม มักพบบริเวณผิวน ้าจนถึงความลึกประมาณ 200 เมตร  

ปลาโอหลังลายส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่น ระหว่างละติจูดที่ 35 
องศาเหนือ ถึง 38 องศาใต้ ลองจิจูด 137 องศาตะวันตก ถึง 32 องศาตะวันออก ในระดับอุณหภูมิ 18-29 
องศาเซลเซียส พบแพร่กระจายบริเวณอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เป็นปลาที่อพยพย้ายถิ่น อยู่รวมกันเป็นฝูง 
อาหารจะเป็นปลาขนาดเล็ก หมึก ครัสตาเซียนและแพลงก์ตอนสัตว์  

ปลาโอหลังลายนิยมรับประทานสด แช่แข็ง ตากแห้ง ใส่เกลือ รมควัน และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ปลาทูน่ากระป๋อง ส่วนใหญ่จับได้จากเครื่องมือประมงอวนล้อมหรือเบ็ดราวชนิดที่ลึกมากกว่า 200 เมตร 

ข้อมูลจาก http://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/SpeciesTuna.htm 
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ชนิด ปริมาณ มูลค่า  ของสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคที่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ผ่านศูนยบ์ริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

1. ชนิด สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เพื่อการบริโภคที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม  ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีชนิดสัตว์
น ้าและผลิตภัณฑ์ ทั งสิ น 6 ชนิด คือ 1.ปลา 2.กุ้ง 3.ปู 4.หอย 5.หมึก 6 สาหร่าย จากการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ พบว่า  ปลาทูน่า ( TUNA FISH) เป็นชนิดที่มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมากที่สุด (ตารางที่ 1 )  

2. ปริมาณ สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เพื่อการบริโภคที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 มี
ปริมาณสัตว์น ้าทั งสิ น 21,798919 กิโลกรัม (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) 

3. มูลค่า สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า เพื่อการบริโภคที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมูลค่า
สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ ทั งสิ น 4,797,979,494 บาท  (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3) 

หมายเหตุ ปลาทูน่า (TUNA FISH) ประกอบด้วย ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโต  ปลาทูน่าท้องแถบ   
และ   ปลาโอลาย 

2.ประเทศปลายทางที่มีการส่งออก ได้แก่ 

 

ยกเวน้สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป 

1.บังคลาเทศ 1.ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

2.จีน 2.เนเธอร์แลนด ์

3.ฮ่องกง 3.เบลเยี่ยม 

4.เกาหลีใต ้ 4.เยอรมน ี

5.ซาอุดิอาระเบีย 5.โรมาเนีย 

6.จีนไทเป 6.ไอร์แลนด ์

7.เปร ู 7.กรีซ 

8.เวียดนาม 8.ฝรั่งเศส 

9.แทนซาเนีย 9.มอลตา 
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ยกเวน้สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป 

10.แอฟริกาใต ้ 10.ลัตเวีย 

11.โจฮันเนสเบิร์ก 11.สเปน 

12.จอร์แดน 12.สวีเดน 

13.ญี่ปุ่น 13.สหราชอาณาจักร 

14.นอร์เวย 14.อิตาลี 

15.นิวซีแลนด ์  

16.บรูไน  

17.ปานามา  

18.ปาปัวนิวกิน ี  

19.มาเลเซีย  

20.มาดาร์กาสก้า  

21.รัฐเซีย  

22.สวิสเซอร์แลนด์  

23.สหรัฐอเมริกา  

24.สหรัฐอาหรับเอมิเรต  

25.โคมินิกัน  

27.สิงคโปร ์  

28.ออสเตรเลีย  

29.อิสราเอล  

30.แอลจีเรีย  

31.ไมโครนีเซีย  

32.ประเทศบราซิล  
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ยกเวน้สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป 

33.แองโกลา  

34.แอลจีเรีย  

 

ตารางที่ 1 ชนิดสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

ช่วงเวลา กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ( รอบ 6 เดือน) 

อันดบัที ่ ชนิดสตัวน์้้า 

1. ปลาทูน่าท้องแถบ 

2. ปลาทูน่าครีบเหลือง 

3. ปลาทนู่าตาโต 

4. ปลาโอลาย 

 

ตารางที่ 2 ชนิด ปริมาณสัตว์น้้าและผลติภัณฑ์สตัว์น้า้ 

ช่วงเวลา กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ( รอบ 6 เดือน) 

ชนิดสตัวน์้้าและผลติภัณฑ์สตัว์น้้า ปริมาณสตัว์น้า้และผลิตภณัฑ์สัตวน์้้า (ก.ก) 

1.ปลาทูน่าท้องแถบ 21,798,919 

2.ปลาทนู่าครีบเหลือง 6,984,709 

3.ปลาทนู่าตาโต 309,634 

4.ปลาโอลาย 563,887 

รวม 29,667,149 (29.6 ล้านตัน) 
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ภาพที่ 2 ชนิด ปริมาณสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ( 6 เดือน) 

 

 

ตารางที่ 3 ชนิด มูลค่าสตัวน์้้าและผลติภัณฑ์สตัว์น้า้ 

ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ( รอบ 6 เดือน) 

ชนิดสัตวน์้้าและผลติภัณฑ์สตัว์น้้า มูลค่าสัตว์น้้าและผลติภัณฑ์สัตว์น้้า(บาท) 

1.ปลาทูน่าท้องแถบ 3,561,184,767 

2.ปลาทนู่าครีบเหลือง 1,173,485,561 

3.ปลาทนู่าตาโต 37,641,313 

4.ปลาโอลาย 63,309,166 

รวม 4,797,979,494 (4,797.9 ล้านบาท) 
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ภาพที่ 3 ชนิด มูลค่าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ( รอบ 6 เดือน) 

 

 

3. เส้นทางปลาทูน่าเพื่อการบริโภค ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มีดังนี้ 

การส่งออกปลาทูน่าไปยังต่างประเทศทั งในสหภาพยุโรป และยกเว้นสหภาพยุโรป ผ่านทางศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากการส้ารวจ ที่ส่งออก
ปลาทูน่ามากที่สุด มี 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)  บริษัท ยูนิคอร์ด จ้ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไอ . เอส .เอ แวลู จ้ากัด โดยทั งบริษัท ส่งออกสินค้าเป็นสินค้าที่ได้จากการแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
เช่น ปลาทูน่าบรรจุในประป๋อง ส่งออกไปในปริมาณที่มาก โดยมีเส้นทางพอสรุปได้ ดังนี  

1.ปลาทูน่าที่ท้าการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้มาจากแหล่งท้าการประมง ได้แก่ ประเทศตูวาลู 
ประเทศหมู่เกาะมาแซล หมู่เกาะโซโลมอน คีรีปาติ นาอูตู ปาปัวนิวกินี ไมโคนีเซีย   IOTC และมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งมีชนิดปลาทูน่าที่น้าเข้ามามี 5 ชนิด คือ 1.ปลาทูน่าท้องแถบ 2.ปลาทูน่าครีบเหลือง 3.ปลาทูน่า
ตาโต 4.ปลาทูน่าครีบยาว 5.ปลาทูน่าโอลาย โดยมีการจับปลาทูน่าด้วยเรือประมง ด้วยเครื่องมือประมงที่มีชื่อ
ว่า เรืออวนล้อม และเบ็ดราว จากนั นเรือจับจะท้าการขนถ่ายปลาทูน่าไปยังเรือขนถ่าย ต่อจากนั น
ผู้ประกอบการเจ้าของปลาทูน่าจะท้ากการขายปลาให้กับบริษัทผู้น้าเข้า 

2.เมื่อปลาทูน่าได้มีการซื อขายกันระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของปลาทูน่าแล้วเสร็จ ปลาทูน่าจะถูก
ล้าเลียงขนถ่ายมาทางทะเล ด้วยเรือขนถ่ายและเดินทางมายังประเทศไทย จากนั นผู้ประกอบการบริษัทน้าเข้า 
จะด้าเนินพิธีการน้าเข้า โดยน้าเข้าทางผ่านศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) และ
ท้าการขนถ่ายปลาทูน่าเข้าไปยังโรงงานแปรรูปของแต่ละบริษัท โดยปลาทูน่า จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุ
กระป๋องในรูปแบบต่างๆ และท้าการซื อขายทั งในประเทศและต่างประเทศ 

3.สินค้าปลาทูน่า เมื่อมีการซื อขายกันระหว่างประเทศมีทั งหมด 4 ชนิด คือ 1.ปลาทูน่าท้องแถบ 2.
ปลาทูน่าครีบเหลือง 3.ปลาทูน่าตาโต 4.ปลาทูน่าโอลาย บริษัทผู้ส่งออกจะท้าการส่งออกสินค้า ไปยังประเทศ
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ปลายทาง ทั งกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศอื่น ทั่วทุกประเทศที่มีการคมนาคมทางเรือ โดย
ผู้ประกอบการบริษัทน้าเข้า จะด้าเนินพิธีการน้าเข้าส่งออกผ่านศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต  2 
(กรุงเทพมหานคร)  

ภาพแหล่งท้าการประมงปลาทูนา่ ( Tuna Fish) 

 

 

ภาพที ่1 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 

 

ภาพที ่2 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า คิริบาติ ในตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก 
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ภาพที่ 3 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า ประเทศตูวาล ูในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 

 

 

ภาพที่4 แหล่งท้าการประมงปลาทูน่า สาธารณรัฐนาอูร ูทางตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟกิ 

 



60 
 

 

ภาพที่ 5 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า ประเทศปาปัวนิวกิน ีทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทร
แปซิฟิก 

 

ภาพที่ 6 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า ในมหาสมุทรอินเดีย 
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ภาพที่ 7 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า หมู่เกาะโซโลมอน ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก 

 

 

ภาพที่ 8 แหลง่ท้าการประมงปลาทูน่า หมู่เกาะมาร์แชลล์ ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
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กุ้ง จัดเป็นสัตว์น  ำเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นสัตว์น  ำที่คนไทยนิยมบริโภคกันมำก และเป็น

สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญของประเทศไทย ทั งยังท ำรำยได้เข้ำประเทศปีละหลำยหมื่นล้ำนบำท  ถือเป็นสินค้ำ
เกษตรกรรมล ำดับต้นๆ ที่ท ำรำยได้จำกกำรส่งออกสูงสุดในทุกๆ ปี  ในปี พ.ศ.2560 ปริมำณกำรส่งออกกุ้ง
ทั งหมดของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต2 (กรุงเทพมหำนคร) มีปริมำณ 12,871,633.85 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 4,600 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอันดับสอง รองจำกกำรส่งออกสินค้ำประเภทปลำ จำกปริมำณกุ้งที่
ส่งออกผ่ำนศูนย์ฯ ทั งหมดแบ่งเป็นชนิดพันธุ์มีมำกกว่ำ 10 ชนิด แต่ชนิดพันธุ์ที่ส ำคัญคือ กุ้งขำว ซึ่งมีกำร
ส่งออกกว่ำ 11 ล้ำน กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณกุ้งทั งหมดที่ส่งออกผ่ำนทำงศูนย์ฯ  
กุ้งขำวจึงถือว่ำเป็นสัตว์น  ำส่งออกที่ส ำคัญมำกของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต2 (กรุงเทพมหำนคร) 

กุ้งขาว 

 

 

Litopenaeus vannamei 

ระดับอนุกรมวิธำน 

 Kingdom : Animalia 
 Phylum : Arthropoda 
 Subphylum : Crustacea 
  Class : Malacostraca 
   Order : Decapoda 

Suborder : Dendrobranchiata 

         Family : Panaeidae 
    Genus : Litopenaeusr 
        Spccies : L. vannamei  
อ้ำงอิงจำกเวปไซต์: https://www.itis.gov/servlet/ 
 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Dendrobranchiata&action=edit&redlink=1
https://www.itis.gov/servlet/
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ลักษณะทั่วไป 

ล ำตัวขำวใส ขำมีสีขำว หำงสีแดง โดยเฉพำะบริเวณปลำยหำงจะมีสีแดงเข้ม กรีจะมีแนวตรงปลำยงุ้มลง
เล็กน้อย เมื่อโตขึ นฟันกรีด้ำนบนจะมี 8 ฟัน และด้ำนล่ำง 2 ฟัน ควำมยำวของกรี จะยำวกว่ำลูกตำไม่มำก ที่
สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือล ำไส้ของกุ้งชนิดนี จะโตเห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่ำตัวผู้ 

กุ้งขำวแปซิฟิก (Litopenaeus Vannamei) หรือ Pacific white Shrimp หรือที่ เรียกกันทั่วไปว่ำ 
White Leg Shrimp เป็นกุ้งพื นเมืองในทวีปอเมริกำใต้ พบอยู่ทั่วไปในบริเวณชำยฝั่งของมหำสมุทรแปซิฟิก
ตะวันออก จำกตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศเปรู กุ้งชนิดนี มีกำรเลี ยงกันมำกใน
ประเทศเอกวำดอร์ เม็กซิโก เปรู ปำนำมำ ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และประเทศบรำซิล  

ลักษะณะเฉพำะของกุ้งขำว (Litopenaeus Vannamei) ที่สำมำรถสังเกตได้ชัดคือ บริเวณฟันกรี
ด้ำนบนจะหนักและถี่ ปลำยกรีจะตรง โดยจะมีฟันกรีด้ำนล่ำง 2 อันและด้ำนบน 8 อัน ควำมยำวของกรีจะยำว
กว่ำลูกตำไม่มำก และจะสังเกตเห็นล ำไส้ของกุ้งชัดกัดกว่ำกุ้งขำวอ่ืน ๆ 

ส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรน ำเข้ำกุ้งขำวมำทดลองเลี ยงครั งแรกในปี พ.ศ.2541 แต่กำรทดลองในครั ง
นั นไม่ประสบผลส ำเร็จมำกนัก จนกระทั่งเดือนมีนำคม พ.ศ.2545 กรมประมงได้อนุญำตให้น ำพ่อแม่พันธุ์ปลอด
เชื อ (Specific Pathogen Free, SPF) จำกต่ำงประเทศเข้ำมำทดลองเลี ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลำเดียวกันที่กำรเลี ยง
กุ้งกุลำด ำในประเทศประสบปัญหำในเรื่องกุ้งโตช้ำ (http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/shrimp) 

 

 

เสน้ทางการส่งออกกุ้งขาว 

 ข้อมูลตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พบว่าลักษณะของกุ้งขำวที่มีกำรส่งออก
ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพมหำนคร) จะมีอยู่ 5 ลักษณะ คือกุ้งแช่แข็ง ประมำณ 
6,500,000 กิโลกรัม กุ้งต้มสุกประมำณ 2,000,000 กิโลกรัม บรรจุกระป๋อง ประมำณ 1,600,000 กิโลกรัม 
ปรุงแต่งประมำณ 900,000 กิโลกรัม และตำกแห้ง ประมำณ 40,000 กิโลกรัม  

ตำรำงแสดงปริมำณกำรส่งออกกุ้งขำวแยกตำมลักษณะสินค้ำ 
 

ลักษณะ ปริมำณ มูลค่ำ 
  (กิโลกรัม) (บำท) 

แช่แข็ง 6,510,285.47 1,952,808,412.00 
ต้มสุก 2,003,977.00 851,618,717.30 

บรรจุกระป๋อง 1,619,348.18 776,380,389.70 
ปรุงแต่ง 920,644.02 404,592,630.00 
ตำกแห้ง 38,868.00 23,687,798.21 

รวม 11,093,122.67 4,009,087,947.21 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ซึ่งจำกข้อมูลปีในปีเดียวกันนี  มีปริมำณกุ้งขำวที่ส่งออกจำกประเทศไทยร้อยละกว่ำ 90 ส่งออกไปยัง
ประเทศในเขตภูมิภำคเอเชีย ซึ่งเป็นโซนประเทศที่นิยมบริโภคกุ้งเป็นอย่ำงมำก โดย 5 ล ำดับประเทศที่ส ำคัญที่
น ำเข้ำกุ้งจำกประเทศไทยส่งออกผ่ำนทำงศูนย์ฯ สูงที่สุดในปี พ.ศ.2560 คือ ประเทศเกำหลีใต้ น ำเข้ำกุ้งจำก
ประเทศไทยถึง 4,895,408.11 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 44 ของทั งหมด โดยมีมูลค่ำถึง 1 ,920,733,016 บำท 
รองลงมำคือประเทศญี่ปุ่น มีปริมำณน ำเข้ำ 2 ,428,849.82 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22 ของทั งหมด คิดเป็น
มูลค่ำ 913,744,799.30 บำท อันดับ 3 ประเทศเวียดนำม มีปริมำณกำรน ำเข้ำ 1,351,956.6 กิโลกรัม เป็น
สัดส่วนร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่ำ 301 ,216,848.70 บำท อันดับ 4 ประเทศไต้หวัน ปริมำณกำรน ำเข้ำ 
481,532.58 กิโลกรัม เป็นสัดส่วนร้อยละ 4  คิดเป็นมูลค่ำ 205,298,848.5 บำท และอันดับ 5 ประเทศฮ่องกง 
มีปริมำณกำรน ำเข้ำ 408,843.87 กิโลกรัม เป็นสัดส่วนร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่ำ 141 ,509,076.10 บำท และ
ประเทศอื่น ๆ อีกเกือบ 30 ประเทศ ซึ่งกระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นทวีปอเมริกำใต้ ซึ่งเป็น
แหล่งก ำเนิด และมีผู้เพำะเลี ยงกุ้งขำวในแต่ละประเทศอยู่มำก  

 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลกำรส่งออกกุ้งขำวของไทย เรียงล ำดับตำมปริมำณกำรน ำเข้ำรำยประเทศ 

ล ำดับที ่ ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ 
1 เกำหลีใต้ (KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)) 4,895,408.11 1,920,733,016.00 
2 ญี่ปุ่น (JAPAN) 2,428,849.82 913,744,799.30 
3 เวียดนำม (VIET NAM) 1,351,956.60 301,216,848.70 
4 ไต้หวัน (REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)) 481,532.58 205,298,848.50 
5 ฮ่องกง (HONG KONG) 408,843.87 141,509,076.10 
6 แอฟริกำใต้  (SOUTH AFRICA) 241,530.00 91,745,072.13 
7 สหรัฐอเมริกำ  (UNITED STATES ) 221,288.89 801,729,772.73 
8 มำเลเซีย (MALAYSIA) 171,556.00 52,652,234.84 
9 ออสเตรเลีย (AUSTRALIA) 112,810.50 43,573,020.44 
10 สิงคโปร์ (SINGAPORE) 101,248.10 31,275,687.87 
11 จีน (CHINA) 91,999.94 32,292,139.69 
12 นิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND) 77,911.60 16,289,272.79 
13 สหรำชอำณำจักร (UNITED KINGDOM) 72,986.40 37,772,094.33 
14 มำเก๊ำ (MACAU) 67,285.00 36,834,006.44 
15 เนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS) 66,908.20 16,135,240.98 
16 เม็กซิโก  (MEXICO) 51,093.40 15,810,406.71 
17 ตะวันออกกลำง 43,921.27 10,898,997.30 
18 ฝรั่งเศส (FRANCE) 42,028.80 11,234,158.36 
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 ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ 
19 เยอรมนี (GERMANY) 37,198.80 11,692,177.56 
20 รัสเซีย (RUSSIAN FEDERATION) 27,864.40 9,650,112.64 
21 อิตำลี (ITALY) 26,220.52 7,487,122.17 
22 เบลเยียม (BELGIUM) 25,698.00 8,269,796.23 
23 อียิปต์ (EGYPT) 21,620.00 4,959,044.25 
24 เฟรนช์โปลินีเซีย (FRENCH POLYNESIA) 12,700.80 5,361,944.56 
25 บรูไนดำรุสซำลำม (BRUNEI DARUSSALAM) 5,997.50 1,476,695.67 
26 นิวแคลิโดเนีย (NEW CALEDONIA) 5,040.00 1,847,971.63 
27 ไซปรัส (CYPRUS) 3,300.00 850,780.59 
28 สมำพันธรัฐสวิส (SWITZERLAND) 2,119.80 933,494.44 
29 นอร์เวย์ (NORWAY) 793.98 228,139.32 
 รวม 11,097,712.88 4,733,501,972.27 
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เส้นทำงกำรส่งออกกุ้งขำวผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต2 (กรุงเทพมหำนคร) 
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