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การวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าสัตว์น ้าที่ส้าคัญ 

 1. ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง   

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 

 การน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ.2559 –2560 มี

ปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 463,873.69 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 5,888.09 ล้านบาท จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูล พบว่า ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค เป็นปลาที่ส้าคัญมีปริมาณและมูลค่าของการ

น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์   สัตว์น ้าที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองสูงสุดเป็นอันดับแรกโดย

ในปีพ.ศ.2559 – 2560 มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 105,086.13 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 335.45 ล้านบาท 

รองลงมาได้แก่       ปลาปากคม ปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 34,203.09 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 372.60 

ล้านบาท ปลาหลังเขียวปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 28,069.13 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 332.85  ล้านบาท  

ปลาทูแขกปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 26,208.70 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 337.77  ล้านบาท  ปลาทราย

แดงปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 26,002.98 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 333.49  ล้านบาท  ปลาจวดปริมาณ

การน้าเข้าทั งสิ น 20,485.77 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 265.46  ล้านบาท  และสัตว์น ้าอ่ืนๆ ปริมาณการ

น้าเข้าทั งสิ น 463,873.69 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 3,910.47  ล้านบาท (ตารางท่ี1 และภาพท่ี1) 

ตารางที่ 1 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น ้าชนิดที่ส้าคัญที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด

ระนอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560   (ปี พ.ศ.2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

ชนิดสัตว์น ้า 

ปี พ.ศ. 
รวม 

 2559  2560  
ปริมาณ 
(ตัน ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปลาเบญจพรรณฯ  57,395.52               178.76    47,690.62            156.69   105,086.13               335.45  

ปลาปากคม     19,822.61               210.89     14,380.48            161.70     34,203.09               372.60  

ปลาหลังเขยีว     8,146.35                95.37     20,072.40            238.99     28,069.13               332.85  

ปลาทูแขก     11,321.05               143.85     14,887.65           193.92     26,208.70               337.77  

ปลาทรายแดง    15,333.83               201.44     10,669.15            132.05     26,002.98               333.49  

ปลาจวด    11,078.10               143.74      9,407.67            121.72      20,485.77               265.46  

อื่นๆ   107,516.45            1,820.68   116,301.44          2,089.79  223,817.89          3,910.47  

รวม      230,614            2,794.73   233,409.40          3,094.87   463,873.69            5,888.09  



 

ภาพที่ 1 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น ้าชนิดที่ส้าคัญที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด

ระนอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

 

2. เส้นทางการน้าเข้าสัตว์น ้าจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

2.1 ที่มาของสัตว์น ้าน้าเข้า จังหวัดระนองมีการน้าเข้าสัตว์น ้ามาจากประเทศเมียนมาร์เฉพาะทางเรือ

เท่านั นโดยเรือขนถ่ายสัตว์น ้าจากประเทศเมียนมาร์จะขนถ่ายสัตว์น ้าจากท่าเทียบเรือที่เรือจับสัตว์น ้าน้าสัตว์

น ้าที่จับได้ไปขึ นท่า และผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐบาล โดยมีใบรับรองสัตว์น ้า (Catch Certificate) 

ให้กับเรือขนถ่ายที่จะน้าสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งแหล่งท้าการประมงหลักของประเทศเมียนมาร์ที่

น้าสัตว์น ้าเข้ามายังประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง คือ Taninthayi coastal region (ตะนาว

ศรี) ประกอบไปด้วย Myeik (มะริด) Kawthaung (เกาะสอง) และ Dawei (ทวาย) สัตว์น ้าที่น้าเข้าทางด่าน

ตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะแช่เย็น เช่น ปลาทะเล ปูม้า หมึก กุ้ง ยกเว้นปลาเบญจ

พรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค และยังมีสัตว์น ้าที่มีการรวบรวมจากการท้าประมง โดยวิธีอ่ืน เช่น ปูแสม

ดองน ้าเกลือ ปูทะเลมีชีวิตกั งมีชีวิต และกุ้งมังกรมีชีวิตเมื่อเรือขนถ่ายจะออกนอกประเทศจะผ่านการตรวจอีก

ครั งและออกหนังสืออนุญาตให้ออกนอกประเทศ (port clearance) การน้าเข้าสัตว์น ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
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ประเทศเมียนมาร์ต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า พร้อมเอกสารประกอบ

ตามที่ก้าหนดในพระราชก้าหนดการมประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองต้องเข้าเทียบท่าตามท่าที่กฎหมายก้าหนด (แพธนสาร, 

Choke point) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเรือและสัตว์น ้าเบื องต้นเป็นจุดแรก จากนั นจึง

อนุญาตให้เรือประมงด้าเนินการยื่นค้าขออนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  และเมื่อได้รับอนุญาต

แล้วจึงน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นจากเรือประมงได้ ตามท่าขึ นสัตว์น ้า/ท่าเทียบเรือที่กรมประมง

ประกาศก้าหนดในจังหวัดระนอง  

2.2 สัตว์น ้าที่มีปริมาณน้าเข้ามากท่ีสุด และการน้าขึ นท่าเทียบเรือเพ่ือขายหลังการอนุญาตน้าเข้าสัตว์

น ้าจากสถิติการขออนุญาตน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ.2559 –2560 มี

สัตว์น ้าที่มีการขออนุญาตน้าเข้าปริมาณมากที่สุดเรียงตามล้าดับ ได้แก่ 

1.ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค 

2.ปลาปากคม 

3.ปลาหลังเขียว 

4.ปลาทูแขก 

5.ปลาทรายแดง 

6.ปลาจวด 

การติดตามศึกษาเส้นทางการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าข้างต้นดังนี  

เมื่อเรือขนถ่ายน้าสัตว์น ้าได้รับอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าแล้วจะท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแพที่      

กรมประมงประกาศ พบว่า ปลาปากคม, ปลาหลังเขียว, ปลาทูแขก, ปลาทรายแดง และปลาจวด จะขึ นที ่      

ท่าเทียบเรือในจังหวัดระนอง ดังนี  แพโกศิษย์, แพแสงทอง, แพวาสนาอดิศร, แพช้างเดช, แพสยามชัย,       

แพคิงสตาร์, แพไทยเสรี, แพโกช้วน, แพเจ๊เพ็ก, แพเจ๊หง้อ, แพสุดารัตน์ และองค์การสะพานปลา 

ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภคขึ นท่าเทียบเรือดังนี  แพณรงค์ แพธงไทยดี แพกิจ

อนันต์ แพไทยเสรี แพช้างเดช และแพไต๋แขก จากการสอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/ผู้ซื อ/แพ

ขึ นสัตว์น ้าสรุปได้ดังนี  เมื่อสัตว์น ้าขึ นท่าแพจะท้าการคัดแยกขนาด (ไซส์) ปลาหลังเขียว, ปลาจวด, ปลาทูแขก, 

ปลาทรายแดงและปลาปากคม เพ่ือท้าการเปิดประมูล (การซื อขายสัตว์น ้า) ผู้ที่มาประมูลสัตว์น ้าในจังหวัด

ระนองจะประกอบด้วยแพซื อ ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงาน และพ่อค้า, แม่ค้า ที่มาประมูล ซึ่งแพจะขายสัตว์น ้า

ให้แก่ แพซื อ ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงาน, พ่อค้าแม่ค้า ที่ให้ราคาที่สูงสุด ส่วนที่ไม่ได้ขนาด (ขนาดเล็ก) หรือ

สภาพไม่ดี เช่น ท้องแตก ไม่สด และรวมถึงปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค แพจะขายให้

โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการประมูล) 

  



2.3 มาตรการการควบคุมการน้าเข้าสัตว์น ้า โดยการน้าเข้าจะต้องขออนุญาตน้าเข้าต่อด่านตรวจสัตว์

น ้าจังหวัดระนอง กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมาย 2 ฉบับ พระราชก้าหนดการ

ประมง พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การขออนุญาตน้าเข้าต้องแสดงใบรับรองสัตว์น ้า (Catch Certificate) แหล่งที่มาของสัตว์

น ้าที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาลประกอบการขออนุญาตน้าเข้า เพ่ือให้มั่นในว่าสัตว์น ้าที่ขอน้าเข้าไม่ได้มา

จากการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และเพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์น ้าที่ขออนุญาตน้าเข้ามี

คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในประเทศ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองมีการด้าเนินการเฝ้าระวังสุ่มเก็บ

ตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างและสารปนเปื้อนทางห้องปฏิบัติการ (ส้าหรับสัตว์น ้าที่น้าเข้ามา

บริโภคและเข้าโรงแปรรูปเป็นอาหารส้าหรับมนุษย์) 

ส้าหรับอัตราภาษีศุลกากรการน้าเข้าสัตว์น ้าทั ง 6 อันดับ สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามข้อตกลง 

AEC หรือ FTA 

2.4 ปัญหาและอุปสรรค  

- จุดตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต่างประเทศ (Choke point) ไม่ได้เป็นพื นที่ของทางราชการ  

- ท่าเทียบเรือจุดตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต่างประเทศ (Choke point) มีพื นที่ไม่เพียงพอเมื่อเรือมา

ตรวจพร้อมกันหลายๆ ล้า  

- ปัจจัย น ้าขึ น น ้าลงที่มีผลต่อการเทียบท่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 

3.วิเคราะห์เส้นทางสัตว์น ้าที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด 6 อันดับ 

3.1 การน้าเข้าปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองใน

ปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 105,086.13 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 335.45 ล้านบาท 

ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภคผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณ

การน้าเข้าปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภคสูงที่สุด น้าเข้าทั งสิ น19,878.35 ตัน (ตารางท่ี 2 ) 

  



ตารางที่ 2 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภคที่น้าเข้าผ่านทาง

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560   (ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

 

ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค 

แพปลาที่ขออนุญาตน้าเข้าจะขายให้โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการประมูล) ปลาเบญจพรรณไม่

เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภคจะถูกล้าเลียงไปยังโรงงานปลาป่นในจังหวัดระนอง เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น กิจ

เจริญปลาป่น กรุงเทพสหกิจ      เทพพามา ในกรณีมีวัตถุดิบมากจะล้าเลียงไปจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดชุมพร 

เช่น โชคทองปลาป่น          สากลปลาป่น ทุ่งคาปลาป่น ในจังหวัดพังงา เช่น วรากรปลาป่น โชคอุดมพังงา

ปลาป่น เป็นต้น 

(ภาพท่ี 2) 

เดือน 

ปี พ.ศ 
รวม 

ปริมาณเฉลีย่ 
 2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 

ปริมาณ 
(ตัน ) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

มกราคม        4,317.96              18.82         9,095.38              27.30       13,413.34              46.12         6,706.67  
กุมภาพันธ ์        5,414.39              16.84         8,207.85              24.80       13,622.24              41.64         6,811.12  
มีนาคม        8,418.70              25.26       11,459.65              39.09       19,878.35              64.35         9,939.17  
เมษายน        8,063.27              24.21         9,127.20              30.93       17,190.47              55.14         8,595.23  
พฤษภาคม        7,950.55              23.93         3,725.55              12.94       11,676.10              36.87         5,838.05  
มิถุนายน        1,758.11                5.28              58.00                0.22         1,816.11                5.49            908.06  
กรกฎาคม        1,476.45                4.43              54.00                0.20         1,530.45                4.63            765.23  
สิงหาคม        1,502.36                4.51              24.00                0.09         1,526.36                4.60            763.18  
กันยายน        1,466.33                4.40         1,071.09                3.76         2,537.41                8.16         1,268.71  
ตุลาคม        4,058.46              12.18         4,867.91              17.36         8,926.37              29.54         4,463.18  
พฤศจิกายน        5,912.09              17.74                    -                      -           5,912.09              17.74         5,912.09  
ธันวาคม        7,056.86              21.17                    -                      -           7,056.86              21.17         7,056.86  
รวม      57,395.52            178.76       47,690.62            156.69     105,086.13            335.45       59,027.54  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 

จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ผู้น้าเข้าท้าการขึ นปลาเบญจพรรณ ฯ 

จากเรือขนถ่ายตา่งประเทศ 

 

ปลาเบญจพรรณฯ จะถูกน้าขึ นรถ           

และลา้เลยีงไปยังโรงงานปลาป่น 

โรงงานปลาป่น 

ระนอง 

กรณีวัตถุดิบมีน้อย:

ส่งไปยังโรงงานปลาป่น

ภายในจังหวัดเท่านั น 

กรณีวัตถุดิบมีมาก: 

ส่งไปยังโรงงานปลาป่น

ในจังหวัดใกล้เคียง 

 
วรากรปลาป่น         

โชคอุดมพังงาปลาป่น  

โชคทองปลาป่น       

สากลปลาป่น            

ทุ่งคาปลาป่น  

สุขเรืองแก้วปลาป่น      

กิจเจรญิปลาป่น         

กรุงเทพสหกิจปลาป่น    

เทพพามาปลาป่น  

ภาพที่ 2 เส้นทางการน้าเข้าปลาเบญจพรรณไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

 

ชุมพร 

จังหวัดอื่นๆ 



3.2 การน้าเข้าปลาปากคมทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการ

น้าเข้าทั งสิ น 34,203.09 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 372.60ล้านบาทซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปากคมผ่านทาง

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองพบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยมีเดือน

มีนาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลาปากคมสูงที่สุด น้าเข้าทังสิ น 5,108.56 ตัน (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 แสดง ปริมาณ และมูลค่าของปลาปากคมที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560   (ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค. - ต.ค.) 
 

  
เดือน 

  

ปี พ.ศ 
รวม 

ปริมาณเฉลีย่ 
 2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 

ปริมาณ 
(ตัน ) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

มกราคม             767.34                9.41           1,441.84              15.26           2,209.17              24.67           1,104.59  
กุมภาพันธ ์          1,121.52              11.80           1,620.33              17.40           2,741.85              29.20           1,370.92  
มีนาคม          2,984.93              31.52           2,123.64              23.52           5,108.56              55.04           2,554.28  
เมษายน          3,047.04              32.34           2,031.21              22.41           5,078.25              54.74           2,539.12  
พฤษภาคม          2,660.02              27.77           1,278.04              14.08           3,938.05              41.85           1,969.03  
มิถุนายน          1,454.87              15.68              757.22                8.60           2,212.09              24.28           1,106.04  
กรกฎาคม          1,591.79              16.82              844.40                9.74           2,436.19              26.56           1,218.10  
สิงหาคม          1,502.40              15.89           1,560.24              18.04           3,062.63              33.93           1,531.32  
กันยายน          1,603.28              16.88           1,483.28              17.37           3,086.56              34.24           1,543.28  
ตุลาคม                     -                      -             1,240.29              15.29           1,240.29              15.29           1,240.29  
พฤศจิกายน          1,801.45              19.16                      -                      -             1,801.45              19.16           1,801.45  
ธันวาคม          1,287.99              13.63                      -                      -             1,287.99              13.63           1,287.99  
รวม        19,822.61            210.89         14,380.48            161.70         34,203.09            372.60         19,266.41  

 

  



ปลาปากคม 

- กรณีแพขายให้ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงาน 

ปลาปากคม (ทุกขนาด) จะถูกล้าเลียงเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานโดยตรง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูป

ผลิต ไปยังเขตภาคกลาง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ภาคใต้ ระนอง สงขลา เช่น บริษัทสยามชัยฯ และบริษัท     

แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้าฯ เป็นต้น 

- กรณีแพขายให้แพซื อ 

แพซื อท้าการรวบรวมปลาปากคม (ทุกขนาด) ไว้ที่แพเพ่ือล้าเลียงไปยังห้องเย็นหรือโรงงานตามที่แพ

ซื อได้รับออเดอร์ไปยังเขตภาคกลางสมุทรสาคร กรุงเทพฯ ในเขตภาคใต้ ระนอง สงขลา เช่น บริษัทสยามชัยฯ 

และบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้าฯ ในเขตพื นทีจ่ังหวัดข้างต้น 

- กรณีปลาปากคมสภาพไม่ดี 

 เช่น ท้องแตก ไม่สด แพจะขายให้โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการประมูล) ปลาปากคมจะถูกล้าเลียง

ไปยังโรงงานปลาป่นภายในจังหวัดระนอง เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น กิจเจริญปลาป่นกรุงเทพสหกิจ และ    

เทพพามา (ภาพท่ี 3) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

น้าสัตว์น ้าขึ นท่า/คัดแยกขนาด/แพเปิดประมูล จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาปากคมน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด สภาพไมด่ี       

จะส่งไปขายต่อโรงงานปลาป่นใน   

จ.ระนอง  

แพซื อรวบรวมเพื่อส่งต่อ 

เข้าสู่โรงงานแปรรูป                    

-ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ    

-ภาคใต้ จ.สงขลา, จ.ระนอง 

 
ล้าเลียงไปยังห้องเย็น/โรงงาน 

งเ 
ภาพที่ 3 เส้นทางการน้าเข้าปลาปลาปากคมผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 



3.3การน้าเข้าปลาหลังเขียวทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการ

น้าเข้าทั งสิ น 28,218.75 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 334.35 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าหลังเขียวผ่าน

ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และกันยายน

โดยเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลาหลังเขียวสูงที่สุด น้าเข้าทังสิ น 4,542.77 ตัน (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 แสดง ปริมาณ และมูลค่าของปลาหลังเขียวที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

 

ปลาหลังเขียว 

- กรณีแพขายให้ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานจะซื อปลาหลังเขียวที่มี

ขนาดประมาณ10-20 ตัว/กก. และขนาดประมาณ 20-30 ตัว/กก. ปลาหลังเขียวจะถูกล้าเลียงไปยังห้องเย็น

หรือโรงงานโดยตรงในเขตภาคใต้ปัตตานี ตรัง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นปลากระป๋องตราไฮคิว ปุ้มปุ้ย 

เป็นต้น 

- กรณีแพขายให้แพซื อแพซื อท้าการรวบรวมปลาหลังเขียวไว้ที่แพ ซึ่งจะซื อปลาหลังเขียวที่มีขนาด

ประมาณ10-20 ตัว/กก.และประมาณ20-30 ตัว/กก. และล้าเลียงเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานตามที่แพซื อได้รับ

ออเดอร์ในเขต ภาคใต้ ปัตตานี ตรัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นปลากระป๋องตราไฮคิว ปุ้มปุ้ย เป็นต้น 

- กรณีปลาหลังเขียวที่ไม่ได้ขนาด ปลาหลังเขียวที่มีขนาดเล็ก แพจะขายให้โรงงานปลาป่นโดยตรง 

(ไม่มีการประมูล) ปลาหลังเขียวจะถูกล้าเลียงไปยังโรงงานปลาป่นภายในจังหวัดระนอง เช่น สุขเรืองแก้วปลา

ป่นกิจเจริญปลาป่น กรุงเทพสหกิจ และเทพพามา (ภาพท่ี 4) 

เดือน 
  

ปี พ.ศ 
รวม 

ปริมาณเฉลีย่  2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 
ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) 

มกราคม    284.60                2.85          1,799.84              24.72         2,084.44              27.57           1,042.22  
กุมภาพันธ ์ 330.90                3.31  1,515.69      20.49  1,846.59              23.80              923.29  

มีนาคม 887.53                8.90  3,655.24   50.68  4,542.77              59.58           2,271.38  
เมษายน 710.36        7.10  3,225.19      43.32  3,935.55    50.43    1,967.77  

พฤษภาคม 1,826.77              18.27             993.52              13.64         2,820.29              31.90           1,410.15  
มิถุนายน     2.10                0.02   1,254.77              13.35      1,256.87              13.37              628.44  

กรกฎาคม         0.40                0.00           ,065.18              10.14      1,065.58              10.14              532.79  
สิงหาคม            0.30                0.00    2,554.44              22.98      2,554.74              22.99           1,277.37  
กันยายน          299.30                3.96    2,828.04              25.58      3,127.34              29.54           1,563.67  
ตุลาคม      1,421.00              19.74       1,180.50              14.08     2,601.49              33.82           1,300.75  

พฤศจิกายน      864.22              11.03                     -                      -       864.22              11.03              864.22  
ธันวาคม       1,518.88              20.18     -                      -          1,518.88              20.18           1,518.88  

รวม      8,146.35              95.37         20,072.40            238.99         28,218.75            334.35         15,300.92  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

น้าสัตว์น ้าขึ นท่า/คัดแยกขนาด/แพเปิดประมูล จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาหลังเขียวน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ภาพที่ 4 เส้นทางการน้าเข้าปลาปลาหลังเขียวผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 

ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด สภาพไมด่ี       

จะส่งไปขายต่อโรงงานปลาป่นใน   

จ.ระนอง  

แพซื อรวบรวมเพื่อส่งต่อ 

เข้าสู่โรงงานแปรรูป                     

-ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ    

-ภาคใต้ จ.สงขลา, จ.ระนอง 

 

ล้าเลียงไปยังห้องเย็น/โรงงาน 

งเ 



3.4 การน้าเข้าปลาทูแขกทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการ

น้าเข้าทั งสิ น 26,208.70 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 337.77 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลาทูแขกผ่าน

ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดย

เดือนมีนาคม   เป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลาทูแขกสูงที่สุด น้าเข้าทังสิ น 6,975.85 ตัน (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 แสดง ปริมาณ และมูลค่าของปลาทูแขกที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

  

  
เดือน 

  

ปี พ.ศ 
รวม 

ปริมาณเฉลี่ย 
 2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 

ปริมาณ 
(ตัน ) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

มกราคม    504.50                6.78       2,410.86              33.35    2,915.36              40.12        1,457.68  
กุมภาพันธ ์     1,083.33              12.61        3,068.34     38.53     4,151.67              51.14     2,075.84  
มีนาคม        2,550.97              30.58        4,424.88         57.30         6,975.85              87.88        3,487.92  
เมษายน       1,696.39              19.68       2,868.43              36.22          4,564.81              55.91       2,282.41  
พฤษภาคม        1,015.75              12.96    596.17                7.20      1,611.92              20.16          805.96  
มิถุนายน           12.10                0.12           65.02                0.86             77.12                0.98           38.56  
กรกฎาคม           20.10                0.25           55.62                0.76             75.72                1.01           37.86  
สิงหาคม           11.30                0.12          465.70                6.68           477.00               6.79        238.50  
กันยายน          641.04  9.25         471.50               6.57         1,112.53              15.82         556.27  
ตุลาคม       1,037.21              13.87         461.14                6.46          1,498.35              20.32          749.18  
พฤศจิกายน        1,390.67              18.98                  -                      -    1,390.67              18.98   1,390.67  
ธันวาคม  1,357.70              18.66                 -                    -         1,357.70              18.66        1,357.70  
รวม    11,321.05          143.85     14,887.65            193.92         26,208.70         337.77     14,478.54  



ปลาทูแขก 

- กรณีแพขายให้ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานจะซื อปลาทูแขกที่มีขนาด

ประมาณ15-30 ตัว/กก.ปลาทูแขกจะถูกล้าเลียงไปยังห้องเย็นหรือโรงงานโดยตรง ในเขตภาคกลาง 

สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ภาคใต้ ปัตตานี ตรัง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นปลากระป๋องตราไฮคิว ปุ้มปุ้ย 

เป็นต้น 

- กรณีแพขายให้แพซื อแพซื อท้าการรวบรวมปลาทูแขกไว้ที่แพ เพ่ือกระจายไปยังลูกค้าหรือเข้าสู่

ตลาดสดในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ เช่น ตลาดสดนครศรีธรรมราช ตลาดสดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดแม่ขรี

พัทลุง ตลาดสดสงขลาและสะพานปลาปัตตานี เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูแขกที่มีขนาดประมาณ 10-15 

ตัว/กก. รวมถึงปลาทูแขกท่ีมีขนาดที่ห้องเย็นหรือโรงงานต้องการจะถูกล้าเลียงเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานตามที่

แพซื อได้รับออเดอร์ ในเขตพื นที่จังหวัดข้างต้น 

- กรณีแพขายให้พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าจะซื อปลาทูแขกที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดที่ห้องเย็นหรือ

โรงงานต้องการโดยจะน้าไปขายโดยตรงหรือขายต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตลาดสดระนอง , ตลาดสด

ชุมพร, ตลาดสดสุราษฎร์ธานีและตลาดสดนครศรีธรรมราช 

- กรณีปลาทูแขกที่ไม่ได้ขนาดปลาทูแขกที่มีขนาดเล็กหรือสภาพไม่ดี เช่น ท้องแตก ไม่สด แพจะขาย

ให้โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการประมูล) ปลาทูแขกจะถูกล้าเลียงไปยังโรงงานปลาป่นภายในจังหวัดระนอง 

เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น กิจเจริญ กรุงเทพสหกิจ และเทพพามา (ภาพท่ี 5) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

น้าสัตว์น ้าขึ นท่า/คัดแยกขนาด/แพเปิดประมูล 
จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาทูแขกน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด สภาพไม่

ดี จะส่งไปขายต่อโรงงาน

ปลาป่นใน จ.ระนอง  

แพซื อรวบรวมเพื่อส่งต่อ ขายโดยตรงไปยังตลาดสด  

จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ฯ,    

จ.นครศรีฯ, จ.ชุมพร  

 
ขายต่อไปยังตลาดสด จ.ระนอง,  

จ.สุราษฎร์ฯ, จ.นครศรีฯ จ.พัทลุง, 

จ.สงขลา, สะพานปลาปัตตาน ี

 

 

 

เข้าสู่โรงงานแปรรูป                    

-ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ,กรุงเทพฯ                

-ภาคใต้ จ.ปัตตานี จ.ตรัง 

 

ล้าเลียงไปยังห้องเย็น/โรงงาน 

งเ 

ภาพที่ 5 เส้นทางการน้าเข้าปลาปลาทูแขกผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 



3.5 การน้าเข้าปลาทรายแดงทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณ

การน้าเข้าทั งสิ น 26,002.98 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 333.49 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลา    

ทรายแดงผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤษภาคม และเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลาทรายแดง

สูงที่สุดน้าเข้าทั งสิ น 3,634.78 ตัน (ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 6 แสดง ปริมาณ และมูลค่าของปลาทูแขกที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560   ( ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

 

  

  
เดือน 

  

ปี พ.ศ 
รวม 

ปริมาณเฉลี่ย 
 2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 

ปริมาณ 
(ตัน ) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

มกราคม 371.13                5.36      1,011.51              12.90          1,382.64              18.25              691.32  
กุมภาพันธ ์    1,295.05              16.59       991.91              11.97  2,286.96              28.56           1,143.48  
มีนาคม 2,436.05              34.66          1,198.74              15.12   3,634.78              49.78           1,817.39  
เมษายน 1,585.56              24.01  1,112.59              13.82          2,698.15              37.84           1,349.08  
พฤษภาคม 1,722.24              21.86             706.60                8.61        2,428.83              30.47           1,214.42  
มิถุนายน 886.08              10.96  563.66                7.01  1,449.74              17.97              724.87  
กรกฎาคม 1,057.91              13.32  696.36                9.02  1,754.26              22.34              877.13  
สิงหาคม       1,192.74              14.81  1,546.25              18.95  2,738.99              33.76           1,369.49  
กันยายน 1,329.11              16.67  1,620.58              19.65  2,949.68              36.32           1,474.84  
ตุลาคม 1,239.61              15.10   1,220.96              15.00     2,460.57              30.10           1,230.28  
พฤศจิกายน 1,252.81              15.97  -                      -    1,252.81              15.97           1,252.81  
ธันวาคม  965.57              12.14       -                      -      965.57              12.14              965.57  
รวม 15,333.83            201.44         10,669.15            132.05         26,002.98            333.49         14,110.68  



ปลาทรายแดง 

- กรณีแพขายให้ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานปลาทรายแดงจะถูกล้าเลียงเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงาน

โดยตรง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตไปยังเขตภาคกลาง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ภาคใต้ระนอง สงขลา 

เช่น บริษัทสยามชัยฯ และบริษัทแปซฟิิคแปรรูปสัตว์น ้าฯ เป็นต้น 

- กรณีแพขายให้แพซื อแพซื อท้าการรวบรวมปลาทรายแดงไว้ที่แพ เพ่ือกระจายไปยังลูกค้า หรือเข้า

สู่ตลาดสดในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ เช่น ตลาดสดนครศรีธรรมราช ตลาดสดสุราษฎร์ ธานี ตลาดสดแม่ขรี

พัทลุง ตลาดสดสงขลาและสะพานปลาปัตตานี เป็นต้น ตลาดภาคกลาง เช่น ตลาดทะเลไทย มหาชัย ส่วนใหญ่

จะเป็นปลาทรายแดงขนาดประมาณ 4-5 ตัว/กก.และขนาดประมาณ 8-10 ตัว/กก. และเข้าสู่ห้องเย็นหรือ

โรงงานตามที่แพซื อได้รับออเดอร์ ไปยังเขตภาคกลาง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ในเขต ภาคใต้ ระนอง สงขลา 

เช่น บริษัทสยามชัยฯ และบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้าในเขตพื นที่จังหวัดข้างต้น 

- กรณีแพขายให้พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าจะซื อปลาทรายแดง โดยจะน้าไปขายโดยตรงหรือขายต่อไป

ยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตลาดสดระนอง ตลาดสดชุมพร ตลาดสดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดนคศรีธรรมราช     

เป็นต้น 

- กรณีปลาทรายแดงสภาพไม่ดี เช่น ท้องแตก ไม่สด แพจะขายให้โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการ

ประมูล) ปลาทรายแดงจะถูกล้าเลียงไปยังโรงงานปลาป่นภายในจังหวัดระนอง เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น     

กิจเจริญปลาป่น กรุงเทพสหกิจ และเทพพามา (ภาพท่ี 6) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาทรายแดงน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ขายต่อไปยังตลาดสด                

จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ฯ,จ.นครศรีฯ   

จ.พัทลุง,จ.สงขลา,สะพานปลา

ปัตตานี,ตลาดทะเลไทย มหาชยั 

 

 

 

เข้าสู่โรงงานแปรรูป (ซูรมิิ)               

-ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ,กรุงเทพฯ    

-ภาคใต้ จ.สงขลา 

 
ภาพที่ 6 เส้นทางการน้าเข้าปลาทรายแดงผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 

น้าสัตว์น ้าขึ นท่า/คัดแยกขนาด/แพเปิดประมูล จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด สภาพไมด่ี 

จะส่งไปขายต่อโรงงานปลา

ป่นใน จ.ระนอง  

แพซื อรวบรวมเพื่อส่งต่อ ขายโดยตรงไปยังตลาดสด  

จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ฯ,    

จ.นครศรีฯ, จ.ชุมพร  

 

ล้าเลียงไปยังห้องเย็น/โรงงาน 

งเ 



3.6 การน้าเข้าปลาจวดทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนองในปีพ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการ

น้าเข้าทั งสิ น 20,485.77 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 265.46 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลาปลาจวด

ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสูงในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

และเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลาจวดสูงที่สุดน้าเข้า

ทั งสิ น 2,299.28 ตัน (ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 7 แสดง ปริมาณ และมูลค่าของปลาจวดที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2559 – 2560   ( ปี พ.ศ. 2560 เดือน ม.ค-ต.ค) 

เดือน 
ปี พ.ศ 

รวม 
ปริมาณเฉลี่ย  2559 ( มค.-ธค.)  2560 ( มค.- ตค.) 

ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน.) มูลค่า(ล้านบาท) 
มกราคม 466.41                6.20         1,285.54              16.46     1,751.95              22.66  875.98  
กุมภาพันธ ์  598.80                7.76         1,223.00              15.29      1,821.80              23.05  910.90  
มีนาคม 731.23                9.29         1,203.44              16.03       1,934.67              25.32   967.34  
เมษายน 660.91                8.52         1,055.08              13.89        1,715.99              22.40  857.99  
พฤษภาคม 1,311.58              17.41            686.53                8.93  1,998.11              26.34    999.06  
มิถุนายน 1,103.45              14.62            654.64                8.42  1,758.09              23.04  879.04  
กรกฎาคม   846.40              10.88            583.58                7.43      1,429.98              18.31     714.99  
สิงหาคม 559.61                7.19            858.44              11.05       1,418.05              18.23    709.03  
กันยายน 1,145.29              14.79            917.28              11.81       2,062.58              26.60     1,031.29  
ตุลาคม 1,359.15              17.91            940.14              12.41      2,299.28              30.31   1,149.64  
พฤศจิกายน    1,338.41              17.08                    -                      -    1,338.41              17.08   1,338.41  
ธันวาคม 956.86              12.11                    -                      -         956.86              12.11  956.86  
รวม 11,078.10            143.74         9,407.67            121.72      20,485.77            265.46   11,390.52  

 

  



ปลาจวด 

- กรณีแพขายให้ตัวแทนห้องเย็นหรือโรงงานปลาจวด (ทุกขนาด)จะถูกล้าเลียงเข้าสู่ห้องเย็นหรือ

โรงงานโดยตรง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิต ไปยังเขตภาคกลาง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ภาคใต้ ระนอง 

สงขลา เช่น บริษัทสยามชัยฯ และบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้าฯ เป็นต้น 

- กรณีแพขายให้แพซื อแพซื อท้าการรวบรวมปลาจวดไว้ที่แพเพ่ือกระจายไปยังลูกค้า หรือเข้าสู่ตลาด

สดในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ เช่น ตลาดสดนครศรีธรรมราช ตลาดสดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดแม่ขรีพัทลุง 

ตลาดสดสงขลา เป็นต้น ตลาดภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นปลาจวดขนาดประมาณ 4-8 กก./ตัวและขนาด

ประมาณ 7-10 กก./ตัว เข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานตามที่แพซื อได้รับออเดอร์ไปยังเขตภาคกลาง สมุทรสาคร 

กรุงเทพฯ ในเขตภาคใต้ ระนอง สงขลา เช่น บริษัทสยามชัยฯ และบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้าฯ ในเขตพื นที่

จังหวัดข้างต้น 

- กรณีแพขายให้พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าจะซื อปลาจวด โดยจะน้าไปขายโดยตรงหรือขายต่อไปยัง

จังหวัดใกล้เคียง เช่น ตลาดสดระนอง ตลาดสดชุมพร ตลาดสดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดนคศรีธรรมราช เป็นต้น 

- กรณีปลาจวดสภาพไม่ดี เช่น ท้องแตก ไม่สด แพจะขายให้โรงงานปลาป่นโดยตรง (ไม่มีการ

ประมูล) ปลาจวดจะถูกล้าเลียงไปยังโรงงานปลาป่นภายในจังหวัดระนอง เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น กิจเจริญ 

กรุงเทพสหกิจ และเทพพามา(ภาพท่ี 7) 

 

 

 



  

 

เส้นทางแหล่งท่ีมาของปลาจวดน้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้า จ.ระนอง 

ขายต่อไปยังตลาดสด                

จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ฯ,จ.นครศรีฯ   

จ.พัทลุง,จ.สงขลา,สะพานปลา

ปัตตานี 

 

 

แหล่งที่มาสัตว์น ้าน้าเข้า                  

Myeik (มะริด), 

Kawthaung (เกาะสอง)

Dawei (ทวาย) 

น้าสัตว์น ้าขึ นท่า/คัดแยกขนาด/แพเปิดประมูล จุดตรวจเรือขนถ่ายต่างประเทศ 

ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด สภาพไมด่ี 

จะส่งไปขายต่อโรงงานปลา

ป่นใน จ.ระนอง  

แพซื อรวบรวมเพื่อส่งต่อ ขายโดยตรงไปยังตลาดสด  

จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ฯ,    

จ.นครศรีฯ, จ.ชุมพร  

 

ล้าเลียงไปยังห้องเย็น/โรงงาน 

งเ 

เข้าสู่โรงงานแปรรูป                     

-ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ,กรุงเทพฯ 

-ภาคใต้ จ.ปัตตานี จ.ตรัง 

 
ภาพที่ 7 เส้นทางการน้าเข้าปลาจวดผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

 


