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ค าน า 

การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดสตูล จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังควบคุมการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล  และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดสตูล  ได้จัดท าขึ้นโดยมีเนื้อหาวิเคราะห์ปริมาณการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญ
ของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 10 ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2557 -2560  และวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-
ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จ านวน 6 ชนิด คือ ปลากะพง
ขาว แมงดาทะเล หอยลาย หอยตลับ ปลาทูลังและปลาทูแขก  

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะสามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ 
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท าการวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

1. รายงานการวิเคราะห์ปริมาณการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล 10 ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2557-2560 

1.1 รายงานการวิเคราะห์ปริมาณการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์
น้ าจังหวัดสตูล 10 ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2557-2560 

การน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2557  มีปริมาณ
การน าเข้าทั้งสิ้น  2,533,205 กก.  มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 44,708,093.07 บาท จากการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ าทีม่ีความส าคัญที่มีปริมาณและมูลค่าของการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2557  มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 
482,660 กก. มีมูลค่าการน าเข้าท้ังสิ้น 26,844,289.57 บาท รองลงมาได้แก่  แมงดาจาน มีปริมาณการน าเข้า
ทั้งสิ้น 318,441 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 5,516,772.68 บาท  หอยแครง มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 
132,550 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 1,584,057.66  หอยจุ๊บแจง มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 168,074 กก. 
มีมูลค่าการน าเข้าท้ังสิ้น 749,783.51 บาท  และปลาปากคมมีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 9,500 กก. มีมูลค่าการ
น าเข้าทั้งสิ้น 151,500 บาท ( ตารางที่1และภาพที่1) 

ในปี  พ.ศ.  2558 มีปริมาณการน าเข้าทั้ งสิ้น 4,230,875  กก.  มีมูลค่าการน าเข้าทั้ งสิ้ น 
69,930,551.89 บาท จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและ
มูลค่าของการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี 
พ.ศ. 2558  มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 594,500 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 32,525,350.52 บาท รองลงมา
ได้แก่ แมงดาจาน  มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  333,741 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 9,161,653.54 บาท 
ปลาปากคม มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  397,900 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้ งสิ้น 4,532,817.28 บาท หอย
จุ๊บแจง มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  176,281 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 2,882,352.16 บาท และปลาเม็ด
ขนุน มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  51,500 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 515,897.5 บาท (ตารางที่1และภาพที่
2) 

ในปี  พ.ศ.  2559 มีปริมาณการน าเข้าทั้ งสิ้น  4,070,787 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้ งสิ้ น 
88,475,300.86 บาท จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและ
มูลค่าของการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก  ในปี 
พ.ศ. 2559  มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  677,200 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 35,071,510.92 บาท 
รองลงมาได้แก่ แมงดาจาน มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  303,887 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 8,734,457.77 
บาท ปลาปากคม มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 411,784 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 4,345,972.02 บาท ปลา
หลังเขียว มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  180,447 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 1,804,306.7 บาท และปลาเม็ด
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ขนุน มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 175,348 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 1,751,686.39 บาท (ตารางที่1และ
ภาพที่3) 

ในปี  พ.ศ.  2560 มีปริมาณการน าเข้าทั้ งสิ้น  5,068,145.98 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้ งสิ้น
151,936,959.93 บาท จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณ
และมูลค่าของการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ใน
ปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  1,181,475 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 56,996,777.32  บาท  
รองลงมาได้แก่  หอยลาย มีชีวิต  มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  857,020 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 
40,573,007.39 บาท แมงดาจาน ปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  361,383.98 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น  
10,144,628.57 บาท หอยแครง ปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 131,150 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น  6,557,500 
บาท และปลาปากคม ปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 641,289 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น  5,700,801.6 บาท 
(ตารางท่ี1และภาพที่4) 

 
 
ตารางท่ี 1. แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของด่านตรวจสัตว์น้ า     

จังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 
 

ล าดับ ชนิด 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

1 
ปลากะพงขาว 482,660.00 26,844,289.57 594,500.00 32,525,350.52 677,200.00 35,071,510.92 1,181,475.00 56,996,777.32 

2 
หอยลาย มีชีวิต 0 0 7,000.00 196,730.40 58,500.00 1,621,595.92 857,020.00 40,573,007.39 

3 
แมงดาจาน 318,441.00 5,516,772.68 333,741.00 9,161,653.54 303,887.00 8,734,457.77 361,383.98 10,144,628.57 

4 
หอยแครง 132,550.00 1,584,057.66 8,795.00 96,104.46 3,000.00 120,000.00 131,150.00 6,557,500.00 

5 
ปลาปากคม 9,500.00 151,500.00 397,900.00 4,532,817.28 411,784.00 4,345,972.02 641,289.00 5,700,801.60 

6 
ปลาหมึกกล้วย 0 0 0 0 14,180.00 819,100.00 90,020.00 4,493,650.00 

7 
ปลาเม็ดขนุน 2,000.00 30,500.00 51,500.00 515,897.50 175,348.00 1,751,686.39 267,020.70 1,993,956.70 

8 
ปลาหลังเขียว 0 0 36,100.00 369,000.00 180,447.00 1,804,306.70 181,982.50 1,827,575.00 

9 
หอยจุ๊บแจง 168,074.00 749,783.51 176,281.00 2,882,352.16 166,982.00 3,621,888.39 65,974.00 1,419,263.65 

10 
อื่นๆ 1,419,980.00 9,831,189.65 2,625,058.00 19,650,646.03 2,079,459.00 30,584,782.75 1,290,830.80 22,229,799.70 

รวม 2,533,205.00 44,708,093.07 4,230,875.00 69,930,551.89 4,070,787.00 88,475,300.86 5,068,145.98 151,936,959.93 
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ภาพที่ 1 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่น าเข้าทางด่านตรวจ  
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่น าเข้าทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558  
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ภาพที่ 3 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่น าเข้าทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559  

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่น าเข้าทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 
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1.2 รายงานการวิเคราะห์ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์
น้ าจังหวัดสตูล 10 ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2557-2560 

การส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2557  มีปริมาณ
การส่งออกทั้งสิ้น 4,700,300 กก.  มีมูลค่าการส่งออกเข้าทั้งสิ้น 86,948,700 บาท จากการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า หอยตลับ เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น  
2,483,100 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 36,545,200 บาท รองลงมาได้แก่  ปูทะเล มีปริมาณการส่งออก
ทั้งสิ้น 106,6500 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 10,667,000 บาท หอยเม็ดขนุน มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 
251,350 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 6,161,000 บาท ปลาทูลัง มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 31,500 กก. มี
มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,555,000 บาท และปลาสีกุน มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 21,500 กก.  กก. มีมูลค่า
การส่งออกทั้งสิ้น 537,500 บาท (ตารางท่ี2และภาพที่5) 

การส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2558  มีปริมาณ
การส่งออกท้ังสิ้น 2,497,217.3 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น  59,475,876.2 บาท จากการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า หอยตลับ เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น  
1,606,300 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 24,453,000 บาท รองลงมาได้แก่  ปูทะเล มีปริมาณการส่งออก
ทั้งสิ้น 109,200 กก. มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น  10,920,000 บาท หอยเม็ดขนุน มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 
226,000 กก. มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น  5,650,000 บาท ปลาทูลัง มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 79,151.3 กก. 
มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น3,876,124.5 บาท และปลาอินทรี มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 32,989.50 กก. มูลค่า
การส่งออกท้ังสิ้น 3,384,990 บาท (ตารางที2่และภาพท่ี6) 

การส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2559  มีปริมาณ
การส่งออกทั้งสิ้น 2,421,475.3 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 69,911,082.9 บาท จากการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า หอยตลับ เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น  
1,330,000 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 19,220,000 บาท  รองลงมาได้แก่  ปลาอินทรี มีปริมาณการ
ส่งออกทั้งสิ้น 81,729.1 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,483,435 บาท กุ้งโอคักเล็กมีปริมาณการส่งออก
ทั้งสิ้น 85,600 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,182,500 บาท หอยเม็ดขนุน  มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 
326,000 กก. มีมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 8,150,000 บาท และปลาทูลัง มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 183,300.1 
กก. มีมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น7,311,416.5 บาท (ตารางท่ี2และภาพที่7) 

การส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2560  มีปริมาณ
การส่งออกทั้งสิ้น 3,478,364.8 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 114,616,411.6 บาท จากการรวบรวมข้อมูล 
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พบว่า ปลาทูลัง เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญที่มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลสูงสุดเป็นอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการส่งออกท้ังสิ้น 
383,572.6 กก. มีมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 20,823,308 บาท รองลงมาได้แก่  ปลาทูแขก มีปริมาณการส่งออก
ทั้งสิ้น 566,861.4 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 20,741,468.50 บาท หอยตลับ มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 
1,463,500 กก. มีมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 20,532,400 บาท ปลาสีกุน มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 186,554.9 
กก. มูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 10,571,096.1 บาท และหอยเม็ดขนุน มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 344,200 กก.
มูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 8,605,000 บาท 

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของด่านตรวจสัตว์น้ า      
จังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

 

ชนิด ชนิด 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

1 ปลาทูลัง 31,500.00 1,555,000.00 79,151.30 3,876,124.50 183,300.10 7,311,416.50 383,572.60 20,823,308.00 

2 ปลาทูแขก 5,000.00 250,000.00 2,000.00 30,000.00 72,766.00 1,777,353.00 566,861.40 20,741,468.50 

3 หอยตลับ 2,483,100.00 36,545,200.00 1,606,300.00 24,453,000.00 1,330,000.00 19,220,000.00 1,463,500.00 20,532,400.00 

4 ปลาสีกุน 21,500.00 537,500.00 15,954.90 675,348.50 76,774.00 2,416,610.00 186,554.90 10,571,096.10 

5 หอยเม็ดขนุน 251,350.00 6,161,000.00 226,000.00 5,650,000.00 326,000.00 8,150,000.00 344,200.00 8,605,000.00 

6 ปลาอินทรี 0 0 32,989.50 3,384,990.00 81,729.10 9,483,435.00 73,645.70 8,443,996.00 

7 กุ้งโอคักเล็ก 0 0 0 0 85,600.00 9,182,500.00 92,246.00 7,078,200.00 

8 
ปลาโอ(ด า,ลาย
,หลอด) 

0 0 17,929.50 354,377.70 34,308.00 692,780.40 196,387.90 6,062,545.00 

9 ปูทะเล 106,650.00 10,667,000.00 109,200.00 10,920,000.00 43,680.00 4,355,600.00 30,500.00 3,200,000.00 

10 อื่นๆ 1,801,200.00 31,233,000.00 407,692.10 10,132,035.50 187,318.10 7,321,388.00 140,896.30 8,558,398.00 

รวม 4,700,300.00 86,948,700.00 2,497,217.30 59,475,876.20 2,421,475.30 69,911,082.90 3,478,364.80 114,616,411.60 
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ภาพที่ 5 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่ส่งออกทางด่านตรวจ 
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่ส่งออกทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 7 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่ส่งออกทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญที่ส่งออกทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 
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2. การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดสตูล 

 2.1 ปลากะพงขาว  

 การน าเข้าปลากะพงขาว ทั้งตัวแช่เย็น ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการน าเข้า
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับหนึ่ง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2560 มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น  2,935,835 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 151,437,928.33 บาท โดยใน
เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณการน าเข้าปลากะพงขาว ทั้งตัวแช่เย็นสูงสุด ปริมาณ 182,945.00 กก. 
(ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณ และมูลค่าของปลากะพงขาว แช่เย็นที่น าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

เดือน 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

มกราคม 74,020.00 4,102,522.56 24,000.00 1,323,171.60 43,300.00 2,220,172.66 68,400.00 3,335,854.32 

กุมภาพันธ์ 127,140.00 7,035,765.01 81,000.00 4,499,290.80 62,800.00 3,182,038.30 89,400.00 4,321,345.68 

มีนาคม 85,800.00 4,722,632.86 61,000.00 3,384,986.80 38,900.00 2,028,246.00 83,000.00 3,978,068.94 

เมษายน 82,200.00 4,512,123.01 79,000.00 4,278,892.80 36,500.00 1,934,208.00 90,900.00 4,333,421.16 

พฤษภาคม 23,000.00 1,273,226.63 60,000.00 3,270,924.00 39,650.00 2,183,967.14 88,200.00 4,221,846.12 

มิถุนายน 2,500.00 139,009.20 65,000.00 3,697,590.00 43,900.00 2,347,763.22 64,500.00 3,207,749.88 

กรกฎาคม 25,000.00 1,402,679.30 95,000.00 5,238,300.00 34,350.00 1,804,575.20 68,100.00 3,287,554.74 

สิงหาคม 44,000.00 2,466,668.60 50,000.00 2,767,500.00 75,500.00 3,991,292.40 112,350.00 5,356,466.01 

กันยายน 7,000.00 391,811.75 15,000.00 788,148.00 66,000.00 3,469,989.60 84,150.00 4,017,120.48 

ตุลาคม 4,000.00 222,745.60 13,000.00 667,586.40 72,380.00 3,747,168.52 136,530.00 6,624,461.19 

พฤศจิกายน 6,000.00 465,780.45 11,000.00 565,144.80 60,900.00 3,103,890.30 113,000.00 5,452,323.36 

ธันวาคม 2,000.00 109,324.60 40,500.00 2,043,815.32 103,020.00 5,058,199.58 182,945.00 8,860,565.44 

รวม 482,660.00 26,844,289.57 594,500.00 32,525,350.52 677,200.00 35,071,510.92 1,181,475.00 56,996,777.32 

 

เส้นทางการน าเข้าปลากะพงขาว ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

การน าเข้าปลากะพงขาวทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการการน าเข้าปลากะพงขาวแช่เย็น
ทั้งหมด มีผู้ประกอบการน าเข้าปลากะพงขาวจ านวน 1 ราย โดยผู้ประกอบการน าเข้าจะด าเนินการขอ
ใบอนุญาตส่งออกต่อด่านตรวจสัตว์น้ าเอง  จากการสอบถามผู้ประกอบการที่น าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศ
มาเลเซียทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปลากะพงขาวที่น าเข้าทั้งหมด เป็นปลาที่มาจากการเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองรัฐเปรัค 
(Perak) ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 



10 
 

2. ปลากะพงขาว ที่น าเข้าขนาดตัวปลาจะมีตั้งแต่ 0.6 - 2 กก. น าเข้าในรูปแบบปลากะพงขาวทั้งตัว
แช่เย็น โดยหลังจากจับปลาขึ้นจากกระชัง ผู้ประกอบการจะบรรจุปลาในลังพร้อมน้ าแข็ง ลังละ 40 กก.และน า
ขึ้นรถบรรทุกขนส่ง จากรัฐเปรัค (Perak) ระยะทางประมาณ 350 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชม. มาถึงสถานที่
รวบรวม ณ ท่าเทียบเรือ Kuala Perlis รัฐเปอร์ลิส(Perlis) ประเทศมาเลเซีย แล้วส่งต่อมายังประเทศไทย โดย
ทางเรือ ระยะทางประมาณ 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ขึ้นที่ท่าเทียบเรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง     
จ.สตูล  

3. ปลากะพงขาว จะถูกล าเลียงเพ่ือน าเข้าประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ขึ้นที่ท่าเทียบ
เรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยผู้ประกอบการจะมารอ เพ่ือขนปลาจากเรือขึ้นบนรถเพ่ือขนส่งไปจ าหน่าย
ยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ตลาดทั่วภาคใต้ เช่น สตูล กระบี่ พัทลุง ปัตตานี สงขลา ตรัง 

4. มาตรการการควบคุมการน าเข้าปลากะพงขาว ในการส่งออกจะต้องขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าต่อ
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการประมง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ส าหรับอัตราภาษีศุลกากรการน าเข้าปลา
กะพงขาวนั้น มีอัตราภาษีร้อยละ 0   
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ภาพที่9 เส้นทางการน าเข้าปลากะพงขาวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
 
 

                  

 

 

                  

 

 

                 

 



12 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลผู้น าเข้าปลากะพงขาวทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นายกกกกกก ขขขขข ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
 

 

ตารางท่ี 5 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อปลากะพงขาวน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
สตูล  ตลาดสดตัวเมืองสตูล, Bic C สตูล, แมคโคร สตูล นายสสสสส ลลลลล 0xx-xxx xxxx 
กระบี่ ตลาดสดตัวเมืองกระบี่ นางออออ ทททท 0xx-xxx xxxx 
พัทลุง ตลาดสดภายในจังหวัดพัทลุง นายกกกกก กกกกก 0xx-xxx xxxx 
ปัตตานี ตลาดสดในจังหวัดปัตตานี นายถถถถถ กกกก 0xx-xxx xxxx 
สงขลา ตลาดภายในตัวเมืองหาดใหญ่ นายผผผผผ มมม 0xx-xxx xxxx 
สงขลา ตลาดภายในจังหวัดสงขลา นายหหหหห กกกก 0xx-xxx xxxx 
สตูล ตลาดสดละงู, ตลาดปากบารา, ตลาดสดสตูล นายกกกก ดดดด 0xx-xxx xxxx 
ตรัง ตลาดสดตัวเมืองตรัง นายสสสสส สสสส 0xx-xxx xxxx 
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2.2 แมงดาทะเล  

 การน าเข้าแมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการน าเข้า
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่สอง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2560 มีปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 1,317,452.98 กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น  33,557,512.56 บาท โดยใน
เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเดือนที่มีปริมาณการน าเข้าแมงดาทะเลทั้งตัวแช่เย็นสูงสุด ปริมาณ 43,029.00 
กก. (ตารางที่ 6) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงปริมาณ และมูลค่าของแมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ที่น าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

เดือน 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) 
มกราคม 11,162.00 221,329.48 41,422.00 843,985.12 24,699.00 716,404.59 26,300.00 680,012.15 

กุมภาพันธ์ 23,060.00 443,969.03 36,113.00 995,790.19 34,126.00 950,440.90 33,739.00 966,984.23 

มีนาคม 31,260.00 600,867.54 31,439.00 900,709.67 40,079.00 1,211,740.43 35,290.00 1,012,081.19 

เมษายน 28,997.00 549,732.89 30,194.00 838,339.47 25,716.00 647,546.78 30,506.00 804,859.95 

พฤษภาคม 26,720.00 448,368.81 22,459.00 597,299.00 33,105.00 1,170,519.35 43,029.00 1,213,595.33 

มิถุนายน 29,769.00 507,718.59 21,075.00 561,244.21 22,235.00 620,849.29 27,921.00 835,279.58 

กรกฎาคม 34,145.00 542,649.80 25,827.00 711,389.84 12,056.00 348,986.70 38,339.00 1,089,450.99 

สิงหาคม 29,217.00 497,030.26 26,533.00 771,797.27 32,564.00 871,523.58 26,837.00 715,398.21 

กันยายน 20,245.00 344,191.42 22,967.00 702,406.58 19,080.00 530,783.12 23,975.00 643,405.97 

ตุลาคม 18,370.00 297,693.81 23,451.00 739,320.73 16,620.00 477,609.84 19,749.00 573,194.53 

พฤศจิกายน 25,475.00 400,652.86 17,994.00 557,520.30 16,439.00 446,402.22 31,881.98 909,440.55 

ธันวาคม 40,021.00 662,568.19 34,267.00 941,851.16 27,168.00 741,650.97 23,817.00 700,925.89 

รวม 318,441.00 5,516,772.68 333,741.00 9,161,653.54 303,887.00 8,734,457.77 361,383.98 10,144,628.57 

 

เส้นทางการน าเข้าแมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

การน าเข้าแมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการน าเข้าแมงดาทะเล 
ทั้งตัวแช่เย็น ทั้งหมด มีผู้ประกอบการน าเข้าแมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น จ านวน 8 ราย โดยผู้ประกอบการ
น าเข้าจะด าเนินการขอใบอนุญาตส่งออกต่อด่านตรวจสัตว์น้ า  จากการสอบถามผู้ประกอบการที่น าเข้าแมงดา
ทะเล ทั้งตัวแช่เย็น จากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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ประเทศอินโดนีเซีย ทางเรือ 

1. แมงดาทะเล ทั้ งตัวแช่ เย็น ที่น าเข้าทั้งหมดจากอินโดนี เซีย เป็นการเก็บจากธรรมชาติ 
ผู้ประกอบการจ้างชาวบ้านจับโดยใช้มือ แหล่งที่จับบริเวณรอบเกาะอาเจะฮ์ (Aceh) ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในประเทศ
อินโดนีเซีย  

2. แมงดาทะเล ที่น าเข้าขนาดตัวแมงดาทะเลจะมีตั้งแต่ 0.5 - 1 กก. น าเข้าในรูปแบบแมงดาทะเล 
ทั้งตัวแช่เย็น โดยหลังจากผู้ประกอบการรวบรวมแมงดา บรรจุในกระสอบหรือในลัง ล าเลียงลงเรือพร้อม
น้ าแข็ง จากท่ากัวลาลังซา( Kuala Langsa) รัฐอาเจะฮ์ (Aceh) ประเทศอินโดนีเซีย ระยะทางประมาณ 400 
กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 ชม. ถึงประเทศไทย ขึ้นที่ท่าเทียบเรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล  

3.แมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็นจะถูกล าเลียงเพ่ือน าเข้าประเทศไทย ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
ขึ้นที่ท่าเทียบเรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยผู้ประกอบการจะมารอ เพ่ือขนแมงดาจากเรือ ไปยังสถานที่
รวบรวมสัตว์น้ าของผู้ประกอบการ บริเวณ ต.ต ามะลัง เพ่ือท าความสะอาด คัดขนาด และจะท าการล าเลียงขึ้น
รถขนส่งไปจ าหน่ายยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ตลาดทั่วภาคใต้ เช่น สตูล กระบี่ ตรัง ภูเก็ต 
นครศรธีรรมราช และตลาดมหาชัย สมุทรสาคร 

ประเทศมาเลเซีย ทางรถ 

4.แมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ที่น าเข้าทั้งหมดจากมาเลเซีย เป็นการเก็บจากธรรมชาติ ผู้ประกอบการ
จ้างชาวบ้านจับโดยใช้มือ และจับโดยใช้อวนปูขนาดตา 8 นิ้ว แหล่งที่จับบริเวณรัฐยะโฮร์ (Johor) ซึ่งเป็นรัฐ
หนึ่งในประเทศมาเลเซีย  

5.แมงดาทะเล ที่น าเข้าขนาดตัวแมงดาทะเลจะมีตั้งแต่ 0.5 - 1 กก. น าเข้าในรูปแบบแมงดาทะเล 
ทั้งตัวแช่เย็น โดยหลังจากผู้ประกอบการรวบรวมแมงดาที่แพประมง รัฐยะโฮร์ (Johor) ประเทศมาเลเซีย 
ผู้ประกอบการจะบรรจุแมงดาทะเลในลังพร้อมน้ าแข็ง ลังละ 50 กก. และน าขึ้นรถบรรทุกขนส่ง จากรัฐยะโฮร์ 
(Johor) ระยะทางประมาณ 1,000 กม. ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม. ถึงด่านศุลกากรวังประจัน ต.วังประจัน       
อ.ควนโดน จ.สตูล   

6.แมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น จะถูกล าเลียงเพ่ือน าเข้าประเทศไทย ทางด่านศุลกากรวังประจัน        
ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยผู้ประกอบการจะมารอ เพ่ือขนแมงดาจากรถบรรทุกของประเทศมาเลเซีย 
ไปยังสถานที่รวบรวมสัตว์น้ าของผู้ประกอบการ บริเวณ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เพ่ือท าความสะอาด 
คัดขนาด บรรจุในลังพร้อมน้ าแข็งและจะท าการล าเลียงขึ้นรถขนส่งไปจ าหน่ายยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนด
ไว้ ได้แก่ ตลาดทั่วภาคใต้ เช่น สตูล กระบี่ ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และตลาดมหาชัย สมุทรสาคร 

7. มาตรการการควบคุมการน าเข้า แมงดาทะเล ทั้งตัวแช่เย็น ในการส่งออกจะต้องขออนุญาตน าเข้า
สัตว์น้ าต่อด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้า
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการ
ประมง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ส าหรับอัตราภาษีศุลกากรการน าเข้าแมงดาทะเลนั้น มีอัตราภาษีร้อยละ 5   
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    ภาพที่ 10 เส้นทางการน าเข้าแมงดาทะเลจากประเทศอินโดนีเซีย  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 11 เส้นทางการน าเข้าแมงดาทะเลจากประเทศมาเลเซีย  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลผู้น าเข้าแมงดาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นาย1 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย2 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย3 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย4 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย5 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย6 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย7 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
นาย8 Xxxxxx 08x xxx xxxx 
 

ตารางท่ี 8 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อแมงดาทะเลน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
สตูล  ตลาดสดและร้านอาหารภายในอ.ละงู อ.เมือง จ.สตูล นายสสสสส ลล 0xx-xxx xxxx 
กระบี่ ตลาดสดและร้านอาหารภายในจ.กระบี่ นายออออ ททท 0xx-xxx xxxx 
ตรัง ตลาดสดและร้านอาหารภายใน จ.ตรัง นายกกกกก กก 0xx-xxx xxxx 
ภูเก็ต ตลาดสดและร้านอาหารภายใน จ.ภูเก็ต นายถถถถถ กก 0xx-xxx xxxx 
นครศรีธรรมราช ตลาดสดและร้านอาหารภายใน จ.นครศรีธรรมราช นายผผผผผ มม 0xx-xxx xxxx 
สมุทรสาคร ตลาดสดมหาชัย นายหหหหห กก 0xx-xxx xxxx 
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2.3 หอยลาย   

 การน าเข้าหอยลาย มีชีวิต ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการน าเข้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่สาม โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มี
ปริมาณการน าเข้าทั้งสิ้น 922,520.00  กก. มีมูลค่าการน าเข้าทั้งสิ้น 42,391,333.71 บาท โดยในเดือน
พฤศจิกายน เป็นเดือนที่มีปริมาณการน าเข้าหอยลาย มีชีวิต สูงสุด ปริมาณ 191,995.00 กก. (ตารางที่ 9) 

 

ตารางท่ี 9 แสดงปริมาณ และมูลค่าของหอยลาย มีชีวิต ที่น าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จ าแนกเป็น
รายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

เดือน 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

- - 

กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 39,100.00 1,016,245.92 - - 

มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 170,350.00 - - 

เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 9,250.00 300,000.00 28,490.00 1,371,684.47 

พฤษภาคม 0.00 0.00 7,000.00 196,730.40 2,250.00 90,000.00 132,170.00 6,094,911.98 

มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,860.00 2,209,356.21 

กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,810.00 4,762,824.53 

สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,850.00 4,320,353.20 

กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,665.00 2,733,250.00 

ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,930.00 4,537,050.00 

พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 45,000.00 191,995.00 8,197,678.68 

ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,250.00 6,345,898.32 

รวม 0.00 0.00 7,000.00 196,730.40 58,500.00 1,621,595.92 857,020.00 40,573,007.39 

 

เส้นทางการน าเข้าหอยลาย มีชีวิต ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

การน าเข้าหอยลายทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการการน าเข้าหอยลาย มีชีวิต  มี
ผู้ประกอบการน าเข้าปลากะพงขาวจ านวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการน าเข้าจะด าเนินการขอใบอนุญาตส่งออก
ต่อด่านตรวจสัตว์น้ า  จากการสอบถามผู้ประกอบการที่น าเข้าหอยลายจากประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.หอยลายที่น าเข้า น าเข้าในรูปแบบหอยลายมีชีวิต เป็นหอยลายที่มาจากธรรมชาติ บริเวณ รัฐเปอร์
ลิส (Perlis), รัฐเคดะห์ (Kedah) (ไทรบุรี),  รัฐเปรัค (Perak), รัฐยะโฮร์ (Johor) ในประเทศมาเลเซีย 

2.หอยลาย ทีน่ าเข้าขนาดตัวประมาณ 4-6 ซ.ม. น าเข้าในรูปแบบหอยลาย มีชีวิต  โดยผู้ประกอบการ
ฝั่งมาเลเซีย รวบรวมหอยลาย บรรจุใส่กระสอบประมาณ 30 กก. และน าขึ้นรถบรรทุกขนส่ง จากรัฐเคดะห์ 
(Kedah) ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. มาถึงสถานที่รวบรวม ณ ท่าเทียบเรือ Kuala 



19 
 

Perlis รัฐเปอร์ลิส(Perlis) ประเทศมาเลเซีย แล้วส่งต่อมายังประเทศไทย โดยทางเรือ ระยะทางประมาณ 40 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ขึ้นที่ท่าเทียบเรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล  

3.หอยลาย มีชีวิต  จะถูกล าเลียงเพ่ือน าเข้าประเทศไทยทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ขึ้นที่ท่า
เทียบเรือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยผู้ประกอบการจะมารอ เพ่ือขนถ่ายหอยลาย มีชีวิตจากเรือขึ้นรถเพ่ือ
ขนส่งไปคัดเลือก ท าความสะอาด และบรรจุหอยลายถุงละ 10 กก. ณ สถานที่รวบรวมสัตว์น้ าของ
ผู้ประกอบการ ภายใน ต.ต ามะลัง  และจะท าการล าเลียงขึ้นรถขนส่งไปจ าหน่ายยังจุดหมายปลายทางที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ ตลาดทั่วภาคใต้ เช่น สตูล สุราษฎร์ธานี และตลาดมหาชัย สมุทรสาคร 

4. มาตรการการควบคุมการน าเข้าหอยลาย มีชีวิต ในการน าเข้าจะต้องขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าต่อ
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการประมง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ส าหรับอัตราภาษีศุลกากรการน าเข้าหอย
ลาย มีชีวิต นั้นมีอัตราภาษีร้อยละ 0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



20 
 

 

ภาพที่ 12 เส้นทางการน าเข้าหอยลาย มีชีวิต ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลผู้น าเข้าหอยลาย มีชีวิต ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นายกกกกกก กกกกก ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นายขขขขขข ขขขขข ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นายคคคคคค คคคค ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นายงงงงงง งงงงงง ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นายปปปปป ปปปป ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นายดดดดด ดดดด ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
 

 

ตารางท่ี 11 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อหอยลายน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
สตูล  ตลาดสดและร้านอาหารภายในจ.สตูล นายสสสสส ลลลลล 08x-xxx xxxx 
สุราษฎร์ธานี ตลาดสดและร้านอาหารภายในจ.สุราษฎร์ธาน ี นายออออ ทททท 08x-xxx xxxx 
สมุทรสาคร ตลาดสดมหาชัย นายหหหหห กกกก 08x-xxx xxxx 
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2.4 หอยตลับ  

การส่งออกหอยตลับ มีชีวิต ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่หนึ่ง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2560 มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 6,882,900.00 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 100,750,600.00 บาท โดยใน
เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเดือนที่มีปริมาณการส่งออกหอยหอยตลับ มีชีวิต ปริมาณ 390,500.00 กก. 
(ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 แสดงปริมาณ และมูลค่าของหอยตลับ มีชีวิต ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จ าแนก 
เป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

ชนิด 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

มกราคม 176,500.00 2,586,000.00 177,500.00 2,616,000.00 156,000.00 2,277,000.00 62,000.00 910,000.00 

กุมภาพันธ์ 160,000.00 2,358,000.00 160,000.00 3,258,000.00 156,000.00 2,334,000.00 54,000.00 812,000.00 

มีนาคม 178,500.00 2,626,000.00 165,000.00 2,391,000.00 165,000.00 2,469,000.00 64,000.00 910,000.00 

เมษายน 175,000.00 2,580,000.00 148,300.00 2,220,000.00 168,000.00 2,448,000.00 97,000.00 1,358,000.00 

พฤษภาคม 181,500.00 2,676,000.00 121,500.00 1,776,000.00 111,000.00 1,572,000.00 155,000.00 2,170,000.00 

มิถุนายน 170,000.00 2,505,000.00 90,000.00 1,305,000.00 90,000.00 1,260,000.00 150,000.00 2,100,000.00 

กรกฎาคม 179,500.00 2,646,000.00 124,500.00 1,821,000.00 87,000.00 1,218,000.00 184,000.00 2,576,000.00 

สิงหาคม 174,500.00 2,565,000.00 124,500.00 1,821,000.00 93,000.00 1,302,000.00 138,500.00 1,870,400.00 

กันยายน 294,600.00 4,353,200.00 123,000.00 1,800,000.00 90,000.00 1,260,000.00 150,000.00 2,100,000.00 

ตุลาคม 390,500.00 5,722,000.00 127,500.00 1,866,000.00 78,000.00 1,092,000.00 155,000.00 2,170,000.00 

พฤศจิกายน 220,500.00 3,213,000.00 117,000.00 1,713,000.00 76,000.00 1,092,000.00 145,000.00 2,030,000.00 

ธันวาคม 182,000.00 2,715,000.00 127,500.00 1,866,000.00 60,000.00 896,000.00 109,000.00 1,526,000.00 

รวม 2,483,100.00 36,545,200.00 1,606,300.00 24,453,000.00 1,330,000.00 19,220,000.00 1,463,500.00 20,532,400.00 

 

การส่งออกหอยตลับ ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการส่งออกหอยตลับมีชีวิต โดยมี
ผู้ประกอบการส่งออกหอยตลับ จ านวน 1 ราย โดยผู้ประกอบการส่งออกจะด าเนินการขอใบอนุญาตส่งออกต่อ
ด่านตรวจสัตว์น้ าเอง 
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จากการสอบถามผู้ประกอบการที่ส่งออกหอยตลับไปประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. หอยตลับที่ส่งออก มาจากธรรมชาติและจากการเลี้ยงของเกษตรกร จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล  

2. หอยตลับจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เกษตรกรรวบรวมและท าความ
สะอาดใส่กระสอบไว้รอผู้ประกอบการไปรับ โดยผู้ประกอบการจะล าเลียงโดยรถกระบะผ่านทาง ด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดสตูล ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 

    - จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 800 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 10 ชม. 
    - จังหวัดตรัง  มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 200 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 3 ชม. 
    - จังหวัดสตูล  มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 50 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม.   
  3. เมื่อผ่านพิธีการทางด่านเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการจะล าเลียงหอยตลับลงเรือ ใช้ระยะเวลา 2 ชม. 

ในการเข้าเทียบท่าเรือที่รัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย 
4. เมื่อหอยตลับขึ้นท่าท่ีรัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย จะมีพ่อค้ามารับและจะกระจายสินค้า

ไปบริเวณ รัฐเปอร์ลิส (Perlis), รัฐเคดะห์ (Kedah) (ไทรบุรี),  รัฐเปรัค (Perak)  รัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala 
Lumpur) เพ่ือส่งไปยังตลาด 

5. มาตรการการควบคุมการส่งออกหอยตลับ ในการส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ า ต่อด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และจะต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ า(Hearth Certrifgate) จากศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์
น้ าสงขลา และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยตลับเพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น 

6. อัตราภาษีศุลกากรการส่งออกหอยตลับ มีอัตราภาษีร้อยละ 0 
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ภาพที่ 13 เส้นทางการส่งออกหอยตลับ มีชีวิต  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลผู้ส่งออกหอยตลับ มีชีวิต ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นายกกกกกก กกกกก ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
 

 

ตารางท่ี 14 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อหอยตลับทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

รัฐในมาเลเซีย ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
รัฐเปอร์ลิส(Perlis) 
รัฐเคดะห์ (Kedah) 
รัฐเปรัค (Perak)      
รัฐกัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur) 

 

ตลาดสดในรัฐเปอร์ลิส (Perlis), รัฐเคดะห์ 
(Kedah), รัฐเปรัค (Perak),                

รัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur) 
บริษัทxxxxx 0xx-xxx xxxx 
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2.5 ปลาทูลัง 

การส่งออกปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสัตว์
น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่สอง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 
มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 677,524.00 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 33,565,849.00 บาท โดยในเดือน
พฤศจิกายน 2560 เป็นเดือนที่มีปริมาณการส่งออกปลาทูลังทั้งตัวแช่เย็นสูงสุด ปริมาณ 101,330.00 กก. 
(ตารางท่ี 15) 
 
ตารางท่ี 15 แสดงปริมาณ และมูลค่าของปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 
 

ชนิด 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

มกราคม 31,500.00 1,555,000.00 0.00 0.00 19,167.60 826,559.00 14,038.00 781,250.00 

กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 8,140.70 326,918.00 17,474.00 994,610.00 

มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 13,167.00 526,680.00 26,209.00 1,479,766.00 

เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 23,922.00 786,880.00 44,587.00 1,902,775.00 

พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 46,667.00 1,340,090.00 26,489.30 1,181,320.00 

มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 26,158.00 1,144,210.00 20,036.00 975,890.00 

กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 4,807.30 236,107.00 16,118.00 781,130.00 

สิงหาคม 0.00 0.00 2,500.00 70,000.00 3,762.00 179,660.00 12,509.00 848,300.00 

กันยายน 0.00 0.00 2,000.00 60,000.00 5,909.00 278,055.00 3,311.00 228,830.00 

ตุลาคม 0.00 0.00 13,764.60 734,460.00 5,414.00 309,705.00 58,995.00 3,439,445.00 

พฤศจิกายน 0.00 0.00 39371.00 1975651.00 14,058.50 739,512.50 101,330.00 6,059,481.00 

ธันวาคม 0.00 0.00 21,515.70 1,036,013.50 12,127.00 617,040.00 42,476.30 2,150,511.00 

รวม 31,500.00 1,555,000.00 79,151.30 3,876,124.50 183,300.10 7,311,416.50 383,572.60 20,823,308.00 

 
การส่งออกปลาทูลัง ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการส่งออกปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น 

โดยมีผู้ประกอบการส่งออกปลาทูลัง จ านวน 11 ราย จากการสอบถามผู้ประกอบการที่ส่งออกทูลังไปประเทศ
มาเลเซียผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. ปลาทูลังที่ส่งออก ในรูปแบบ ปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น จับโดยอวนลอย อวนลาก อวนล้อมจับ แถบ
ทะเลฝั่งอันดามัน จาก จังหวัดพังงา สตูล ระนอง  

2. ปลาทูลัง เมื่อขึ้นท่าที่แพปลา ผู้ประกอบการแพจะท าการบรรจุปลาลงในลังผสมน้ าแข็ง ไว้รอ
ผู้ประกอบการไปเอา โดยผู้ประกอบการจะล าเลียงโดยรถบรรทุกผ่านทาง ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล       
ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทางจาก  
          - จังหวัดพังงา มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 800 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 10 ชม. 
           - บ้านปากบารา จังหวัดสตูล  มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 100 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 2 ชม. 
          - จังหวัดระนอง มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 700 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 9 ชม. 

3. เมื่อผ่านพิธีการทางด่านเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการจะล าเลียงปลาทูลังลงเรือ ใช้ระยะเวลา 2 ชม. ใน
การเข้าเทียบท่าเรือที่รัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย 

4. เมื่อปลาทูลังขึ้นท่าที่รัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย จะมีพ่อค้ามารับและจะกระจายสินค้า
ไปทั่วรัฐเปอร์ลิส (Perlis), รัฐเคดะห์ (Kedah) (ไทรบุรี),  รัฐเปรัค (Perak)  รัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur) 
เพ่ือส่งไปยังตลาด 

5. มาตรการการควบคุมการส่งออกปลาทูลัง ในการส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ าต่อด่าน
ตรวจสังน้ าจังหวัดสตูล กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างปลาทูลังเพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น 

6. อัตราภาษีศุลกากรการส่งออกปลาทูลัง มีอัตราภาษีร้อยละ 0 
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ภาพที่ 14 เส้นทางการส่งออกปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลผู้ส่งออกปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นาย1 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย2 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย3 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย4 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย5 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย6 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย7 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย8 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย9 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย10 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย11 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
 

 

ตารางท่ี 17 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อปลาทูลัง ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

รัฐในมาเลเซีย ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
รัฐเปอร์ลิส(Perlis)  ตลาดสดในรัฐเปอร์ลิส (Perlis)  บริษัท1 01x-xxx xxxx 
รัฐเคดะห์ (Kedah) ตลาดสดใน รัฐเคดะห์ (Kedah) บริษัท2  01x-xxx xxxx 
รัฐเปรัค (Perak)       ตลาดสใน รัฐเปรัค (Perak) บริษัท3 01x-xxx xxxx 
รัฐกัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur) 

ตลาดสดในรัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala 
Lumpur) 

บริษัท4  01x-xxx xxxx 
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2.6 ปลาทูแขก 

การส่งออกปลาทูแขก ทั้งตัวแช่เย็น ซึ่งเป็นสัตว์น้ าชนิดที่ส าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออก
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูลเป็นอันดับที่สาม โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2560 มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 646,627.40 กก. มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 22,798,821.50 บาท โดยใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเดือนที่มีปริมาณการส่งออกปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น สูงสุด ปริมาณ 204,782.00 
กก. (ตารางที่ 18) 

 

ตารางท่ี 18 แสดงปริมาณ และมูลค่าของปลาทูแขก ทั้งตัวแช่เย็น ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

ชนิด 

ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

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

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

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

มกราคม 5,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,855.00 338,764.00 

กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,062.60 626,399.00 

มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761.20 126,849.00 

เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00 83,000.00 3,203.00 59,985.00 

พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 22045.00 518750.00 2,599.00 47,274.50 

มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 1412.00 33100.00 - - 

กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,065.60 44,117.00 

สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 1035.00 

กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 

ตุลาคม 0.00 0.00 2,000.00 30,000.00 2,000.00 60,000.00 173,004.00 6,886,545.00 

พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 22,115.00 568,955.00 204,782.00 7,727,850.00 

ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 17,244.00 513,548.00 134,460.00 4,882,650.00 

รวม 5,000.00 250,000.00 2,000.00 30,000.00 72,766.00 1,777,353.00 566,861.40 20,741,468.50 
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เส้นทางการส่งออกปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

การส่งออกปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล จะเป็นการส่งออกปลาทูแขกแช่
เย็น โดยมีผู้ประกอบการส่งออกปลาทูแขก จ านวน 11 ราย จากการสอบถามผู้ประกอบการที่ส่งออกทูแขกไป
ประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปลาทูแขกที่ส่งออก ในรูปแบบ ปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น จับโดยอวนลาก อวนล้อมจับ แถบทะเลฝั่ง
อันดามัน จาก จังหวัดพังงา สตูล ระนอง  

2. ปลาทูแขก เมื่อขึ้นท่าที่แพปลา ผู้ประกอบการแพจะท าการบรรจุปลาลงในลังผสมน้ าแข็งไว้รอ
ผู้ประกอบการไปเอา โดยผู้ประกอบการจะล าเลียงโดยรถบรรทุกผ่านทาง ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล ต.ต า
มะลัง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทางจาก  

- จังหวัดพังงา มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 800 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 10 ชม. 
           - บ้านปากบารา จังหวัดสตูล  มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 100 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 2 ชม. 
           - จังหวัดระนอง มีระยะทางในการล าเลียง ประมาณ 700 กม. .ใช้เวลา ประมาณ 9ชม. 

3. เมื่อผ่านพิธีการทางด่านเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการจะล าเลียงปลาทูแขกลงเรือ ใช้ระยะเวลา 2 ชม. 
ในการเข้าเทียบท่าเรือที่รัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย 

4. เมื่อปลาทแูขกขึ้นท่าท่ีรัฐเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย จะมีพ่อค้ามารับและจะกระจายสินค้า
ไปทั่วรัฐเปอร์ลิส (Perlis), รัฐเคดะห์ (Kedah) (ไทรบุรี),  รัฐเปรัค (Perak)  รัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur) 
เพ่ือส่งไปยังตลาด 

5. มาตรการการควบคุมการส่งออกปลาทูแขก ในการส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ าต่อด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายได้แก่ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชก าหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างปลาทูแขกเพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น   

 6. อัตราภาษีศุลกากรการส่งออกปลาทูแขก มีอัตราภาษีร้อยละ 0    
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ภาพที่ 15 เส้นทางการส่งออกปลาทูแขก ทั้งตัวแช่เย็น  ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลผู้ส่งออกปลาทูแขก ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

ผู้น าเข้า ที่อยู่ โทร 
นาย1 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย2 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย3 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย4 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย5 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย6 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย7 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย8 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย9 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย10 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
นาย11 ปปปปปปปปปปปป 08x xxx xxxx 
 

 

ตารางท่ี 20 แสดงตลาดที่ส าคัญและข้อมูลผู้รับซื้อปลาทูแขก ทั้งตัวแช่เย็น ทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 

รัฐในมาเลเซีย ตลาด/สถานที่รวบรวม 
ผู้รับซื้อ 

ชื่อ-สกุล โทร 
รัฐเปอร์ลิส(Perlis)  ตลาดสดในรัฐเปอร์ลิส (Perlis)  บริษัท1 01x-xxx xxxx 
รัฐเคดะห์ (Kedah) ตลาดสดใน รัฐเคดะห์ (Kedah) บริษัท2  01x-xxx xxxx 
รัฐเปรัค (Perak)       ตลาดสดใน รัฐเปรัค (Perak) บริษัท3 01x-xxx xxxx 
รัฐกัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur) 

ตลาดสดในรัฐกัวลาลัมเปอร์(Kuala 
Lumpur) 

บริษัท4  01x-xxx xxxx 

 

 


