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บทนํา 

 ปลาแซลมอนจัดเปนสัตวนํ้าท่ีไดรับความนิยมของผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีมีความตองการบริโภคเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ปลาแซลมอนท่ีนําผานมาเพ่ือบริโภค สวนใหญเปนปลาท่ี
ไดจากการเพาะเล้ียงจากประเทศนอรเวย ท่ีสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาและปริมาณใหเพียงพอและเปนไปตามท่ี
ตองการของผูบริโภค โดยปลาแซลมอนนําเขาทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีคุณภาพดีกวาเม่ือเปรียบเทียบการ
นําเขาทางชองทางอ่ืน เน่ืองจากเปนปลาท่ีเพ่ิงถูกจับจากประเทศแหลงกําเนิดและขนสงอยางรวดเร็วทางเคร่ืองบิน 
และถูกรักษาสภาพโดยการแชเย็น เพ่ือคงความสดและคุณภาพของเน้ือปลาใหไดมากท่ีสุด 
 ปลาแซลมอนเปนปลาในวงศ (Salmonidae) พบกระจายพันธุอยูในซีกโลกทางเหนือ คือ เขตอเมริกาเหนือ 
อลาสกา ไซบีเรีย ยุโรปเหนือ เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก ปลาแซลมอนวงจรชีวิตสวนใหญอาศัยอยูในมหาสมุทร 
แตจะเขามาในเขตนํ้าจืดเพ่ือผสมพันธุ วางไข ณ แหลงนํ้าท่ีกําเนิด (Anadromous) มีเพียงบางชนิดท่ีอาศัยอยูใน
ทะเลสาบ ปลาแซลมอนวางไขในชวงฤดูฝนถึงฤดูหนาวในทะเลสาบนํ้าจืดหรือแมนํ้าท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูงเทาน้ัน 
โดยปลาแซลมอนเพศเมียจะขุดรังดวยปลายหางและวางไข หลังจากน้ันตัวผูจะปลอยสเปรมมาปฏิสนธิกับไข ตัวเมีย
จะใชหางกลบไขเพ่ือใหไขไมถูกกระแสนํ้าพัดพาไป เม่ือลูกปลาแซลมอนออกจากไขก็จะอพยพไปสูมหาสมุทร โดย
จะวายตามกระแสนํ้าออกสูทะเลในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนเพ่ือเจริญเติบโตเปนวัฎจักร ตอไป 
  

การจาํแนกชั�นทางวทิยาศาสตร์ 
Phylum Chordata 
 Class Actinopterygii 
  Order Salmoniformes 
   Family Salmonidae 
    Genus Salmo  

species Salmo salar 
 

ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 

ปลาแซลมอนนับวาเปนสัตวนํ้านําผานท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก ซ่ึงเปนท่ีนิยมของผูบริโภค 
อยางแพรหลายในประเทศขางเคียง  อีกท้ังยังเปนสัตวนํ้าท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง ปลาแซลมอนท่ีนําผานโดย
สวนใหญเปนปลาท่ีไดจากการเพาะเล้ียง โดยประเทศท่ีมีการเพาะเล้ียงและสงออกปลาแซลมอนมายังประเทศไทย
น้ันคือ ประเทศนอรเวย ซ่ึงประเทศนอรเวยถือเปนแหลงผลิตปลาแซลมอนท่ีใหญท่ีสุดของโลก ท้ังน้ีในชวง 5 ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. 2555-2560) การนําผานปลาแซลมอนมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยปลาจะถูกนําเขามายัง
ประเทศไทยเพ่ือนําผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังจุดหมายปลาทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ปริมาณและมูลคาการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวย ป พ.ศ.2560 

 ปริมาณการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวย ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนําผานรวมท้ังหมด  
3,609,795 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 11,927,746,801  บาท  โดยพบวาเดือนกรกฎาคม มีปริมาณการนําเขามากท่ีสุด 
จํานวน 422,608.47 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 149,764,417.01 บาท รองลงมาเดือนพฤษภาคม ปริมาณท่ีนําเขา  
404,546.92 กิโลกรัม มีมูลคา 144,325,673.83 บาท  และมีการนําเขานอยท่ีสุดในเดือนมกราคม จํานวน 
140,371.22 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 57,900,877.85 บาท โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาแซลมอนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาแซลมอนแชเย็นจากประเทศนอรเวย  (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
มกราคม 140,371.22 5,790,0877.85 

กุมภาพันธ 231,685.56 80,820,721.50 
มีนาคม 273,374.18 84,626,205.41 

เมษายน 330,969.62 104,006,209.30 

พฤษภาคม 404,546.92 144,325,673.80 

มิถุนายน 327,792.74 114,475,188.60 

กรกฎาคม 422,608.47 149,764,417.15 

สิงหาคม 385,522.10 131,987,103.30 

กันยายน 373,606.83 122,774,035.80 

ตุลาคม 229,136.17 70,308,724.67 

พฤศจิกายน 205,727.40 53,859,215.53 

ธันวาคม 284,454.76 77,898,428.01 
รวม 3,609,795.97 1,192,746,800.92 
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ภาพท่ี 1 ปริมาณและมูลคาการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

เสนทางการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยทางทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

 จากขอมูลการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยทางดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิใน
ป พ.ศ. 2560 พบวาปลาแซลมอนท่ีนําผานเปนชนิด Salmo salar มีแหลงกําเนิดและประเทศตนทางบรรทุกคือ
ประเทศนอรเวย จากการสัมภาษณผูนําเขาและนําผานปลาแซลมอน พบวาประเทศนอรเวยเปนศูนยกลางการ
สงออกปลาแซลมอนท่ีใหญท่ีสุดท่ีสงปลาเขามาในประเทศภูมิภาคเอเชีย การนําเขามายังประเทศไทยเพ่ือนําผาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังจุดหมายปลาทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เน่ืองดวยปจจัยทาง
ธุรกิจท่ีผูนําเขาประเทศไทยมีการเจรจาสัญญาการคากับผูสงออกประเทศนอรเวย และความไดเปรียบทางการ
ขนสงท่ีมีสายการบินตรงจากประเทศนอรเวยมาลงทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนประจําทุกวัน 

 1. การรวบรวมปลาแซลมอน โดยปลาแซลมอนจะถูกจับรวบรวมจากฟารมเกษตรกรผูเล้ียงปลาแซลมอน 
แบบกระชังในทะเล (Sea Cage Culture) ในเมืองแฮมเมอรเฟสทและเมืองใกลเคียง และถูกลําเลียงมายังโรงคัด
บรรจุในสภาพแชเย็น หลังจากน้ันโรงคัดบรรจุจะทําการแปรรูปเบ้ืองตนไดแก ชําแระผาทองนําเคร่ืองในออก     
ทําความสะอาด และคัดแยกขนาด โดยกระบวนการจะเสร็จส้ินไมเกิน 1 วัน กอนมีการสงออก 

 2. การบรรจุภาชนะหีบหอกอนการสงออก ปลาแซลมอนจะถูกบรรจุหีบหอ โดยภาชนะท่ีบรรจุคือลังโฟมขนาด
พอดีตัวปลา ภายในลังโฟมจะมีการบรรจุนํ้าแข็ง เพ่ือรักษาอุณหภูมิไวท่ีประมาณ 1 – 4 องศาเซลเซียส  
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 3. การขนสง เม่ือบรรจุหีบหอสินคาเรียบรอยแลว สินคาจะถูกนําไปยังทาอากาศยานออสโล การเดอรมอน 
กอนการสงสินคา ผูสงออกจะตองจัดทําใบรับรองสุขอนามัยในผลิตภัณฑสัตวนํ้ากอนสินคาออกนอกประเทศ โดย
ติดตอเจาหนาท่ี Norwegian Food Safety Authority ท่ีทาอากาศยาน ซ่ึงใชเวลาในการออกใบรับรองสุขอนามัย
ในผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประมาณ 30-60 นาที  

 4. สินคาเดินทางมาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ปลาแซลมอนจะถูกเคล่ือนยายไปพักท่ีสถานีพักสินคา 
TG ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือสถานีพักสินคา BSF ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก ทาง
ผูประกอบการนําเขาจะตองย่ืนใบแจงนําผานสัตวนํ้าท่ีเก่ียวของ ไดแก DOF 6 และ แบบ ร.6 กับเจาหนาท่ีดาน
ตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมย่ืนเอกสารประกอบการนําเขา ใบรับรองสุขภาพสัตวนํ้า ใบตราสง
สินคาทางอากาศ และใบกํากับรายการสินคา เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสินคา และเอกสาร พรอมลงนามอนุญาต
ใหนําผานสินคาได และใบอนุมัตินําผานสัตวนํ้าท่ีเก่ียวของ ไดแก DOF7 และ แบบ ร.8 หลังจากน้ันผูประกอบการ
จะตองไปติดตอเจาหนาท่ีศุลกากรตรวจสอบสินคาในการทําใบขนสินคาและดําเนิพิธีการทางศุล   

 5. การเคล่ือนยายสินคา เม่ือผูประกอบการดําเนินการพิธีทางศุลกากรเรียบรอยก็จะไปรับสินคาท่ีสถานท่ี
พักสินคาของผูนําเขาในประเทศ หลังจากน้ันสินคาก็จะถูกลําเลียงโดยรถบรรทุกหองเย็น โดยเจาหนาท่ีดานตรวจ
สัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะทําการผูกซีลตูรถอีกคร้ังกอนท่ีจะปลอยรถออกจากคลังสินคาฯ รถจะเดินทาง
ไปยังดานตรวจสัตวนํ้าตรวจสัตวนํ้าจังหวัดนครพนม โดยใชเวลาเดินทาง 10-12 ชม. หลังจากน้ันก็จะดําเนินพิธีการ
กับดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดนครพนม เพ่ือนํารถบรรทุกออกจากประเทศไทย เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผาน จังหวัดฮาติงห สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองทาแขก แขวงคํามวน ตอไป โดยใช
เวลาประมาณ 1 วัน หลังจากน้ันดําเนินการกระจายสินคาตอไป 
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แผนภูมเิสนทางการนําผานปลาแซลมอนแชเย็นจากประเทศนอรเวยผานทางทาอากาศยานสวุรรณภมูิ  

 

           
 
            
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟารมเล้ียงปลาแซลมอน แบบ 
Sea Cage Culture 

โรงงานแปรรูปและบรรจุ 

ทาอากาศยานออสโล การเดอรมอน  
ประเทศนอรเวย 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีพักสินคา TG ของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) 
และสถานีพักสินคา BFS ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก 

 

ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(เดินพิธีการ) 

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทํา
ใบขนสินคา ดําเนินพิธีการ) 

ดานศุลกากรนครพนม (ทําใบขนสินคา ดําเนินพิธีการ) 

นําผานไปยัง ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดนครพนม (ตรวจซีล ดตส.สภ.) 

ระยะเวลา �-� วนั ก่อนการสง่ออก 

จัดทําใบรับรองสุขอนามัยในผลิตภัณฑสัตวนํ้ากอน
สินคาออกนอนกประเทศไมเกิน 30-60 นาที 

เดินพิธีการนําผาน ศุลกากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เมืองทาแขก แขวงคํามวน 

เดินพิธีการนําเขา ศุลกากร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจังหวัดฮาติงห 

หองเย็นของผูนําเขาชาวเวียดนาม 

ภัตตาคารและรานคาปลีก 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก  ความทาทายตอการนําผาน 

 ดวยแนวโนมความตองการบริโภคปลาแซลมอนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในประเทศเพ่ือนบานไดแกสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะปลาแซลมอนแชเย็นคุณภาพดี นิยมบริโภค
แบบดิบ ทําใหประเทศไทยในฐานะผูนําเขารายใหญท่ีมีศักยภาพสูงในการทําธุรกิจกับผูประกอบการสงออกจาก
ประเทศนอรเวย ประกอบกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีถือเปนทาอากาศยานขนาดใหญรองรับสายการบินท่ีบิน
ตรงจากประเทศนอรเวยเปนประจําทุกวัน รวมถึงระบบการขนสงภายในประเทศไทยท่ีดีไปยังจุดหมายปลายทางได
ภายในกําหนดเวลา อีกท้ังประเทศไทยยังมีกฎระเบียบท่ีสามารถรองขอเอกสารรับความปลอดภัยในอาหารท่ี
นานาชาติใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางดี ทําใหประเทศไทยไดเปรียบในการเปนศูนยกระจายสินคาขนสง
อาหารคุณภาพปลอดภัยท่ีสําคัญ  
 

ขอเสนอแนะ 

 กระแสการตอตานการบริโภคปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยเน่ืองจากมีการสะสมสารตกคางท่ีเปน
อันตรายตอผูบริโภคยังมีมาอยางตอเน่ือง ประเทศไทยในฐานะประเทศตัวกลางนําผาน ท่ีมีรายไดจากธุรกิจระบบ
การขนสงควรมีการสรางอํานาจหนาท่ีในการเฝาติดตามสารตกคางท่ีอาจปนเปอนมากับปลาแซลมอนเพ่ือให
ผูบริโภคม่ันใจไดวา ปลาแซลมอนท่ีนําผานจากประเทศไทยไมมีความเส่ียงตออันตรายจากสารตกคาง และการจัดหา
ใหมีระบบการตรวจสอบยอนกลับความปลอดภัยในสินคานําผานท่ีถูกควบคุมโดยภาครัฐมีความจําเปนอยางย่ิง 
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