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รายงานฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าที่ส้าคัญของด่านตรวจสัตว์น้้า

จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับมอบหมายจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ตามตัวชี้วัด
ระดับความส้าเร็จของการวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าส่งออก และน้าผ่านสัตว์น้้าส้าคัญ ซ่ึงจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ปริมาณ มูลค่า และเส้นทางการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าที่ส้าคัญ โดยจะยกตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าที่
ส้าคัญ ล้าดับแรกๆ มา 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่ ปลาช่อน ปลาซิวแก้ว และกุ้งฝอย ตามล้าดับ สัตว์น้้าส่งออกที่
ส้าคัญล้าดับแรก มา 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาสวาย และปลานวลจันทร์เทศ ตามล้าดับ เพ่ือประโยชน์ในการ
เฝ้าระวังควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศไทย และเพ่ือประโยชน์ในการวางระบบ และก้าหนดมาตราการการควบคุม
ตรวจสอบการค้าสัตว์น้้า การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  

รายงานฉบับนี้  ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ า                
จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งผู้ประกอบการที่ท้าการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ในนามด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ท้าให้
รายงานฉบับนี้ ประสบความส้าเร็จตามแผนที่ตั้งไว้ และหวังว่ารานงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
และผู้ที่มีความสนใจได้น้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

                     (นายประเสริฐ  ปานปารมี) 
                    นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

                ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 
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การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้าและส่งออกสัตว์น  าที่ส าคัญ 

1. ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น  า ทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2560 

1.1 ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้า 
  การน้าเข้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2559-2560 มีปริมาณการ
น้าเข้าทั งสิ น 25,919.77 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 1,414.99 ล้านบาท จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
ปลากระดี่ เป็นปลาชนิดที่มีปริมาณการน้าเข้าสูงที่สุด จ้านวน 8 ,728.66 ตัน รองลงมาคือ ปลาช่อน            
ปลาซิวแก้ว และกุ้งฝอย โดยมีปริมาณการน้าเข้าเท่ากับ 8 ,221.91, 4,425.38 และ 1,283.43 ตัน ตามล้าดับ 
ส่วนมูลค่าการน้าเข้า ปลาช่อนมีมูลค่าการน้าเข้าสูงที่สุด 593.31 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลากระดี่             
ปลาซิวแก้ว และกุ้งฝอย โดยมีมูลค่าการน้าเข้าเท่ากับ 138.84 , 73.72 และ 38.17 ล้านบาท ตามล้าดับ     
(ตารางท่ี 1 และภาพที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ชนิด ปริมาณ และมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 

ล าดับ
ที ่

ชนิดสัตว์น  า 

ปี พ.ศ. 
รวม 

2559 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1  ปลากระดี่  4,174.61 74.07 4,554.05 64.77 8,728.66 138.84 
2  ปลาช่อน  3,717.43 354.10 4,504.49 239.21 8,221.91 593.31 
3  ปลาซิวแก้ว  1,563.02 36.71 2,862.36 37.01 4,425.38 73.72 
4  กุ้งฝอย  498.99 17.95 784.44 20.22 1,283.43 38.17 
5  ปลาหลด  258.82 34.96 342.60 39.37 601.42 74.33 
6  หอยขม  18.10 0.29 500.23 6.82 518.33 7.12 
7  ปลาชะโอน  205.23 34.10 246.81 34.78 452.04 68.87 
8  ปลาแดง  149.80 45.78 198.87 55.24 348.67 101.02 
9  ปลารากกล้วย  127.83 15.10 140.75 15.11 268.58 30.21 
10  ปูนา  238.07 0.35 23.96 0.38 262.03 0.73 
11 สัตว์น ้าอื่นๆ 809.32 76.39 1,014.52 98.90 1,823.84 175.29 

12 
สัตว์น ้าอื่นๆ 
(หนัง-ลูกจระเข้, 
หนังงู ฯลฯ) 

122,590 
(ตัว/ชิ น) 57.05 131,200 

(ตัว/ชื น) 56.32 253,790 
(ตัว/ชิ น) 113.37 

รวม 
11,761.20 

746.84 
14,158.56 

668.14 
25,919.77 

1,414.99 122,590 
(ตัว/ชิ น) 

131,200 
(ตัว/ชื น) 

253,790 
(ตัว/ชิ น) 
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ภาพที่ 1  ชนิด ปริมาณ และมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 
 

1.2 ปริมาณมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าส่งออก  
 การส่งออกสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2559-2560 มีปริมาณการ

ส่งออกทั งสิ น 23,289.65 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 1,023.71 ล้านบาท จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
ปลานิล เป็นปลาที่มีปริมาณการส่งออกสูงที่สุด เท่ากับ 7 ,708.34 ตัน รองลงมาคือ ปลาสวาย และ            
ปลานวลจันทร์เทศ มีปริมาณการส่งออกเท่ากับ 5 ,277.03 และ 2,219.71 ตัน ตามล้าดับ ส่วนมูลค่า กุ้งขาว 
เป็นสัตว์น ้าที่มูลค่าการน้าเข้าสูงที่สุด 240.98 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลานิล และปลาสวาย โดยมีมูลค่าการ
ส่งออก เท่ากับ 127.54 และ 121.82 ล้านบาท ตามล้าดับ (ตารางที ่2 และภาพท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2  ชนิด ปริมาณ และมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก ระหว่างปี พ.ศ 2559 - 2560 

ล าดับ
ที ่

ชนิดสัตว์น  า 

ปี พ.ศ. 
รวม 

2559 2560 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า 

1  ปลานิล  3,628.43 64.72 4,079.91 62.81 7,708.34 127.54 
2  ปลาสวาย  2,967.00 71.05 2,310.03 50.77 5,277.03 121.82 
3  ปลานวลจันทร์เทศ  1,251.08 29.22 878.63 16.86 2,129.71 46.08 
4  ปลาลิ่น(ปลาจีน)  657.40 13.67 877.28 17.03 1,534.68 30.69 
5  กุ้งขาว  433.94 102.58 605.77 138.41 1,039.71 240.98 
6  ปลานิลแดง  324.50 32.72 524.58 25.87 849.09 58.59 
7  ปลาดุก  371.35 17.52 453.35 20.38 824.70 37.90 
8  ปลายี่สกเทศ  466.17 10.92 357.82 6.31 823.99 17.22 
9  หอยแครง  411.22 36.17 356.46 33.10 767.68 69.28 
10  ปลาชะโด  353.79 24.66 186.29 13.42 540.08 38.09 
11  สัตว์น ้าอื่นๆ  994.01 109.11 800.64 123.45 1,794.65 232.56 
12 สัตว์น ้าอื่น ๆ (ปลา

สวยงาม ฯลฯ) 
153,719 

(ตัว) 
1.41 351,301 

(ตัว) 
1.55 505,020 

(ตัว) 
2.96 

รวม 
11,858.90 

513.76 
11,430.76 

509.95 
23,289.65 

1,023.71 153,719 
(ตัว) 

351,301 
(ตัว) 

505,020 
(ตัว) 

 

 
ภาพที ่2  ชนิด ปริมาณ และมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าส่งออก ระหว่างปี พ.ศ 2559 – 2560 
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2. ปริมาณ และ มูลค่าของสินค้าสัตว์น  าน าเข้าและส่งออกที่ส าคัญ จ าแนกเป็นรายเดือน 
2.1 สินค้าสัตว์น  าน าเข้า 

2.1.1 ปลากระดี่ 
การน้าเข้าปลากระดี่ ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ .2559 – 2560          

มีปริมาณการน้าเข้ารวม 8,728.66 ตัน มูลค่าการน้าเข้ารวม 138.84 ล้านบาท  ในรอบปีการน้าเข้า            
ปลากระดี่ จะมีปริมาณการน้าเข้าเพ่ิมสูงขึ น ตั งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนมีนาคม และมีปริมาณน้าเข้าสูงที่สุด
ในเดือนธันวาคม (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3) 

ตารางท่ี 3  ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลากระดี่ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณ
เฉลี่ย 

2559 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มกราคม 597.95 12.20 1,095.28 17.50 1,693.22 29.70 846.61 
กุมภาพันธ์ 188.06 3.73 771.22 12.45 959.28 16.18 479.64 
มีนาคม 71.07 1.31 562.02 5.22 633.09 6.53 316.55 
เมษายน 127.00 0.31 69.88 1.24 196.88 1.55 98.44 
พฤษภาคม 17.04 0.24 20.59 0.39 37.63 0.63 18.82 
มิถุนายน 0.28 0.01 82.53 2.27 82.81 2.28 41.40 
กรกฎาคม 0.38 0.01 37.68 0.75 38.06 0.76 19.03 
สิงหาคม 130.76 3.23 90.33 1.64 221.09 4.87 110.55 
กันยายน 616.50 10.50 192.14 2.53 808.64 13.04 404.32 
ตุลาคม 514.56 8.31 205.65 2.91 720.21 11.22 360.10 
พฤศจิกายน 793.21 12.99 347.23 4.91 1,140.44 17.90 570.22 
ธันวาคม 1,117.81 21.24 1,079.51 12.94 2,197.32 34.19 1,098.66 

รวม 4,174.61 74.07 4,554.05 64.77 8,728.66 138.84 4,364.33 
 

 
ภาพที่  3  ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลากระดี่ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.1.2 ปลาช่อน 
การน้าเข้าปลาช่อน ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560      

มีการปริมาณการน้าเข้ารวม 8,221.91 ตัน มูลค่าการน้าเข้ารวม 593.31 ล้านบาท ในรอบปีมีปริมาณการ
น้าเข้าปลาช่อนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละเดือนตลอดทั งปี โดยมีปริมาณการน้าเข้าสูงที่สุด เดือนธันวาคม และ      
มีปริมาณการน้าเข้าต่้าที่สุด เดือนพฤษภาคม (ตารางที ่4 และภาพท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลาช่อน ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณเฉลี่ย 
2559 2560 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มกราคม 293.27 27.15 451.43 39.59 744.70 66.74 372.35 
กุมภาพันธ์ 284.82 25.83 417.24 30.98 702.06 56.82 351.03 
มีนาคม 255.91 23.78 423.18 21.66 679.09 45.44 339.54 
เมษายน 241.77 23.42 435.18 20.52 676.94 43.94 338.47 
พฤษภาคม 265.51 26.08 264.84 12.15 530.36 38.23 265.18 
มิถุนายน 248.49 24.45 351.13 18.21 599.62 42.66 299.81 
กรกฎาคม 286.83 28.11 392.44 17.49 679.27 45.61 339.64 
สิงหาคม 291.25 28.89 452.24 20.31 743.50 49.20 371.75 
กันยายน 354.33 35.36 360.24 15.55 714.56 50.91 357.28 
ตุลาคม 335.55 32.50 343.70 15.00 679.25 47.50 339.63 
พฤศจิกายน 391.79 36.22 327.83 13.93 719.62 50.15 359.81 
ธันวาคม 467.90 42.32 285.04 13.82 752.94 56.13 376.47 

รวม 3,717.43 354.10 4,504.49 239.21 8,221.91 593.31 4,110.96 
 

 
ภาพที่ 4  ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลาช่อน ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.1.3 ปลาซิวแก้ว 
การน้าเข้าปลาซิวแก้ว ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560      

มีการปริมาณการน้าเข้ารวม 4,425.38 ตัน มูลค่าการน้าเข้ารวม 73.72 ล้านบาท ในรอบปีการน้าเข้า           
ปลาซิวแก้ว จะมีปริมาณเพ่ิมขึ นตั งแต่เดือนกันยายน โดยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีปริม าณ
น้าเข้าเพ่ิมขึ นสูงอย่างเห็นได้ชัด และปริมาณการน้าเข้าสูงที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 5) 

ตารางท่ี 5  ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลาซิวแก้ว ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณ
เฉลี่ย 

2559 2560 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
 (ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มกราคม 157.81 4.32 281.48 6.50 439.29 10.82 219.64 
กุมภาพันธ์ 17.38 0.49 91.45 2.22 108.82 2.71 54.41 
มีนาคม 9.76 0.28 21.04 0.46 30.80 0.74 15.40 
เมษายน 1.53 0.04 4.13 0.11 5.66 0.16 2.83 
พฤษภาคม 1.28 0.04 5.54 0.10 6.81 0.13 3.41 
มิถุนายน 0.66 0.02 50.41 1.51 51.07 1.53 25.54 
กรกฎาคม 0.64 0.02 12.66 0.29 13.30 0.31 6.65 
สิงหาคม 9.23 0.25 31.08 0.85 40.31 1.10 20.16 
กันยายน 46.78 1.30 319.77 3.48 366.55 4.78 183.27 
ตุลาคม 257.59 5.88 847.26 8.05 1,104.85 13.92 552.42 
พฤศจิกายน 411.63 9.31 750.62 6.79 1,162.25 16.10 581.12 
ธันวาคม 648.75 14.76 446.94 6.66 1,095.69 21.42 547.84 

รวม 1,563.02 36.71 2,862.36 37.01 4,425.38 73.72 2,212.69 
 

 
ภาพที ่5 ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าปลาซิวแก้ว ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.1.4 กุ้งฝอย 
การน้าเข้ากุ้งฝอย ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560         

มีการปริมาณการน้าเข้ารวม 1,283.43 ตัน มูลค่าการน้าเข้ารวม 38.17 ล้านบาท ในรอบปีการน้าเข้า           
จะเพ่ิมสูงขึ นตั งแต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนมีนาคม โดยจะมีปริมาณการน้าเข้าสูงที่สุด เดือนกุมภาพันธ์และ
จะมีปริมาณการน้าเข้าลดน้อยลงตั งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม (ตารางที ่6 และภาพท่ี 6) 

ตารางท่ี 6  ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้ากุ้งฝอย ระหว่างปี พ.ศ.2559- จ้าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณ
เฉลี่ย 

2559 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มกราคม 60.65 2.24 111.03 4.32 171.68 6.56 85.84 
กุมภาพันธ์ 45.59 1.53 152.08 5.28 197.68 6.82 98.84 
มีนาคม 39.93 1.32 75.72 2.45 115.64 3.77 57.82 
เมษายน 11.18 0.36 25.16 0.61 36.34 0.97 18.17 
พฤษภาคม 10.09 0.29 24.07 0.52 34.16 0.81 17.08 
มิถุนายน 8.05 0.28 43.18 0.96 51.23 1.24 25.61 
กรกฎาคม 7.37 0.23 40.70 0.63 48.07 0.86 24.03 
สิงหาคม 8.74 0.31 36.42 1.13 45.16 1.44 22.58 
กันยายน 39.17 1.30 101.10 1.29 140.27 2.59 70.13 
ตุลาคม 54.50 2.21 66.54 0.89 121.05 3.10 60.52 
พฤศจิกายน 93.43 3.40 52.85 0.98 146.28 4.38 73.14 
ธันวาคม 120.29 4.47 55.60 1.16 175.90 5.63 87.95 

รวม 498.99 17.95 784.44 20.22 1,283.43 38.17 641.72 
 

 
ภาพที่ 6 ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้ากุ้งฝอย ระหว่างปี พ.ศ.2559- จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.2 สินค้าสัตว์น  าส่งออก 
2.2.1 ปลานิล 
การส่งออกปลานิล ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560            

มีการปริมาณการส่งออกรวม 7,708.34 ตัน มูลค่าการส่งออกรวม 127.54 ล้านบาท ในรอบปีการส่งออก     
ปลานิลในแต่ละเดือนจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ นเล็กน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนสิงหาคม และมีปริมาณส่งออกสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน (ตารางที ่7 และภาพท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลานิล ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณ
เฉลี่ย 

2559 2560 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

มกราคม 209.56 4.00 224.24 3.58 433.80 7.58 216.90 
กุมภาพันธ์ 225.95 4.10 314.57 5.09 540.51 9.19 270.26 
มีนาคม 370.11 6.02 332.25 5.83 702.36 11.85 351.18 
เมษายน 297.81 5.11 286.47 4.46 584.27 9.57 292.14 
พฤษภาคม 478.12 8.17 406.61 6.16 884.73 14.33 442.37 
มิถุนายน 551.30 9.61 488.16 7.47 1,039.46 17.08 519.73 
กรกฎาคม 408.67 8.26 418.42 6.34 827.09 14.60 413.54 
สิงหาคม 394.28 7.35 411.24 6.79 805.52 14.14 402.76 
กันยายน 195.88 3.69 343.42 5.50 539.31 9.20 269.65 
ตุลาคม 163.05 2.77 337.57 4.66 500.62 7.44 250.31 
พฤศจิกาย
น 

146.21 2.45 294.74 4.05 440.95 6.50 220.47 
ธันวาคม 187.49 3.18 222.22 2.87 409.72 6.05 204.86 

รวม 3,628.43 64.72 4,079.9
1 

62.81 7,708.34 127.54 3,854.17 
 

 
ภาพที ่7  ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลานิล ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.2.2 ปลาสวาย 
การส่งออกปลาสวาย ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560            

มีการปริมาณการส่งออกรวม 5,277 ตัน มูลค่าการส่งออกรวม 121.91 ล้านบาท ในรอบปีการส่งออกปลาสวาย
ในแต่ละเดือนจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ นเล็กน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
สิงหาคม และมีปริมาณส่งออกสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน (ตารางที ่8 และภาพท่ี 8) 

ตารางที ่8  ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาสวาย ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณ
เฉลี่ย 

2559 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

มกราคม 170.73 4.23 115.81 3.05 286.54 7.28 143.27 
กุมภาพันธ์ 193.65 4.61 136.86 3.34 330.52 7.95 165.26 
มีนาคม 224.11 5.45 159.37 3.69 383.48 9.14 191.74 
เมษายน 232.89 5.66 179.45 3.65 412.34 9.31 206.17 
พฤษภาคม 354.17 8.50 266.62 5.47 620.79 13.96 310.39 
มิถุนายน 435.03 10.25 286.65 6.12 721.68 16.37 360.84 
กรกฎาคม 425.26 10.16 285.82 6.29 711.08 16.45 355.54 
สิงหาคม 303.92 7.30 262.94 5.69 566.86 12.99 283.43 
กันยายน 177.72 4.43 205.36 4.58 383.08 9.01 191.54 
ตุลาคม 171.19 4.28 157.69 3.44 328.88 7.72 164.44 
พฤศจิกายน 148.26 3.37 132.24 2.63 280.50 6.00 140.25 
ธันวาคม 130.04 2.91 121.22 2.82 251.26 5.73 125.63 

รวม 2,966.98 71.14 2,310.03 50.77 5,277.00 121.91 2,638.50 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาสวาย ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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2.2.3 ปลานวลจันทร์เทศ 
การส่งออกปลานวลจันทร์เทศ ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 

2560 มีการปริมาณการส่งออกรวม 2,129.71 ตัน มูลค่าการส่งออกรวม 46.08 ล้านบาท ในรอบปีการส่งออก
ปลานวลจันทร์เทศ ในแต่ละเดือนจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ นเล็กน้อยในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม และมีปริมาณส่งออกสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม (ตารางที ่9 และภาพท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลานวลจันทร์เทศ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 

เดือน 

ปี พ.ศ. 
รวม 

ปริมาณเฉล่ีย 2559 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มกราคม 52.73 1.31 40.12 0.93 92.85 2.25 46.42 
กุมภาพันธ์ 89.66 2.11 42.66 0.95 132.32 3.05 66.16 
มีนาคม 135.27 3.02 81.03 1.69 216.30 4.71 108.15 
เมษายน 99.44 2.13 57.73 1.15 157.18 3.28 78.59 
พฤษภาคม 167.99 3.80 75.04 1.48 243.03 5.28 121.51 
มิถุนายน 186.89 4.47 84.71 1.58 271.60 6.05 135.80 
กรกฎาคม 172.59 4.15 113.19 2.27 285.78 6.42 142.89 
สิงหาคม 129.08 3.18 91.96 1.82 221.04 5.00 110.52 
กันยายน 73.59 1.76 86.90 1.45 160.49 3.21 80.25 
ตุลาคม 52.26 1.24 69.75 1.28 122.01 2.51 61.00 
พฤศจิกายน 46.72 1.02 68.98 1.17 115.70 2.19 57.85 
ธันวาคม 44.86 1.02 66.58 1.10 111.44 2.13 55.72 

รวม 1,251.08 29.22 878.63 16.86 2,129.71 46.08 1,064.86 
 

 
ภาพที ่9 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลานวลจันทร์เทศ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 จ้าแนกเป็นรายเดือน 
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3. การวิเคราะห์เส้นทางน าเข้าและส่งออกสัตว์น  าที่ส าคัญ 
3.1 เส้นทางสัตว์น  าน าเข้า 

3.1.1 ปลากระดี่ 
  การน้าเข้าปลากระดี่ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้าเข้า     
ปลากระดี่ จ้านวน 4 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการน้าเข้าที่ด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าเอง จ้านวน 3 ราย     
และด้าเนินการมอบอ้านาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้ด้าเนินการแทน จ้านวน 1 ราย จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลากระดี่ ที่น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว จะน้าเข้ามาเป็นปลารวม ระหว่าง 
ปลากระดี่นาง ปลากระดี่หม้อ และบางครั งจะมีปลาสร้อยขาวปะปนมาด้วย โดยจะมีสัดส่วนของปลากระดี่หม้อ
ประมาณร้อยละ 60 ปลากระดี่นางประมาณร้อยละ 40 การน้าเข้ามาจะมีทั งแบบแช่เย็น และหมักเกลือ  ซึ่ง
ปลากระดี่ที่น้าเข้ามา เป็นปลาที่ได้มาจากการท้าประมงในโตนเลสาป การจับปลากระดี่จะเริ่มขึ นประมาณ
เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในจังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง โดยในเวลากลางวัน 
ชาวประมงพื นบ้านจะใช้เครื่องมือ อวนลากและอวนลอมจับ ไปจับปลาในบริเวณคลองสาขา หรือบริเวณที่มีน ้า
ตื นห่างจากชายฝั่งประมาณ 1-3 เมตร ปลาที่จับได้จะถูกเก็บและแช่เย็นไว้บริเวณใต้ท้องเรือ  เมื่อมาถึงฝั่งจะ  
ท้าการคัดแยกปลา บางส่วนจะท้าการตัดหัวและขอดเกล็ดก่อนการขนส่ง ปลาที่ถูกคัดออกจะถูกน้าไปเป็น       
ปลาเหยื่อ ราคาจ้าหน่ายปลากระดี่ อยู่ที่ประมาณ 15-35 บาท ขึ นอยู่กับเกรดและวิธีการแปรรูปในเบื องต้น 

2. การล้าเลียงขนส่ง ปลาที่ถูกจับได้ในบริเวณที่ใกล้เสียมราฐ จะถูกส่งมารวบรวมไว้ที่         
แพปลาในจังหวัดเสียมราฐ แล้วจึงล้าเลียงขนส่งมายังปอยเปตในจังหวัดบันเตียเมียนเจย เพ่ือรอขนส่งข้ามแดน
มายังประเทศไทย การขนส่งจากเสียมราฐมาปอยเปต จะใช้วิธีการบรรจุใส่ถัง แล้วใส่ในรถบรรทุก  6 ล้อ 
บางส่วนก็จะบรรจุใส่ถุงขนส่งด้วยรถเก๋ง  ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง 

3. การข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย มีใน 2 ลักษณะ คือ  
- ปลากระดี่ที่บรรจุใส่ถัง จะถูกขนถ่ายใส่รถบรรทุกของไทย ล้าเลียงข้ามแดน               

ณ  จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ สินค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท, สุโขทัย, สมุทรสาคร (มหาชัย), สิงห์บุรี และราชบุรี เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าต่าง ๆ และมี
บางส่วนส่งไปแปรรูปที่โรงผลิตปลาร้าพรประเสริฐ ในอ้าเภออรัญประเทศ 

- ปลากระดี่ทั งที่บรรจุใส่ถังและกระสอบ จะถูกขนถ่ายใส่รถเข็น ล้าเลียงข้ามแดน ณ    
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เพ่ือน้าสินค้าไปพักไว้เพ่ือรอจ้าหน่ายที่ ตลาดรุ่งทวีพร และตลาดรัตนธรรม 

4. การจ้าหน่าย ปลากระดี่แช่เย็น หมักเกลือ จ้าหน่ายให้พ่อค้ามารับซื อเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคตะวันตกในจังหวัดราชบุรี 
ภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี(ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง) จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรสาคร(ตลาดมหาชัย) ภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย โดยปลากระดี่ส่วนใหญ่จะถูกน้าไป
แปรรูปเป็นปลาร้าแบบพื นบ้านในโรงงานระดับครัวเรือน โรงงานปลาร้าขนาดใหญ่ที่มีบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 
ส้าหรับจ้าหน่ายไปทั่วประเทศ และบางส่วนจ้าหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อเมรกิา 

5. ปัญหาอุปสรรค ของผู้ประกอบการ 
  ปลากระดี่ในธรรมชาติปีนี มีปริมาณลดน้อยลง จึงท้าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
รวบรวม เพ่ือท้าการขนส่งมายังประเทศไทย ส่งผลท้าให้ราคาปลากระดี่สูงขึ น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบการที่ผลิตปลาร้า มีแนวโน้มที่จะซื อปลากระดี่ภายในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากปีนี ปลาใน
ธรรมชาติของไทยมีมาก ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่า
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3.1.2 ปลาช่อน 
  การน้าเข้าปลาช่อนทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้าเข้า     
ปลาช่อน จ้านวน 5 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการน้าเข้าที่ด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าเองทั งหมด โดยเป็น
ผู้ประกอบการที่น้าเข้า โดยข้ามแดนบริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ้านวน 4 ราย และข้ามแดน
บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จ้านวน 1 ราย จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลาช่อน ที่น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว มี 2 ลักษณะ คือปลาช่อนมีชีวิต และ
ปลาช่อนแช่เย็น ซึ่งการน้าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนมีชีวิต ปลาช่อนส่วนใหญ่เป็นปลาที่ถูกเลี ยง                   
โดยชาวเวียดนามที่เข้ามาท้าการเลี ยงในประเทศกัมพูชา โดยจะเลี ยงกันมากในโตนเลสาป และบริเวณโดยรอบ       
ของจังหวัดเสียมราฐกับพระตะบอง มีทั งแบบเลี ยงในกระชังและบ่อ โดยลูกพันธุ์ที่ท้าการเลี ยงจะได้มาจากการ
จับในธรรมชาติ อาหารที่ใช้ในการเลี ยงส่วนใหญ่ได้มาการจับปลาในโตนเลสาป การเลี ยงจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน จะได้ปลาขนาด 2-3 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งจ้าหน่ายในราคาประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท 

2. การล้าเลียงขนส่ง พ่อค้ารับซื อปลาคัดแยกขนาดใส่เรือล้าเลียงขนถ่ายโดยใส่ในท้องเรือที่
แบ่งเป็นช่องส้าหรับใส่ปลามาขึ นที่ท่าขึ นปลา เมื่อขึ นมาจากเรือขนถ่ายจะแบ่งใส่ลังสังกะสีขนาดบรรจุประมาณ 
50 กิโลกรัม/ถัง ล้าเลียงใส่รถบรรทุกเพ่ือส่งต่อไปยังที่ต่างๆเพ่ือจ้าหน่าย โดยส่งไปยังกรุงพนมเปญ เวียดนาม 
และส่วนหนึ่งส่งมายังเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจยเพื่อจ้าหน่ายให้พ่อค้าคนไทย 

3. การข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย ปลาช่อนที่ถูกล้าเลียงมาถึงเมืองปอยเปตจะถูกน้ามายัง
จุดรวบรวมและกระจายสินค้า ปลาช่อนจะถูกถ่ายออกจากลังสังกะสีใส่ตะกร้าไม้ ไผ่สานที่ภายในบุด้วย                 
ผ้าพลาสติก ใส่บนรถเข็น โดยจ้างกรรมกรเข็นผ่านแดนเข้ามายังฝั่งไทย โดยกรรมกรจะได้ค่าจ้างประมาณ 50 
บาท/เที่ยว ซึ่งขนปลาได้ประมาณ 100 กิโลกรัม 

4. การจ้าหน่าย ปลาช่อนที่น้าเข้ามาจะถูกน้าไปรวบรวมที่ตลาดรัตนธรรม ซึ่งเป็นตลาดค้า     
สัตว์น ้าที่อยู่ใกล้กับตลาดโรงเกลือ จะมีผู้รับซื อมารับไปจ้าหน่ายในภาคกลาง ได้แก่  ตลาดปลาจังหวัด
สมุทรปราการ ตลาดปลาจังหวัดสิงห์บุรี  ตลาดปลาจังหวัดอ่างทอง แพปลาในจังหวัดสุพรรณบุรี                 
จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง) และกรุงเทพฯ (ตลาดคลองเตย และตลาดยิ่งเจริญ) และ    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ส่วนปลาช่อนที่มีขนาดเล็ก ปลาที่ตายและ
จ้าหน่ายไม่หมด จะถูกแปรรูปเบื องต้นโดยการแล่ในลักษณะที่พร้อมจะน้าไปท้าปลาแดดเดียวเก็บแช่เย็นไว้รอ
พ่อค้ามารับไปจ้าหน่ายต่ออีกส่วนหนึ่ง 

5. ปัญหาอุปสรรค  
   การน้าเข้าปลาช่อนในปัจจุบัน ต้องเสียภาษีตามหลักเกณฑ์การน้าเข้าสินค้าของประเทศใน
กลุ่มประเทศ AEC หากไม่มีใบรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) จะต้องเสียภาษีปลาช่อน 
มีชีวิต ร้อยละ 30 ปลาช่อนแช่เย็น ร้อยละ 5 ท้าให้ต้นทุนการน้าเข้าปลาช่อนมีต้นทุนที่สูงกว่าเดิม นอกจากนี  
ประเทศไทยได้มีการเลี ยงปลาช่อนเพ่ิมมากขึ น ท้าให้ราคาของปลาช่อนถูกลง พ่อค้าคนกลางจึงหันมาซื อปลา
ช่อนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ น 
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3.1.3 ปลาซิวแก้ว 

  การน้าเข้าปลาซิวแก้วทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้าเข้า     
ปลาซิวแก้ว จ้านวน 3 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการน้าเข้าที่ด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าเอง และด้าเนินการข้าม
แดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกทั งหมด จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลาซิวแก้ว ที่น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว เป็นการน้าเข้ามาในลักษณะของ 
ปลาแช่เย็น ซึ่งปลาซิวแก้วที่น้าเข้ามาเป็นปลาที่ได้มาจากการท้าประมงในโตนเลสาป การจับปลาซิวแก้วจะเริ่ม
ขึ นประมาณเดือนสิงหาคนไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยชาวประมงพื นบ้านจะท้าการจับปลาในเวลากลางวัน     
ด้วยเครื่องมืออวนติดตา ที่บริเวณกลางทะเลสาบ ซึ่งมีน ้าลึกประมาณ 3 เมตร ปลาที่จับมาได้ จะมีปลาชนิดอ่ืน
รวมอยู่ด้วย เช่น ปลาปากคม ปลาแดง และปลาหางไก่ ในช่วงเย็นชาวประมงจะน้าปลาเข้ามาขายที่แพปลา 
เพ่ือท้าการปลดปลาด้วยเครื่องมือที่ท้าจากมอเตอร์ช่วยหมุนและเขย่าเนื ออวนที่สาวผ่านเครื่องมือท้าให้ปลา
หลุดออกจากอวน ตกลงในถังน ้าแข็งที่รองรับ หรือท้องเรือ ที่มีน ้าและน ้าแข็งเพ่ือล้างปลาให้สะอาดและช่วย
รักษาความสดแล้วจึงตักปลานั นมาเทกองเพ่ือให้คนงานคัดแยกเอาสิ่งแปลกปลอมและปลาอ่ืนๆที่ติดมาด้วย
ออกไป ก่อนบรรจุถุงพลาสติกขนส่งไปยังปอยเปต ราคาปลาซิวประมาณ 12-19 บาท ขึ นอยู่กับฤดูกาลและ
ปริมาณของปลาซิว  

2. การล้าเลียงขนส่ง ปลาที่ถูกคัดแยกใส่ถุงพลาสติก จะถูกล้าเลียงขนส่งโดยรถตู้หรือรถเก๋ง 
โดยน้ามาวางเรียงกันสลับกับน ้าแข็งเป็นชั นๆ เพ่ือช่วยรักษาความสด ก่อนเดินทางมายังเมืองปอยเปต                
จังหวัดบันเตียเมียนเจยเพื่อจ้าหน่ายให้พ่อค้าคนไทย  
  3. การข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยการข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย ปลาซิวแก้วที่ล้าเลียง
มาถึงเมืองปอยเปตจะถูกน้ามายังจุดรวบรวมและกระจายสินค้า เพ่ือขนถ่ายจากรถตู้หรือรถยนต์ ใส่รถเข็นโดย
จ้างกรรมกรเข็นผ่านแดนเข้ามายังฝั่งไทย โดยกรรมกรจะได้ค่าจ้างตามน ้าหนักปลาที่ขน 

4. การจ้าหน่าย ปลาซิวแก้วที่น้าเข้ามาจะถูกน้าไปรวบรวมเพ่ือจ้าหน่ายให้พ่อค้าชาวไทยที่มา
รับซื อที่ตลาดรัตนธรรม และตลาดรุ่งทวีพร ปลาซิวแก้วจะถูกน้าไปจ้าหน่ายต่อเพ่ือแปรรูปเป็นปลาทอดกรอบ
ปรุงรส ปลาซิวแก้วตากแห้ง ปลาจ่อม เป็นต้น พ่อค้าที่มารับซื อปลาซิวแก้วมาจากหลายจังหวัด ได้แก่  
จังหวัดล้าพูน, แพร่, ล้าปาง, สมุทรปราการ, บุรีรัมย์, สระแก้ว, ปทุมธานี (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท)  
ในบางช่วงที่ปลาซิวแก้วมีจ้านวนมากไม่สามารถจ้าหน่ายได้หมด ปลาจะถูกน้าไปฝากไว้กับห้องเย็นเพ่ือรอการ
จ้าหน่ายต่อไป 

5. ปัญหาอุปสรรค 
   ปลาซิวแก้วที่น้าเข้ามาจะมีหลายขนาด โดยปลาซิวที่มีขนาดเล็ก จะมีราคาที่ถูก เนื่องจากไม่
ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด และในปีนี ปลาซิวแก้วมีปริมาณในธรรมชาติลดน้อยลง จึงท้าให้ปลาซิวแก้วมีราคา
ที่สูงขึ น ประกอบกับความต้องการบางช่วงมีน้อย จ้าเป็นต้องเก็บรักษาปลาซิวแก้วไว้ในห้องเย็นเพ่ือรอจ้าหน่าย 
ส่งผลให้ต้นทุนราคาปลาซิวแก้วเพ่ิมสูงขึ นในปีนี  
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ภาพที่ 12 เส้นทางการน้าเข้าปลาซิวแก้ว ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
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3.1.4 กุ้งฝอย 
  การน้าเข้ากุ้งฝอยทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้าเข้ากุ้งฝอย 
จ้านวน 3 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการน้าเข้าที่ด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าเอง และด้าเนินการการข้ามแดน
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ทั งหมด จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. กุ้งฝอย ที่น้าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว น้าเข้ามาในลักษณะของ กุ้งฝอย     
แช่เย็น กุ้งฝอยที่น้าเข้ามาจะมีลักษณะปะปนกันของ กุ้งฝอย และ กุ้งกะต่อม หรือกุ้งหัวแข็ง ซึ่งกุ้งที่น้าเข้ามา
ได้มาจากการท้าประมงในโตนเลสาป จะมีการท้าประมงกันมากบริเวณรอบๆทะเลสาบ และปากน ้าที่ล้าน ้าไหล
เข้าสู่ทะเลสาป ในบริเวณที่เรียกว่ากัมปงเคลียง (Kampong Khleang) และกัมปงพลุก (Kampong Phluk) 
จังหวัดเสียมราฐ ตั งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม เครื่องมือที่ใช้คือ ไซดักกุ้ง  กุ้งขนาดเล็กจะได้จาก
การวางไซในน ้าตื น กุ้งขนาดใหญ่จะได้จากวางไซในน ้าลึก ตั งแต่ระดับ 3 เมตรขึ นไป ชาวประมงจะออกไปท้า
การจับและรวบรวมในเวลากลางวันทั งวัน แล้วน้ากลับเข้ามาขายที่แพปลา ในเวลาตอนเย็น  ราคาจ้าหน่าย    
กุ้งฝอยและกุ้งขนาดเล็กกิโลกรัมละ 12 บาท กุ้งกะต่อมขนาดกลาง 40-45 บาท และกุ้งกะต่อมใหญ่ 65 บาท
           2. การล้าเลียงขนส่ง กุ้งที่ถูกคัดแยกใส่ถุงพลาสติก จะถูกล้าเลียงขนส่งโดยรถตู้หรือรถเก๋ง โดย
น้ามาวางเรียงกันสลับกับน ้าแข็งเป็นชั นๆ  เพ่ือช่วยรักษาความสด ก่อนเดินทางมายังเมืองปอยเปต                                         
จังหวัดบันเตียเมียนเจยเพื่อจ้าหน่ายให้พ่อค้าคนไทย  
  3. การข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยการข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย กุ้งที่ล้าเลียงมาถึงเมือง
ปอยเปตจะถูกน้ามายังจุดรวบรวมและกระจายสินค้า เพ่ือขนถ่ายจากรถตู้หรือรถยนต์ ใส่รถเข็นโดยจ้าง
กรรมกรเข็นผ่านแดนเข้ามายังฝั่งไทย โดยกรรมกรจะได้ค่าจ้างตามน ้าหนักท่ีขน 

4. การจ้าหน่ายการจ้าหน่าย ปลาซิวที่น้าเข้ามาจะถูกน้าไปรวบรวมเพ่ือจ้าหน่ายให้พ่อค้า               
ชาวไทยที่มารับซื อที่ตลาดรัตนธรรม และตลาดรุ่งทวีพร กุ้งจะถูกส่งไปจ้าหน่ายยังตลาด ในจังหวัด 
สมุทรปราการ, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด และในจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่จะถูกน้าไปแปรรูปเป็นกุ้งจ่อม กุ้งแห้ง  
ในขณะที่กุ้งกะต่อมที่มีขนาดใหญ่ถูกคัดแยก บรรจุถุงพลาสติกแช่แข็ง ที่ตลาดรุ่งทวีพร ส่งไปขายให้กับห้องเย็น
ที่อ้าเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวบรวมส่งไปยังประเทศจีน และไต้หวัน  

5. ปัญหาอุปสรรค 
   กุ้งฝอยที่น้าเข้ามาจะปะปนกันหลากหลายชนิด บางครั งการจ้าหน่ายจะเป็นแบบเหมารวม 

หากต้องการให้ราคาสูงขึ น จ้าเป็นต้องมีการคัดแยกก่อน ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนของราคาสูงขึ นเช่นกัน และบางช่วง
กุ้งฝอยก็มีปริมาณมาก แม้จะขายได้ราคาถูกก็ต้องขาย เพราะกุ้งฝอยไม่สามารถเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นได้นาน 
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ภาพที่ 13 เส้นทางการน้าเข้ากุ้งฝอย ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
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3.2 เส้นทางสัตว์น  าส่งออก 
3.2.1 ปลานิล 

     การส่งออกปลานิล ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการส่งออก  
ปลานิล จ้านวน 11 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ด้าเนินการขออนุญาตส่งออกด้วยตนเองทั งหมด และ
ด้าเนินการส่งออกข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ้านวน 4 ราย , จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้าน  
เขาดิน จ้านวน 6 ราย และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านตาพระยา จ้านวน 1 ราย จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลานิลที่ส่งออก ผู้ประกอบการแต่ละคน จะมีแหล่งที่ซื อปลานิลแตกต่างกันไป  ดังนี   
1.1 ซื อมาจากผู้รวบรวม (แพปลา) ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น  ตลาดกลางสัตว์น ้าบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์รวมปลาน ้าจืดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา, แพปลาบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
และแพปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้ประกอบการจะท้าการคัดเลือกปลาและเปรียบเทียบราคาจาก     
แต่ละแพ เพ่ือให้ได้จ้านวน ปริมาณ และขนาดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า         

1.2 ซื อมาจากผู้เลี ยงโดยตรง ในอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
1.3 ซื อมาจากตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปลานิลในตลาดโรงเกลือได้มาจากการ

ซื อจากผู้เลี ยงโดยตรงในจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี  
2. การล้าเลียงขนส่ง จากแพปลาหรือบ่อเลี ยงปลามายังจุดผ่านแดน จะใช้วิธีการแช่เย็น 

ขนส่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) และรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งขนอยู่กับ
สถานที่ ที่ไปซื อปลามา เช่น จากตลาดกลางสัตว์น ้าบางคล้า ถึงจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านเขาดิน ระยะทางใน
การขนส่งประมาณ 180 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

3. การขนส่งข้ามแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านเขาดิน 
จะใช้รถเข็นในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่งประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนจุดผ่านแดนชั่วคราว               
บ้านตาพระยา จะใช้รถจักยานยนต์ หรือรถจักยานยนต์พ่วงข้างในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่งประมาณ 
1 กิโลเมตร    

4. ปลานิลที่ข้ามแดนไปในประเทศกัมพูชาแล้ว จะถูกส่งต่อไปเพื่อ 2 วัตถุประสงค์ ดังนี  
4.1 เพ่ือการบริโภคและแปรรูป เป็นปลาแดดเดียว ในพื นที่ใกล้เคียงกับจุดผ่านแดน เช่น 

บ่อนคาสิโน ปอยเปต และพื นที่อ่ืนๆ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดบันทายมีชัย พาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งจะเป็นรถเข็น รถจักยานยนต์ รถเก๋ง(ท่ีท้าการดัดแปลง) และรถกระบะ 

4.2 เพ่ือน้าไปเป็นอาหารสัตว์ ส้าหรับเลี ยงจระเข้ จะถูกส่งไปยังจังหวัด เสียมราฐ      
พระตะบอง และกัมปงชนัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเลี ยงจระเข้กันมากในประเทศกัมพูชา  พาหนะที่ใช้ขนส่ง 
ส่วนมากจะเป็นรถเก๋งที่ท้าการดัดแปลงเพ่ือให้สามารถขนส่งได้ จะมีรถกระบะที่ใช้ในการขนส่งบ้างเป็นบางครั ง 

 5. ปัญหาอุปสรรค 

   ในปีนี ฤดูหนาวยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่จระเข้กินอาหาร
น้อย ประกอบกับช่วงนั นเป็นช่วงเปิดโตนเลสาป จึงมีปลาเหยื่อที่ได้มาจากการท้าประมงในโตนเลสาปมาเป็น
อาหารจระเข้จ้านวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณการสั่งซื อลดน้อยลง  
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ภาพที่ 14 เส้นทางการส่งออกปลานิล ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
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3.2.2 ปลาสวาย 

      การส่งออกปลาสวาย ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการส่งออก   
ปลาสวาย จ้านวน 12 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ด้าเนินการขออนุญาตส่งออกด้วยตนเองทั งหมดและ
ด้าเนินการส่งออกข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ้านวน 4 ราย, จุดผ่านแดนชั่วคราว         
บ้านเขาดิน จ้านวน 6 ราย และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านตาพระยา จ้านวน 1 ราย จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลาสวายที่ส่งออก ผู้ประกอบการแต่ละคนมีแหล่งในการซื อปลาสวายที่แตกต่างกันไป ดังนี  
1.1 ซื อมาจากผู้รวบรวม (แพปลา) ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น  ตลาดกลางสัตว์น ้าบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์รวมปลาน ้าจืดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา, แพปลาบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
และแพปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้ประกอบการจะท้าการคัดเลือกปลาและเปรียบเทียบราคาจาก     
แต่ละแพ เพ่ือให้ได้จ้านวน ปริมาณ และขนาดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า         

1.2 ซื อมาจากผู้เลี ยงโดยตรง ในอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
1.3 ซื อมาจากตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปลานิลในตลาดโรงเกลือได้มาจากการซื อ

จากผู้เลี ยงโดยตรงในจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี  
2. การล้าเลียงขนส่ง จากแพปลาหรือบ่อเลี ยงปลามายังจุดผ่านแดน จะใช้วิธีการแช่เย็น ขนส่ง

ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) และรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งขนอยู่กับสถานที่ 
ที่ไปซื อปลามา เช่น ศูนย์รวมปลาน ้าจืดภาคตะวันออก (ตะวันออกคอมเพล็กซ์) จนถึงจุดผ่านแดนชั่วคราว    
บ้านเขาดิน ระยะทางในการขนส่งประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

3. การขนส่งข้ามแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านเขาดิน     
จะใช้รถเข็นในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่งประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนจุดผ่านแดนชั่วคราว                            
บ้านตาพระยา จะใช้รถจักยานยนต์ หรือรถจักยานยนต์พ่วงข้างในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่งประมาณ    
1 กิโลเมตร    

4. ปลาสวายที่ข้ามพรมแดนจะถูกส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี   
4.1 ปลาสวายที่ข้ามพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน ส่วนมากจะถูกส่งไปที่ จังหวัด   

เสียมราฐ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดก้าปงชนัง พนมเปญ และจังหวัดบันเตียเมียนเจย เพ่ือน้าไปบริโภคและ
แปรรูปเป็น ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ปลารมควัน ปลาส้ม      

4.2 ปลาสวายที่ข้ามพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนบ้านตาพระยา จะถูกน้าไปปรุงอาหารเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน และแปรรูปเป็นบ้างส่วน โดยจะถูกส่งไปในบริเวณพื นที่ติดพรมแดน ในจังหวัดบันทายมีชัย  

4.3 ปลาสวายที่ข้ามพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จะมีทั งแบบแช่แข็ง
และแช่เย็น ซึ่งส่วนมากจะถูกส่งไปเพ่ือบริโภคและแปรรูปในบริเวณใกล้เคียง เช่น บ่อนคาสิโน ปอยเปต และ
พื นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดเสียมราฐ 

5. ปัญหาอุปสรรค 
   ประเทศไทยมีการเลี ยงปลาสวายน้อยลง ท้าให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการซื อปลาสวาย
ไม่มากนัก แม้ราคาปลาจะสูงบางครั ง ถ้าการสั่งซื อจากลูกค้า ก็จ้าเป็นต้องซื อ เพ่ือรักษาฐานของลูกค้า 
นอกจากนี ราคาปลาสวายที่ส่งออกไปกัมพูชา มีราคาการส่งออกถูกกว่าทุกปีท่ีผ่านมา ทั งที่ต้นทุนในการซื อเท่า
เดิมหรือสูงกว่าเดิม ส่งผลให้มีก้าไรในการขายปลาสวายค่อนข้างต่้า
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ภาพที่ 15 เส้นทางการส่งออกปลาสวาย ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
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3.2.3 ปลานวลจันทร์เทศ 

  การส่งออกปลานวลจันทร์เทศ ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
ส่งออกปลานวลจันทร์เทศ จ้านวน 8 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ด้าเนินการขออนุญาตส่งออกด้วย
ตนเองทั งหมดและด้าเนินการส่งออกข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ้านวน 2 ราย และ       
จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านเขาดิน จ้านวน 6 ราย จากการสอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ ดังนี  

1. ปลานวลจันทร์เทศทีส่่งออก ผู้ประกอบการแต่ละคนมีแหล่งซื อทีแ่ตกต่างกันไป ดังนี  
1.1 ซื อมาจากผู้รวบรวม (แพปลา) ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น  ตลาดกลางสัตว์น ้าบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์รวมปลาน ้าจืดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา, แพปลาบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
และแพปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้ประกอบการจะท้าการคัดเลือกปลาและเปรียบเทียบราคาจาก     
แต่ละแพ เพ่ือให้ได้จ้านวน ปริมาณ และขนาดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า         

1.2 ซื อมาจากผู้เลี ยงโดยตรง ในอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
1.3 ซื อมาจากตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปลานิลในตลาดโรงเกลือได้มาจากการซื อ

จากผู้เลี ยงโดยตรงในจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี  
2. การล้าเลียงขนส่ง จากแพปลาหรือบ่อเลี ยงปลามายังจุดผ่านแดน จะใช้วิธีการแช่เย็น ขนส่ง

ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) และรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งขนอยู่กับสถานที่ 
ที่ไปซื อปลามา เช่น แพปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางในการขนส่งประมาณ 340 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การขนส่งประมาณ 7 ชั่วโมง 

3. การขนส่งข้ามแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านเขาดิน     
จะใช้รถเข็นในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่งประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนจุดผ่านแดนชั่วคราว                       
บ้านตาพระยา จะใช้รถจักยานยนต์ หรือรถจักยานยนต์พ่วงข้าง ในการขนส่ง ซึ่งระยะทางในการขนส่ง
ประมาณ 1 กิโลเมตร    

4. ปลานวลจันทร์เทศ ที่ถูกส่งข้ามแดนไปแล้วจะถูกส่งต่อไปยังพื นที่ต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา 
เช่น จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดกัมปงชนัง และจังหวัดพนมเปญ    
เพ่ือน้าไปบริโภคและแปรรูปเป็น แหนม และลูกชิ นปลา 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 ปลานวลจันทร์ที่ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ประสบปัญหาเรื่องราคาคล้ายๆกับปลาสวาย โดย

ในปีนี มีราคาหรือต้นทุนในการซื อที่ค่อนข้างสูงขึ นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาท่ีขายออกไปประเทศกัมพูชามีราคาที่
ลดลง ท้าให้มีผลก้าไรจากการขายปลานวลจันทร์เทศลดน้อยลง 
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ภาพที่ 16 เส้นทางการส่งออกปลานวลจันทร์เทศ ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว 
 


