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ค าน า 

การใช้ประโยชน์จากปลากะตักในประเทศไทย มีการน ามาแปรรูปทั้งแบบการหมักเกลือเพ่ือ
ท าน้ าปลา และรูปแบบการตากแห้ง เพ่ือน ามาใช้บริโภคทั้งภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถน าไป
จ าหน่ายทั่วโลก 

ทั้งนี้ จากที่ประเทศไทยได้ออกกฎหมาย พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราช
ก าหนดการประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการ
ประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานสากล  และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ าให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั้น ท าให้มีผลกระทบกับปริมาณปลากะตักที่จับได้จากเรือประมงไทยมี
จ านวนลดลง จึงมีการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการขออนุญาตน าเข้าผ่านด่านชายแดนต่าง ๆ ซึ่งด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราดได้ดูแลกระบวนการขออนุญาตน าเข้าปลากะตักจากสาธารณัฐกัมพูชาตามข้ันตอนของ
กฎหมายก่อนที่จะน าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต่อไป 
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การควบคมุการน้าเข้าปลากะตักในพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 

1. ข้อมูลหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 

1.1 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด  

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารศูนย์รวมราชการด่านชายแดนบ้าน
หาดเล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

-   ออกใบอนุญาตการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ซากสัตว์น้ า สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และ
ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต ผ่านทางระบบ FSW 

-   ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-   สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือตรวจโรคและสารตกค้าง ตามยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

-   ตรวจป้องกัน ปราบปราม การลักลอบน าเข้า/ส่งออก ซากสัตว์น้ า สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ า และปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-   ศึกษาวิจัย ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของด่านฯ 

1.2 ช่องทางการน้าเข้าส่งออกสินค้าผ่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

1. ทางเรือ ได้แก่ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แต่ไม่ปรากฎว่ามีการ
น าเข้าปลากะตักทางเรือประมงจนถึง ณ ปัจจุบัน 

2. ทางบก มีช่องทางหลัก 1 ช่องทาง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต าบลหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นช่องทางเดียวที่มีการน าเข้าปลากะตักจากประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยัง
ช่องทางธรรมชาติตามแนวพรมแดนในท้องที่ต าบลอ่ืนตามแนวชายแดนนอกที่ตั้งส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดตราด เช่น จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง ต าบลนนทรี อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ช่องทางการค้าทาง
ธรรมชาติบ้านท่าเส้น ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นต้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้ไม่มีการ
น าเข้าปลากะตัก 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลากะตัก 

2.1 ชีววิทยา (ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน, 2539) 

ปลากะตัก (Anchovy) เป็นปลาทะเลผิวน้ าขนาดเล็กที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง 
จัดอยู่ในวงศ์ปลาแมว (Engraulidae) พบในอ่าวไทยสองสกุล  คือ ปลากะตักตัวแบน (Stolephorus) และปลา
กะตักตัวกลม (Encrasicholina)  
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ปลากะตัก (Anchovy)    
Class : Actinopterygii      
   Order : Clupeiformes        
      Family : Engrasicholina          
          Genus : Encrasicholina   
 Encrasicholina punctifer   
 Encrasicholina heteroloba   
 Encrasicholina devisi          
          Genus : Stolephorus   
                      Stolephorus indicus   
                      Stolephorus commersonii   
                      Stolephorus chinesis   
                      Stolephorus waitei              
                      Stolephorus insularis   
                      Stolephorus dubiosus   
                      Stolephorus tri 

2.2 ลักษณะโดยท่ัวไป 
เป็นปลาผิวน้ าขนาดเล็ก อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ล าตัวเรียวยาว แบนข้างมีสันหนามที่ท้อง 

ขากรรไกรบนยาวเลยหลังตา ครีบหลังตอนเดียว ครีบหางเว้าลึก มีแถบสีเงินพาดตามแนวความยาวของล าตัว  
ตามภาพท่ี 1 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 1 (Anchovy) ปลากะตัก  (ที่มา  http://www.fishbase.org/summary/556) 

ปลากะตักมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ปลาไส้ตัน ปลาหัวอ่อน ปลานิ่วเกี๊ยะ ปลามะลิ ฯลฯ มีการ
แพร่พันธุ์อย่างกว้างขวาง ตลอดชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย แต่พบมากบริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะที่จังหวัดระยอง ปลากะตักอาศัยอยู่บริเวณน้ า ต้ืนๆ ชาวประมงจึงล้อมจับได้ง่าย โดยใช้ อวนล้อม 
อวนรุน อวนทับตลิ่ง และโป๊ะ ชนิดที่พบมากในอ่าวไทย คือ E.heteroloba  (ปิยโชคและคณะ,2555)  
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2.3 พฤติกรรมการด้ารงชีวิต 
ปลากะตัก ในประเทศไทยเป็นพันธุ์ปลาขนาดเล็กกว่าปลากะตักประเทศอ่ืนๆ ซึ่งมีขนาดโดย

เฉลี่ยประมาณ 2-5 เซนติเมตร มีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี เป็นปลาที่หากินตามผิวน้ า มักอยู่รวมกันเป็นฝูง
ใหญ่ โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 0.5-1.5 ไมล์ทะเล ตามบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะต่าง ๆ กินแพลงก์
ตอนต่าง ๆ เป็นอาหาร ทั้งแพลงก์ตอนพืช เช่น ไดอะตอม และแพลงก์ตอนสัตว์เช่น ตัวอ่อนของครัสเตเชียน, 
โคพีพอด หรือไข่ของหอยสองฝา เป็นต้น และส าหรับห่วงโซ่อาหารในทะเล ปลากะตักก็เป็นอาหารส าคัญของ
ปลาและสัตว์น้ าขนาดใหญ่กว่า เช่น แมวน้ า สิงโตทะเล โลมา วาฬ และปลาฉลาม 

2.4 การแพร่กระจาย 
ปลากะตักเป็นปลาผิวน้ าขนาดเล็กที่พบทั่ว ๆ ไปในบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะต่าง ๆ ใน

น่านน้ าไทย ทัง้อ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน และในเขตอินโดแปซิฟิก(ภาพท่ี 2) ปลากะตักมีการแพร่กระจาย
ต้ังแต่บริเวณหมู่เกาะ ฮาวาย ญี่ปุ่น ตาฮิติ เกาหลี ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี บริเวณชายฝั่งทะเลของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และทะเลแดง ส าหรับในประเทศไทยบริเวณ
อ่าวไทยมีการแพร่กระจายอยู่ โดยทั่ว ๆ ไปตั้งแต่บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตกจรดชายแดนประเทศ มาเลเซีย ปลากะตักมีชุกชุมหนาแน่นบริเวณเกาะช้าง เกาะกูด จังหวัดตราด 
บริเวณอ่าวมะขามป้อมถึงหาดแม่ร้าพึง จังหวัดระยอง ช่องแสมสาร จังหวัดชลบุ รีบริเวณเขตชายฝั่งน่านน้ า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร บริเวณอ่าวบ้านดอน รอบ ๆ เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุ ย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ไข่และลูกปลากะตักวัยอ่อนพบแพร่กระจายอยู่โดยทั่ว ๆ ไปในบริเวณอ่าวไทยแต่ที่พบ
หนาแน่น บริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะกูด จังหวัดตราด และบริเวณฝั่งทะเลทางตอนใต้ของอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ในบริเวณ อ่าวไทยตอนใน สง่า (2521) พบหนาแน่นในเดือนมีนาคม ส่วนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
รังสรรค์ (2533) พบว่าไข่และลูกปลากะตักวัยอ่อนชนิดต่าง ๆ มีการแพร่กระจายอยู่โดยทั่วไป บริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างฝั่งประมาณ 5 - 40 ไมล์ทะเล และพบค่อนข้างหนานแน่นใน
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 

ภาพที่ 2  การแพร่กระจายของปลากะตัก  (ที่มา www.eol.org/pages/2154930/verview) 
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2.5 ชนิดของปลากะตักที่น้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดได้ท้าการสุ่มตัวอย่างปลากะตักที่น้าเข้าจากประเทศกัมพูชา 
โดยเก็บตัวอย่างในรูปแบบปลากะตักทั งตัวแช่เย็น ที่ขออนุญาตน้าเข้าผ่านระบบ FSW โดยใช้ยานพาหนะเป็น
รถบรรทุกล้าเลียงผ่านแดนเข้าประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบลักษณะของชนิดพันธุ์ปลากะตัก (ภาพท่ี 3)  

ผลการตรวจสอบปลากะตักน าเข้าที่ได้จากสุ่มเก็บตัวอย่าง ปรากฏว่ามีลักษณะตรงตามชนิด
พันธุ์ Encrasicholina heteroloba ลักษณะเด่น ปลายจะงอยปากยาวเลยปลายขากรรไกรล่างมาก ขอบท้าย
ของกระดูกขากรรไกรบนแหลม และ ยาวถึงแผ่นกระดูกหน้าแผ่นปิดเหงือก ความยาว 2 เท่าของความยาวครีบ
ท้องยาวเกือบถึงหรือถึงบริเวณรูก้น ครีบหลังและครีบก้นมีก้านครีบที่ไม่แตกแขนง 2 อัน และครีบก้นมีก้าน
ครีบที่แตกแขนง 13 - 15 อัน แตกต่าง จากชนิด E. devisi ตรงที่จ านวนเกล็ดตามแนวข้างตัวมี 41 - 42 เกล็ด 

 

 
ภาพที่ 3 ปลากะตักท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างจากการน าเข้า 

 

2.6 สถิติการน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 

ปลากะตักที่น าเข้าจากประเทศกัมพูชา มีการอนุญาตน าเข้าครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 
2558 และมีการน าเข้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากสถิติการน าเข้าปลากะตักโดยการขออนุญาตผ่านทางระบบ
เชื่อมโยงค าขอกลาง (Fisheries Single Window) พบว่าในปี พ.ศ.2558 มีการน าเข้าปลากะตัก ปริมาณ
ทั้งสิ้น 6,411 ตัน ปี พ.ศ.2559 ปริมาณทั้งสิ้น 14,904 ตัน และในปี พ.ศ.2560 ปริมาณทั้งสิ้น 25,276 
ตัน คิดเป็น 4 เท่าของการน าเข้าในปี พ.ศ.2558 (ตารางท่ี 1) 

จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการน าเข้าปลากะตักจากประเทศกัมพูชา มีปริมาณสูงขึ้นตามล าดับ 
(ภาพที่ 4) โดยน่าจะได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมาย พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราช
ก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 ซึ่งมีบทบัญญัติที่มีการควบคุมการท าการประมงปลากะตักอย่าง
เข้มงวด และมีบทลงโทษที่สูง จึงท าให้ปริมาณการจับปลากะตักในประเทศลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และจนถึงปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2561) ยังมีการน าเข้าปลากะตักอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น อุตสาหกรรมน้ าปลา การท าปลากะตักตากแห้ง เป็นต้น  

 

ปี           ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

2558 6,411,515 19,330,545 

2559 14,904,784 67,642,371 

2560 25,276,704 112,934,526 

ตารางท่ี 1 สถิติการน าเข้าปลากะตัก พ.ศ.2558-2560 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงแนวโน้มการน าเข้าปลากะตักในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 
 

3. การขออนุญาตน้าเข้าปลากะตัก 

3.1 กฎหมายควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น  า 

การปฏิบัติงานควบคุมการน้าสัตว์น ้า และซากสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประมวล 
กฎหมายฉบับต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมป้องกันดังนี  

- เพ่ือป้องกันโรคระบาดซึ่งอาจติดสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้าจากต่างประเทศ สร้างความเสียหาย
แก่ธุรกิจการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าภายในประเทศของไทย  
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- เพ่ือป้องกันมิให้น้าสัตว์น ้าสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้ามาในประเทศ 
- เพ่ือเป็นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น ้ามิให้ถูกรบกวนจากสัตว์น ้าสาย

พันธุ์ ต่างประเทศ  
- เพ่ือเป็นการสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทยและ

ต่างประเทศ  
- เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ

สัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
- เพ่ือควบคุมคุณภาพอาหาร ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานที่ก้าหนดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

(ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสระแก้ว, 2552)  

การน าเข้าส่งออกสัตว์น  าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี  
-  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕58  

-  พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

-  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

3.2 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตน้าเข้าปลากะตัก 

ในการยื่นขออนุญาตน าเข้าปลากะตักผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด โดยการน าเข้า
ทางรถบรรทุกผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และ เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ.  ๒๕๖๐  

3.2.1  ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ต ของกรมประมง  (Fisheries  Single  Window : FSW) (ภาพท่ี 5) 

-  ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียน เข้าใช้งานระบบ  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสาร
อ่ืนใดที่แสดงได้ว่า มิใช่สัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าการประมงหรือได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

-  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต (แบบ DOF1 และแบบ ร.1/1) พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ หากพิจารณาเห็น
ควรอนุญาต จะออกใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (แบบ DOF2 และแบบ ร.6) 

-  ในการน าเข้าดังกล่าว ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch  Certificate)  หรือส าเนา
การแจ้งน าสินค้าออกจากต้นทาง  (Custom  Clearance)  หรือส าเนา ใบขนสินค้าขาออก  (Custom  
Declaration)  หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  และ
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ใบก ากับการซื้อขาย  (Invoice)  และใบตราส่งสินค้าทางอากาศ   (Air  waybill)  หรือใบตราส่งสินค้าทาง
ทะเล  (Bill  of  lading)  (ถ้ามี)  
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries  Single  Window (FSW) 
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3.2.2  ยื่นด้วยตนเอง  

ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง ณ ส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด 
(Manual) กรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบเชื่อมโยงค าขอกลางฯ ในการยื่นขออนุญาตได้ โดยผู้ประกอบการ/
ตัวแทนออกของ สามารถยื่นเอกสารค าขอและเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว จึงสามารถด าเนินการน าสินค้าเข้าเพ่ือให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบสินค้าตามข้ันตอน (ภาพท่ี 6) 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วยระบบเอกสาร (Manual) 
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4. การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้้า(ปลากะตักแช่เย็น)น้าเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเล็ก 

หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ า (ปลากะตักแช่เย็น) ผ่านทางระบบ FSW เรียบร้อย
แล้ว เมื่อสินค้ามาถึงจุดผ่านแดน ต้องแสดงเอกสารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด และ
หน่วยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตรวจสอบดังนี้ 

1. ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF2) 
2. ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น าเข้า) (ร.6) 
3. ใบขนสินค้าขาเข้า 
4. ใบก ากับสินค้า/ใบแสดงรายการสินค้า 
5. เอกสารแสดงรายละเอียดเส้นทางการล าเลียงสินค้าไปจนถึงสถานที่แปรรูปหรือสถานที่

จ าหน่ายต่อ ซึ่งระบุ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อและท่ีอยู่ผู้น าเข้า ชื่อและท่ีอยู่ผู้ที่รับซื้อต่อ ชื่อและที่อยู่
ของสถานประกอบการ/โรงงานแปรรูป เป็นต้น 

6. เอกสารอ่ืนใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าการประมง หรือได้มาจากการท า
การประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับประเทศกัมพูชาจะมีเอกสาร Certification of Fish and Fishery 
Product Obtaining แสดงถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ าและให้การรับรองว่าไม่ได้มาจากการท าประมงผิดกฎหมาย 

การตรวจสอบการน าเข้าปลากะตักแช่เย็น ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จะเป็น
การตรวจแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่าน
ศุลกากรคลองใหญ่ ทหารหน่วยชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 (ภาพที่ 7) ท าการตรวจสินค้าร่วมกันว่าสินค้า
ตรงกับใบอนุญาตหรือไม่ หากไม่พบสิ่งผิดปกติ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจะผนึกซีลปิดตู้ล าเลียง  (ภาพที่ 8-9) 
และปล่อยรถผ่านแดนเพ่ือไปชั่งน้ าหนัก  และเข้าสู่กระบวนตรวจปล่อยสินค้า และออกเอกสารใบอนุญาตน า
สัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ต่อไป 

 

ภาพที่ 7  การตรวจบูรณาการร่วมกัน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 
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ภาพที่ 8  การผนึกซีลตู้ล าเลียงโดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

 

 

ภาพที่ 9  ซีลของกรมศุลกากรที่ผนึกตู้ล าเลียงแล้ว 
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5. การตรวจสอบและควบคุมการล้าเลียงปลากะตักแช่เย็นไปจนถึงสถานประกอบการ 

เมื่อรถบรรทุกปลากะตักแช่เย็นได้รับการผนึกซีล และได้รับอนุญาตให้ผ่านแดนเข้าประเทศ
แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจปล่อยสินค้า โดยรถบรรทุกปลากะตักจะต้องมีใบชั่งน้ าหนัก (ภาพที่ 10-11) 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจปล่อยที่ สถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ต าบล
ไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด(ภาพที่ 12) เจ้าหน้าที่จะตัดซีล และเปิดตรวจสินค้าบนรถบรรทุก 
ตรวจสอบชนิดสินค้า น้ าหนักสินค้า ว่าตรงกับท่ีได้ส าแดงในเอกสารหรือไม่ หากผิดส าแดง ก็จะด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป หากสินค้าถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณ ก็จะด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป โดยมีการตรวจ
ร่วมกันสองหน่วยงาน คือ กรมประมง โดยด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด และกรมศุลกากร โดยด่านศุลกากร
คลองใหญ่ เพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าประมงร่วมกันระหว่างกรม
ประมงและกรมศุลกากร (ภาพที่ 13-15) ด่านตรวจสัตว์น้ าฯจะบันทึกผลการตรวจปล่อยสินค้า และออก
เอกสารใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร(ร.7) และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า
ให้ผู้ประกอบการส าหรับใช้ประกอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต่อไป 

เมื่อสินค้าได้รับการตรวจปล่อยจากทั้งสองหน่วยงาน รถบรรทุกแช่เย็นจะเดินทางต่อไปยัง
ปลายทางที่ได้ระบบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดเส้นทางการล าเลียงสินค้าไปจนถึงสถานที่แปรรูปหรือ
สถานที่จ าหน่ายต่อไป (ภาพท่ี 16) 

 

 

ภาพที่ 10  การชั่งน้ าหนักรถบรรทุกปลากะตักแช่เย็น 
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ภาพที่ 11  ตัวอย่างใบแสดงน้ าหนักรถบรรทุก 

 

ภาพที่ 12  สถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
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ภาพที่ 13  การตรวจร่วม 2 หน่วยงาน ด่านตรวจสัตว์น้ าจงัหวัดตราดและด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าที่สถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
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ภาพที่ 15  การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าที่สถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 

 

ภาพที่ 16  แผนผังแสดงขั้นตอนการน าเข้าปลากะตักแช่เย็นจนถึงโรงงาน 
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6.  การน้าปลากะตักแช่เย็นที่น้าเข้าจากกัมพูชาไปใช้ประโยชน์ 

6.1  การน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้้าปลา (Fish Sauce)  

ในพ้ืนที่จังหวัดตราดมีโรงงานผลิตน้ าปลาอยู่ทั้ งสิ้น 3 บริษัท คือ บริษัทเทพพรชัย
อุตสาหกรรม จ ากัด (ตราสามกระต่าย) บริษัทโรงงานน้ าปลาแสงอุทัย จ ากัด (ตราช้างสามเศียร) บริษัทน้ าปลา
พ้ืนเมือง จ ากัด (ตราพรพิมล) (ภาพที่ 17) บริษัทดังกล่าวใช้ปลากะตักเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าปลาเพ่ือ
จ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งประเทศกัมพูชาด้วย โดยปรากฎว่ามีการแจ้ง
ด าเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ าปลาผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด นอกจากนี้ ปลากะตักแช่เย็นที่
น าเข้าจากประเทศกัมพูชายังใช้ในการผลิตน้ าปลาของบริษัทหรือโรงงานน้ าปลาในจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น บริษัท 
ทิพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด จังหวัดชลบุรี เป็นต้น  

เมื่อปลากะตักไปถึงโรงงานผลิตน้ าปลา (ภาพท่ี 18)  จะน ามาคลุกเคล้ากับเกลือสมุทรให้เข้า
กัน (ภาพที่ 19) จากนั้นจะน ามาหมักไว้ในบ่อหมักปลา ซึ่งบ่อหมักปลาเป็นบ่อซีเมนต์มีโครงสร้างหลังคา มีฝา
ปิด (ภาพที่ 20)  ใช้เวลาหมักบ่มประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง เพ่ือให้น้ าจากตัวปลาไหลออกมาจนกลายเป็น
น้ าปลา จากนั้นจะสูบน้ าปลาไปใส่ไว้ในบ่อพักตะกอน เมื่อมีการตกตะกอนของน้ าปลาดีแล้ว จึงสูบเอาน้ าปลา
ผ่านเครื่องกรองเอาตะกอนหรือเศษปลาที่ยังคงเจือปนอยู่ออกไป จนได้น้ าปลาที่ใส ปราศจากตะกอน  แล้วจึง
น ามาบรรจุภาชนะเพ่ือส่งไปจ าหน่ายต่อไป (ภาพท่ี 21) 

 

 

ภาพที่ 17  บริษัท น้ าปลาพ้ืนเมือง จ ากัด ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
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ภาพที่ 18  บริษัท น้ าปลาพ้ืนเมือง จ ากัด ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

 

 

ภาพที่ 19  ปลากะตักก าลังเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ าปลา 
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ภาพที่ 20  บ่อหมักปลากะตักท่ีผ่านการเคล้าเกลือแล้ว 

 

 

ภาพที่ 21  ผลิตภัณฑ์น้ าปลาที่ได้จากปลากะตัก 
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6.2  การน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง 

การผลิตปลากะตักตากแห้งในพ้ืนที่เขตจังหวัดตราด สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป และจะพบ
ลานตากปลากะตักมากท่ีสุดบริเวณอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลผลิตปลากะตักตากแห้งมีท้ังจ าหน่ายเพ่ือ
บริโภคภายในประเทศ และส่งจ าหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศศรีลังกา เป็นต้น ปลากะตัก
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลากะตักตากแห้ง ได้มาจากอ่าวไทยเป็นหลัก โดยมีทั้งที่จับจากเรือประมงไทย 
และน าเข้าจากประเทศกัมพูชา ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตราด  

เมื่อรถบรรทุกปลากะตักแช่เย็นได้รับการตรวจปล่อยเรียบแล้ว ก็จะเดินทางมายังโรงงาน
(ภาพที่ 22) เพ่ือท าการคัดแยกขนาดปลากะตัก แล้วน าไปล้างท าความสะอาด จากนั้นน าไปต้มกับเกลือจน
ปลาสุกได้ที ่จึงน าปลาที่ผ่านการต้มแล้วไปตากบนตะแกรงในลานตาก(ภาพที่ 23-24) หากมีแดดจัดจะใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน ก็สามารถเก็บปลากะตักตากแห้งไปจ าหน่ายต่อไปได้(ภาพที่ 25-27) 

 

ภาพที่ 22  รถบรรทุกปลากะตักแช่เย็นเข้าสู่โรงงานท าปลากะตักตากแห้ง 

 

ภาพที่ 23  รถบรรทุกปลากะตักแช่เย็นเข้าสู่โรงงานท าปลากะตักตากแห้ง 
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ภาพที่ 24  ลานตากปลากะตัก ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

 

ภาพที่ 25  ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง 
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ภาพที่ 26  ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง 
 

 

ภาพที่ 27  ปลากะตักตากแห้งพร้อมส่งจ าหน่ายให้ผู้บริโภค 
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ภาคผนวก ก 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาต
น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

หน้าที่ 1/4 
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ภาคผนวก ก 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาต
น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

หน้าที่ 2/4 
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ภาคผนวก ก 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาต
น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

หน้าที่ 3/4 
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ภาคผนวก ก 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาต
น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

หน้าที่ 4/4 
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ภาคผนวก ข 

1. ใบค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 

2. แบบค าขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 

3. ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 

4. ใบแจ้งอนุมัตนิ าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 

5. ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 

6. ตัวอย่างใบก ากับสินค้า (INVOICE) 
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ภาคผนวก 

7. เอกสารแสดงรายละเอียดเส้นทางการล าเลียงสินค้าไปจนถึงสถานที่แปรรูปหรือสถานที่จ าหน่ายต่อ 
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ภาคผนวก 

8. เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าการประมง หรือได้มาจากการท าการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ส าหรับประเทศกัมพูชาจะใช้เอกสาร Certification of Fish and Fishery Product Obtaining 

 
แผ่นที่ 1    
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ภาคผนวก 

8. เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าการประมง หรือได้มาจากการท าการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ส าหรับประเทศกัมพูชาจะมีเอกสาร (Certification of Fish and Fishery Product Obtaining 

 
แผ่นที่ 2 

9. หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า 

 


