การวิเคราะห์เส้นทางการนาเข้า ส่ งออก
และนาผ่านสัตว์น้ าทางด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดเชียงใหม่
[เลือกวันที่]

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่

การวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าส่งออก และน้าผ่านสัตว์น้าส้าคัญ
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
รายงานการวิเคราะห์ปริมาณมูลค่าการนาเข้า ส่งออกสัตว์นาสาคัญ 5 ลาดับแรก
ในปี พ.ศ.2559 - ตุลาคม 2560
เส้นทาง

ชนิดสัตว์น้า

สัตว์น้านาเข้า

ปลาอะโรวาน่า มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม

สัตว์น้าส่งออก

ปริมาณ : ตัว

มูลค่า : บาท

1,765.00

5,994,557.94

ลูกปลาสวาย มีชีวิต เพือ่ ทาพันธุ์

75,000.00

669,871.88

ปลาคาร์พ มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม

1,860.00

343,697.71

ไข่ปลาเทราส์ มีชีวิต เพือ่ ทาพันธุ์

10,000.00

13,607.31

4,676.00

3,271,100.00

553.00

57,870.00

ปลาบู่ (มีชีวิต , แช่เย็น)
ปลาทูนึ่ง (แช่เย็น)

การนาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาผ่านด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
นาเข้า ตังแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 มีปริมาณพบว่ามีปริมาณสัตว์นานาเข้า 4
ลาดับแรก คือ ปลาอะโรวาน่ามีชีวิตเลียงสวยงาม มีปริมาณนาเข้าทังสิน 1,765 ตัว มีมูลค่านาเข้า
ทังสิน 5,994,557.94.- บาท อันดับสองคือลูกปลาสวายมีชีวิตเพื่อทาพันธุ์ มีปริมาณนาเข้าทังสิน
75,000 ตัว มีมูลค่านาเข้าทังสิน 669,871.88.- บาท อันดับสาม ปลาคาร์พมีชีวิตเลียงสวยงาม
มีปริมาณนาเข้าทังสิน 1,860 ตัว มีมูลค่านาเข้าทังสิน 343,697.71.- บาท และอันดับสี่ ไข่ปลา
เทราส์มีชีวิตเพื่อทาพันธุ์ มีปริมาณนาเข้าทังสิน 10,000 ฟอง มีมูลค่านาเข้าทังสิน 13,607.31.บาท มีปริมาณนาเข้า ตังแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 ทังสิน 89,225 ตัว มีมูลค่า
นาเข้าทังสิน 7,032,234.84 บาท
ชนิดสัตว์น้า

ปริมาณ : ตัว

มูลค่า : บาท

10,000

13,607.31

ปลาคาร์พ มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม

1,860

343,697.71

ปลาแรด มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม

100

8,000.00

ปลาเสือตอ มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม

500

2,500.00

1,765

5,994,557.94

75,000

669,871.88

89,225

7,032,234.84

ไข่ปลาเทราส์

ปลาอะโรวาน่า มีชีวิต เลีย้ งสวยงาม
ลูกปลาสวาย มีชีวิต เพือ่ ทาพันธุ์
รวม

การส่งออกสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาผ่านด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
ส่งออกตังแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 มีปริมาณพบว่ามีปริมาณสัตว์นาส่งออก 2
ลาดับแรก คือ ปลาบู่ (มีชีวิต , แช่เย็น) มีปริมาณส่งออกสูงที่สุด คือส่งออกทังสิน 4,676.00
กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทังสิน 3,271,100.00 บาท อันดับที่สอง คือปลาทูนึ่ง (แช่เย็น) มีปริมาณ
การส่งออกทังสิน 553.00 กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทังสิน 57,870.00 บาท มีปริมาณส่งออก
ตังแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 ทังสิน 5,584.00 กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทังสิน
3,462,970.00 บาท
ชนิดสัตว์น้า

ปริมาณ : กิโลกรัม

มูลค่า : บาท

เนื้อจระเข้น้าจืด แช่แข็ง

20.00

10,000.00

ปลาตะกาก ทัง้ ตัว แช่เย็น

90.00

36,000.00

ปลาตะเพียน ทัง้ ตัว แช่เย็น

90.00

36,000.00

ปลาตะโกก ทัง้ ตัว แช่เย็น

100.00

40,000.00

5.00

2,000.00

50.00

10,000.00

553.00

57,870.00

4,676.00

3,271,100.00

5,584.00

3,462,970.00

ปลาเนื้ออ่อน ทัง้ ตัว แช่เย็น
ปลาบ่น
ปลาทูนึ่ง (แช่เย็น)
ปลาบู่ (มีชีวิต , แช่เย็น)
รวม

1. เส้นทางการน้าเข้าลลาตะััด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่า ปลาอาโรวาน่า (อังกฤษ: Malayan bonytongue
fish, Arowana, Asian arowana, Arawana; ชื่อวิทยาศาสตร์: Scleropages formosus) เป็นปลา
นาจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตังแต่ปลา
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดได้ว่าเป็นซากดึกดาบรรพ์มีชีวิตชนิดหนึ่ง นับว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ใน
ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ประกอบกับแหล่งที่อยู่ถูกทาลายไป ได้รับความนิยม
อย่างสูงของนักเลียงปลาสวยงาม ในฐานะของปลาสวยงาม ราคาแพง และถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
ลักษณะ ลาตัวยาว ด้านข้างแบน เกล็ดมีขนาดใหญ่สีเงินอมเขียวหรือฟ้าเรียงเป็นระเบียบ
อย่างสวยงาม เกล็ดบริเวณเส้นข้างลาตัวมีประมาณ 24 ชิน ตาโต ปากใหญ่เฉียงขึนด้านบน ฟัน
แหลม ครีบหลังและครีบก้นยาวไปใกล้บริเวณครีบหาง สันท้องคม มีหนวด 1 คู่อยู่ใต้คาง ปลาตะพัด
ขนาดโตเต็มที่ได้ย าวได้ร าว 90 เซนติเมตร นาหนักหนักได้ถึง 7 กิโลกรัม พฤติกรรมมักจะว่าย
บริเวณริมผิวนา อาหารของปลาตะพัด ได้แก่ สัตว์นาขนาดเล็ก ตลอดจนแมลง สัตว์เลือยคลานและ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งนาขนาดเล็ก ปลาโตเต็มวัยสามารถโดดงับอาหารได้สูงถึง 1 เมตร
ถิ่นที่อยู่ อาศัยอยู่ในแม่นาที่มีสภาพใสสะอาด มีนิสัยค่อนข้างดุ ก้าวร้าว ขีตกใจ มักอาศัยอยู่
ลาพังตัวเดียวหรือเป็นคู่ ถ้าอยู่เป็นฝูง ก็จะอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ไม่เกิน 3-5 ตัว พบได้ในหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา และปลาในแต่ละแหล่ง
น าจะมี สี สั น แตกต่ า งหลากหลายกั น ออกไป เชื่ อ ว่ า เกิ ด เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมและ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ เช่น สีทอง, สีแดง, สีเงิน, สีทองอ่อน , สีเขียวอ่อน เป็นต้น
สถานะในประเทศไทย สาหรับชื่อ "ตะพัด" เป็นชื่อที่เรียกกันในภาคตะวันออก แถบจังหวัด
จั น ทบุ รี และตราด ในภาคใต้จั ง หวัดสุ ราษฎร์ธ านีจะเรียกปลาชนิดนีว่า "หางเข้" ถู กค้นพบเป็ น
ทางการครังแรกในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1931 ตามรายงานของสมิธที่ลานาเขาสมิง จังหวัดตราด
โดยระบุว่าในขณะนัน ปลาตะพัดเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแม่นาล าคลองในภาคตะวันออก ไข่มี
ลักษณะสีส้มลูกกลมใหญ่ ฟักไข่ในปาก เนือมีรสชาติอร่อย นิยมใช้ทาเป็นอาหาร
ในปัจจุบัน สาหรับประเทศไทย เชื่อว่าเหลือเพียงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ซึ่งเป็นต้นแม่นาตาปี และบริเวณแม่นา ที่อาเภอละงู จังหวัดสตูล
เท่านัน ส่วนทางภาคตะวันออกที่เคยชุกชุมในอดีต ไม่มีรายงานการพบอีกเลย อีกที่หนึ่งที่ได้เคยได้
ชื่อว่ามีปลาตะพัดชุกชุมคือ บึงนาใส อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ในอดีตเป็นแหล่งจับปลาตะพัดที่มี
ชื่อเสียงมาก จนมีชื่อปรากฏในคาขวัญประจาอาเภอ โดยชาวบ้านจะเรียกปลาชนิดนีว่า "กรือซอ" แต่
จากการจับอย่างมากในอดีต ทาให้ในปัจจุบัน ปริมาณปลาตะพัดลดน้อยลงจนแทบจะสูญพันธุ์
การเลียง ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า นับว่าเป็นสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงสุดมา โดยตลอดซึ่งอาจจะเป็นเพราะปลาชนิดนีเป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงาม มีเกล็ดขนาด
ใหญ่ และมีสี สันแวววาวมีหนวดซึ่งมีลักษณะคล้าย "มังกร" นอกจากนียังมีเรื่องความเชื่อต่าง ๆ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับปลาอะโรวาน่า โดยชาวจีนเชื่อว่าผู้ใดเลียงปลาชนิดนีแล้วจะร่ารวยมีโชคลาภ
จึงทาให้ปลาชนิดนีได้รับความนิยมอย่างสูงสุด

สายพันธุ์ที่นิยมเลียง อะโรวาน่าเขียว (Green Arowana) เป็นปลาที่มีสีเงินขุ่นทังตัว อาจมี
เหลือบสีฟ้าหรือเขียวอ่อน ปลายครีบหางเมื่ อโตเต็มที่แล้วเป็นสีขาว ขณะยังเป็นลูกปลาครีบต่าง ๆ
จะใส ขณะที่ตามลาตัวจะมีสีดาแซมอยู่ระหว่างเกล็ด พบกระจายพันธุ์ในประเทศไทยและกัมพูชา
รวมถึงบางส่วนในมาเลเซีย
อะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย (Super Red) เป็นปลาที่มีสีแดงสดทังตัว ทังครีบและหาง
มีถิ่นกาเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ในแถบทะเลสาบขนาดเล็กในป่าบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบเซ่ น
ทารัม ซึ่งอยู่ทางตอนบนซึ่งต่อเชื่อมกับแม่นาคาปัวส์ ทางบอร์เนียวตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งนาที่มีค่า
ความเป็นกรดค่อนข้างต่า (pH น้อยกว่า 5.5) จัดเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงรองลงมาจากอะโรวาน่ า
ทองมลายู ในตัวที่มีสีแดงตัดขอบเกล็ดคมชัดเจน เรียกว่า ชิลลี่ เรด (Chili Red) ตัวที่มีสีแดงทังตัว
เรียกว่า บลัด เรด (Blood Red) หรือในบางตัวมีเหลือบสีม่วงในเกล็ด เรียกว่า ไวโอเล็ท ฟิวชั่น
(Violet Fusion) ทังนีสีปลาอ่อนหรือเข้มขึนอยู่กับตัวปลาเองและผู้เลียง
นอกจากนี แล้ ว ยั งมีส ายพันธุ์ที่ใกล้ เคียงกัน โดยพบในประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน
แต่พบคนละแหล่งนา คือ เรด บี (Red B) หรือ บันจา เรด (Banja Red) (แต่ปัจจุบันนีได้ถูกเรียกว่า
เรด อะโรวาน่า ((Red Arowana)) ซึ่งเมื่อยังเล็กจะมีสีแดงสดเหมือนปลาอะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย
ทั่วไป แต่เมื่อโตขึนสีจะซีดลง จนเกล็ดมีเพียงสีเงินเหลือบเหลืองอ่อน ๆ สีครีบและหางเป็นสีเหลือง
ปนส้มเท่านัน แลดูคล้ายปลาทองอ่อน และเป็นปลาที่มีราคาต่ากว่าปัจจุบัน ได้มีการผสมข้ามสาย
พันธุ์ (Cross Breed) กับปลาอะโรวาน่าทองมลายู เป็นปลาลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ทัง 2 ที่มีสี
ทองแดง เรียกว่า เรด สเปลนเดอร์ (Red Splendor)
อนึ่ ง ในปี ค.ศ. 1994 มีนักวิทยาศาสตร์ได้ตังชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาอะโรวาน่าแดง
อินโดนีเซียแยกออกมาต่างหาก โดยเรียกว่า Scleropages legendrei แต่ชื่อนียังไม่ได้รับการ
ยอมรับเป็นสากลเท่าที่ควร
อะโรวาน่าทองอินโดนีเซีย (Red Tail Golden Arowana) เป็นปลาที่ได้รับความนิยม
เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับสายพันธุ์อื่นที่พบในเอเชียด้วยกัน อีกทังมีความสวยงามมีสี
ทองเข้ม ครีบอก กระโดงต่าง ๆ และหาง มีสีแดงสด ด้วยเหตุนี จึงมีชื่อเรียก ว่า Red Tail Golden
(นิยมเรียกสัน ๆ ว่า RTG) ครีบหลั งและหางส่ วนบนจะมีสีแดงคลาปนดา บนหลังจะมีเกล็ ดสีดา
เกล็ดสีทองจะมีขึนมาถึงเกล็ดแถวที่ 4 และอาจจะมีขึนประปรายบ้างบนแถวที่ 5 เรียกว่า ไฮแบ็ก
(Hight Back) ปัจจุบันมีการผสมข้ามสายพันธุ์ (Cross Breed) กับปลาอะโรวาน่าทองมลายูจนได้
สายพันธุ์ปลาพัน ธุ์ใหม่ที่เรีย กว่า ไฮแบ็ค มากขึน โดยเกล็ดเงางามขึน และเกล็ดเปิดถึงแถวที่ 5
ได้เร็วขึน
นอกจากนี แล้ ว ยั ง มี ส ายพั น ธุ์ ที่ สี อ่ อ นกว่ า เมื่ อ เล็ ก มี ลั ก ษณะคล้ า ยปลา ตะพั ด หรื อ
ปลาอะโรวาน่าเขียวมาก โตขึนครีบมีสีใสและเกล็ดเป็นสีเงินปนเหลืองอ่อน ๆ เรียกว่า "ทองอ่อน"
และตัวใดที่ครีบมีสีเหลืองเข้มขึนมาหน่อย ก็จะถูกเรียกว่า "ทองหางเหลือง" (Yellow Tail) เป็นต้น
ปลาที่พบในประเทศอินโดนีเซีย บริเวณบอร์เนียวเหนือและเกาะสุมาตรา และส่วนของทาง
หางเหลืองก็อยู่ในแหล่งนาที่ต่างจากทองอินโดนีเซีย

อนึ่ ง ในปี ค.ศ. 1994 มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ตั งชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องอะโรวาน่ า ทอง
อินโดนีเซียแยกออกมาต่างหากว่า Scleropages aureu และในส่วนของทองหางเหลืองก็ได้มีการตัง
ชื่อวิทยาศาสตร์แยกออกมาอีกว่า Scleropages macrocephalus ในปี ค.ศ. 2003
อะโรวาน่าทองมลายู (Malayan Bonytongue, Cross Back) ที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศ
มาเลเซีย แถบรัฐปะหัง เประก์ และมาเลเซียตะวันตก เป็นสายพันธุ์ของปลาอะโรวาน่าที่มีราคาแพง
ที่สุด โดยอาจมีราคาสูงถึงหลักแสนบาท เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีทองสดใสที่สุด เกล็ดมีความเงางาม
มาก เมื่อปลาโตเต็มวัยจะสีทองจะเปิดสูงข้ามบริเวณส่วนหลัง จึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Cross Back
อีกทังในบางตัวยังมีฐานสีที่บริเวณเกล็ดเป็นสีม่วงหรือสีนาเงินเรียกว่า บลูเบส (Blue Base)
ในบางตัวที่มีฐานเกล็ดเป็นสีเขียวเรียกว่า กรีนเบส (Green Base) ในขณะที่ตัวที่มีสีทองเหลืองอร่าม
ทังตัวโดยไม่มีสีอื่นปะปนจะเรียกว่า ฟูลโกลด์ (Full Gold)
อะโรวาน่าทองมลายู เมื่อเทียบกับปลาอะโรวาน่าสายพันธุ์อื่น ๆ จะพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มี
ขนาดเล็กที่สุด อีกทังครีบและหางเล็กกว่า แต่มีสีสันที่สวยที่สุด
ไฮแบ็ค (Hight Back) เป็นปลาลูกผสมระหว่างทองอินโดนีเซียกับทองมลายู ทาให้ลูกปลาที่
เกิดออกมามีส่วสนเด่นของทังสองสายพันธุ์ คือ มีเกล็ดที่แวววาวกว่าทองอินโดทั่วไปและสีทองของ
เกล็ดจะเปิดถึงแถวที่ 5 มากกว่าทองอินโดปกติ
ชื่ อ เรี ย กในภาษาต่ า ง ๆ ตะพั ด (ภาษาภาคตะวั น ออก) หางเข้ (ภาษาใต้ ) กรื อ ซอ
(ภาษามลายูปัตตานี) กลีซาอีมัส (ภาษามลายู) อาร์วานาอาเซีย หรือ ซีลุก์เมระฮ์ (ภาษาอินโดนีเซีย)
อะโรวานา (Arowana-ภาษาอังกฤษ-ชื่อที่เรียกทั่วไป) มังกร (อีกชื่อที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป) เล้งฮือ
(ภาษาจีนแต้จิ๋ว)
ปลาตะพัดมีชีวิตนาเข้าผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และคลั งสินค้า (Cargo) ด่านตรวจ
สัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่จากการยื่นขออนุญาตนาเข้าผ่ านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
นาเข้าทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ตังแต่ปี 2557 ถึง 2560 จานวน 2 ราย คือ นายศุภฤกษ์
ปิยสันติวงศ์ อยู่ที่ 93 หมู่ 3 ตาบลอุโ มงค์ อาเภอเมืองล าพูน จังหวัดลาพูน และนางชณินานาง
จิโรจน์จิรายุส อยู่ที่67/1 หมู่ 9 ถนนลาพูน ตาบลหนองหอย อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
การนาเข้ามาจากประเทศต้นกาเนิดได้แก่ มาเลเซียและอินโดนิ นาเข้าเพื่อการค้า ดังรูป

5. การตรวจสอบทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ประกอบการแจ้งเรื่องผ่านระบบ FSW (ก่อนวันนาเข้าอย่างน้อย 1 วัน )
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคาร้อง (ส่งกลับแก้ไข , ออกใบอนุญาต)
3. วั น ปลาเข้ า ผู้ ป ระกอบการต้ อ งจั ด ท าใบขนสิ น ค้ า และเตรี ย มปลาให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
(ถูกต้องอนุญาตนาเข้า)
4. การตรวจใช้เครื่องตรวจไมโครชิฟ
5. ตรวจหมายเลขชิฟของปลานาเข้าทุกตัว เช็คกับใบ ไซเตส (ครบถ้วน ถูกต้อง)
6. ออกใบอนุญาต ร.7 ให้นาเข้าปลาผ่านด่านได้

2. เส้นทางการน้าเข้าลลาคาร์ัผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาไน หรือ ปลาคาร์ พธรรมดา (อังกฤษ: carp, common carp) ปลานาจืดชนิดหนึ่ง
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus carpio อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลานาจืดที่เชื่อว่า
เป็นปลาที่มนุษย์เลียงเป็ นชนิดแรกของโลกเพื่อเป็นอาหาร โดยเลียงในประเทศจีนเมื่อประมาณ
2,000 ปี มาแล้ ว โดยเริ่ มพร้ อมกับปลาทอง รูป ร่างเป็น ปลาที่มีรู ปร่า งป้ อม แบนข้างเล็ ก น้อ ย
ส่วนหัวลาด ปากมีขนาดเล็ก มีหนวดสัน 2 คู่ ครีบหลังค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นเว้าแฉกลึก สีลาตัว
มีสีนาตาลคลาอมทองหรือนาตาลอ่อน ท้องสีจาง บางตัวอาจมีสีสัน ปลาตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์จะมีตุ่ม
สิวขึนบริเวณใบหน้า และครีบอก ผสมพันธุ์และวางไข่ได้ทุกฤดูโดยวางติดกับพืชนา
ปลาไนมีขนาดโตเต็มที่ได้มากกว่า 1.5 เมตร (สถิติที่เคยพบว่าใหญ่ที่สุด คือ หนักเกือบ 31
กิโลกรัม อายุประมาณ 25 ปี ที่บ่อตกปลาแห่งหนึ่งใกล้เมืองเรดิง แคว้นบาร์กเชอร์ ประเทศอังกฤษ
เป็นปลาชื่อ "พาร์ร็อต" (Parrot)) สามารถวางไข่ได้ถึง 1 แสนฟอง ชอบอาศัยรวมเป็นฝูงในแหล่งนา
ไหลเชี่ยว และสามารถปรับตัวได้ ทุกสภาพแหล่งนา แต่จะไม่วางไข่ในแหล่งนานิ่ง เป็นปลาพืนเมือง
ของประเทศจีนตะวันตกและภูมิภาคยุโรปตะวันออก แต่ในบางภูมิภาค เช่น ออสเตรเลีย ปลาไนได้
ถูกนาเข้าและถูกปล่อยลงแหล่งนาธรรมชาติ จนแพร่ขยายพันธุ์กระทบต่อสัตว์นาพืนเมืองเป็นเอ
เลี่ยนสปีชีส์ มีฉายาเรียกว่า "กระต่ายแม่นา" (River Rabbit) รวมถึงในประเทศไทยด้วย
ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาสายพันธุ์ดังเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่
สวยงามขึนมาเป็นระยะเวลานาน เรียกว่า ปลาแฟนซีคาร์ป (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 錦鯉 nichikigoi)
เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ซันโกกุ, โคฮากุ, ตันโจ เป็นต้น โดยมีการประกวดและทาฟาร์มเพาะเลียง
จนกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เช่น เทศกาลเด็กผู้ชายที่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ของ
ทุกปีที่บ้านที่มีเด็กผู้ช ายจะประดับด้วยธงรูปปลาคาร์ปที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นสั ญลั กษณ์ของความ
แข็งแรง เป็นต้น และเป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่า ปลาคาร์ปเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งผู้ ที่เ ลี ยงปลาคาร์ ป มัก นิ ย มเลี ยงรวมเป็น ฝู งขนาดใหญ่ ในบ่อเลี ยงขนาดใหญ่ที่ มีร ะบบน าวน
มีการจัดการนาที่ดี ในสวนแบบญี่ปุ่น
นอกจากนี ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น ปลาที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก กว่ า มี อ ายุ ยื น ที่ สุ ด ในโลกอี ก ด้ ว ย ได้ แ ก่
ปลาที่ชื่ อ "Hanako" (花子) โดยมีชี วิต อยู่ ตังแต่ยุ คเอโดะ ก่ อนที่จะตายลงในยุ คโชวะ
รวมอายุได้ 226 ปี
ปลาคาร์พมีชีวิตนาเข้าเพื่อจาหน่ายเป็นปลาสวยงามนาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นผ่านท่า
อากาศยานเชี ย งใหม่ ยื่ น ขออนุ ญ าตผ่ า นด่ า นตรวจสั ต ว์ น าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ผู้ ป ระกอบการ
จานวน 1 ราย คือ นายจักรกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ บ้านและสถานกักกันสัตว์นา ตังอยู่ที่ 98 หมู่ที่ 1
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มาฟาร์มเพาะในประเทศญี่ปุ่นดังนี
- SEKIGUCHI KOI FARM , YAGENJI KOI FARM , SHINODA KOI FARM , MIYATORA
KOI FARM , YAMAMATSU KOI FARM , MARUSENKOBAYASHI KOI FARM , HOSHIKIN KOI
FARM , YAMAJU KOI FARM , OTSUKA KOI FARM , SHIODANI HOUSE , SAKAZUME KOI
FARM , IZUMIYA KOI FARM , SUDA KOI FARM , MURATA NISHIKIGOI , DAINICHI KOI

FARM , TAKANASHI HOUSE , OYA KOI FARM , YAMAYA HOUSE , KOKUGYOKAN ,
YAMAJU KOI FARM , HOSOKAI KOI FARM , OYAJI KOI FARM และ MARUJU KOI FARM

เส้นทางการน้าเข้าลลาคาร์ัผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่

-

ผู้ประกอบการจะไปเลือกปลาคาร์ พเองที่ประเทศญี่ปนุ่
ฟาร์ มเพาะเลี ้ยงจะเปิ ดให้ คนเข้ าไปช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

-

TG102

สนามบินนาริ ตะ

ญี่ปนุ่

เดิมนาเข้ ามาที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง
เมื่อตรวจปลาเสร็ จจะขนย้ ายมาจังหวัดเชียงใหม่

ไทย
KE667
23.00

-

7 วัน ตรวจสุขภาพ

-

ภายใน 21 วัน ตัดชิ ้นเนื ้อส่งตรวจโรค KHV
ระยะเวลากัก 60 วัน

-

-

ผลตรวจไม่พบเชื ้อ KHV

-

-

ปลดกัก ออกใบอนุญาตนาเข้ า

-

-

ผู้ประกอบการ จาหน่าย
- ขายในอินเตอร์ เน็ต
- ขายที่ร้าน

-

- บางส่วนลูกค้ าสัง่ จองก่อนไปดูที่ญี่ปนุ่

-

-

ผลตรวจพบเชื ้อ KHV
ทาลายปปลาคาร์ พทังหมด
้

-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
KE706

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เคลือ่ นย้ ายไปกักที่ฟาร์ ม
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

19.00

ก่อนการนาเข้าผู้ประสงค์จะนาสัตว์นาหรือซากสัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถ
ติดต่อขอรับใบอนุญาต นาเข้าได้ ณ ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง ดังต่อไปนี
- ใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (Application form for Aquatic
Animal or Aquatic Animal Product Import Permit) (DOF 1)
- คาขอตาม แบบ ร.1/1 (เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสั ตว์เข้าผ่าน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6) )
- Air waybill ใบตราส่งสินค้า
- Invoice ใบกากับสินค้า
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา [HEALTH CERFICICATE]
- ระบุแหล่งกาเนิดหรือแหล่งที่มา(ฟาร์ม) Aquacalture establisbrant
เจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสารและออกใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร
(แบบ ร.6) และ ใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (Application form for
Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
วันนาเข้าผู้นาเข้าแสดงหลักฐานเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจสัตว์นา ดังนี
- ใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (Application form for Aquatic
Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)
- ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.6)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอด
ไวรัสเคเอชวี (Koi Herpesvirus Disease หรือ KHV) ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจของประเทศต้นทาง
- ใบขนสินค้าขาเข้า
เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจปลาและนาพาปลาคาร์พไปสถานกักกันโรค
พร้อมออกใบกักโรค 60 วัน ห้ามมีการ เคลื่อนย้าย จาหน่าย จ่ายแจก จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งผล
การตรวจไม่พบโรคจากกรมประมง ผลตรวจไม่พบเชือ KHV ปลดกัก ออกใบอนุญาตนาเข้า
ผู้ประกอบการ จาหน่าย ผลตรวจพบเชือ KHV ทาลายปลาคาร์พทังหมด

3. เส้นทางการน้าเข้าลลาเทราต์ ผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาเรนโบว์เทราต์ อันดับ Salmoniformes วงศ์ Salmonidae (Oncorhynchus
mykiss) ปลาเทราต์สายรุ้ง (อังกฤษ: Rainbow trout, Steelhead, Trout salmon; ชื่อ
วิทยาศาสตร์ : Oncorhynchus mykiss) เป็นปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาแซลมอน (Salmonidae)
จัดอยู่ในจาพวกปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในสาขาแม่นาที่ไหลสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปเอเชียและ
ทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในทะเล ปกติจะว่ายจากทะเลสู่แม่นาเพื่อวางไข่
หลังจากอาศัยอยู่ในทะเลไปแล้ว 2-3 ปี ปลาเรนโบว์เทราต์มักถูกนามาเลียงเพื่อเป็นอาหารและตก
เป็นเกมกีฬา ได้ถูกเพาะเลียงและนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ที่มิใช่แหล่งกาเนิดดังเดิมถึง 87 ประเทศ
อาทิ เยอรมนี, ฟินแลนด์, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น ทังในประเทศในเขตอบอุ่น
และเขตหนาว หรือแม้แต่เขตร้อน เพื่อสนองความต้องการในการบริโภคและตกเป็นเกมกีฬา
ปลาเรนโบว์ เ ทราต์ เป็ น ปลาที่ ดั งเดิ ม อาศั ย อยู่ ใ นล าธารหรื อ ทะเลสาบที่ น ามี
อุณหภูมิที่เย็ น (ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส ขณะที่บางข้อมูล ระบุว่าไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)
เป็ น ปลาที่ มีสั ญชาตญาณนั กล่ าอยู่ใ นตั ว โดยเป็นปลาที่กิ นสั ตว์ นาต่า ง ๆ ไม่ เลื อก ทั งปลาและ
แมลงนา ด้วยสรีระที่เป็นทรงกระสวย หางมีขนาดใหญ่ช่วยในการว่ายทวนกระแสนาได้เป็นอย่างดี
ถึงแม้จะไม่มีฟันหรือเขียวขนาดใหญ่ แต่ก็มีจะงอยปากที่เป็นลักษณะตะขอเมื่อสบกับจะงอยปากบน
ที่เป็นร่องลึกก็จะประกบกันได้ลงตัวพอดี ทาให้จับเหยื่อได้อย่างมั่นคง มีขนาดโตเต็ มที่ได้ถึง 1.2
เมตร นาหนักกว่า 25 กิโลกรัม สีตามลาตัวสวยงาม เนือมีรสชาติดี มีก้างน้อย และยังมีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวชนิด โอเมกา 3 อยู่ในปริมาณที่มากด้วย

การตรวจสอบทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนนาเข้าเมื่อผู้ประกอบการ
ยื่นคาร้องขอนาเข้าตามแบบคาขออนุญาตนาสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1)
และใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (Dof1) พร้อมแนบเอกสาร เช่น ใบตราส่ง
สินค้า (Air Webill) ใบกากับสินค้า (Invoice) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้อง

เจ้ าหน้ าที่ส่ งคาร้ องคืน ผู้ ป ระกอบการเพื่อแก้ไขแล้ ว ยื่นคาร้องมาใหม่ เมื่อ ถูกต้องเจ้าหน้าที่ จัดทา
ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา (Dof2) และใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้า
ผ่านราชอาณาจักร (ร.6) เสนอหัวหน้า ด่านฯ พิจารณาลงนามอนุมัติ วันนาเข้าเมื่อผู้ประกอบการ
จัดการทางพิธีการศุลกากรและแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์นาตรวจสอบสินค้าได้ ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
พร้ อมน าไปตรวจสิ น ค้า ผู้ ป ระกอบการจะต้องเป็นผู้ เปิดบรรจุภั ณฑ์และให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ นค้ า
เจ้าหน้ าที่ตรวจนับจ านวนสิน ค้ าที่เข้ามาจริง เมื่อเสร็จสิ นการตรวจเจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดทา
ใบอนุญาตใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.7) หัวหน้าด่านฯ พิจารณาลงนาม
อนุมัติ เจ้าหน้าที่นาเอกสารใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการไปดาเนินการทางศุลกากรต่อไป
แผนัังหน่วยวิจัยลระมงัืนที่สุงดอยอินททน์

4. เส้นทางการลลาบู่ส่งออก ผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาบู่ทราย หรือ ปลาบู่ทอง (อังกฤษ: Sleepy goby, Marbled sleeper) ปลานาจืดชนิด
หนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oxyeleotris marmorata ในวงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotridae) มีลักษณะ
ลาตัวกลมยาว ความลึกลาตัวประมาณ 1 ใน 3.5 ของความยาวมาตรฐานลาตัว ส่วนหัวยาวเป็น 1
ใน 2.8 ของความยาวมาตรฐานของลาตัว หัวค่อนข้างโต และด้านบนของหัวแบนราบ หัวมีจุดสีดา
ประปราย ปากกว้ า งใหญ่ เ ปิ ด ทางด้ า นบนตอนมุ ม ปากเฉี ย งลงและยาวถึ ง ระดั บ กึ่ ง กลางตา
ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน ทังขากรรไกรบนและล่างมีฟันแหลมซี่เล็ก ๆ ลักษณะฟัน
เป็นฟันแถวเดีย ว ลูกตาลั กษณะโปนกลมอยู่บนหัวถัดจากริมฝีปากบนเล็กน้อย รูจมูกคู่หน้าเป็น
หลอดยื่นขึนมาอยู่ติดกับร่องที่แบ่งจะงอยปากกับริมฝีปากบน ครีบหูและครีบหางมีลักษณะกลมมน
ใหญ่ มีลวดลายดาและสลับขาว มีก้านอ่อนอยู่ 15-16 ก้าน ครีบหลัง 2 ครีบ ครีบอันหน้าสันเป็น
หนาม 6 ก้าน เป็นก้านครีบสันและเป็นหนาม ครีบอันหลังเป็นก้านครีบอ่อน 11 ก้าน ครีบท้องหรือ
ครี บ อกอยู่ แนวเดีย วกับครี บ หู และมีก้านครีบอ่อน 5 ก้าน สี ล าตัว สี นาตาลเหลื องมีรอยปื้นสี ดา
กระจายไปทั่วตัว ในบางตัวสีอาจกลายเป็นสีเหลืองทองได้ จึงทาให้ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า "ปลาบู่ทอง"
มีขนาดลาตัวประมาณ 30 เซนติเมตร ใหญ่ที่สุด 60 เซนติเมตร จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในสกุล Oxyeleotris พบกระจายพันธุ์ในแหล่งนาจืดทุกประเภทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และอาจพบได้ในแหล่งนากร่อยด้วย สาหรับในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค มีพฤติกรรม
ชอบอยู่นิ่ง ๆ กับพืนนาเพื่อล่าเหยื่อ อาหารได้แก่ ปลาและสัตว์นาขนาดเล็กกว่า
ปลาบู่ทราย จัดเป็นปลาที่ผูกพันกับวิถี ชีวิตคนไทยมากชนิดหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากนิทาน
พืนบ้านของภาคกลางเรื่อง ปลาบู่ทอง เป็นต้น จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่ง โดยนิยมใช้
เนือบริโภคกันมาช้านาน มีราคาขายที่แพง ปัจจุบัน นิยมเพาะเลียงกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี
แล้วในตัวที่มีสีกลายไปจากสีปกติ เช่น สีทองหรือสีเงิน พบมีการเลียงเป็นปลาสวยงามอีกด้วยเช่นใน
ภาคใต้จะมีการเลียงไว้เพราะเชื่อว่าจะนาโชคลาภมาให้ และเรียกปลาชนิดนีว่าปลาครีบทอง ตามสีที่
ปรากฏนีเอง
ปลาบู่ มี ชี วิ ต และแช่ เ ย็ น ส่ ง ออกผ่ า นท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ แ ละคลั ง สิ น ค้ า (Cargo)
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ โดยยื่นขออนุญาตส่งออกผ่านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จานวน 1 ราย วัตถุประสง์เพื่อการค้าบริโภค เป็นปลาบู่มีชีวิตและปลาบู่แช่
เย็น ส่งออกไป 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฮ่องกงและสิงคโปร์ ต่างประเทศต้องการคือขนาดตัว 400
กรัมขึนไป

5. เส้นทางส่งออกลลาทูทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาทู , ปลาทู ตั ว สั น หรื อ ปลาทูสั น (ชื่ อ วิ ทยาศาสตร์ : Rastrelliger brachysoma)
เป็ น ปลาทู ช นิ ดที่ช าวไทยนิ ย มบริโภคมากที่สุ ด ลั กษณะปลาทูมีล าตัว แป้นยาวเพรียว ตาโต
ปากกว้าง จะงอยปากจะแหลม เกล็ดเล็กละเอียด มีม่านตาเป็นเยื่อไขมัน บนขากรรไกรมีฟันซี่เล็ก ๆ
มีซี่เหงือกแผ่เต็มคล้ายพู่ขนนก มีครีบหลัง 2 อัน ครีบหลังอันแรกมีก้านแข็ง ส่วนอันหลังก้านครีบ
อ่อน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 อัน ครีบอกมีฐานครีบกว้าง แต่ปลายเรียว สีตัวพืนท้องสีขาวเงิน
บริเวณที่ชิดโคนครีบหลังตอนแรกมีจุดสีดา 3-6 จุดเรียงอยู่ 1 แถว ผิ วด้านบนหลังมีสีนาเงินแกม
เขียวช่วยในการพรางตัวให้พ้นจากศัตรู มีความยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตร มีพฤติกรรมอาศัย
อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในน่านนาที่เป็นทะเลเปิด ได้แก่ อินโด-แปซิฟิก, อ่าวไทย, ทะเลอันดามัน ทะเล
จีนใต้ และทะเลญี่ปุ่น โดยอาศัยใกล้ฝั่งที่มีสภาพนาลึกไม่เกิน 30 เมตร มีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 17
องศาเซลเซียส หากินในเวลากลางคืน โดยกินอาหารจาพวกแพลงก์ตอนและสัตว์นาขนาดเล็ก การใช้
ประโยชน์ ปลาทูนับเป็นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในอาหารไทย
มีการนาปลาทูมาปรุงเป็นอาหารมาช้านานแล้ว ทังนึ่ง , ทอด, ต้มยา หรือทานาพริกปลาทู ซึ่งใช้เนือ
ปลาทูโขลกผสมรวมกับกะปิ ในตลาดสดของไทยจะมีขายทังปลาทูนึ่งใส่เข่งและปลาทูสด เนือปลาทู
มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารมากมาย ทั งกรดไลโนเลอิ ก ซึ่ ง เป็ น ตั ว ควบคุ ม ระดั บ คอเลสเทอรอล และ
ไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด และกรดโคโคซาเฮ็กชิโนอิก (ดีเอชเอ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของ
เซลล์สมอง
ในประเทศไทย แหล่งที่ได้ชื่อว่ามีปลาทูชุกชุมและรสชาติอร่อยแห่งหนึ่งคืออาเภอเมือง
สมุทรสงคราม ปลาทูจากที่นี่มีชื่อเรียกว่า "ปลาทูแม่กลอง" ส่วนหน้ามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ลาตัว
สันแบน สีเงินหรืออมเขียว ตาดา เนือแน่นแต่นุ่ม เมื่อกดลงไปที่ตัวปลา เนือปลาจะกลับคืนสภาพ
เดิมไม่บุ๋มลงไปตามรอยแรงกด รวมทังมีเอกลักษณ์สาคัญที่เรียกว่า "หน้างอ คอหัก"
ปลาทูนึ่งบรรจุภาชนะปิดสนิท ส่งออกผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และคลังสินค้า (Cargo)
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่ โดยยื่นขออนุญาตส่งออกผ่านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จานวน 1 ราย คือ นางสาวบุญนิศา มากมี อยู่ที่ 46 หมู่ที่5 ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง จ.ลาปาง 52100 วัตถุประสง์เพื่อการค้าบริโภค

6. เส้นทางการน้าเข้าลลาสวาย ผ่านด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
ปลาสวาย (อังกฤษ: Iridescent shark, Striped catfish, Sutchi catfish;
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasianodon hypophthalmus) ปลานาจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาสวาย
(Pangasiidae) มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุม
ปาก ปากแคบกว่าปลาบึก ที่อยู่สกุลเดียวกัน รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสันในปลาขนาดใหญ่ ก้านครีบ
ท้องมี 8-9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคลาเหลือบเงิน ด้านข้างลาตัวสีจางและมีแถบสีคลา
ตามยาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคลาตามแนวยาวทังตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือ
คลาอมนาตาล ด้านข้างลาตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5 เมตร พบในแม่นา
และลาคลองสายใหญ่ ทั่วประเทศไทย เป็นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่ซึ่งมีการ
เพาะเลียงกันมานานกว่า 50 ปี แล้ว โดยเพาะขยายพันธุ์ได้สาเร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยถือเป็นสัตว์
นาชนิดแรกที่ทางกรมประมงของไทยผสมเทียมประสบความสาเร็จเป็นชนิดแรกด้วย[2] ปลาใน
ธรรมชาติมีฤดูวางไข่ในเดือนกรกฎาคม นิยมบริโภคโดยปรุงสดและรมควัน ในธรรมชาติ มักพบชุก
ชุมตามอุทยานปลาหรือหน้าวัดต่าง ๆ ที่ติดริมนา โดยในบางพืนที่อาจมีปลาเทโพเข้ามาร่วมฝูงด้วย
และนิยมเลียงเป็นปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาที่สีกลายเป็นสีเผือก และจากการศึกษา
ล่าสุดพบว่า ในเนือปลาสวายนันมีโอเมกา 3 คิดเป็นปริมาณแล้วสูงกว่าในปลาทะเลเสียอีก โดยมีถึง
2,570 มิลลิกรัม ต่อนาหนัก 100 กรัม
ปลาสวายมีชีวิตนาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทาพันธุ์ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่
และคลังสินค้า (Cargo) ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่โดยยื่นขออนุญาตนาเข้าผ่านระบบนระบบ
เชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
(FSW) ผู้ประกอบการนาเข้าต่างประเทศ จานวน 1 ราย คือ คิ ง ฟิ ช กรุ๊ ป จ ากั ด ที่ เ ลข 149/4
หมู่1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

