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ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัด : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
เขตรับผิดชอบ : ช่องทางเข้าออกผ่านแดนทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบ :  นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดกาญจนบุรี(นักวิชาการประมงช้านาญการ) 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท้าการจุดผ่านแดนบ้านพุน้้าร้อนต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท์ :  0๓๔ ๕๑๐๘๓๒,๐๖๒ ๘๗๕๑๔๖๘ 
อัตราก้าลังปัจจุบัน:หัวหน้าด่านฯ ๑ นาย พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจ้า) ๑ นาย พนักงานราชการ ๑ นาย      
และจ้างเหมา ๒ อัตรา 
 

ตามท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี และได้ด้าเนินการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ที่มีช่องทางการค้าติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองทวายและเมืองชายฝั่งทะเลอื่นๆของประเทศเมียนมา ประมาณ 
๑๕๐ กิโลเมตรเท่านั้น และทรัพยากรสัตว์ทะเลในบริเวณนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ท้าให้มีอัตราการน้าเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์น้้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าหนดและวางแผนเพื่อพัฒนา
และยกระดับความร่วมมือระหว่างกันไปสู่ทิศทางท่ีก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน( ASEAN 
Community: AC) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน อันประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน( ASEAN Poitical-Security Community: APSC) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Culturl Community: ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN 
Economic Community: AEC) ส้าหรับประเทศไทยเองได้มีการเตรียมพร้อมในเชิงนโยบายซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
                      ภายใตก้ารพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซยีนนัน้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC มักจะได้รับ
ความสนใจและกล่าวถึงมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน้ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย
ได้วางแผนงานในการผลักดันการก้าวไปสู่ภูมิภาคที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะก่อการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรการผลิตกันได้อย่างเสรี เช่นในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า อาเซียนจะด้าเนินการลดภาษีศุลกากรและ
ยกเลิกมาตรการการกีดกันการค้าท่ีมิใช่ภาษีให้หมดสิ้นไป ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ การเปิดเสรีทางการค้าซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ผู้ผลิต หรือเกษตรกรไทยผลิตสินค้าเกษตรส่งออกไปยังต่างประเทศ และการเตรียมตัวที่ดีจะท้าให้สามารถ
ใช้โอกาสนี้ในการสร้างรายได้แก่ตนเอง ขณะเดียวกันในส่วนภาครัฐ จ้าเป็นต้องพยายามหาแนวทางในการลด
ผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดข้ึนในการเปิดเสรีทางการค้า เช่น จะมีสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ใน
ส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีนโยบายในการเตรียมการรองรับการเปิด AEC ทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิง
รับ โดยมาตรการเชิงรับ ได้แก่ เงื่อนไขการน้าเข้า เช่น ก้าหนดเวลาการน้าเข้า ก้าหนดด่านน้าเข้า เข้มงวดการ
ลักลอบการน้าเข้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช( SPS) โดยทั้งนี้ต้องด้าเนินการโดย
ระมัดระวังมิให้ขัดกับข้อตกลง ขณะที่มาตรการเชิงรุก เช่นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนการผลิต การ
พัฒนาคุณภาพสินค้า และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการย้ายฐานการ
ผลิตไปลงทุนในประเทศอาเซียนที่มีตันทุนต่้ากว่าเพ่ือน้ามาเป็นวัตถุดิบที่ขาดแคลนในประเทศเช่นอาหารสัตว์เป็นต้น 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมประมงจึงได้มีค้าสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดตั้งด่านตรวจ
สัตว์น้้าจังหวัดกาญจนบุรี ( Khanchanaburi Aquatic Animal Quarantine Station) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หน่วยงานควบคุม ก้ากับ ดูแลการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก้าหนดของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อมูลทั่วไป 
1. การน้าเข้าสัตว์น้้าของจังหวัดกาญจนบุรี นั้น ส่วนใหญ่จะน้าเข้าทาง ๒ ช่องทางคือ 
    ๑.๑ น้าเข้าทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งสัตว์น้้าที่น้าเข้าจะ

เป็นจ้าพวกสัตว์ทะเล ทั้งแบบมีชีวิต เช่น ปูทะเล กุ้งมังกร หอยแครง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าไปเลี้ยงต่อ
และจ้าหน่ายเพื่อการบริโภค และแบบไม่มีชีวิตโดยใช้วิธีขนส่งแบบแช่แข็งหรือดองน้้าแข็งเข้ามาเพ่ือน้าไปจ้าหน่าย
ต่อไป มีชนิดหลักๆ เช่น ปลาทู ปลาเบญจพรรณ กุ้งทะเล หมึก และอ่ืนๆ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
พบว่ามีการน้าเข้าโดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๑,๓๐๐ กิโลกรัม ซึ่งเพ่ิมจากปีก่อนๆ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘)ซึ่งมีการ
น้าเข้าโดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม ทั้งนี้แล้วแต่สภาพของการคมนาคมในแต่ฤดูกาล และมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีปริมาณน้าเข้า ในระหว่างเดือน มกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เฉลี่ย
วันละประมาณ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม  

   ๑.๒ น้าเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีเขตติดต่อกับเมืองพญาตองซู
ของประเทศเมียนมา ซึ่งจะน้าเข้าสัตว์น้้ามีชีวิตโดยเกือบทั้งหมดจะเป็นจ้าพวกปลาสวยงามมีชีวิตจากธรรมชาติ เช่น
ตระกูลปลาหมู ปลาพลวง ปลาหลด ปลาแป้น ปลามูด เป็นต้น โดยมีปลายทางส่วนใหญ่อยู่ท่ีตลาดปลาบ้านโป่ง จ.
ราชบุรี ซึ่งจะมีการน้าเข้าเกือบทั้งปียกเว้นช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูห้ามจับปลาของทางฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน แต่
ในปัจจุบัน (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา) ไม่มีการน้าเข้าปลาสวยงามเนื่องจากหน่วยงานด้านความ
มั่นคงไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้สามารถน้าเข้าได้แล้วตั้งแต่ 
เดือนมกราคม ๒๕๖๑นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการส่งออกปัจจัยการผลิต เช่นอาหารสัตว์น้้า ปลาสวยงาม และสัตว์
ทะเล ไปยังเมียนมาอีกด้วย 
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๑.ปลาทู(Indian mackerel)แช่แข็ง 
๑. ปริมาณการน้าเข้าปลาทูแช่แข็ง เริ่มมีการน้าเข้าปลาทูแช่แข็งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และมีปริมาณเพ่ิมมาก  

ขึ้นในปีต่อๆมา เนื่องจากมีนายทุนจากสมุทรสาครเข้าไปจัดสร้างห้องเย็นเพ่ือรวบรวมปลาทู  
๒. ปลาทูท่ีรวบรวมได้มาจากเรือประมงท่ีออกท้าการประมงแถบฝั่งทะเลจังหวัดทวาย มะริด ในลักษณะ  

นายทุนไทยเข้าไปซื้อเรือจากชาวประมงเมียนมา(โดยที่เรือยังเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวประมงเมียนมา)และเหมาสัตว์น้้า
ของเรือล้านั้นๆมาทั้งหมดในลักษณะจ้างจับสัตว์น้้า 

๓. หลังจากน้าเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็จะน้าไปรวบรวมไว้ที่ห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือกระจาย  
ไปยังพ่อค้ารายย่อยต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้าหน่ายภายในประเทศและประเทศใกล้เคียงเช่น สปป.ลาว  

๔. ขนาดของปลาทูแช่แข็ง จะอยู่ที่ประมาณ ๗ – ๙ ตัว/กิโลกรัม ราคาขาย ณ ห้องเย็นในประเทศไทย 
ประมาณ กิโลกรัมละ ๘๐ บาท 

๕. มีการน้าเข้าตลอดทั้งปียกเว้นในฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) ที่จะมีปริมาณลดลง เนื่องจาก 
ปัญหาด้านการคมนาคมระหว่างจังหวัดทวายมายังชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ยังเป็นเส้นทางดินและมีเขาสูงชัน
ตลอดจนคลื่นลมแรงทางด้านฝั่งทะเลของมียนมา 

๖. แนวโน้มการน้าเข้าน่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆอันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งทะเลของเมียนมาและ  
เส้นทางคมนาคมที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการไทยกับชาวประมงเมียนมาท่ี
อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างดีเพราะชาวประมงเมียนมาส่วนใหญ่เคยมาประกอบอาชีพในเมืองไทยเป็นเวลานานจึงไม่
ค่อยมีปัญหาด้านการสื่อสาร 
 

ปริมาณการน้าเข้าปลาทูแช่แข็ง 
ปี พ.ศ. ปริมาณ(กิโลกรัม) 
๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ ๔,๔๐๐ 
๒๕๖๐ ๑,๙๖๑,๙๘๐ 

๒๕๖๑(มค.-๒๖ กพ.) ๒๙๔,๐๐๐ 
 

แผนผังเส้นทาง 
 

ชาวประมง(ทะเลอันดามัน) 
 

เข้าห้องเย็น 
 

ตัวแทนพิธีการน้าเข้าส่งออก 
 

ห้องเย็นจังหวัด สมุทรสาคร เพชรบุรี จันทบุรี 
 

ลูกค้ารายย่อยในประเทศ ต่างประเทศ(สปป.ลาว) 



4 
 

 
 

     
 

     
กระบวนการการท้าปลาทูแช่แข็งในจังหวัดทวาย ประเทศเมียนมา  

 

  
การขนส่งมายังประเทศไทย 

 

พืน้ทีท่ ำกำรประมง 
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๒.ปูทะเล(Serrated mud crab) 
๑. ปูทะเลที่น้าเข้าส่วนใหญ่เป็นปูด้า โดยจะน้าเข้ามาในรูปแบบของปูมีชีวิตขนาดเล็กหรือท่ีนิยมเรียกกัน  

ว่าปูตระกร้า (๑๐-๒๐ ตัวต่อกิโลกรัม) ราคาขายส่งที่เมืองไทยประมาณ ๑๓๐-๑๖๐ บาท ต่อกิโลกรัมเพ่ือน้าไปเลี้ยง
ต่อเป็นปูเนื้อหรือปูนิ่ม 

๒. แหล่งจับปูทะเลในเมียนมาจะอยู่บริเวณป่าชายเลนแม่น้้าทวาย ซึ่งเป็นแม่น้้าสายใหญ่ที่ไหลลงทะเลที่  
จังหวัดทวาย โดยเฉพาะแถบหมู่บ้านปะลอม อันเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดทวายกับจังหวัดมะริดโดยชาวประมง
จะรวบรวมโดยเครื่องมือลอบปู 

๓. ปลายทางของปูเหล่านี้คือบ่อเลี้ยงปูเนื้อในแถบจังหวัด เพชรบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี(ฟาร์มปูนิ่ม)  
๔. ปริมาณจะมีมากในช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาว(พค.-ธันวาคม) เนื่องจากเป็นฤดูท่ีปูขนาดเล็กชุกชุม  

ประกอบกับการมีคลื่นลมแรงทางฝั่งทะเลทวายชาวประมงจึงหันมาจับปลาทดแทน  
๕. จะมีผู้รวบรวมรายใหญ่โดยน้าปูมาขังรวบรวมไว้ในคอกดินเม่ือได้ปริมาณจึงจับออกจ้าหน่าย  
๖. ปริมาณน้าเข้ามีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้เลี้ยงและสภาพการคมนาคมที่เริ่มดีข้ึน  

ประกอบกับเส้นทางสถานที่ตั้งของฟาร์มผู้เลี้ยงนั้นสะดวกท่ีจะใช้ลูกพันธ์ปูในเส้นทางของจังหวัดกาญจนบุรี  
 

ปริมาณการน้าเข้าลูกพันธ์ปูทะเล 
ปี พ.ศ. ปริมาณ(กิโลกรัม) 
๒๕๕๘ ๑,๘๐๐ 
๒๕๕๙ ๓๖,๙๐๐ 
๒๕๖๐ ๖,๑๘๒,๕๔๐ 

๒๕๖๑ (มค.-๒๖ กพ.) ๕,๖๐๐ 
 
 

แผนผังเส้นทาง 
 

ชาวประมง(ป่าชายเลนแม่น้้าทวาย) 
 

ผู้รวบรวมภายในหมู่บ้าน 
 

แพปลา,ผู้ซื้อส่ง 
 

ตัวแทนพิธีการน้าเข้าส่งออก 
 

ปลายทาง (ฟาร์มปูเนื้อ,ปูนิ่ม) 
จังหวัด สมุทรสาคร เพชรบุรี จันทบุรี 
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สถานที่รวบรวมปูทะเลในจังหวัดทวาย 

 

     
การล้าเลียงปู 

 

 
แม่น้้าทวายแหล่งป่าชายเลนที่รวบรวมลูกพันธ์ 
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๓.หอยแครง(Cockle) 
๑. การน้าเข้าหอยแครงมีการน้าเข้าสองลักษณะคือ การน้าเข้าลูกหอย(ขนาดประมาณ ๘๐๐ – ๒,๐๐๐  

ตัวต่อกิโลกรัม เพ่ือน้าไปเลี้ยงต่อบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร แต่ปัจจุบันไม่มีการน้าเข้าแล้วเนื่องจากการเลี้ยงไม่ได้
ผลดีเท่าท่ีควร และการน้าเข้าหอยแครงขนาดใหญ่ (๗๐-๑๐๐ ตัวต่อกิโลกรัม) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นอาหาร
ราคาที่ต้นทางประมาณ ๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัม 

๒. แหล่งท้าการประมงหอยแครงของพม่า อยู่บริเวณปากแม่น้้าทวายและเกาะต่างๆด้านจังหวัดทวายแต่  
ปัจจุบันมีการสั่งหอยแครงมาจากประเทศบังคลาเทศบ้างในยามที่ขาดแคลน  

๓. ปริมาณการน้าเข้ามีตลอดปีแต่จะมีมากในช่วงหน้าร้อนจนถึงต้นหนาว(มีนาคม – กันยายน) 
๔. ปลายทางของหอยแครง(เพ่ือการบริโภค)ทางด่านกาญจนบุรีอยู่ที่ตลาดภายในจังหวัดกาญจนบุรีและ  

จังหวัดใกล้เคียง 
๕. แนวโน้มการน้าเข้าหอยแครงเพื่อการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเนื่องด้วยความต้องการของตลาด  

 
ปริมาณการน้าเข้าหอยแครง 

ปี พ.ศ. ปริมาณ(กิโลกรัม) 
๒๕๕๘ ๑,๑๐๐ 
๒๕๕๙ ๒๔,๘๐๐ 
๒๕๖๐ ๑๑,๖๖๘,๑๐๐ 

๒๕๖๑ (มค.-๒๖ กพ.) ๓๖,๖๐๐ 
 
 

แผนผังเส้นทาง 
 

ชาวประมง(ชายฝั่งทะเลทวาย บางส่วนน้าเข้าจากบังคลาเทศ) 
 

ผู้รวบรวม 
 

ตัวแทนพิธีการน้าเข้าส่งออก 
 

ปลายทาง(ตลาดภายในประเทศ) 
จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
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แหล่งที่มาของหอยแครง 

 
 

    
 

 
 

การล้าเลียงหอยแครง 
 

 

บังคลาเทศ 

เมียนมา 
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๔.หมึก 
๑. หมึกโดยส่วนใหญ่ร้อยละ๙๕ จะเป็นปลาหมึกกล้วย โดยมีแหล่งที่มาจากทะเลอันดามันฝั่งในเขตจังหวัด 

ทวาย มะริด รวมถึงเกาะสอง โดยมีการน้าเข้าทั้งปีแต่จะมากในช่วง ต้นปีและปลายปี หรือช่วงหนาวและช่วงฝน 
และจะลดลงในช่วงที่อากาศร้อนจัดๆ(มีค.-เมย.) ซึ่งชาวประมงเมียนมาบอกว่าปลาหมึกหนีร้อนลงทะเลลึกท้าให้จับ
ได้น้อย 

๒. การขนส่งจะขนส่งแบบแช่เย็นโดยมีปลายทางท่ีแพปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓. การบริโภคส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศเนื่องจากปลาหมึกทางฝั่งทะเลเมียนมามีเนื้อท่ีบางจึงท้าให้  

ไม่สามารถเก็บในสภาพสดได้นาน 
๔. แนมโน้มมีการน้าเข้ามากข้ึนอันเนื่องจากสภาพการคมนาคมที่สะดวกข้ึนและความต้องการที่มากขึ้น  

 
ปริมาณการน้าเข้าหมึก 

ปี พ.ศ. ปริมาณ(กิโลกรัม) 
๒๕๕๘ ๒๖,๒๘๐ 
๒๕๕๙ ๒๐๘,๖๐๐ 
๒๕๖๐ ๑,๕๓๕,๙๗๒ 

๒๕๖๑ (มค.-๒๖ กพ.) ๓๒๔,๖๕๐ 
 
 

แผนผังเส้นทาง 
 

ทะเลอันดามันในเขตประเทศเมียนมา 
 

แพปลา(นายทุนซื้อเรือ),ผู้ซื้อส่ง 
 

ตัวแทนพิธีการน้าเข้าส่งออก 
 

ปลายทาง(ตลาดภายในประเทศ) 
แพปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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แหล่งท้าการประมงหมึก 

 

   
 

    
การล้าเลียงหมึก 

 
 
 
 
 
 

 


