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ดา่นตรวจสตัว์น า้จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

การวิเคราะห์เส้นทางการน าเขา้ ส่งออก                 
และน าผา่นสตัวน์ ้ าทางด่านตรวจสตัวน์ ้ า

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 



การวิเคราะห์เส้นทางการน้าเข้าส่งออก และนา้ผ่านสัตว์น ้าส้าคัญ 

ด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดเชียงใหม ่
 

 รายงานการวิเคราะห์ปริมาณมูลค่าการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  าส าคัญ  5 ล าดับแรก               
ในปี พ.ศ.2559 - ตุลาคม 2560  

 

 
 

การน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
น าเข้า ตั งแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 มีปริมาณพบว่ามีปริมาณสัตว์น  าน าเข้า 4 
ล าดับแรก คือ ปลาอะโรวาน่ามีชีวิตเลี ยงสวยงาม มีปริมาณน าเข้าทั งสิ น 1,765 ตัว มีมูลค่าน าเข้า
ทั งสิ น 5,994,557.94.- บาท อันดับสองคือลูกปลาสวายมีชีวิตเพ่ือท าพันธุ์ มีปริมาณน าเข้าทั งสิ น 
75,000 ตัว มีมูลค่าน าเข้าทั งสิ น 669,871.88.- บาท อันดับสาม ปลาคาร์พมีชีวิตเลี ยงสวยงาม 
มีปริมาณน าเข้าทั งสิ น 1,860 ตัว มีมูลค่าน าเข้าทั งสิ น 343,697.71.- บาท และอันดับสี่ ไข่ปลา
เทราส์มีชีวิตเพ่ือท าพันธุ์ มีปริมาณน าเข้าทั งสิ น 10,000 ฟอง มีมูลค่าน าเข้าทั งสิ น 13,607.31.- 
บาท มีปริมาณน าเข้า ตั งแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 ทั งสิ น 89,225 ตัว มีมูลค่า
น าเข้าทั งสิ น 7,032,234.84 บาท 

 

เสน้ทาง ชนิดสตัว์น ้า ปริมาณ : ตวั มูลค่า : บาท

ปลาอะโรวาน่า มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 1,765.00             5,994,557.94            

ลูกปลาสวาย มชีีวิต เพือ่ท าพนัธ์ุ 75,000.00           669,871.88              

ปลาคาร์พ มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 1,860.00             343,697.71              

ไข่ปลาเทราส์ มชีีวิต เพือ่ท าพนัธ์ุ 10,000.00           13,607.31                

ปลาบู ่(มชีีวิต , แช่เย็น) 4,676.00             3,271,100.00            

ปลาทูนึ่ง (แช่เย็น) 553.00               57,870.00                

สัตว์น้ าน าเข้า

สัตว์น้ าส่งออก

ชนิดสตัว์น ้า ปริมาณ : ตวั มูลค่า : บาท

ไข่ปลาเทราส์ 10,000             13,607.31                

ปลาคาร์พ มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 1,860               343,697.71              

ปลาแรด มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 100                  8,000.00                  

ปลาเสือตอ มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 500                  2,500.00                  

ปลาอะโรวาน่า มชีีวิต เล้ียงสวยงาม 1,765               5,994,557.94            

ลูกปลาสวาย มชีีวิต เพือ่ท าพนัธ์ุ 75,000             669,871.88              

รวม 89,225             7,032,234.84            



 
การส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ

ส่งออกตั งแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 มีปริมาณพบว่ามีปริมาณสัตว์น  าส่งออก 2 
ล าดับแรก คือ ปลาบู่ (มีชีวิต , แช่เย็น) มีปริมาณส่งออกสูงที่สุด คือส่งออกทั งสิ น 4,676.00 
กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทั งสิ น  3,271,100.00 บาท อันดับที่สอง คือปลาทูนึ่ง (แช่เย็น) มีปริมาณ
การส่งออกทั งสิ น 553.00 กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทั งสิ น  57,870.00 บาท มีปริมาณส่งออก 
ตั งแต่มกราคม พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม 2560 ทั งสิ น 5,584.00 กิโลกรัม มีมูลค่าส่งออกทั งสิ น 
3,462,970.00 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสตัว์น ้า ปริมาณ : กิโลกรัม มูลค่า : บาท

เนื้อจระเข้น้ าจืด แช่แข็ง 20.00                 10,000.00                

ปลาตะกาก ทัง้ตัว แช่เย็น 90.00                 36,000.00                

ปลาตะเพยีน ทัง้ตัว แช่เย็น 90.00                 36,000.00                

ปลาตะโกก ทัง้ตัว แช่เย็น 100.00               40,000.00                

ปลาเนื้อออ่น ทัง้ตัว แช่เย็น 5.00                   2,000.00                  

ปลาบ่น 50.00 10,000.00 

ปลาทูนึ่ง (แช่เย็น) 553.00               57,870.00                

ปลาบู ่(มชีีวิต , แช่เย็น) 4,676.00             3,271,100.00            

รวม 5,584.00           3,462,970.00         



 
1. เส้นทางการน้าเข้าลลาตะััด ผ่านด่านตรวจสัตวน์ ้าจังหวัดเชียงใหม่ 

ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่า ปลาอาโรวาน่า (อังกฤษ: Malayan bonytongue 
fish, Arowana, Asian arowana, Arawana; ชื่อวิทยาศาสตร์: Scleropages formosus) เป็นปลา
น  าจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตั งแต่ปลา
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดได้ว่าเป็นซากดึกด าบรรพ์มีชีวิตชนิดหนึ่ง นับว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ใน
ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ประกอบกับแหล่งที่อยู่ถูกท าลายไป ได้รับความนิยม
อย่างสูงของนักเลี ยงปลาสวยงาม ในฐานะของปลาสวยงาม ราคาแพง และถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
 ลักษณะ ล าตัวยาว ด้านข้างแบน เกล็ดมีขนาดใหญ่สีเงินอมเขียวหรือฟ้าเรียงเป็นระเบียบ
อย่างสวยงาม เกล็ดบริเวณเส้นข้างล าตัวมีประมาณ 24 ชิ น ตาโต ปากใหญ่เฉียงขึ นด้านบน ฟัน
แหลม ครีบหลังและครีบก้นยาวไปใกล้บริเวณครีบหาง สันท้องคม มีหนวด 1 คู่อยู่ใต้คาง ปลาตะพัด
ขนาดโตเต็มที่ได้ยาวได้ราว 90 เซนติเมตร น  าหนักหนักได้ถึง 7 กิโลกรัม พฤติกรรมมักจะว่าย
บริเวณริมผิวน  า อาหารของปลาตะพัด ได้แก่ สัตว์น  าขนาดเล็ก ตลอดจนแมลง สัตว์เลื อยคลานและ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน  าขนาดเล็ก ปลาโตเต็มวัยสามารถโดดงับอาหารได้สูงถึง 1 เมตร 
 ถิ่นที่อยู่ อาศัยอยู่ในแม่น  าที่มีสภาพใสสะอาด มีนิสัยค่อนข้างดุ ก้าวร้าว ขี ตกใจ มักอาศัยอยู่
ล าพังตัวเดียวหรือเป็นคู่ ถ้าอยู่เป็นฝูง ก็จะอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ไม่เกิน 3-5 ตัว พบได้ในหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา และปลาในแต่ละแหล่ง
น  าจะมีสีสันแตกต่างหลากหลายกันออกไป เชื่อว่าเกิดเนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ เช่น สีทอง, สีแดง, สีเงิน, สีทองอ่อน , สีเขียวอ่อน เป็นต้น 
 สถานะในประเทศไทย ส าหรับชื่อ "ตะพัด" เป็นชื่อที่เรียกกันในภาคตะวันออก แถบจังหวัด
จันทบุรีและตราด ในภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเรียกปลาชนิดนี ว่า "หางเข้" ถูกค้นพบเป็น
ทางการครั งแรกในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1931 ตามรายงานของสมิธที่ล าน  าเขาสมิง จังหวัดตราด 
โดยระบุว่าในขณะนั น ปลาตะพัดเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแม่น  าล าคลองในภาคตะวันออก ไข่มี
ลักษณะสีส้มลูกกลมใหญ่ ฟักไข่ในปาก เนื อมีรสชาติอร่อย นิยมใช้ท าเป็นอาหาร 
 ในปัจจุบัน ส าหรับประเทศไทย เชื่อว่าเหลือเพียงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ซึ่งเป็นต้นแม่น  าตาปี และบริเวณแม่น  า ที่อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
เท่านั น ส่วนทางภาคตะวันออกที่เคยชุกชุมในอดีต ไม่มีรายงานการพบอีกเลย อีกที่หนึ่งที่ได้เคยได้
ชื่อว่ามีปลาตะพัดชุกชุมคือ บึงน  าใส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ในอดีตเป็นแหล่งจับปลาตะพัดที่มี
ชื่อเสียงมาก จนมีชื่อปรากฏในค าขวัญประจ าอ าเภอ โดยชาวบ้านจะเรียกปลาชนิดนี ว่า "กรือซอ" แต่
จากการจับอย่างมากในอดีต ท าให้ในปัจจุบัน ปริมาณปลาตะพัดลดน้อยลงจนแทบจะสูญพันธุ์ 
 การเลี ยง ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า นับว่าเป็นสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงสุดมา โดยตลอดซึ่งอาจจะเป็นเพราะปลาชนิดนี เป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงาม มีเกล็ดขนาด
ใหญ่ และมีสีสันแวววาวมีหนวดซึ่งมีลักษณะคล้าย "มังกร" นอกจากนี ยังมีเรื่องความเชื่อต่าง ๆ      
เข้ามาเกี่ยวข้องกับปลาอะโรวาน่า โดยชาวจีนเชื่อว่าผู้ใดเลี ยงปลาชนิดนี แล้วจะร่ ารวยมีโชคลาภ     
จึงท าให้ปลาชนิดนี ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด 



 สายพันธุ์ที่นิยมเลี ยง อะโรวาน่าเขียว (Green Arowana) เป็นปลาที่มีสีเงินขุ่นทั งตัว อาจมี
เหลือบสีฟ้าหรือเขียวอ่อน ปลายครีบหางเมื่อโตเต็มที่แล้วเป็นสีขาว ขณะยังเป็นลูกปลาครีบต่าง ๆ 
จะใส ขณะที่ตามล าตัวจะมีสีด าแซมอยู่ระหว่างเกล็ด พบกระจายพันธุ์ในประเทศไทยและกัมพูชา 
รวมถึงบางส่วนในมาเลเซีย 
 อะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย (Super Red) เป็นปลาที่มีสีแดงสดทั งตัว ทั งครีบและหาง           
มีถิ่นก าเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ในแถบทะเลสาบขนาดเล็กในป่าบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบเซ่น
ทารัม ซึ่งอยู่ทางตอนบนซึ่งต่อเชื่อมกับแม่น  าคาปัวส์ ทางบอร์เนียวตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งน  าที่มีค่า
ความเป็นกรดค่อนข้างต่ า (pH น้อยกว่า 5.5) จัดเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงรองลงมาจากอะโรวาน่า
ทองมลายู ในตัวที่มีสีแดงตัดขอบเกล็ดคมชัดเจน เรียกว่า ชิลลี่ เรด (Chili Red) ตัวที่มีสีแดงทั งตัว 
เรียกว่า บลัด เรด (Blood Red) หรือในบางตัวมีเหลือบสีม่วงในเกล็ด เรียกว่า ไวโอเล็ท ฟิวชั่น 
(Violet Fusion) ทั งนี สีปลาอ่อนหรือเข้มขึ นอยู่กับตัวปลาเองและผู้เลี ยง 
 นอกจากนี แล้ว ยังมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน โดยพบในประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน       
แต่พบคนละแหล่งน  า คือ เรด บี (Red B) หรือ บันจา เรด (Banja Red) (แต่ปัจจุบันนี ได้ถูกเรียกว่า 
เรด อะโรวาน่า ((Red Arowana)) ซึ่งเมื่อยังเล็กจะมีสีแดงสดเหมือนปลาอะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย
ทั่วไป แต่เมื่อโตขึ นสีจะซีดลง จนเกล็ดมีเพียงสีเงินเหลือบเหลืองอ่อน ๆ สีครีบและหางเป็นสีเหลือง
ปนส้มเท่านั น แลดูคล้ายปลาทองอ่อน และเป็นปลาที่มีราคาต่ ากว่าปัจจุบัน ได้มีการผสมข้ามสาย
พันธุ์ (Cross Breed) กับปลาอะโรวาน่าทองมลายู เป็นปลาลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ทั ง 2 ที่มีสี
ทองแดง เรียกว่า เรด สเปลนเดอร์ (Red Splendor) 
 อนึ่ง ในปี ค.ศ. 1994 มีนักวิทยาศาสตร์ได้ตั งชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาอะโรวาน่าแดง
อินโดนีเซียแยกออกมาต่างหาก โดยเรียกว่า Scleropages legendrei แต่ชื่อนี ยังไม่ได้รับการ
ยอมรับเป็นสากลเท่าที่ควร 
 อะโรวาน่าทองอินโดนีเซีย (Red Tail Golden Arowana) เป็นปลาที่ได้รับความนิยม 
เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับสายพันธุ์อ่ืนที่พบในเอเชียด้วยกัน อีกทั งมีความสวยงามมีสี
ทองเข้ม ครีบอก กระโดงต่าง ๆ และหาง มีสีแดงสด ด้วยเหตุนี  จึงมีชื่อเรียก ว่า Red Tail Golden 
(นิยมเรียกสั น ๆ ว่า RTG) ครีบหลังและหางส่วนบนจะมีสีแดงคล  าปนด า บนหลังจะมีเกล็ดสีด า  
เกล็ดสีทองจะมีขึ นมาถึงเกล็ดแถวที่ 4 และอาจจะมีขึ นประปรายบ้างบนแถวที่ 5 เรียกว่า ไฮแบ็ก 
(Hight Back) ปัจจุบันมีการผสมข้ามสายพันธุ์ (Cross Breed) กับปลาอะโรวาน่าทองมลายูจนได้
สายพันธุ์ปลาพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ไฮแบ็ค มากขึ น โดยเกล็ดเงางามขึ น และเกล็ดเปิดถึงแถวที่ 5           
ได้เร็วขึ น 
 นอกจากนี แล้วยังมีสายพันธุ์ที่สี อ่อนกว่า เมื่อเล็กมีลักษณะคล้ายปลา ตะพัดหรือ             
ปลาอะโรวาน่าเขียวมาก โตขึ นครีบมีสีใสและเกล็ดเป็นสีเงินปนเหลืองอ่อน ๆ เรียกว่า "ทองอ่อน" 
และตัวใดที่ครีบมีสีเหลืองเข้มขึ นมาหน่อย ก็จะถูกเรียกว่า "ทองหางเหลือง" (Yellow Tail) เป็นต้น 
 ปลาที่พบในประเทศอินโดนีเซีย บริเวณบอร์เนียวเหนือและเกาะสุมาตรา และส่วนของทาง
หางเหลืองก็อยู่ในแหล่งน  าที่ต่างจากทองอินโดนีเซีย 



 อนึ่ง ในปี ค.ศ. 1994 มีนักวิทยาศาสตร์ได้ตั งชื่อวิทยาศาสตร์ของอะโรวาน่าทอง
อินโดนีเซียแยกออกมาต่างหากว่า Scleropages aureu และในส่วนของทองหางเหลืองก็ได้มีการตั ง
ชื่อวิทยาศาสตร์แยกออกมาอีกว่า Scleropages macrocephalus ในปี ค.ศ. 2003 
 อะโรวาน่าทองมลายู (Malayan Bonytongue, Cross Back) ที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศ
มาเลเซีย แถบรัฐปะหัง เประก์ และมาเลเซียตะวันตก เป็นสายพันธุ์ของปลาอะโรวาน่าที่มีราคาแพง
ที่สุด โดยอาจมีราคาสูงถึงหลักแสนบาท เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีทองสดใสที่สุด เกล็ดมีความเงางาม
มาก เมื่อปลาโตเต็มวัยจะสีทองจะเปิดสูงข้ามบริเวณส่วนหลัง จึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Cross Back 
 อีกทั งในบางตัวยังมีฐานสีที่บริเวณเกล็ดเป็นสีม่วงหรือสีน  าเงินเรียกว่า บลูเบส (Blue Base) 
ในบางตัวที่มีฐานเกล็ดเป็นสีเขียวเรียกว่า กรีนเบส (Green Base) ในขณะที่ตัวที่มีสีทองเหลืองอร่าม
ทั งตัวโดยไม่มีสีอื่นปะปนจะเรียกว่า ฟูลโกลด์ (Full Gold) 
 อะโรวาน่าทองมลายู เมื่อเทียบกับปลาอะโรวาน่าสายพันธุ์อ่ืน ๆ จะพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มี
ขนาดเล็กที่สุด อีกทั งครีบและหางเล็กกว่า แต่มีสีสันที่สวยที่สุด 
 ไฮแบ็ค (Hight Back) เป็นปลาลูกผสมระหว่างทองอินโดนีเซียกับทองมลายู ท าให้ลูกปลาที่
เกิดออกมามีส่วสนเด่นของทั งสองสายพันธุ์ คือ มีเกล็ดที่แวววาวกว่าทองอินโดทั่วไปและสีทองของ
เกล็ดจะเปิดถึงแถวที่ 5 มากกว่าทองอินโดปกต ิ
 ชื่อเรียกในภาษาต่าง ๆ ตะพัด (ภาษาภาคตะวันออก) หางเข้  (ภาษาใต้) กรือซอ                
(ภาษามลายูปัตตานี) กลีซาอีมัส (ภาษามลายู) อาร์วานาอาเซีย หรือ ซีลุก์เมระฮ์ (ภาษาอินโดนีเซีย) 
อะโรวานา (Arowana-ภาษาอังกฤษ-ชื่อที่เรียกท่ัวไป) มังกร (อีกชื่อที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป) เล้งฮื อ 
(ภาษาจีนแต้จิ๋ว) 

ปลาตะพัดมีชีวิตน าเข้าผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และคลังสินค้า (Cargo) ด่านตรวจ 
สัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่จากการยื่นขออนุญาตน าเข้าผ่านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
น าเข้าทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั งแต่ปี 2557 ถึง 2560 จ านวน 2 ราย คือ นายศุภฤกษ์             
ปิยสันติวงศ์ อยู่ที่ 93 หมู่ 3 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และนางชณินานาง       
จิโรจน์จิรายุส อยู่ที่67/1 หมู่ 9 ถนนล าพูน ต าบลหนองหอย อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่           
การน าเข้ามาจากประเทศต้นก าเนิดได้แก่ มาเลเซียและอินโดนิ น าเข้าเพ่ือการค้า ดังรูป  

 



   

  
  
5. การตรวจสอบทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ 
1. ผู้ประกอบการแจ้งเรื่องผ่านระบบ FSW (ก่อนวันน าเข้าอย่างน้อย 1 วัน ) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าร้อง (ส่งกลับแก้ไข , ออกใบอนุญาต) 
3. วันปลาเข้าผู้ประกอบการต้องจัดท าใบขนสินค้าและเตรียมปลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
    (ถูกต้องอนุญาตน าเข้า) 
4. การตรวจใช้เครื่องตรวจไมโครชิฟ   
5. ตรวจหมายเลขชิฟของปลาน าเข้าทุกตัว เช็คกับใบ ไซเตส (ครบถ้วน ถูกต้อง) 
6. ออกใบอนุญาต ร.7 ให้น าเข้าปลาผ่านด่านได ้
 

  
   
 



2. เส้นทางการน้าเข้าลลาคาร์ัผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ปลาไน หรือ ปลาคาร์พธรรมดา (อังกฤษ: carp, common carp) ปลาน  าจืดชนิดหนึ่ง        

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus carpio อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลาน  าจืดที่เชื่อว่า
เป็นปลาที่มนุษย์เลี ยงเป็นชนิดแรกของโลกเพ่ือเป็นอาหาร โดยเลี ยงในประเทศจีนเมื่อประมาณ 
2,000 ปีมาแล้ว โดยเริ่มพร้อมกับปลาทอง รูปร่างเป็นปลาที่มีรูปร่างป้อม แบนข้างเล็กน้อย           
ส่วนหัวลาด ปากมีขนาดเล็ก มีหนวดสั น 2 คู่ ครีบหลังค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นเว้าแฉกลึก สีล าตัว
มีสีน  าตาลคล  าอมทองหรือน  าตาลอ่อน ท้องสีจาง บางตัวอาจมีสีสัน ปลาตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์จะมีตุ่ม
สิวขึ นบริเวณใบหน้า และครีบอก ผสมพันธุ์และวางไข่ได้ทุกฤดูโดยวางติดกับพืชน  า 

ปลาไนมีขนาดโตเต็มที่ได้มากกว่า 1.5 เมตร (สถิติที่เคยพบว่าใหญ่ที่สุด คือ หนักเกือบ 31 
กิโลกรัม อายุประมาณ 25 ปี ที่บ่อตกปลาแห่งหนึ่งใกล้เมืองเรดิง แคว้นบาร์กเชอร์ ประเทศอังกฤษ 
เป็นปลาชื่อ "พาร์ร็อต" (Parrot)) สามารถวางไข่ได้ถึง 1 แสนฟอง ชอบอาศัยรวมเป็นฝูงในแหล่งน  า
ไหลเชี่ยว และสามารถปรับตัวได้ทุกสภาพแหล่งน  า แต่จะไม่วางไข่ในแหล่งน  านิ่ง เป็นปลาพื นเมือง
ของประเทศจีนตะวันตกและภูมิภาคยุโรปตะวันออก แต่ในบางภูมิภาค เช่น ออสเตรเลีย ปลาไนได้
ถูกน าเข้าและถูกปล่อยลงแหล่งน  าธรรมชาติ จนแพร่ขยายพันธุ์กระทบต่อสัตว์น  าพื นเมืองเป็นเอ
เลี่ยนสปีชีส์ มีฉายาเรียกว่า "กระต่ายแม่น  า" (River Rabbit) รวมถึงในประเทศไทยด้วย 

ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาสายพันธุ์ดั งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่
สวยงามขึ นมาเป็นระยะเวลานาน เรียกว่า ปลาแฟนซีคาร์ป (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 錦鯉 nichikigoi) 
เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ซันโกกุ, โคฮากุ, ตันโจ เป็นต้น โดยมีการประกวดและท าฟาร์มเพาะเลี ยง
จนกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เช่น เทศกาลเด็กผู้ชายที่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ของ
ทุกปีที่บ้านที่มีเด็กผู้ชายจะประดับด้วยธงรูปปลาคาร์ปที่หน้าบ้าน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความ
แข็งแรง เป็นต้น และเป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่า ปลาคาร์ปเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งผู้ที่เลี ยงปลาคาร์ป มักนิยมเลี ยงรวมเป็นฝูงขนาดใหญ่ในบ่อเลี ยงขนาดใหญ่ที่มีระบบน  าวน           
มีการจัดการน  าที่ดี ในสวนแบบญี่ปุ่น 

นอกจากนี ยังถือว่าเป็นปลาที่ได้รับการบันทึกกว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกอีกด้วย ได้แก่             
ปลาที่ชื่อ "Hanako" (花子) โดยมีชีวิตอยู่ตั งแต่ยุคเอโดะ ก่อนที่จะตายลงในยุคโชวะ                 
รวมอายุได้ 226 ปี  

ปลาคาร์พมีชีวิตน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายเป็นปลาสวยงามน าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นผ่านท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ยื่นขออนุญาตผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ มี ผู้ประกอบการ             
จ านวน 1 ราย คือ นายจักรกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ บ้านและสถานกักกันสัตว์น  า ตั งอยู่ที่ 98 หมู่ที่ 1 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภี 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  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เส้นทางการน้าเข้าลลาคาร์ัผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ญ่ีปุ่ น    
 ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

สนามบินนาริตะ  

KE706   

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่  

 TG102   

 KE667   19.00  

23.00  

ไทย 

เคลือ่นย้ายไปกกัที่ฟาร์ม 

- ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

- 7 วนั ตรวจสขุภาพ 

- ภายใน 21 วนั ตดัชิน้เนือ้สง่ตรวจโรค KHV 

- ระยะเวลากกั 60 วนั 

- ผลตรวจพบเชือ้ KHV 

- ท าลายปปลาคาร์พทัง้หมด 

-  

- ผลตรวจไมพ่บเชือ้ KHV 

- ปลดกกั ออกใบอนญุาตน าเข้า 

- ผู้ประกอบการ จ าหนา่ย 

- - ขายในอินเตอร์เน็ต 

- - ขายที่ร้าน 

- - บางสว่นลกูค้าสัง่จองก่อนไปดทูี่ญ่ีปุ่ น 

- ผู้ประกอบการจะไปเลอืกปลาคาร์พเองที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ฟาร์มเพาะเลีย้งจะเปิดให้คนเข้าไปช่วงเดือน 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม ของทกุปี 

- เดิมน าเข้ามาที่ทา่อากาศยานดอนเมือง 

- เมื่อตรวจปลาเสร็จจะขนย้ายมาจงัหวดัเชียงใหม ่



ก่อนการน าเข้าผู้ประสงค์จะน าสัตว์น  าหรือซากสัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร  สามารถ
ติดต่อขอรับใบอนุญาต  น าเข้าได้ ณ ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของ
กรมประมง ดังต่อไปนี  

- ใบค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Application form for Aquatic 
Animal or Aquatic Animal Product Import Permit) (DOF 1)   
- ค าขอตาม แบบ ร.1/1 (เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่าน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6) )  
- Air waybill ใบตราส่งสินค้า 
- Invoice ใบก ากับสินค้า 
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น  า [HEALTH  CERFICICATE]  
- ระบุแหล่งก าเนิดหรือแหล่งที่มา(ฟาร์ม) Aquacalture establisbrant 
เจ้าหน้าที่  ตรวจเอกสารและออกใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร 

(แบบ ร.6) และ ใบค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Application form for 
Aquatic Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)  

วันน าเข้าผู้น าเข้าแสดงหลักฐานเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น  า ดังนี  
- ใบค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Application form for Aquatic 
Animal or Aquatic Animal Product Import Permit)  
- ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.6) 
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น  า หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอด 
ไวรัสเคเอชวี (Koi  Herpesvirus  Disease  หรือ  KHV) ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจของประเทศต้นทาง  
- ใบขนสินค้าขาเข้า 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจปลาและน าพาปลาคาร์พไปสถานกักกันโรค
พร้อมออกใบกักโรค 60 วัน ห้ามมีการ เคลื่อนย้าย จ าหน่าย จ่ายแจก จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งผล
การตรวจไม่พบโรคจากกรมประมง ผลตรวจไม่พบเชื อ KHV ปลดกัก ออกใบอนุญาตน าเข้า
ผู้ประกอบการ จ าหน่าย ผลตรวจพบเชื อ KHV ท าลายปลาคาร์พทั งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เส้นทางการน้าเข้าลลาเทราต์ ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ปลาเรนโบว์เทราต์ อันดับ Salmoniformes วงศ์ Salmonidae (Oncorhynchus 

mykiss) ปลาเทราต์สายรุ้ง (อังกฤษ: Rainbow trout, Steelhead, Trout salmon; ชื่อ
วิทยาศาสตร์: Oncorhynchus mykiss) เป็นปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาแซลมอน (Salmonidae)         
จัดอยู่ในจ าพวกปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในสาขาแม่น  าที่ไหลสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปเอเชียและ
ทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในทะเล ปกติจะว่ายจากทะเลสู่แม่น  าเพ่ือวางไข่
หลังจากอาศัยอยู่ในทะเลไปแล้ว 2-3 ปี ปลาเรนโบว์เทราต์มักถูกน ามาเลี ยงเพ่ือเป็นอาหารและตก
เป็นเกมกีฬา ได้ถูกเพาะเลี ยงและน าเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ที่มิใช่แหล่งก าเนิดดั งเดิมถึง 87 ประเทศ 
อาทิ เยอรมนี, ฟินแลนด์, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น ทั งในประเทศในเขตอบอุ่น
และเขตหนาว หรือแม้แต่เขตร้อน เพ่ือสนองความต้องการในการบริโภคและตกเป็นเกมกีฬา 

ปลาเรนโบว์เทราต์ เป็นปลาที่ดั งเดิมอาศัยอยู่ในล าธารหรือทะเลสาบที่น  ามี
อุณหภูมิที่เย็น (ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส ขณะที่บางข้อมูลระบุว่าไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)           
เป็นปลาที่มีสัญชาตญาณนักล่าอยู่ในตัว โดยเป็นปลาที่กินสัตว์น  าต่าง ๆ ไม่เลือก ทั งปลาและ            
แมลงน  า ด้วยสรีระที่เป็นทรงกระสวย หางมีขนาดใหญ่ช่วยในการว่ายทวนกระแสน  าได้เป็นอย่างดี 
ถึงแม้จะไม่มีฟันหรือเขี ยวขนาดใหญ่ แต่ก็มีจะงอยปากที่เป็นลักษณะตะขอเมื่อสบกับจะงอยปากบน
ที่เป็นร่องลึกก็จะประกบกันได้ลงตัวพอดี ท าให้จับเหยื่อได้อย่างมั่นคง มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1.2 
เมตร น  าหนักกว่า 25 กิโลกรัม สีตามล าตัวสวยงาม เนื อมีรสชาติดี มีก้างน้อย และยังมีกรดไขมันไม่
อ่ิมตัวชนิด โอเมกา 3 อยู่ในปริมาณที่มากด้วย 

 

 

   
 

การตรวจสอบทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนน าเข้าเมื่อผู้ประกอบการ
ยื่นค าร้องขอน าเข้าตามแบบค าขออนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) 
และใบค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Dof1) พร้อมแนบเอกสาร เช่น ใบตราส่ง
สินค้า (Air Webill) ใบก ากับสินค้า (Invoice) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้อง



เจ้าหน้าที่ส่งค าร้องคืนผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไขแล้วยื่นค าร้องมาใหม่ เมื่อถูกต้องเจ้าหน้าที่จัดท า
ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (Dof2) และใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า
ผ่านราชอาณาจักร (ร.6) เสนอหัวหน้าด่านฯ พิจารณาลงนามอนุมัติ วันน าเข้าเมื่อผู้ประกอบการ
จัดการทางพิธีการศุลกากรและแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น  าตรวจสอบสินค้าได้ ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร 
พร้อมน าไปตรวจสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้เปิดบรรจุภัณฑ์และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า 
เจ้าหน้าที่ตรวจนับจ านวนสินค้าที่เข้ามาจริง เมื่อเสร็จสิ นการตรวจเจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท า
ใบอนุญาตใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.7) หัวหน้าด่านฯ พิจารณาลงนาม
อนุมัติ เจ้าหน้าที่น าเอกสารใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการไปด าเนินการทางศุลกากรต่อไป  

 

แผนัังหน่วยวิจัยลระมงัื นที่สุงดอยอินททน์ 

 

 
 

 

 



4. เส้นทางการลลาบู่ส่งออก ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ปลาบู่ทราย หรือ ปลาบู่ทอง (อังกฤษ: Sleepy goby, Marbled sleeper) ปลาน  าจืดชนิด

หนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oxyeleotris marmorata ในวงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotridae) มีลักษณะ
ล าตัวกลมยาว ความลึกล าตัวประมาณ 1 ใน 3.5 ของความยาวมาตรฐานล าตัว ส่วนหัวยาวเป็น 1 
ใน 2.8 ของความยาวมาตรฐานของล าตัว หัวค่อนข้างโต และด้านบนของหัวแบนราบ หัวมีจุดสีด า
ประปราย ปากกว้างใหญ่เปิด ทางด้านบนตอนมุมปากเฉียงลงและยาวถึงระดับกึ่งกลางตา 
ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน ทั งขากรรไกรบนและล่างมีฟันแหลมซี่เล็ก ๆ ลักษณะฟัน
เป็นฟันแถวเดียว ลูกตาลักษณะโปนกลมอยู่บนหัวถัดจากริมฝีปากบนเล็กน้อย รูจมูกคู่หน้าเป็น
หลอดยื่นขึ นมาอยู่ติดกับร่องที่แบ่งจะงอยปากกับริมฝีปากบน ครีบหูและครีบหางมีลักษณะกลมมน
ใหญ่ มีลวดลายด าและสลับขาว มีก้านอ่อนอยู่ 15-16 ก้าน ครีบหลัง 2 ครีบ ครีบอันหน้าสั นเป็น
หนาม 6 ก้าน เป็นก้านครีบสั นและเป็นหนาม ครีบอันหลังเป็นก้านครีบอ่อน 11 ก้าน ครีบท้องหรือ
ครีบอกอยู่แนวเดียวกับครีบหูและมีก้านครีบอ่อน 5 ก้าน สีล าตัวสีน  าตาลเหลืองมีรอยปื้นสีด า
กระจายไปทั่วตัว ในบางตัวสีอาจกลายเป็นสีเหลืองทองได้ จึงท าให้ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า "ปลาบู่ทอง" 

มีขนาดล าตัวประมาณ 30 เซนติเมตร ใหญ่ที่สุด 60 เซนติเมตร จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในสกุล Oxyeleotris พบกระจายพันธุ์ในแหล่งน  าจืดทุกประเภทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และอาจพบได้ในแหล่งน  ากร่อยด้วย ส าหรับในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค มีพฤติกรรม
ชอบอยู่นิ่ง ๆ กับพื นน  าเพื่อล่าเหยื่อ อาหารได้แก่ ปลาและสัตว์น  าขนาดเล็กกว่า 

ปลาบู่ทราย จัดเป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมากชนิดหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากนิทาน
พื นบ้านของภาคกลางเรื่อง ปลาบู่ทอง เป็นต้น จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง โดยนิยมใช้
เนื อบริโภคกันมาช้านาน มีราคาขายที่แพง ปัจจุบัน นิยมเพาะเลี ยงกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี 
แล้วในตัวที่มีสีกลายไปจากสีปกติ เช่น สีทองหรือสีเงิน พบมีการเลี ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วยเช่นใน
ภาคใต้จะมีการเลี ยงไว้เพราะเชื่อว่าจะน าโชคลาภมาให้ และเรียกปลาชนิดนี ว่าปลาครีบทอง ตามสีที่
ปรากฏนี เอง 
 ปลาบู่มีชีวิตและแช่เย็นส่งออกผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และคลังสินค้า (Cargo)         
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่โดยยื่นขออนุญาตส่งออกผ่านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน 1 ราย วัตถุประสง์เพ่ือการค้าบริโภค เป็นปลาบู่มีชีวิตและปลาบู่แช่
เย็น ส่งออกไป 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฮ่องกงและสิงคโปร์ ต่างประเทศต้องการคือขนาดตัว 400 
กรัมขึ นไป  

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



5. เส้นทางส่งออกลลาทูทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม ่
 ปลาทู, ปลาทูตัวสั น หรือ ปลาทูสั น (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rastrelliger brachysoma) 
 เป็นปลาทูชนิดที่ชาวไทยนิยมบริโภคมากที่สุด ลักษณะปลาทูมีล าตัวแป้นยาวเพรียว ตาโต 
ปากกว้าง จะงอยปากจะแหลม เกล็ดเล็กละเอียด มีม่านตาเป็นเยื่อไขมัน บนขากรรไกรมีฟันซี่เล็ก ๆ 
มีซี่เหงือกแผ่เต็มคล้ายพู่ขนนก มีครีบหลัง 2 อัน ครีบหลังอันแรกมีก้านแข็ง ส่วนอันหลังก้านครีบ
อ่อน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 อัน ครีบอกมีฐานครีบกว้าง แต่ปลายเรียว สีตัวพื นท้องสีขาวเงิน 
บริเวณที่ชิดโคนครีบหลังตอนแรกมีจุดสีด า 3-6 จุดเรียงอยู่ 1 แถว ผิวด้านบนหลังมีสีน  าเงินแกม
เขียวช่วยในการพรางตัวให้พ้นจากศัตรู มีความยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตร มีพฤติกรรมอาศัย
อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในน่านน  าที่เป็นทะเลเปิด ได้แก่ อินโด-แปซิฟิก, อ่าวไทย, ทะเลอันดามัน ทะเล
จีนใต้ และทะเลญี่ปุ่น โดยอาศัยใกล้ฝั่งที่มีสภาพน  าลึกไม่เกิน 30 เมตร มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 17 
องศาเซลเซียส หากินในเวลากลางคืน โดยกินอาหารจ าพวกแพลงก์ตอนและสัตว์น  าขนาดเล็ก การใช้
ประโยชน์ ปลาทูนับเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในอาหารไทย          
มีการน าปลาทูมาปรุงเป็นอาหารมาช้านานแล้ว ทั งนึ่ง, ทอด, ต้มย า หรือท าน  าพริกปลาทู ซึ่งใช้เนื อ
ปลาทูโขลกผสมรวมกับกะปิ ในตลาดสดของไทยจะมีขายทั งปลาทูนึ่งใส่เข่งและปลาทูสด เนื อปลาทู
มีคุณค่าทางอาหารมากมาย ทั งกรดไลโนเลอิก  ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับคอเลสเทอรอล และ            
ไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด และกรดโคโคซาเฮ็กชิโนอิก (ดีเอชเอ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
เซลล์สมอง 

ในประเทศไทย แหล่งที่ได้ชื่อว่ามีปลาทูชุกชุมและรสชาติอร่อยแห่งหนึ่งคืออ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม ปลาทูจากท่ีนี่มีชื่อเรียกว่า "ปลาทูแม่กลอง" ส่วนหน้ามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ล าตัว
สั นแบน สีเงินหรืออมเขียว ตาด า เนื อแน่นแต่นุ่ม เมื่อกดลงไปที่ตัวปลา เนื อปลาจะกลับคืนสภาพ
เดิมไม่บุ๋มลงไปตามรอยแรงกด รวมทั งมีเอกลักษณ์ส าคัญท่ีเรียกว่า "หน้างอ คอหัก" 
 ปลาทูนึ่งบรรจุภาชนะปิดสนิท ส่งออกผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และคลังสินค้า (Cargo)         
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่โดยยื่นขออนุญาตส่งออกผ่านระบบนระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ผู้ประกอบการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุญนิศา มากมี อยู่ที่ 46 หมู่ที่5 ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 วัตถุประสง์เพื่อการค้าบริโภค  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B9


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6. เส้นทางการน้าเข้าลลาสวาย ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 ปลาสวาย (อังกฤษ: Iridescent shark, Striped catfish, Sutchi catfish;  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasianodon hypophthalmus) ปลาน  าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาสวาย 
(Pangasiidae) มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุม
ปาก ปากแคบกว่าปลาบึก ที่อยู่สกุลเดียวกัน รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั นในปลาขนาดใหญ่ ก้านครีบ
ท้องมี 8-9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล  าเหลือบเงิน ด้านข้างล าตัวสีจางและมีแถบสีคล  า
ตามยาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล  าตามแนวยาวทั งตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือ
คล  าอมน  าตาล ด้านข้างล าตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5 เมตร พบในแม่น  า
และล าคลองสายใหญ่ ทั่วประเทศไทย เป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่ซึ่งมีการ
เพาะเลี ยงกันมานานกว่า 50 ปี แล้ว โดยเพาะขยายพันธุ์ได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยถือเป็นสัตว์
น  าชนิดแรกที่ทางกรมประมงของไทยผสมเทียมประสบความส าเร็จเป็นชนิดแรกด้วย[2] ปลาใน
ธรรมชาติมีฤดูวางไข่ในเดือนกรกฎาคม นิยมบริโภคโดยปรุงสดและรมควัน ในธรรมชาติ มักพบชุก
ชุมตามอุทยานปลาหรือหน้าวัดต่าง ๆ ที่ติดริมน  า โดยในบางพื นที่อาจมีปลาเทโพเข้ามาร่วมฝูงด้วย 
และนิยมเลี ยงเป็นปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาที่สีกลายเป็นสีเผือก และจากการศึกษา
ล่าสุดพบว่า ในเนื อปลาสวายนั นมีโอเมกา 3 คิดเป็นปริมาณแล้วสูงกว่าในปลาทะเลเสียอีก โดยมีถึง 
2,570 มิลลิกรัม ต่อน  าหนัก 100 กรัม 

ปลาสวายมีชีวิตน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือท าพันธุ์ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่
และคลังสินค้า (Cargo) ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่โดยยื่นขออนุญาตน าเข้าผ่านระบบนระบบ
เชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
(FSW) ผู้ประกอบการน าเข้าต่างประเทศ จ านวน 1 ราย คือ  คิงฟิช กรุ๊ป จ ากัด ที่ เลข 149/4             
หมู่1  ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

  

  
 
 
 



 


