
การวเิคราะห์เส้นทางการส่งออกกุ้งกลุาดาํมีชีวติการวเิคราะห์เส้นทางการส่งออกกุ้งกลุาดาํมีชีวติ  

ไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  
  

 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 กองควบคุมการคาสัตวนาและปจจัยการผลิต กรมประมง 
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บทนํา 
 กุงกุลาดํา (ชื่อสามัญ: Black Tiger prawn; ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus monodon) เปนกุงทะเลขนาดใหญ 

มีหนวดลายจางมากไมเดนชัด แกมอยูในแนวระนาบ และสันที่อยูสองขางโคนกรียาวเกือบถึงฟนกรีอันหลังสุด ซึ่งมี
สันแนวขางเฉียงชี้ไปทางนัยนตา นอกจากนี้มีลักษณะอื่น ๆ ที่เดนชัดคือ ลําตัวสีแดงอมน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม เปน
เปลือกเกลี้ยงไมมีขน มีลายพาดขวางดานหลังประมาณ 9 ลาย และสีออกน้ําตาลเขมขางแถบสีขาว ดานบนของกรี
มีฟน 6-8 ซี่ ดานลางมี 2-4 ซี ่ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง และมีขนาดตัวประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร 
สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลําตัว หนวดยาวสีดําไมมีลายชัดเจน ขาเดิน
มีสีแดงปนดํา ขาวายน้ํามีสีน้ําตาลปนน้ําเงินโคนสีขาว ขาเดินคูท่ีหาไมมี exopod มีลักษณะสําคัญในการจําแนกชนิดคือ 
ลําตัว มีแถบสีพาดขวาง แบงเปนขอปลองชัดเจน สันที่สวนหลังของกรี (Postrostral Ridge) ไมมีรองกลาง สันที่
เฮพพาติดยาวโคง สีขณะที่มีชีวิตของกุงกุลาดําโตเต็มวัย ลําตัวสีเขม (น้ําตาลเขม) สวนของเปลือกคลุมหัวและ
ลําตัวดานบน มีแถบสีออนพาดขวางสลับกับแถบสีน้ําตาลเขมเกือบดําตลอดตัว สวนที่เหลือสีน้ําตาลออนสลับกัน 
ในวัยรุนหรือยังไมโตเต็มที่อาจเปนสีฟาอมน้ําเงิน หรือมีลายขวางตลอดลําตัว กุงกุลาดําพบแพรกระจายทั่วไปใน
เขต Indo-West Pacific ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถานถึง
ประเทศญ่ีปุน หมูเกาะมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือ
ของอาวมอริตัน ประเทศ ควีนสแลนด และประเทศไทย กุงกุลาดําโตเต็มวัยชอบอาศัยพ้ืนดินโคลน โคลนปนทราย
ในทะเลลึก วัยออนเปนแพลงกตอนวายน้ําไดอยางอิสระ วัยรุนเคลื่อนยายเขาสูชายฝงเพ่ือเลี้ยงตัว และเดินทาง
กลับสูทะเลเมื่อโตเต็มวัย เพ่ือผสมพันธุ 
 

การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร 
Kingdom: Animalia 

 Phylum: Arthropoda 
Subphylum: Crustacea 
      Class: Malacostraca 
           Order: Decapoda 

                                    Suborder: Dendrobranchiata 
                                          Family: Penaeidae 
                                               Genus: Penaeus 
                                                      Species: P. monodon 
 

ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 

กุงกุลาดําเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่งในบรรดาสัตวน้ําทั้งหลาย ความตองการ
บริโภคกุงกุลาดําทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดเพ่ิมขึ้นทุกๆ ป แตปริมาณการจับกุงกุลาดําจากธรรมชาติ
และจากการเพาะเลี้ยงยังไมเพียงพอตอการบริโภคและการสงออก เปนผลใหมีการพัฒนาการเลี้ยงกุงกุงกุลาดําโดย
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ใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขาชวยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลก กุงกุงกุลาดําเปน
สัตวน้ําเศรษฐกิจหลักที่สรางรายไดจากการสงออกสินคาสัตวน้ําใหกับประเทศไทยมากเปนอันดับหนึ่งนับตั้งแตป 
2534 เปนตนมา เนื่องจากเปนสัตวน้ําที่ไดรับความนิยมบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก โดยมีการ
พัฒนาจากการทํานากุงธรรมชาติที่ใชพันธกุงที่มีอยูในน้ําทะเล มาสูธุรกิจดวยการเลี้ยงแบบหนาแนน (intensive 
culture) ที่มีการใชลูกพันธุที่ไดจากโรงเพาะฟกมาปลอยลงสูบอเลี้ยง ตอมามีปญหาเรื่องสายพันธุและโรค ทําให
เกษตรกรสวนใหญเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุงกุลาดํามาเปนกุงขาว 
 กุงกุลาดํา และกุงขาวมีชีวิต เปนที่ตองการในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางโจว 
เซินเจิ้น ปกกิ่ง เปนอยางมาก ซึ่งกุงกุลาดํามีชีวิตจะมีผูมารับซื้อถึงฟารมโดยใหราคาสูงกวากุงแชเย็น ผลให
อุตสาหกรรมเลี้ยงกุงไทยมีแนวโนมการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับสามารถรับมือและแกไขปญหาโรคตายดวน หรือ
อีเอ็มเอส ไดดีกวาประเทศอ่ืน และคาดวาผลผลิตกุงไทยจะดีข้ึนตามลําดับในอนาคต  
 

ตารางที่ 1 ราคารับซื้อกุงกุลาดํามีชีวิตเพ่ือสงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ขนาด (ตัว/กก.) ราคา (บาท) 
27-31 350 

32-35 330 

36-44 280 

45-49 270 

50-54 265+ 

55-60 260+ 

60-64 255+ 

65-70 250+ 

 
 ที่มา: Facebook กลุม ชวยกันเลี้ยงกุง วันที่ 26 มกราคม 2561 
 

ปริมาณและมูลค่าการ ส่งออกกุ้งกลุาดํามชีีวติไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ.���0 

 ป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 697,872.50 
กิโลกรัม คิดเปนมูลคารวม 185,769,430.84 บาท โดยเดือนที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 
มกราคม ธันวาคม พฤษภาคม เมษายน กุมภาพันธ มีปริมาณสงออก 118,650.50, 104,875.00, 81,120.50, 
74,144.00 และ 49,871.00 กิโลกรัม ตามลําดับ โดยมีมูลคาการสงออก 25,183,099.80, 25,931,471.26, 
23,421,132.85, 25,472,962.27 และ 11,569,421.73 บาท ตามลําดับ (ตารางที ่2 และภาพท่ี 1) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคากุงกุลาดําสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 

มกราคม 118,650.50 25,183,099.80 
กุมภาพันธ 49,871.00 11,569,421.73 
มีนาคม 49,206.00 15,713,006.00 
เมษายน 74,144.00 25,472,962.27 

พฤษภาคม 81,120.50 23,421,132.85 
มิถุนายน 34,673.50 11,106,357.99 
กรกฎาคม 40,430.00 10,740,620.82 
สิงหาคม 33,630.00 7,757,222.55 
กันยายน 28,708.00 6,941,605.46 
ตุลาคม 34,438.00 8,750,372.17 

พฤศจิกายน 48,126.00 13,182,157.94 
ธันวาคม 104,875.00 25,931,471.26 

รวม 697,872.50 185,769,430.84 
 

 
รูปภาพที� � ปริมาณและมูลคากุงกุลาดําท่ีสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่ากุง้ทะเลมีชีวติส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ���� 

 กุงกุลาดําเปนกุงทะเลท่ีมีปริมาณการสงออกสูงสุด มีปริมาณ 697,872.50 กิโลกรัม มูลคา 185,769,430.84 บาท 
คิดเปนรอยละ 73 และรอยละ 84 ตามลําดับ ของปริมาณและมูลคาการสงออกกุงทะเลไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีนท้ังป รองลงมาไดแก กุงขาวมีปริมาณการสงออก 257,439.00 กิโลกรัม มูลคา 36,491,682.31 บาท คิดเปน
รอยละ 27 และรอยละ 16 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2) 

ตารางที� 3 ปริมาณและมูลคากุงทะเลมีชีวิตสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ.2560 จําแนกตามชนิดกุงทะเล 

 

  
 
 
  
  
  
  

  
 

รูปภาพที� � ปริมาณและมูลคากุงทะเลมีชีวิตสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ.2560 จําแนกตามชนิดกุงทะเล 

กุ้งกลุาดํา

มีชีวิต

73%

กุ้งขาวมีชีวิต

27%

ปริมาณ (ร้อยละ)

กุ้งกลุาดํา

มีชีวิต

84%

กุ้งขาว

มีชีวิต

16%

มูลค่า (ร้อยละ)

ชนิดกุงทะเลมีชีว ิต ปริมาณ (ก.ก.) มูลคา (บาท) 

กุงกุลาดํามีชีวิต 697,872.50 185,769,430.84 

กุงขาวมีชีวิต 257,439.00 36,491,682.31 
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เสนทางการสงออกกุงกุลาดํามีชีว ิตเพื่อบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  

 การสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพ่ือการบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากขอมูลการตรวจสอบยอนกลับพบวากุงกุลาดําเกือบท้ังหมดถูกรวบรวมมาจากภาคใตของประเทศไทย 
เชนจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ภูเก็ต พังงา กระบ่ี นครศรีธรรมราช และระนอง นอกจากนี้ยังถูกรวบรวมจากภาคกลาง
บางสวน ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และฉะเชิงเทรา เปนตน อยางไรก็ตามเหตุผลท่ีผูประกอบการเลือกสงออก
กุงกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากทาอากาศยานภูมิภาคท่ีต้ังอยูใน
ภาคใต มีจํานวนเท่ียวบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนอยหรือไมมีเท่ียวบิน ซ่ึงแตกตางกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่ีมีเท่ียวบินไปยังมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกวัน และมีจํานวนเท่ียวบินมากกวา จึงสามารถสงออกได
ปริมาณมากเปนประจําทุกวัน นอกจากนี้ปริมาณความตองการกุงกุลาดําในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีตลอดท้ังป 
โดยมีเสนทางและกระบวนการในการสงออกกุงกุลาดําไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีดังนี้ 
 1.การขนสงกุงกุลาดํามีชีวิตจากฟารมเพาะเลี้ยงท่ีข้ึนทะเบียนฟารมกับกรมประมงโดยพอคาคนกลาง 
หรือผูรวบรวม หรือตัวแทนออกของ จะถูกบรรทุกใสรถยนตท่ีดัดแปลงโดยเฉพาะ โดยจะนํากุงกุลาดํามีชิวิตใสถัง
น้ําเค็มท่ีเติมอากาศตลอดเวลา มายังโรงคัดบรรจุ (Packing House) ท่ีข้ึนทะเบียนกับ กองตรวจสอบคุณภาพ
สินคาประมง (กตส.) ซ่ึงโรงคัดบรรจุสวนมากจะต้ังอยูในกรุงเทพ ฯ หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยการขนสงจากโรงคัดบรรจุมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะใชเวลาในการเดินทางไมเกิน 1 ชั่วโมง  
 2. หลังจากกุงกุลาดํามาถึงโรงคัดบรรจุ โรงคัดบรรจุจะทําการน็อคกุงตามกรรมวิธีเฉพาะของแตละ
โรงคัดบรรจุเพ่ือใหกุงสลบ ตอมานํากุงกุลาดําบรรจุใสถุงพลาสติกถุงละ 10-12 กิโลกรัม เติมออกซิเจนบริสุทธิ์ท่ี
ความเขมขนประมาณ 90 % โดยไมตองใสน้ํา และนําถุงพลาสติกบรรจุลงกลองโฟม ใชเวลารวมในการนํากุงข้ึน
จากบอน็อคจนบรรจุเสร็จไมเกิน 5-10 นาทีตอกลอง เพ่ือรักษาอุณหภูมิในตัวกุง หลังจากนั้นกุงจะถูกบรรทุกไปยัง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. เม่ือสินคามาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูประกอบการหรือตัวแทนออกของจะแจงเจาหนาท่ี
ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต ใบรับรองเอกสารประกอบการสงออกวา
ถูกตองครบถวนหรือไม หากถูกตองเจาหนาท่ีก็จะดําเนินการตรวจสอบสินคา และออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา 
(Live Aquatic Animal Health Certificate) เพ่ือใหผูประกอบการหรือตัวแทนออกของนําไปนําไปสําแดง ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชเวลาในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 4 - 5 ชม. 
       4. มาตรการในการควบคุมการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผูสงออก/ตัวแทน
ออกของจะตองขอใบอนุญาตินําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) กอนวันสงออกหรือในวันท่ีสงออก 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558  และยื่นคําขอ Application for the Importation of Live 
Aquatic Animal for Food into the People’s Republic of China ตามขอกําหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยยื่นขอผานE-mail bkkfio.hc@gmail.comและการยื่นใบคําขอแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา (DOF3) ผานทางE - mail bkkexport.permit@gmail.com เพ่ือออกใบแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ํา
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF4) ประกอบกับการยื่นใบรับรองตนเองวาแหลงท่ีมาของสัตวน้ํา หรือผลิตภัณสัตวน้ําใน
การสงออกตามมาตรา 92 วรรค 2 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และพรอมใหเจาหนาท่ีตรวจสินคา ณ วันสงออก
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แผนภูมิเสนทางการสงออกกุงกุลาดํามีชีว ิตเพื่อบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ฟารมเพาะเลี้ยงกุงภายในประเทศไทย 

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(เดินพิธีการ) 

ผูสงออก / ตัวแทนออกของ 

โรงคัดบรรจ ุ
 (Packing House) 

พอคาคนกลาง หรือ ผูรวบรวมกุงกุลาดํา 

ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(เดินพิธีการ) 

สถานีพักสินคา TG ของบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) 
และสถานีพักสินคา BFS ของบริษัท ดับบลิว เอฟ เอส พี  คารโก 

ผูนําเขาในมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปูทะเลมีชีวิตไปยังรานคา ภัตตาคาร ในมณฑล 
GUANGZHOU SHANGHAI และSHANTOU 

 

แหลงผลิตและรวบรวม 

กระบวนการเตรียมความพรอม
กอนสงออก 

กระบวนการพิธีการสงออก 

กระบวนการกระจาย
สินคา ณ ประเทศจีน 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอระบบการสงออก 

 ในปจจุบันความตองการกุงกุลาดํามีชีวิตเพ่ือบริโภคสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมาก ซ่ึงท่ีผานมาการ
สงออกยังมีอุปสรรคในเรื่องของระบบโลจิสติกส ท้ังในเรื่องระยะทางในการขนสงมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เนื่องจากทาอากาศยานในสวนภูมิภาคมีเท่ียวบินไปสาธารณรัฐประชาชนจีนนอยหรือไมมีเท่ียวบิน ทําใหผูสงออกตอง
เสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการขนสงกุงกุลาดํามายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคตหากประเทศไทยมีการขยายหรือ
เพ่ิมเท่ียวบินของทาอากาศยานสวนภูมิภาคไปยังมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูสงออก/ตัวแทนออกของ ก็
จะลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดคาใชจายปริมาณการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพ่ือบริโภคสงออกไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพ่ิมข้ึนดวย  
 
ขอเสนอแนะ 

 ผูสงออก หรือตัวแทนออกของท่ีสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองปฏิบัตตามระเบียบ
ของสถานคัดบรรจุ (Packing House) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) โดยเครงครัดในการ
สงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังนี้ท่ีผานมากองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ก็ไดมี
มาตรการลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบโดยการระงับสถานคัดบรรจุ (Packing House) หรืออาจจะยกเลิกใบอนุญาต
สถานประกอบการนั้นท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) โดยจะตองเพ่ิมความถ่ีในการ
ตรวจสอบโรงคัดบรรจุเพ่ือปองกันการกระทําผิดของผูสงออก/ตัวแทนออกของเพราะเม่ือเกิดปญหาข้ึนมาจะสงผล
กระทบตอผูสงออก/ตัวแทนออกของรายอ่ืนๆดวย 
 
 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา ไมสามารถทราบไดวากุงกุลาดํามีชีวิตท่ีสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ผูท่ี
อยูในหวงโซอุปทานต้ังแตตนน ถึงปลายน้ําไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพ่ือบริโภคไปประเทศจีน
หรือไม โดยเฉพาะการท่ีจะตองนํากุงกุลาดํามีชีวิตจากฟารมเพาะเลี้ยงท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมงเทานั้น อยางไรก็ตาม
หากกรมประมงมีกลไกในการตรวจติดตามเสนทางของสินคาต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับท่ี
เขมแข็ง สงผลใหเม่ือเกิดเหตุการณแจงเตือนความปลอดภัยในอาหาร ประเทศไทยโดยกรมประมงจะสามารถยืนยันท่ีมา
ของสินคาไดอยางถูกตอง และเปนการสรางความม่ันใจตอผูบริโภค ณ ประเทศปลายทาง ท่ียังเลือกซ้ือกุงกุลาดําจาก
ประเทศไทยได 
 
 

  


