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บทนํา 
 ปูทะเลทะเลที่พบทั่วโลกเปนปูที่อยู ในสกุล Scylla มีชื่อเรียกสามัญโดยรวมวา Mud crab หรือ 
Mangrove Crab จัดเปนปูขนาดใหญที่สุดในกลุมครอบครัวปู (family Portunidae) ปูทะเลที่พบในนานน้ําไทย
ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก ปูดํา (Scylla olivacea), ปูขาว (S. paramamosain), ปูเขียว (S. serrata) ปูมวง (S. tranquebarica) 
การรายงานชนิดของปูทะเลในอดีตยังพบความสับสนของชนิด แตเดิมจะใชชื่อปูดํา ชื่อวิทยาศาสตร Sylla serrata 
ระบุชนิดในการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับปูทะเล ปูทะเลที่มีการสงออกไปยังประเทศจีน ไดแก ปูขาว (S. paramamosain) 
และ ปูเขียว (S. serrata) 
 ปูทะเลมีการแพรกระจายอยูทั่วไปในบริเวณชายฝงทะเลทั้งเขตรอน และเขตอบอุน สําหรับประเทศไทย
พบวา ปูทะเลอาศัยอยูชุกชุมตามบริเวณปาชายเลน ปาแสม ปาโกงกาง และบริเวณหาดโคลนตามชายฝงทะเล ทั้ง
ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน ปูทะเลเปนสัตวน้ํากรอยที่มีการอพยพยายถิ่นเพ่ือแพรพันธุ โดยปูเพศเมียจะยายถิ่น
จากแหลงหากินบริเวณชายฝงออกไปวางไขในทะเล  
 
การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร 
Phylum Arthropoda 
     Superclass Crustacea 
 Class Malacostraca 
      Subclass Eurmalacostraca 
  Superorder Eucarida 
       Order Decapoda 
   Suborder Pleoccyemata 
         Infraorder Brachyura 
    Section Brachyrhncha 
          Superfamily Portunoidea 
     Family Portunidae 
           Genus & species Scylla spp.  

 

ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 

ปูทะเล (Scylla spp.) จัดวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางยิ่งในปจจุบัน 
เพราะนอกจากจะนิยมบริโภคกันภายในประเทศแลว ยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศอีกดวย ปูทะเลดวย
คุณภาพของเนื้อและไขที่แนนและมีรสชาติดี จึงเปนที่นิยมบริโภคในหลายประเทศ ทั้งในรูปของ ปูเนื้อ ปูไข และปูนิ่ม 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความพยายามทําการประมงทะเลในหลากหลายรูปแบบ เชนการจับปูทะเลขนาดเล็กมาขุน
เปนปูเนื้อ ปูไข หรือเลี้ยงเปนปูนิ่ม เพ่ือใหมีปริมาณมากพอสําหรับปอนสูตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ยอม
สงผลกระทบโดยตรงกับประชากรปูในธรรมชาติ ยิ่งไปกวานั้นพ้ืนที่หากินหรือแหลงที่อยูอาศัยของปูทะเล เชน 
ปาชายเลนมีสภาพที่เสื่อมโทรมและลดนอยลงอยางมาก สงผลใหปริมาณของประชากรปูในธรรมชาตลิดลงอยางมาก
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จนนาเปนหวงในปจจุบัน และทําใหประเทศไทยตองนําเขาปูทะเลจากตางประเทศเพ่ือการบริโภคและสงตอไปยัง
ตางประเทศ โดยมีการนําเขาจากประเทศ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ พมา และเวียดนาม เปนตน ซึ่ง
สวนใหญยังตองอาศัยการจับจากธรรมชาติเพียงอยางเดียวจนเกินกําลังการผลิตจากธรรมชาต ิ

 
ปริมาณและมูลคาการสงออกปูทะเลมีชีว ิต ป พ.ศ.2560 

 ปริมาณการสงออกปูทะเลทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 รวม 1,463,301.54 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคารวม 158,685,823.30 บาท โดยสงออกไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนสูงสุด 1,286,901.90 กิโลกรัม คิด
เปนมูลคา 137,319,813.00 บาท คิดเปนรอยละ 88 ของปริมาณการสงออกปูทะเลทั้งป รองลงมาคือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไตหวัน) มีปริมาณสงออก 172,446.50 กิโลกรัม  มูลคา 18,745,649.90 บาท คิดเปนรอยละ 12 
สําหรับประเทศชนิดอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร มีปริมาณการสงออกรวม 
3953.14 กิโลกรัม มีมูลคา 2,620,360.40 บาท 
 นอกจากนี้ ป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการสงออกปูทะเลมีชีวิตไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 1,286,901.90 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคารวม 137,319,813.00 บาท โดยเดือนที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด ในเดือนสิงหาคม และกันยายน มี
ปริมาณสงออก 586,254.50 และ 579,279.40 กิโลกรัม มูลคา 59,343,260.00 และ 60,698,016.00 บาท ตามลําดับ 
โดยปริมาณการสงออกสองเดือนนี้ คิดเปนรอยละ 90 ของการสงออกปูทะเลมีชีวิตไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งป 
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ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาปูทะเลมีชีวิตสงออกไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

มกราคม 17,400.00 2,920,000.00 
กุมภาพันธ 6,243.00 903,600.00 
มีนาคม 13,318.00 2,037,139.00 
เมษายน 33,127.00 5,999,350.00 

พฤษภาคม 7,262.00 823,800.00 
มิถุนายน 8,323.00 970,948.00 
กรกฎาคม 7,343.00 734,300.00 
สิงหาคม 586,254.50 59,343,260.00 
กันยายน 579,279.40 60,698,016.00 
ตุลาคม 15,673.00 1,577,300.00 

พฤศจิกายน 2,270.00 271,200.00 
ธันวาคม 10,409.00 1,040,900.00 

รวม 1,286,901.90 137,319,813.00 
 

 
รูปภาพที่ 1 ปริมาณและมูลคาปูทะเลมีชีวิตท่ีสงออกไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
                  เปรียบเทียบการสงออกปูทะเลทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาการสงออกปูทะเลทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 จําแนก 
              ตามประเทศ 

ประเทศ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

จีน 1,286,901.90 137,319,813.00 
ไตหวัน 172,446.50 18,745,649.90 

สหรัฐอเมริกา 3,190.06 2,302,040.02 
ฮองกง 366.43 179,477.43 
ญ่ีปุน 353.8 136,757.36 

เกาหลีใต 22.85 1,105.45 
สิงคโปร 20.00 980.14 

รวม 1,463,301.54 158,685,823.30 

 

 

 

  

รูปภาพที่ 2 ปริมาณและมูลคาการสงออกปูทะเลทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560  
               จําแนกตามประเทศ 
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เสนทางการสงออกปูทะเลมีชีว ิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 จากขอมูลการสงออกปูทะเลมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิพบวา
การสงออกปูทะเลมีชีวิตท่ีสงไปประเทศจีนสวนใหญเปนชนิด Scylla serrata และScylla paramamosian ซ่ึงพบวา
ปูทะเลมีชีวิตท่ีสงออกมีท้ังปูในประเทศไทยและปูท่ีมาจากการนําเขา และเหตุผลท่ีผูประกอบการเลือกสงออกปูทะเล
มีชีวิตไปประเทศจีนทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีเท่ียวบินไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทุกวันและจํานวนเท่ียวบินมากวาสนามบินอ่ืน ๆ ของประเทศไทย จึงสามารถสงออกใดทุกวันและ
ปริมาณคราวละมากๆปริมาณความตองการปูทะเลมีชีวิตใน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีมากตลอดท้ังป แหลงผลิตปูทะเล
มีชีวิตของประเทศไทยสวนใหญอยูในสวนภูมิภาคแตสนามบินในสวนภูมิภาคมีจํานวนเท่ียวบินท่ีไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนอยหรือไมมีเท่ียวบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเปนชองทางหลักในการสงออกปูทะเลมีชีวิตไปสู
สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนทางและกระบวนการในการสงออกปูทะเลมีชีวิตไป สาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี้ 
 1.แหลงท่ีมาของปูทะเล (Scylla serrata และScylla paramamosian) ในประเทศไทยท่ีสงออกไป 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาจาก 2 แหลง คือ  
  1.1 ปูทะเลมีชีวิตท่ีมีแหลงในประเทศไทย แหลงท่ีมาจะมาจากการเพาะเลี้ยง(ฟารม) และปูท่ีจับ
ตามธรรมชาติ โดยปูทะเลท่ีสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมาจากพ้ืนท่ี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพอคาคนกลางเปนผูรวบรวม 
  1.2 ปูทะเลมีชีวิตท่ีมาจากการนําเขา โดยมีการนําเขามาท้ังชองทางชายแดน เชน จากประเทศเมียนมาร 
และทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในสวนของการนําเขาทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปนปูทะเลมีชีวิตท่ีนําเขา
มาจากประเทศศรีลังกาและประเทศบังคลาเทศ โดยผูสงออกชาวตางประเทศจะรวบรวมจากผูรวบรวมหรือพอคา
คนกลางในทองถ่ิน กอนสงออกมาให ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของในประเทศไทย เปนผูดําเนินการขออนุญาต
นําเขากับดานตรวจสัตวน้ําและดานศุลกากร 
 2. ปูทะเลมีชีวิตจากแหลงท่ีมาในประเทศไทยและจากการนําเขา จะถูกรวบรวมสงเขาไปโรงคัดบรรจุ 
(Packing House) เพ่ือคัดบรรจุสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2.1 ปูทะเลมีชีวิตท่ีมีแหลงผลิตในประเทศ พอคาคนกลางหรือผูรวบรวมจากฟารมจะบรรจุใสตะกรา
หรือกลองโฟม และขนสงโดยรถยนตไปโรงคัดบรรจุท่ีไดรับการรับรองจากกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) 
  2.2 ปูทะเลมีชีวิตท่ีมาจากการนําเขา ปูทะเลบางสวนจะถูกสงตอไปท่ีฟารมเลี้ยงปูขุนระยะหนึ่ง
เพ่ือใหไดขนาดหรือน้ําหนักตามตองการหลังจากนั้นจะนําสงโรงคัดบรรจุและขนสงทางรถยนตมายังทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิโดยผูสงออก/ตัวแทนฯเพ่ือสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และบางสวนจะถูกนําสงโรงคัดบรรจุทันที
เพ่ือเตรียมสงออก ในวันเดียวกับวันนําเขาหรือวันถัดไป 
 3. ปูทะเลมีชีวิตเม่ือมาถึงโรงคัดบรรจุ ทางโรงคัดบรรจุจะทําการคัดทําความสะอาดใชเชือกมัดตัวปูบรรจุ
ลงกลองโฟมโดยไมตองใสน้ํากลองละ10-12 กิโลกรัมใชเวลาในการบรรจุ 10-15 นาทีตอกลองและขนสงทาง
รถยนตมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผูสงออก/ตัวแทนออกของ เพ่ือเตรียมเขาสูพิธีการสงออก โดยสินคาตอง
ถูกชั่งน้ําหนักเตรียมข้ึนเครื่องลวงหนาอยางนอย 3 ชั่วโมง 
 4. สินคาเม่ือมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ผูประกอบการหรือตัวแทนออกของจะติดตอเจาหนาท่ีดานตรวจ
สัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต ใบรับรองเอกสารประกอบการสงออกพรอมกันนั้น
เจาหนาท่ีก็จะดําเนินการตรวจสอบสินคา หากไมถูกตองแจง ผูสงออก/ตัวแทนออกของ ดําเนินการแกไขใหถูกตองแลวเสร็จ 
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กอนสงออก หากถูกตองเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา ฯ จะออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา (Live Aquatic Animal 
Health certificate) เพ่ือใหผูประกอบการหรือตัวแทนออกของนําไปนําไปสําแดง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยใชเวลาในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 4 - 5 ชม. 
 5. มาตรการในการควบคุมการสงออกปูทะเลมีชีวิตไปประเทศจีน  ผูสงออกจะตองขอใบอนุญาตนําสัตว
หรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร(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 ตามขอกําหนดของประเทศจีน โดยยื่นขอผาน E-mail bkkfio.hc@gmail.com และยื่นใบคําขอ
แจงดําเนินการสงออกสัตวน้ํ าหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํ า (DOF3) ผานทาง E-mail bkkexport.permit@gmail.com เพ่ือให
เจาหนาท่ีดานฯออกใบแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF4) ประกอบกับการยื่นใบรับรองตนเองวา
แหลงท่ีมาของสัตวน้ํา หรือผลิตภัณสัตวน้ําในการสงออกตามมาตรา 92 วรรค 2 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558  
และพรอมใหเจาหนาท่ีตรวจสินคา ณ วันสงออก
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แผนภูมิเสนทางการสงออกออกปูทะเลมีชีวติไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ฟารมปขุูนทะเลภายในประเทศ จ.ตราด  
จ.จันทบุรี    จ.นครศรีธรรมราช 

โรงคัดบรรจ ุ
Packing House 

พอคาคนกลาง ผูรวบรวม 

ปูทะเลมีชีวิต 

ผูสงออก / ตัวแทนฯ 

ปทูะเลจาก

ตางประเทศ ไดแก 
ประเทศศรีลังกา 

ประเทศบังคลาเทศ 

 

ดานตรวจสัตวน้ํา 

และดานศุลกากร 

ทาอากาศยานและ
ดานชายแดน 

ผู ร วบ รวม /ผู
ส ง อ อ ก ช า ว
ตางประเทศ 

ผูนําเขา/ ตัวแทนฯ
ภายในประเทศ 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ตรวจสอบใบอนุญาต/สินคา ออกหนังสือรับรอง 

LiveAquaticAnimalHealthCertificate 

ปูทะเลมีชีวิต ไปยังรานคา ภัตตาคารของเมืองตางๆ
ในประเทศจีน เชน GUANGZHOU , SHANGHAI 

SHANTOU,  BEIJING 

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทา
อากาศยานสุวรรณภูม ิ

(ดําเนินพิธีการทางศุลกากร) 

ผูนําเขาภายในประเทศจีน 

สถานพักสินคาTG ของบริษัท การบินไทย
จํากัด(มหาชน) และสถานพักสินคา BFS ของ

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอการสงออก 

 ในปจจุบันความตองการบริโภคปูทะเลมีชีวิตของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสูง ซ่ึงท่ีผานมา การสงออกยัง
มีอุปสรรคในเรื่องของคาขนสงปูทะเลมีชีวิตเนื่องจากสนามบินในสวนภูมิภาคไมมีเท่ียวบินไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือมีจํานวนเท่ียวบินนอย ทําใหผูสงออกตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการขนปูทะเลมีชีวิตสงมายังสนามบินสุวรรณภูมิ 
ท้ังนี้ หากมีการขยายหรือเพ่ิมเท่ียวบินไปยังประเทศจีนของสนามบินสวนภูมิภาคในอนาคต และจัดใหมีหนวยงาน
และเจาหนาท่ีรองรับการควบคุม ตรวจสอบ พิธีการสงออกสัตวน้ําก็จะเปนการอํานวยความสะดวกและลด
คาใชจายของผูสงออก 
 
 ขอเสนอแนะ 

 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา ไมสามารถทราบไดวาปูทะเลมีชีวิตท่ีสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น 
ผูสงออกไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพ่ือบริโภคไปประเทศจีนหรือไม โดยเฉพาะการท่ี
จะตองนําปูทะเลเขาโรงคัดบรรจุ (Packing House) ท่ีข้ึนทะเบียนกับ กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) 
ท่ีผานมามีผูประกอบการบางรายมีการนําปูทะเลมีชีวิตเขามาจากตางประเทศแลวดําเนินการสงออกไปประเทศจีน
โดยไมไดเขาโรงคัดบรรจุ (Packing house) และสําแดงถ่ินกําเนิดปูทะเลมีชีวิต (Origin) เปนประเทศไทย สงผลให
เคยเกิดเหตุการณ เจาหนาท่ีสํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ดังกลาว อยางไรก็ตามหากกรมประมงมีกลไกในการตรวจติดตามเสนทางของสินคาต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา รวมถึง
ระบบตรวจสอบยอนกลับท่ีเขมแข็ง สงผลใหเม่ือเกิดเหตุการณแจงเตือนความปลอดภัยในอาหาร ประเทศไทยโดย
กรมประมงจะสามารถยืนยันท่ีมาของสินคาไดอยางถูกตอง และเปนการสรางความม่ันใจตอผูบริโภค ณ ประเทศ
ปลายทาง ท่ียังเลือกซ้ือปูทะเลจากประเทศไทยได 
 
 

 

 


