การวิเคราะห์ เส้ นทางการนําผ่ านปลาแซลมอนแช่ เย็น
จากประเทศนอร์ เวย์

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการคาสัตวนาและปจจัยการผลิต กรมประมง

บทนํา
ปลาแซลมอนจัดเปนสัตวน้ําที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่มีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปลาแซลมอนที่นําผานมาเพื่อบริโภค สวนใหญเปนปลาที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงจากประเทศนอรเวย ที่สามารถควบคุมคุณภาพของสินคาและปริมาณใหเพียงพอและเปนไปตามที่
ตองการของผูบริโภค โดยปลาแซลมอนนําเขาทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบการ
นําเขาทางชองทางอื่น เนื่องจากเปนปลาที่เพิ่งถูกจับจากประเทศแหลงกําเนิดและขนสงอยางรวดเร็วทางเครื่องบิน
และถูกรักษาสภาพโดยการแชเย็น เพื่อคงความสดและคุณภาพของเนื้อปลาใหไดมากที่สุด
ปลาแซลมอนเปนปลาในวงศ (Salmonidae) พบกระจายพันธุอยูในซีกโลกทางเหนือ คือ เขตอเมริกาเหนือ
อลาสกา ไซบีเรีย ยุโรปเหนือ เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก ปลาแซลมอนวงจรชีวิตสวนใหญอาศัยอยูในมหาสมุทร
แตจะเขามาในเขตน้ําจืดเพื่อผสมพันธุ วางไข ณ แหลงน้ําที่กําเนิด (Anadromous) มีเพียงบางชนิดที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบ ปลาแซลมอนวางไขในชวงฤดูฝนถึงฤดูหนาวในทะเลสาบน้ําจืดหรือแมน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเทานั้น
โดยปลาแซลมอนเพศเมียจะขุดรังดวยปลายหางและวางไข หลังจากนั้นตัวผูจะปลอยสเปรมมาปฏิสนธิกับไข ตัวเมีย
จะใชหางกลบไขเพื่อใหไขไมถูกกระแสน้ําพัดพาไป เมื่อลูกปลาแซลมอนออกจากไขก็จะอพยพไปสูมหาสมุทร โดย
จะวายตามกระแสน้ําออกสูทะเลในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนเพื่อเจริญเติบโตเปนวัฎจักร ตอไป

การจําแนกชันทางวิทยาศาสตร์
Phylum Chordata
Class Actinopterygii
Order Salmoniformes
Family Salmonidae
Genus Salmo
species Salmo salar

ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ
ปลาแซลมอนนับวาเปนสัตวน้ํานําผานที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก ซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภค
อยางแพรหลายในประเทศขางเคียง อีกทั้งยังเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ปลาแซลมอนที่นําผานโดย
สวนใหญเปนปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยง โดยประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงและสงออกปลาแซลมอนมายังประเทศไทย
นั้นคือ ประเทศนอรเวย ซึ่งประเทศนอรเวยถือเปนแหลงผลิตปลาแซลมอนที่ใหญที่สุดของโลก ทั้งนี้ในชวง 5 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2555-2560) การนําผานปลาแซลมอนมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปลาจะถูกนําเขามายัง
ประเทศไทยเพื่อนําผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังจุดหมายปลาทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ปริมาณและมูลคาการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวย ป พ.ศ.2560
ปริมาณการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวย ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนําผานรวมทั้งหมด
3,609,795 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 11,927,746,801 บาท โดยพบวาเดือนกรกฎาคม มีปริมาณการนําเขามากที่สุด
จํานวน 422,608.47 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 149,764,417.01 บาท รองลงมาเดือนพฤษภาคม ปริมาณที่นําเขา
404,546.92 กิ โลกรั ม มี มูลค า 144,325,673.83 บาท และมี การนํ าเข าน อยที่ สุดในเดือนมกราคม จํ านวน
140,371.22 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 57,900,877.85 บาท โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาแซลมอนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาแซลมอนแชเย็นจากประเทศนอรเวย (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปริมาณ (กิโลกรัม)
140,371.22
231,685.56
273,374.18
330,969.62
404,546.92
327,792.74
422,608.47
385,522.10
373,606.83
229,136.17
205,727.40
284,454.76
3,609,795.97

มูลคา (บาท)
5,790,0877.85
80,820,721.50
84,626,205.41
104,006,209.30
144,325,673.80
114,475,188.60
149,764,417.15
131,987,103.30
122,774,035.80
70,308,724.67
53,859,215.53
77,898,428.01
1,192,746,800.92
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ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลคาการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปริ มาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

450000

160000000

400000

140000000

350000
300000

120000000
100000000

250000
80000000
200000
150000
100000
50000
0

60000000
40000000
20000000
0

เสนทางการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากขอมูลการนําผานปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิใน
ป พ.ศ. 2560 พบวาปลาแซลมอนที่นําผานเปนชนิด Salmo salar มีแหลงกําเนิดและประเทศตนทางบรรทุกคือ
ประเทศนอรเวย จากการสัมภาษณผูนําเขาและนําผานปลาแซลมอน พบวาประเทศนอรเวยเปนศูนยกลางการ
สงออกปลาแซลมอนที่ใหญที่สุดที่สงปลาเขามาในประเทศภูมิภาคเอเชีย การนําเขามายังประเทศไทยเพื่อนําผาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังจุดหมายปลาทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องดวยปจจัยทาง
ธุรกิจที่ผูนําเขาประเทศไทยมีการเจรจาสัญญาการคากับผูสงออกประเทศนอรเวย และความไดเปรียบทางการ
ขนสงที่มีสายการบินตรงจากประเทศนอรเวยมาลงทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนประจําทุกวัน
1. การรวบรวมปลาแซลมอน โดยปลาแซลมอนจะถูกจับรวบรวมจากฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาแซลมอน
แบบกระชังในทะเล (Sea Cage Culture) ในเมืองแฮมเมอรเฟสทและเมืองใกลเคียง และถูกลําเลียงมายังโรงคัด
บรรจุในสภาพแชเย็น หลังจากนั้นโรงคัดบรรจุจะทําการแปรรูปเบื้องตนไดแก ชําแระผาทองนําเครื่องในออก
ทําความสะอาด และคัดแยกขนาด โดยกระบวนการจะเสร็จสิ้นไมเกิน 1 วัน กอนมีการสงออก
2. การบรรจุภาชนะหีบหอกอนการสงออก ปลาแซลมอนจะถูกบรรจุหีบหอ โดยภาชนะที่บรรจุคือลังโฟมขนาด
พอดีตัวปลา ภายในลังโฟมจะมีการบรรจุน้ําแข็ง เพื่อรักษาอุณหภูมิไวที่ประมาณ 1 – 4 องศาเซลเซียส
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3. การขนสง เมื่อบรรจุหีบหอสินคาเรียบรอยแลว สินคาจะถูกนําไปยังทาอากาศยานออสโล การเดอรมอน
กอนการสงสินคา ผูสงออกจะตองจัดทําใบรับรองสุขอนามัยในผลิตภัณฑสัตวน้ํากอนสินคาออกนอกประเทศ โดย
ติดตอเจาหนาที่ Norwegian Food Safety Authority ที่ทาอากาศยาน ซึ่งใชเวลาในการออกใบรับรองสุขอนามัย
ในผลิตภัณฑสัตวน้ํา ประมาณ 30-60 นาที
4. สินคาเดินทางมาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลาแซลมอนจะถูกเคลื่อนยายไปพักที่สถานีพักสินคา
TG ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือสถานีพักสินคา BSF ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก ทาง
ผูประกอบการนําเขาจะตองยื่นใบแจงนําผานสัตวน้ําที่เกี่ยวของ ไดแก DOF 6 และ แบบ ร.6 กับเจาหนาที่ดาน
ตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมยื่นเอกสารประกอบการนําเขา ใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา ใบตราสง
สินคาทางอากาศ และใบกํากับรายการสินคา เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบสินคา และเอกสาร พรอมลงนามอนุญาต
ใหนําผานสินคาได และใบอนุมัตินําผานสัตวน้ําที่เกี่ยวของ ไดแก DOF7 และ แบบ ร.8 หลังจากนั้นผูประกอบการ
จะตองไปติดตอเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบสินคาในการทําใบขนสินคาและดําเนิพิธีการทางศุล
5. การเคลื่อนยายสินคา เมื่อผูประกอบการดําเนินการพิธีทางศุลกากรเรียบรอยก็จะไปรับสินคาที่สถานที่
พักสินคาของผูนําเขาในประเทศ หลังจากนั้นสินคาก็จะถูกลําเลียงโดยรถบรรทุกหองเย็น โดยเจาหนาที่ดานตรวจ
สัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะทําการผูกซีลตูรถอีกครั้งกอนที่จะปลอยรถออกจากคลังสินคาฯ รถจะเดินทาง
ไปยังดานตรวจสัตวน้ําตรวจสัตวน้ําจังหวัดนครพนม โดยใชเวลาเดินทาง 10-12 ชม. หลังจากนั้นก็จะดําเนินพิธีการ
กับดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนครพนม เพื่อนํารถบรรทุกออกจากประเทศไทย เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผาน จังหวัดฮาติงห สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองทาแขก แขวงคํามวน ตอไป โดยใช
เวลาประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นดําเนินการกระจายสินคาตอไป
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แผนภูมเิ สนทางการนําผานปลาแซลมอนแชเย็นจากประเทศนอรเวยผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ฟารมเลี้ยงปลาแซลมอน แบบ
Sea Cage Culture
ระยะเวลา - วัน ก่อนการส่งออก
โรงงานแปรรูปและบรรจุ

ทาอากาศยานออสโล การเดอรมอน
ประเทศนอรเวย

จัดทําใบรับรองสุขอนามัยในผลิตภัณฑสัตวน้ํากอน
สินคาออกนอนกประเทศไมเกิน 30-60 นาที
ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เดินพิธีการ)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีพักสินคา TG ของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน)
และสถานีพักสินคา BFS ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก

ดานศุลกากรนครพนม (ทําใบขนสินคา ดําเนินพิธีการ)

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทํา
ใบขนสินคา ดําเนินพิธีการ)

นําผานไปยัง ดานตรวจสัตวนา้ํ จังหวัดนครพนม (ตรวจซีล ดตส.สภ.)

เดินพิธีการนําผาน ศุลกากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองทาแขก แขวงคํามวน

เดินพิธีการนําเขา ศุลกากร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจังหวัดฮาติงห

หองเย็นของผูนําเขาชาวเวียดนาม

ภัตตาคารและรานคาปลีก
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอการนําผาน
ดวยแนวโนมความตองการบริโภคปลาแซลมอนที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศเพื่อนบานไดแกสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะปลาแซลมอนแชเย็นคุณภาพดี นิยมบริโภค
แบบดิบ ทําใหประเทศไทยในฐานะผูนําเขารายใหญที่มีศักยภาพสูงในการทําธุรกิจกับผูประกอบการสงออกจาก
ประเทศนอรเวย ประกอบกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่ถือเปนทาอากาศยานขนาดใหญรองรับสายการบินที่บิน
ตรงจากประเทศนอรเวยเปนประจําทุกวัน รวมถึงระบบการขนสงภายในประเทศไทยที่ดีไปยังจุดหมายปลายทางได
ภายในกําหนดเวลา อีกทั้งประเทศไทยยังมีกฎระเบียบที่สามารถรองขอเอกสารรับความปลอดภัยในอาหารที่
นานาชาติใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางดี ทําใหประเทศไทยไดเปรียบในการเปนศูนยกระจายสินคาขนสง
อาหารคุณภาพปลอดภัยที่สําคัญ

ขอเสนอแนะ
กระแสการตอตานการบริโภคปลาแซลมอนจากประเทศนอรเวยเนื่องจากมีการสะสมสารตกคางที่เปน
อันตรายตอผูบริโภคยังมีมาอยางตอเนื่อง ประเทศไทยในฐานะประเทศตัวกลางนําผาน ที่มีรายไดจากธุรกิจระบบ
การขนสงควรมีการสรางอํ านาจหน าที่ ในการเฝ าติดตามสารตกคางที่ อาจปนเป อนมากับปลาแซลมอนเพื่ อให
ผูบริโภคมั่นใจไดวา ปลาแซลมอนที่นําผานจากประเทศไทยไมมีความเสี่ยงตออันตรายจากสารตกคาง และการจัดหา
ใหมีระบบการตรวจสอบยอนกลับความปลอดภัยในสินคานําผานที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐมีความจําเปนอยางยิ่ง
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