การวิเคราะห์ เส้ นทางการส่ งออกกุ้งกุลาดํามีชีวติ
ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุว รรณภูมิ
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการคาสัตวนาและปจจัยการผลิต กรมประมง

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 ซี่ ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง และมีขนาดตัวประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร
สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลําตัว หนวดยาวสีดําไมมีลายชัดเจน ขาเดิน
มีสีแดงปนดํา ขาวายน้ํามีสีน้ําตาลปนน้ําเงินโคนสีขาว ขาเดินคูที่หาไมมี 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
ประเทศญี่ปุน หมูเกาะมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือ
ของอาวมอริตัน ประเทศ ควีนสแลนด และประเทศไทย กุงกุลาดําโตเต็มวัยชอบอาศัยพื้นดินโคลน โคลนปนทราย
ในทะเลลึก วัยออนเปนแพลงกตอนวายน้ําไดอยางอิสระ วัยรุนเคลื่อนยายเขาสูชายฝงเพื่อเลี้ยงตัว และเดินทาง
กลับสูทะเลเมื่อโตเต็มวัย เพื่อผสมพันธุ
การจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Crustacea
Class: Malacostraca
Order: Decapoda
Suborder: Dendrobranchiata
Family: Penaeidae
Genus: Penaeus
Species: P. monodon

ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ
กุงกุลาดําเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่งในบรรดาสัตวน้ําทั้งหลาย ความตองการ
บริโภคกุงกุลาดําทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดเพิ่มขึ้นทุกๆ ป แตปริมาณการจับกุงกุลาดําจากธรรมชาติ
และจากการเพาะเลี้ยงยังไมเพียงพอตอการบริโภคและการสงออก เปนผลใหมีการพัฒนาการเลี้ยงกุงกุงกุลาดําโดย
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ใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขาชวยเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลก กุงกุงกุลาดําเปน
สัตวน้ําเศรษฐกิจหลักที่สรางรายไดจากการสงออกสินคาสัตวน้ําใหกับประเทศไทยมากเปนอันดับหนึ่งนับตั้งแตป
2534 เปนตนมา เนื่องจากเปนสัตวน้ําที่ไดรับความนิยมบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก โดยมีการ
พัฒนาจากการทํานากุงธรรมชาติที่ใชพันธกุงที่มีอยูในน้ําทะเล มาสูธุรกิจดวยการเลี้ยงแบบหนาแนน (intensive
culture) ที่มีการใชลูกพันธุที่ไดจากโรงเพาะฟกมาปลอยลงสูบอเลี้ยง ตอมามีปญหาเรื่องสายพันธุและโรค ทําให
เกษตรกรสวนใหญเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุงกุลาดํามาเปนกุงขาว
กุงกุลาดํา และกุงขาวมีชีวิต เปนที่ตองการในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางโจว
เซิน เจิ้ น ป กกิ่ ง เป น อยางมาก ซึ่ งกุ งกุล าดํ ามี ชี วิ ต จะมี ผู ม ารั บ ซื้อ ถึงฟาร มโดยให ร าคาสู งกว ากุงแช เย็ น ผลให
อุตสาหกรรมเลี้ยงกุงไทยมีแนวโนมการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสามารถรับมือและแกไขปญหาโรคตายดวน หรือ
อีเอ็มเอส ไดดีกวาประเทศอื่น และคาดวาผลผลิตกุงไทยจะดีขึ้นตามลําดับในอนาคต
ตารางที่ 1 ราคารับซื้อกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อสงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขนาด (ตัว /กก.)
27-31
32-35
36-44
45-49
50-54
55-60
60-64
65-70

ราคา (บาท)
350
330
280
270
265+
260+
255+
250+

ที่มา: Facebook กลุม ชวยกันเลี้ยงกุง วันที่ 26 มกราคม 2561

ปริมาณและมูลค่ าการ ส่ งออกกุ้งกุลาดํามีชีวติ ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 0
ป พ.ศ. 2560 มีป ริ มาณการส งออกกุ งกุล าดํ ามี ชี วิ ต ไปยั งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวม 697,872.50
กิโลกรัม คิดเปนมูลคารวม 185,769,430.84 บาท โดยเดือนที่มีปริมาณการส งออกสูงสุ ด 5 อั นดับแรก ไดแก
มกราคม ธั นวาคม พฤษภาคม เมษายน กุ มภาพั นธ มี ปริ มาณส งออก 118,650.50, 104,875.00, 81,120.50,
74,144.00 และ 49,871.00 กิ โ ลกรั ม ตามลํ า ดั บ โดยมี มู ล ค า การส ง ออก 25,183,099.80, 25,931,471.26,
23,421,132.85, 25,472,962.27 และ 11,569,421.73 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1)
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคากุงกุลาดําสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
เดือน

ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลคา (บาท)

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

118,650.50
49,871.00
49,206.00
74,144.00
81,120.50
34,673.50
40,430.00
33,630.00
28,708.00
34,438.00
48,126.00
104,875.00
697,872.50

25,183,099.80
11,569,421.73
15,713,006.00
25,472,962.27
23,421,132.85
11,106,357.99
10,740,620.82
7,757,222.55
6,941,605.46
8,750,372.17
13,182,157.94
25,931,471.26
185,769,430.84
มูลค่า (บาท)

ปริ มาณ (ก.ก.)
140,000

30,000,000

120,000

25,000,000

100,000

20,000,000

80,000
15,000,000
60,000
40,000
20,000
0

ปริ มาณ (ก.ก.)
มูลค่า (บาท)

10,000,000
5,000,000
0

รู ปภาพที ปริมาณและมูลคากุงกุลาดําที่สงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
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เปรี ยบเทียบปริ มาณและมูลค่ากุง้ ทะเลมีชีวติ ส่ งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.
กุงกุลาดําเปนกุงทะเลที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด มีปริมาณ 697,872.50 กิโลกรัม มูลคา 185,769,430.84 บาท
คิดเปนรอยละ 73 และรอยละ 84 ตามลําดับ ของปริมาณและมูลคาการสงออกกุงทะเลไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีนทั้งป รองลงมาไดแก กุงขาวมีปริมาณการสงออก 257,439.00 กิโลกรัม มูลคา 36,491,682.31 บาท คิดเปน
รอยละ 27 และรอยละ 16 ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 2)
ตารางที 3 ปริมาณและมูลคากุงทะเลมีชีวิตสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ.2560 จําแนกตามชนิดกุงทะเล
ชนิดกุงทะเลมีช ีว ิต

ปริมาณ (ก.ก.)

มูลคา (บาท)

กุงกุลาดํามีชีวิต

697,872.50

185,769,430.84

กุงขาวมีชีวิต

257,439.00

36,491,682.31

ปริมาณ (ร้ อยละ)

มูลค่ า (ร้ อยละ)
กุ้งขาว
มีชีวิต
16%

กุ้งขาวมีชีวิต
27%

กุ้งกุลาดํา
มีชีวิต
73%

กุ้งกุลาดํา
มีชีวิต
84%

รู ปภาพที ปริมาณและมูลคากุงทะเลมีชีวิตสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ.2560 จําแนกตามชนิดกุงทะเล
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เสนทางการสงออกกุงกุลาดํามีช ีว ิตเพื่อบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ
การสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อการบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากขอมูลการตรวจสอบยอนกลับพบวากุงกุลาดําเกือบทั้งหมดถูกรวบรวมมาจากภาคใตของประเทศไทย
เชนจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช และระนอง นอกจากนี้ยังถูกรวบรวมจากภาคกลาง
บางสวน ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ และฉะเชิงเทรา เปนตน อยางไรก็ตามเหตุผลที่ผูประกอบการเลือกสงออก
กุงกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากทาอากาศยานภูมิภาคที่ตั้งอยูใน
ภาคใต มีจํานวนเที่ยวบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนอยหรือไมมีเที่ยวบิน ซึ่งแตกตางกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มีเที่ยวบินไปยังมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกวัน และมีจํานวนเที่ยวบินมากกวา จึงสามารถสงออกได
ปริมาณมากเปนประจําทุกวัน นอกจากนี้ปริมาณความตองการกุงกุลาดําในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีตลอดทั้งป
โดยมีเสนทางและกระบวนการในการสงออกกุงกุลาดําไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีดังนี้
1.การขนสงกุงกุลาดํามีชีวิตจากฟารมเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนฟารมกับกรมประมงโดยพอคาคนกลาง
หรือผูรวบรวม หรือตัวแทนออกของ จะถูกบรรทุกใสรถยนตที่ดัดแปลงโดยเฉพาะ โดยจะนํากุงกุลาดํามีชิวิตใสถัง
น้ําเค็มที่ เติมอากาศตลอดเวลา มายั งโรงคัดบรรจุ (Packing House) ที่ขึ้นทะเบีย นกั บ กองตรวจสอบคุณ ภาพ
สินคาประมง (กตส.) ซึ่งโรงคัดบรรจุสวนมากจะตั้งอยูในกรุงเทพ ฯ หรือพื้นที่ใกลเคียงบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยการขนสงจากโรงคัดบรรจุมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะใชเวลาในการเดินทางไมเกิน 1 ชั่วโมง
2. หลังจากกุงกุลาดํามาถึงโรงคัดบรรจุ โรงคัดบรรจุจะทําการน็อคกุงตามกรรมวิธี เฉพาะของแตละ
โรงคัดบรรจุเพื่อใหกุงสลบ ตอมานํากุงกุลาดําบรรจุใสถุงพลาสติกถุงละ 10-12 กิโลกรัม เติมออกซิเจนบริสุทธิ์ที่
ความเขมขนประมาณ 90 % โดยไมตองใสน้ํา และนําถุงพลาสติกบรรจุลงกลองโฟม ใชเวลารวมในการนํากุงขึ้น
จากบอน็อคจนบรรจุเสร็จไมเกิน 5-10 นาทีตอกลอง เพื่อรักษาอุณหภูมิในตัวกุง หลังจากนั้นกุงจะถูกบรรทุกไปยัง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. เมื่อสินคามาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูประกอบการหรือตัวแทนออกของจะแจงเจาหนาที่
ดานตรวจสัตวน้ําท าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต ใบรับรองเอกสารประกอบการสงออกวา
ถูกตองครบถวนหรือไม หากถูกตองเจาหนาที่ก็จะดําเนินการตรวจสอบสินคา และออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา
(Live Aquatic Animal Health Certificate) เพื่ อให ผู ประกอบการหรือตั วแทนออกของนํ าไปนํ าไปสํ าแดง ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชเวลาในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 4 - 5 ชม.
4. มาตรการในการควบคุมการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผูสงออก/ตัวแทน
ออกของจะตองขอใบอนุญาตินําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) กอนวันสงออกหรือในวันที่สงออก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว พ.ศ.2558 และยื่ น คํ า ขอ Application for the Importation of Live
Aquatic Animal for Food into the People’s Republic of China ตามขอกําหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยยื่นขอผานE-mail bkkfio.hc@gmail.comและการยื่นใบคําขอแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ํ า (DOF3) ผานทางE - mail bkkexport.permit@gmail.com เพื่ อออกใบแจ งดํ าเนิ น การสงออกสัตวน้ํ า
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF4) ประกอบกับการยื่นใบรับรองตนเองวาแหลงที่มาของสัตวน้ํา หรือผลิตภัณสัตวน้ําใน
การสงออกตามมาตรา 92 วรรค 2 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสินคา ณ วันสงออก
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แผนภูมิเสนทางการสงออกกุงกุลาดํามีช ีว ิตเพื่อบริโภคไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ฟารมเพาะเลี้ยงกุงภายในประเทศไทย
แหลงผลิตและรวบรวม
พอคาคนกลาง หรือ ผูรวบรวมกุงกุลาดํา

โรงคัดบรรจุ
(Packing House)
กระบวนการเตรียมความพรอม
กอนสงออก
ผูสงออก / ตัวแทนออกของ

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เดินพิธีการ)

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เดินพิธีการ)

กระบวนการพิธีการสงออก

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

ผูนําเขาในมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปูทะเลมีชีวิตไปยังรานคา ภัตตาคาร ในมณฑล
GUANGZHOU SHANGHAI และSHANTOU

กระบวนการกระจาย
สินคา ณ ประเทศจีน
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอระบบการสงออก
ในปจจุบันความตองการกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อบริโภคสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมาก ซึ่งที่ผานมาการ
ส งออกยั งมี อุ ป สรรคในเรื่อ งของระบบโลจิ ส ติ ก ส ทั้ งในเรื่ องระยะทางในการขนส งมายั ง ท าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ
เนื่องจากทาอากาศยานในสวนภูมิภาคมีเที่ยวบินไปสาธารณรัฐประชาชนจีนนอยหรือไมมีเที่ยวบิน ทําใหผูสงออกตอง
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการขนสงกุงกุลาดํามายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคตหากประเทศไทยมีการขยายหรือ
เพิ่มเที่ยวบินของทาอากาศยานสวนภูมิภาคไปยังมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูสงออก/ตัวแทนออกของ ก็
จะลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดคาใชจายปริมาณการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อบริโภคสงออกไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพิ่มขึ้นดวย

ขอเสนอแนะ
ผูสงออก หรือตัวแทนออกของที่สงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองปฏิบัตตามระเบียบ
ของสถานคัดบรรจุ (Packing House) ที่ขึ้นทะเบียนกับกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) โดยเครงครัดในการ
สงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ที่ผานมากองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ก็ไดมี
มาตรการลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบโดยการระงับสถานคัดบรรจุ (Packing House) หรืออาจจะยกเลิกใบอนุญาต
สถานประกอบการนั้นที่ไมปฏิบัติตามระเบียบกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) โดยจะตองเพิ่มความถี่ในการ
ตรวจสอบโรงคั ดบรรจุเพื่ อป องกันการกระทํ าผิดของผู สงออก/ตั วแทนออกของเพราะเมื่อเกิ ดป ญหาขึ้ นมาจะส งผล
กระทบตอผูสงออก/ตัวแทนออกของรายอื่นๆดวย
เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา ไมสามารถทราบไดวากุงกุลาดํามีชีวิตที่สงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ผูที่
อยูในหวงโซอุปทานตั้งแตตนนถึงปลายน้ําไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อบริโภคไปประเทศจีน
หรือไม โดยเฉพาะการที่จะตองนํากุงกุลาดํามีชีวิตจากฟารมเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเทานั้น อยางไรก็ตาม
หากกรมประมงมีกลไกในการตรวจติดตามเสนทางของสินคาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับที่
เขมแข็ง สงผลใหเมื่อเกิดเหตุการณแจงเตือนความปลอดภัยในอาหาร ประเทศไทยโดยกรมประมงจะสามารถยืนยันที่มา
ของสินคาไดอยางถูกตอง และเปนการสรางความมั่นใจตอผูบริโภค ณ ประเทศปลายทาง ที่ยังเลือกซื้อกุงกุลาดําจาก
ประเทศไทยได
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