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บทสรุปผูบ้รหิาร 

ประเทศไทยเป็นผูน้ าในการส่งออกกุง้ยาวนานกว่า 30 ปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่อุตสาหกรรมกุง้ไทยประสบ

ความส าเร็จในการปรับตัวเป็นอย่างดี การปรับตัวเป็นเง่ือนไขส าคัญของความอยู่รอดและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงขึ้ น เบ้ืองหลังความส าเร็จท่ีส าคัญคือการร่วมมือกนัตลอดห่วงโซ่ของ

อุตสาหกรรมกุง้ไทย ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า รวมทั้งการน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใชใ้น

กระบวนการผลิต 

การเล้ียงกุง้ของประเทศไทยในอดีต ใชกุ้ง้กุลาด าเป็นกุง้สายพนัธุห์ลกัท่ีเล้ียงและส่งออก เน่ืองจากเป็นกุง้

สายพันธุ์ทอ้งถ่ินมีลักษณะเด่น คือมีขนาดใหญ่ รสชาติดี และสีสวย  แต่หลังจากประสบปัญหาขาด

แคลนพ่อแม่พนัธุกุ์ง้กุลาด า ประกอบกบัมีสายพนัธุกุ์ง้ขาวท่ีพฒันาพนัธุ์ใหม้ีลกัษณะท่ีเล้ียงง่าย ผลผลิต

สงู เกษตรกรไทยจึงเปล่ียนจากการเล้ียงกุง้กุลาด าไปเล้ียงกุง้ขาวเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ ปี 2544 ท าใหผ้ลผลิตกุง้

กุลาด ามีสดัส่วนลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ 1 ของผลผลิตกุง้รวม 

เมื่อวิเคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัตลอดห่วงโซ่การผลิตเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีขีดความ สามารถ

ในการแขง่ขนัสงูกวา่ผูส้่งออกรายอ่ืนทั้ง ดา้นการผลิต การแปรรปู และการส่งออกกุง้ โดย 
ดา้นการผลิต ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ทักษะของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสูงกว่าจึงมี

ความเสียหายน้อยกว่าหรือแกไ้ขปัญหาได้เร็วกว่า ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูง  มีตน้ทุน

แข่งขันได ้ความเส่ียงส าคัญ ได้แก่ การระบาดของโรคและความไม่สม า่เสมอของ

คุณภาพลกูพนัธุ ์
ดา้นการแปรรูป โรงงานแปรรปูของไทยส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีสูงกวา่คู่แข่ง มีภาพลกัษณ์เป็นแหล่งผลิต

สินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงเน่ืองจากไม่มีรายงานการตรวจพบสารเคมี

ตอ้งหา้มเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด  ส่งผลใหสิ้นคา้กุง้แปรรูปเป็นสินคา้ท่ีประเทศไทย

มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทุกตลาดส่งออกท่ีส าคญั แต่การขาดแคลนแรงงานใน

ภาคการผลิตและการปรับขึ้ นของค่าจา้งแรงงานทัว่ประเทศจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการ

ขยายตวัของการส่งออกผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้ 
ดา้นการส่งออก ผูส้่งออกไทยมีประสบการณ์ยาวนานและมีเครือข่ายดา้นการตลาดท่ีเขม้แข็งในตลาด

หลกัท่ีส าคญั อยา่งไรก็ดี มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉพาะประเด็นการคา้มนุษยจ์ะเป็น

อุปสรรคส าคญัส าหรบัการส่งออกในอนาคต 



ความทา้ทายของอุตสาหกรรมกุง้ไทยท่ีส าคญั คือ ประเทศผูผ้ลิตเดิมมีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณผลผลิตกุง้

โดยเฉพาะกุง้ขาว การรุกสู่ตลาดสินคา้แปรรูปท่ีไทยครองตลาดอยู่ ประเทศคู่คา้มีการก าหนดมาตรการ

ท่ีมิใช่ภาษีท่ีเป็นอุปสรรคของการส่งออกสินคา้ ดงัน้ัน ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีความพรอ้มในการท่ี

จะพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง กลไกการท างานของเครือข่ายหรือคลสัเตอร์

ต่างๆ  ตอ้งเน้นการท างานเชิงรุกนอกเหนือจากการแลกเปล่ียนขอ้มลู หรือร่วมกนัแกปั้ญหาระยะสั้น มี

ความจ าเป็นท่ีตอ้งผลกัดันใหม้ีผูร้บัผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหลักรวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวดั

ความส าเร็จท่ีสะทอ้นวา่อุตสาหกรรมกุง้ไทยก าลงัด าเนินไปสู่จุดของความยัง่ยืนอยา่งเร่งด่วน 

พนัธมิตรกุง้อาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) หรอื ASA 
ประเทศไทย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผูผ้ลิตและส่งออกกุง้ท่ีส าคญัของโลก แต่ในช่วงทศวรรษ

ท่ีผ่านมา ประเทศผูส้่งออกกุง้ในกลุ่มประเทศอาเซียนประสบปัญหาการกีดกนัทางการคา้ต่างๆ มากมาย 

นอกเหนือจากปัญหาดา้นภาษี อาทิ ปัญหาดา้นมาตรฐานการเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารตกคา้งและ

วตัถุเจือปน การอา้งถึงการทุ่มตลาดสินคา้กุง้ การโจมตีจากองคก์รอ่ืนๆ ในประเด็นการเพาะเล้ียงกุง้ท่ี

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้ว ดว้ยเหตุน้ี ประเทศผูส้่งออกกุง้ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนจึงรวมกลุ่มกนัจดัตั้ง ASEAN Shrimp Alliance (ASA) หรือ พนัธมิตรกุง้อาเซียนเพ่ือร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาการกีดกนัทางการคา้ และพฒันามาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้ในภูมิภาคอาเซียนใหเ้ป็นท่ียอมรบั

ในระดบัสากล พรอ้มทั้งสรา้งอ านาจต่อรองกบัประเทศผูน้าเขา้ 

ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีอุตสาหกรรมกุง้ของอาเซียนตอ้งประสบคือ การท่ี ประเทศผูน้ าเขา้กดดันให้

เกษตรกรตอ้งเล้ียงกุง้ตามมาตรฐานเอกชนท่ีผูกขาดการคา้กบัตน ท าใหเ้กษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใน

การปรบัเปล่ียนระบบการเล้ียงกุง้ ค่าใชจ้่ายในขั้นตอนการตรวจประเมินและการรบัรองมาตรฐานน้ันๆ 

ท าใหต้น้ทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้ น ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรได้

พฒันามาตรฐานการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าขึ้ นมามากมาย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล่าน้ีท าใหเ้กษตรกร

เกิดความสบัสน และเพ่ิมภาระในการปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ันดว้ย ดังน้ันพนัธมิตรกุง้อาเซียนจึง

เห็นว่าอาเซียนควรมีร่างมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้เป็นของตนเอง เพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ต่อรองกบัประเด็นปัญหาดงักล่าว 

กรมประมงในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้มีการจัดตั้งพันธมิตรกุ ้งอาเซียน เป็น

หน่วยงานของไทยท่ีรบัผิดชอบในฐานะประเทศไทยเป็นผูน้ าของพันธมิตรกุง้อาเซียน ไดผ้ลักดันใหม้ี

กิจกรรมของพันธมิตรกุง้อาเซียนมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2552 คือ การ จดัสัมมนามาตรฐานการ
เพาะเล้ียงกุง้อาเซียนและการประชุมประจ าปีพนัธมิตรกุง้อาเซียน ครั้งท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 
1 กรกฎาคม 2552 ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูแ้ทนประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเห็นร่วมกนัว่า หาก
อาเซียนมีมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้เป็นของตนเอง จะเป็นการสรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บัประเทศผูน้ าเขา้ 

และช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองทางการคา้ กรณีผูน้ าเขา้กดดนัใหเ้กษตรกรตอ้งเล้ียงกุง้ตามมาตรฐานเอกชน

ท่ีผูกขาดการคา้กบัตน ท าใหเ้กษตรกรเสียค่าใชจ้่ายในการปรบัเปล่ียนระบบการเล้ียงกุง้ และค่าใชจ้่าย 

ในขั้นตอนการตรวจประเมินและการรบัรองมาตรฐานน้ันๆ ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตกุง้เพ่ิมสูงขึ้ น ต่อมา

กรมประมงจึงไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูเ้ช่ียวชาญของประเทศสมาชิกอาเซียน ขึ้ น 2 ครั้ง ในเดือน



กันยายน 2552 และมีนาคม 2553 เพ่ือร่วมยกร่างมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้อาเซียนขึ้ น โดยการ
ประชุมได ้รบัการสนับสนุนขอ้มูลวิชาการจากผูเ้ช่ียวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองคก์ารข่ายงานการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าแห่งเอเชียและ

แปซิฟิค ซ่ึงจากผลการประชุมผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ครั้ง ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบต่อหลกัเกณฑส์่วนใหญ่ของร่าง
มาตรฐานการเพาะเล้ียงกุ ้งของอาเซียนแลว้ โดยร่างมาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

มาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2553 กรม
ประมงไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดการประชุมพันธมิตรกุง้อาเซียน ครั้งท่ี 2 เพ่ือพิจารณาร่างมาตรฐานการ

เพาะเล้ียงกุง้อาเซียนซ่ึงเป็นผลมาจากการประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงท่ีประชุมพนัธมิตรกุง้อาเซียนน้ี ได้

เห็นชอบต่อร่างมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้อาเซียน เป็นร่างฉบับสุดทา้ย และในท่ีสุดประเทศไทยได้

น าเสนอร่างมาตรฐานฯ เขา้สู่การประชุมคณะท างานประมงอาเซียน ครั้งท่ี 18 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 

2553 ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบในหลกัการของมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้อาเซียนแลว้ โดยมาตรฐานการ

เพาะเล้ียงกุง้อาเซียนประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์4 ดา้น คือ 
1) ความปลอดภยัอาหารและคุณภาพ (Food Safety) หลกัการ คือ การเล้ียงกุง้ตอ้งด าเนินการ

ให้มั ่นใจได้ว่าผลผลิตกุ ้งมีความปลอดภัยและมี คุณภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

ระดบัประเทศ หรือแนวปฏิบติัต่างๆของ FAO องคก์ารอนามยัโลก และโคเด็กซ ์
2) สุขภาพและสวสัดิภาพสัตว ์(Animal Health and Welfare) หลักการ คือ การเล้ียงกุง้ตอ้ง

ด าเนินการเพ่ือให้กุ ้งมีสุขภาพและสวัสดิภาพ โดยดูแลสุขภาพกุ้งอย่างเหมาะสม ลด

ความเครียด ลดความเส่ียงในการเกิดโรค และรักษาสภาพบ่อเล้ียงให้เหมาะสมตลอด

ระยะเวลาการเล้ียง 
3) ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Integrity) หลักการ คือ การวางแผนและการเล้ียงกุง้ต้อง

ด าเนินการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นไปตามกฎระเบียบระดับประเทศ

และระหว่างประเทศ ดังน้ันเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ตั้งแต่การวางแผน การพฒันา และขัน้ตอนการเล้ียง 
4) เศรษฐกิจและสังคม Socio-economic Aspects หลักการ คือ การเล้ียงกุง้ตอ้งด าเนินการ

อย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นไปตามกฎและระเบียบของประเทศ และหากเหมาะสม 

เป็นไปตามองคก์ารแรงงานสากลว่าดว้ยสิทธิของแรงงาน ไม่ท าลายสภาพความเป็นอยู่ของ

แรงงาน และชุมชนทอ้งถ่ิน การเล้ียงมีส่วนต่อการพัฒนาชนบท สรา้งรายไดแ้ละความเท่า

เทียมกนัของชุมชนทอ้งถ่ิน และขจดัความยากจน เพ่ือส่งเสริมความมัน่คงอาหาร ดงัน้ัน การ

เล้ียงกุง้ตอ้งค านึงถึงประเด็นดา้นเศรษฐ-สงัคม ตลอดกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การ

พฒันา และการเล้ียงโดยในแต่ละหลกัเกณฑท์ั้ง 4 ดา้น ไดก้ าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 3 

ส่วน คือ หัวขอ้ ขอ้ก าหนด และตัวช้ีวัด/มาตรการประเมินด้วย ดังน้ัน มาตรฐานการ

เพาะเล้ียงกุง้อาเซียน จึงถือเป็นมาตรฐานดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าฉบบัแรกของอาเซียนท่ีมี

การรบัรองในระดบัรฐับาล 



อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุ ้งอาเซียนฉบับน้ี เป็นท่ี

น่าเช่ือถือและไดร้ับการยอมรบัในระดับสากล ประเทศไทยจะผลักดันใหม้ีการจัดตั้งระบบการรบัรอง

มาตรฐาน ASEAN Shrimp GAP ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันารปูแบบและรายละเอียดการตรวจรบัรองต่อไป 

การประกาศเป็น AEC ของกลุ่มประเทศอาเซียนอยา่งเป็นทางการในปี 2558 
จากการท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประกาศเป็น AEC อย่างเป็นทางการในปี 2558 น้ัน ได้
ส่งผลใหเ้กิดปรบัตวัในวงการธุรกิจกุง้โลก 2 ประการ คือ 

1) กลุ่มทุนจากประเทศผูบ้ริโภคกุง้ มีความสนใจเขา้ลงทุนในธุรกิจกุง้ในประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้ น 
2) กลุ่มทุนในประเทศผูผ้ลิตกุง้/อาเซียน สนใจในการลงทุนเพาะเล้ียงกุง้ในอาเซียนเพ่ิมขึ้ น ทั้ง

ในประเทศตนเอง และในเพ่ือนประเทศอาเซียนดว้ยกนั 

การณ์ดังกล่าว จะส่งผลใหธุ้รกิจกุง้ในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้ง ขอบข่ายการผลิต

และปริมาณผลผลิต จะส่งผลใหผ้ลผลิตกุง้โลกเพ่ิมขึ้ นจนเกิดการแข่งขนั และ/หรือตอ้งร่วมมือในทาง

ธุรกิจเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ตามนโยบายของสมาชิกอาเซียน และขอ้ตกลงร่วมใน AEC ท่ีจะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

วิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของสนิคา้ประมง (TCM) 

การวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของสินคา้ประมงเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (สินคา้กุง้) 
สภาพทัว่ไปและปัญหา 

1) ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากมีแนวโน้มของแรงงานพม่ายา้ยกลบัประเทศ และแรงงานไทย

ไมส่นใจงานดา้นน้ี 
2) กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการพฒันา เช่น มาตรา 9 ท่ีจ ากดัพ้ืนท่ีการเล้ียงกุง้ และมาตรฐานน ้า

ท้ิงท่ีก าหนดใหฟ้ารม์เล้ียงสตัวน์ ้าเป็นแหล่งปล่อยมลพิษ 

3) การสนับสนุนดา้นงบประมาณเพ่ือการวิจยัและพฒันา(R&D) ไมเ่พียงพอ 

4) ขาดการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก เพ่ือสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีระดบันานาชาติ 

5) การถูกตดัสิทธิ GSP กบั EU เร่ิมปี 2556 
6) Logistic โดยขาดช่องทางการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตและส่งออก เพ่ือลด

ตน้ทุนการขนส่ง 
7) ขาดการสรา้ง Branding เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัอยา่งกวา้งขวางในตลาดโลก 

8) ตน้ทุนการผลิตสงูกวา่ประเทศคู่แขง่ เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้า น ้ามนัเช้ือเพลิง 

9) ความเส่ือมโทรมของทรพัยากรท าใหข้าดแคลนวตัถุดิบ และปัจจยัการผลิต 

10) ขาดแรงจงูใจในการผลิต เน่ืองจากตน้ทุนสงู และความไมเ่สถียรภาพของราคา 

11) ความสามารถในการวิจยัและพฒันาของเกษตรกรแต่ละกลุ่มไมเ่ท่าเทียมกนั 

  



การวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของสินคา้กุง้ทะเลเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(เปรียบเทียบกบัตลาดอาเซียน) 

 
Attractiveness  Factor Weight 

การน าเขา้สินคา้กุง้ของประเทศ AEC เฉล่ีย 5 ปี (ปี 2550-2554) 15.83% 

การส่งออกสินคา้กุง้ของไทยไป AEC เฉล่ีย 5 ปี (ปี 2550-2554) 16.97% 

 

การวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของสินคา้กุง้ทะเลเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

(เปรียบเทียบกบัตลาดโลก) 

 
Attractiveness  Factor Weight 

การน าเขา้สินคา้กุง้ของโลกเฉล่ีย 5 ปี (ปี 2550-2554) 5.83% 

การส่งออกสินคา้กุง้ของไทยไปตลาดโลก เฉล่ีย 5 ปี (ปี 2550-2554) 11.65% 



แนวทางการพฒันาสินคา้กุง้ทะเล 
1) นโยบายดา้นแรงงานท่ีส่งเสริมทั้งภาคการผลิตและภาคส่งออกกุง้ทะเล 
2) R&D กุง้ทะเล พรอ้มส่งเสริมบุคลากรดา้นการวิจยั 

3) ประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกขา่วดา้นดีสินคา้กุง้ทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4) เร่งเจรจามาตรการกีดกนัทางการคา้สินคา้กุง้ เช่น  AD กบั US, GSP และ FTA กบั EU 

5) ปรบักฎระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมกุง้ทะเล เช่น มาตรา 9 และประกาศกรมควบคุม
มลพิษใหฟ้ารม์เล้ียงกุง้เป็นแหล่งปล่อยมลพิษ 

6) การท า Branding โดยส่งเสริมการท า Country Brand 

การศึกษาวิจยัและพฒันา (R&D) 
1) รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมกุง้ไดอ้ยา่งยัง่ยืน เช่น การปรบัปรุงพนัธุกุ์ง้ทะเล 

2) มีการส่งเสริมทกัษะ/ความรูเ้พ่ือการศึกษาวิจยัแก่นักวิชาการไทย ทั้งภาครฐัและเอกชน 

ระบบ Logistic 

1) สรา้งระบบ Logistic เช่ือมโยงการคมนาคมระหว่างผูผ้ลิตสินคา้และผูส้่งออก เช่น เช่ือมต่อ 
Logistic ในประเทศไปยงัท่าเรือน ้าลึกทวายและท่าเรือแหลมฉบงั 

การยอมรบัของตลาด 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสม า่เสมอ ทั้งในและต่างประเทศ โดยน าเสนอข่าวดา้นดี และ

เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ 

2) สรา้ง Branding โดยส่งเสริมการท า Country Brand และ Origin Product 
ตน้ทุนการผลิต 

1) ควบคุมดแูลภาษีปัจจยัการผลิตใหไ้มส่งูกวา่ประเทศคู่แขง่ 

2) รฐัใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการทดแทนแรงงาน 

3) รฐัควบคุมราคาปัจจยัการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การสรา้งแรงจูงใจในการผลิต 
1)สรา้งเสถียรภาพราคาขายกุง้ในประเทศ 

2) รฐัควบคุมดแูลตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม 

3) สรา้งความเขม้แข็งใหก้บักลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณผ์ูเ้ล้ียงกุง้ 

4) รฐัมีนโยบายกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึน 

5) จดัท าฐานขอ้มลูการผลิต-การส่งออก เพ่ือจดัหาวตัถุดิบ/ปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเพียงพอและ

เหมาะสม 

  



การสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานที่มัน่คงของประเทศ 
1) การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท า 

และจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพรอ้มของชุมชน จัดการองค์ความรูแ้ละระบบการ

เรียนรูข้องชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกชุมชน 

เสริมสรา้งศกัยภาพชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหพ่ึ้งตนเอง รวมทั้งสรา้งภูมิคุม้กนั

ใหชุ้มชนพรอ้มเผชิญการเปล่ียนแปลง 
2) การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน

ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง 

สนับสนุนการรวมกลุ่ม สรา้งสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ และร่วมมือกบัภาคเอกชนใน

การพฒันาความรูด้า้นการจดัการการตลาดและทกัษะการประกอบอาชีพ 
3) เสริมสรา้งศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกนักับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อย่าง

สันติและเก้ือกูล ดว้ยการส่งเสริมสิทธิและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสงวน 

อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันา ใชป้ระโยชน์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการสรา้ง

กลไกในการปกป้องคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 
การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจใหส้มดุลและยัง่ยนื 

1) การปรบัโครงสรา้งการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินคา้และบริการบนฐานความรู ้

และความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน และความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรา้งสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินคา้เป็นท่ียอมรบั

ของตลาด พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง

กฎระเบียบ-มาตรฐานดา้นต่างๆ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
2) การสร้างภูมิ คุ ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คง สนับสนุนการผ ลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพบนหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม 
1) การรกัษาฐานทรพัยากรและสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรกัษาสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และ

การใชป้ระโยชน์ ดว้ยการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและการสรา้งองคค์วามรู ้ส่งเสริมสิทธิและ

การมีส่วนร่วมในการจดัการเพ่ือฟ้ืนฟแูละอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
2) การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียัง่ยืน โดยการปรบั

แบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบ ริโภคให้ยั ่งยืน  เพ่ื อลดผลกระทบต่อฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือลดมลพิษ

และควบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ตั้งแต่การจัดการองค์ความรู ้การสรา้งภูมิคุ ้มกัน การ

คุ ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก พัฒนาขีด

ความสามารถและสรา้งนวตักรรมจากทรพัยากรชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณข์องประเทศ 



บทสรุปจากการวิเคราะห ์TCM พบวา่ ประเทศไทยอยู่ในช่วงโอกาสซ่ึงสามารถพฒันาใหเ้ป็นระดบั 
Star ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก ประเทศไทยมีการเพ่ิมศกัยภาพของอุตสาหกรรมกุง้ในระดบัสงู 

ที่ผ่านมา การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมกุง้ไทยไดด้ าเนินการตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดใน “ยุทธศาสตร์

กุง้ไทย ฉบบัที่ 2” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตรแ์ห่งการพฒันาอุตสาหกรรมกุง้แบบครบวงจรของประเทศไทย ท่ี

เกิดจากการระดมความคิดของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมกุง้ไทยทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคผู ้ผลิต ภาคผูค้า้ปัจจัยการผลิต ภาคผู ้แปรรูป ภาคผูส้่งออก และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ตลอด

สายการผลิต โดยยึดหลกัการแห่งยุทธศาสตร ์คือ “ตลาดน าการผลิต” บนฐานของ “Quality Supply 
Meets Demand” ผ่านมิติแห่งการพฒันา 5 ดา้น อนัประกอบดว้ย มิติดา้นการเพ่ิมศกัยภาพพ้ืนท่ีการ
เล้ียงและพัฒนาสายพันธุ์ มิติดา้นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต มิติดา้นการเพ่ิมมูลค่าสินคา้กุง้ และมิติ

ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพการตลาด และมิติดา้นการสนับสนุนการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมกุง้ทั้งในเชิง
รุกและรบั 

การท าให ้“ยุทธศาสตรกุ์ง้” เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวงั   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ต่งตั้ง 

“คณะอนุกรรมการบริหารสินคา้กุง้และผลิตภณัฑ์” ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งจากภาครฐั 
ตวัแทนจากภาคผูผ้ลิตกุง้ ตวัแทนจากหอ้งเย็นและภาคผูส้่งออก เพ่ือผลกัดันยุทธศาสตรด์งักล่าวในเชิง

นโยบาย ใหอุ้ตสาหกรรมกุง้ไทยมีการพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรป์รบั

โครงสรา้งเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคณะ

กรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการศึกษาวิเคราะหแ์ละเสนอแนะสภาวะการผลิต การบริโภค การแปรรูป 

การตลาด การส่งออกสินคา้กุง้และผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์

การผลิตสินคา้กุง้และผลิตภณัฑ ์พิจารณายุทธศาสตรก์ารผลิตสินคา้กุง้และผลิตภณัฑเ์ป็นช่วงระยะเวลา 

เพ่ือใหม้ีความยืดหยุ่นในยุทธศาสตร์เชิงรุกและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานท่ีเห็นสมควร โดยการด าเนินงานจะเป็นไปใน

รปูแบบของ “คลสัเตอร”์ 

หลงัจากกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ไทยตามยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบับท่ี 2 ส้ินสุดลง 

ในปี 2556 คณะอนุกรรมการบริหารสินคา้กุง้และผลิตภัณฑจึ์งมีความเห็นร่วมกนัท่ีจะใหม้ีการจดัท า

ยุทธศาสตร์กุง้ไทย ฉบับท่ี 3 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้

ยุทธศาสตร์กุง้ไทย ฉบับท่ี 3 เกิดการยอมรับและเห็นพ้องของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมประมงผู ้ซ่ึง

รับผิดชอบสินคา้กุง้และผลิตภัณฑ์ ได้จัดท า “ร่างยุทธศาสตร์กุง้ไทย ฉบับท่ี 3” ขึ้ น และน า “ร่าง

ยุทธศาสตร์กุ ้ง” ดังกล่าว เขา้สู่กระบวนการระดมความคิดเห็นจากผู ้เก่ียวขอ้ง เพ่ือจัดท า “ร่าง

ยุทธศาสตร์หลัก” ในการสัมมนาระดมความคิดเห็น การจัดท าร่าง “ยุทธศาสตร์กุง้ไทยฉบับท่ี 3 ปี 
2557-2559” ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทาราแกรนด์ ลาดพรา้ว โดย 

ผูเ้ขา้ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นซ่ึงประกอบผูแ้ทนจากหน่วยงาน/องคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมกุง้

ไทย โดยแนวทางในการด าเนินงานของ ยุทธศาสตรกุ์ง้ ฉบบัท่ี 3 มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้ น ในชื่อ 

“ยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัที่ 3” และเป็นยุทธศาสตรเ์พ่ือ “การพฒันาเชิงรุก” และ “เป็นเอกภาพ” 

โดยใหก้รมประมงเป็นแกนกลางในการรวบรวมภารกิจจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 



ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานเพ่ือใหท้ราบผลการพฒันาอุตสาหกรรมกุง้ไทยครอบคลุมทั้งระบบ 

ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์กุง้ไทย ฉบับท่ี 3 จะเป็นการใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการตลาดควบคู่การผลิต โดยจะ

ด าเนินการท าการตลาดบนพ้ืนฐานดา้นศกัยภาพการผลิตภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น

หลัก และเน้นการด าเนินงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เพ่ือ เป็นกรอบแนวทางส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมกุง้ไทยเชิงรุกระยะสั้น ระหวา่ง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

วิสยัทศัน ์(Vision) 
วิสยัทัศน์ (Vision) ของยุทธศาสตรกุ์ง้ไทยในช่วงปี 2557-2559 จะมุ่งเน้นในการพฒันาอุตสาหกรรม

กุง้ไทยในฐานะท่ีเป็นสินคา้ส าคัญ (Product champion) ของประเทศ ท่ีสรา้งรายได้ให้กับผู ้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า (From Farm to Table) เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยใหค้วามส าคญักบับริบทของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน ใน

มิติของการใชปั้จจยัทางการผลิต (Material substances) ทั้งทรพัยากรธรรมชาติ (Fishery Resources) 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) และทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม  (Culture & Social 
Resources) บนแนวทางของความยัง่ยืน (Sustainable Aspects) และบนฐานความเขม้แข็งขององค์กร 
เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้กุง้ท่ี สวย สด สะอาด รสชาติดี มีมาตรฐาน ตรวจสอบได ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้

เป็นท่ียอมรบัของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้ น ในฐานะท่ีเป็นสินคา้กุง้จากประเทศผูน้ า 
วิสยัทศันข์องยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัที่ 3 “กุง้ไทยกา้วหนา้ สู่ประชาคมอาเซียน อยา่งยัง่ยนื” 

พนัธกิจ (Mission) 
พันธกิจ หรือภารกิจท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์กุง้ไทย 

ฉบับท่ี 3 ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้า  เพ่ือใหบ้รรลุ
วิสยัทศัน์ในช่วงเวลา 3 ปีแห่งการพฒันาอุตสาหกรรมกุง้ไทยใหม้ี การผลิต การแปรรปู และการตลาด ท่ี
ไดม้าตรฐานตามแนวทางแห่งการอนุรักษ์ อันจะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในฐานะ 

เป็นสินคา้ท่ีส าคญัทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลถึงความยัง่ยืนในการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งตลอดสายการผลิต ประกอบดว้ย 5 พนัธกิจหลกั ซ่ึงมีสาระส าคญัใน 
5 มิติ คือ 

1. เพ่ิมศกัยภาพพนัธุกุ์ง้ทะเลคุณภาพ 
2. บริหารจดัการดา้นการผลิตอยา่งยัง่ยืน 
3. เพ่ิมมลูค่าสินคา้และเพ่ิมศกัยภาพการตลาดทุกระดบั 
4. ผลกัดนัการวิจยัเพื่อพฒันาอุสาหกรรมกุง้ไทย 
5. สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน 

  



วตัถุประสงค ์(Objectives) 

1) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองหลังจากส้ินสุดวาระในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ตาม

ยุทธศาสตรกุ์ง้ ฉบบัท่ี 3 ปี 2557-2559 
2) เพ่ือให้มีกรอบทิศทางอย่างชัดเจน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครบวงจรตลอด

สายการผลิต ในช่วงปี 2557-2559 
3) เพ่ือใหอุ้ตสาหกรรมกุง้ของประเทศไทยพฒันาสู่ความมัน่คงและยัง่ยืน 
4) เพ่ือใหป้ระเทศไทยคงความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้กุง้และผลิตภณัฑใ์นตลาดโลก 
5) เพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นสินคา้กุง้และผลิตภณัฑใ์นตลาด ASEAN 

เป้าหมาย (Goal) 

ระยะเวลาด าเนินการ ยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบับท่ี.3 เป็นกรอบส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมกุง้ไทย ต่อเน่ืองจาก ยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัท่ี 2 ปี 2553-2556 โดยจะรบัฟังขอ้คิดเห็น

จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งอุตสาหกรรมกุง้ ผ่านการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในวันท่ี 29 

สิงหาคม 2556 เพ่ือน ามาปรบัยุทธศาสตรฉ์บบัร่างใหเ้กิดความสมบรูณข์องยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัท่ี 

3 มากท่ีสุด และจะใชยุ้ทธศาสตรฉ์บบัดงักล่าวเป็นกรอบการด าเนินงานระยะสั้น 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 

เป้าหมายในการด าเนินงาน จากสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุง้โลก 

สถานการณ์ดา้นการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมกุง้ และศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของประเทศ

ไทย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาซ่ึงเป้าหมายของยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัท่ี 3 ปี 2557-2559 ใน

รูปแบบท่ีเป็นไปตามภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ

ประเทศผูน้ าเขา้หลกัของไทย (สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป) ดงัน้ี 

1. ผลผลิตกุง้ในปี 2555 เปล่ียนแปลงในทางบวกจากปี 2554 ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากสภาพภูมิอากาศ

ท่ีเอ้ืออ านวย รวมถึงการปรบัตวัของภาคการผลิตในการเพ่ิมก าลงัการผลิต เน่ืองจากผลผลิตของประเทศ

ผูผ้ลิตรายอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย เกิดความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม จากภาวะ

ราคากุง้ตกต า่อย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2549-2555 ประกอบกับการเกิดการระบาดของโรค EMS 
ในช่วงปี 2556 ท าใหผ้ลผลิตกุง้ลดลงเป็นอยา่งมาก ท าใหก้รมประมงวางแผนวา่ปริมาณการผลิตกุง้ของ

ไทยในปี 2556 คาดวา่จะมีผลผลิต 250,000 ตนั ซ่ึงตวัเลขท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบบัท่ี 3 

จะเร่ิมประมาณการจากฐานท่ีวางไว ้คือท่ี 400,000 ตนั และจะเปล่ียนแปลงประมาณปีละ ±12-15% 

ในปี 2557-2559 โดยมีเป้าหมาย ดงัน้ี 

 ปี พ.ศ.2557 ผลิตกุง้ในปริมาณ 400,000 ตนั 
 ปี พ.ศ.2558 ผลิตกุง้ในปริมาณ 450,000 ตนั 
 ปี พ.ศ.2559 ผลิตกุง้ในปริมาณ 500,000 ตนั 

เน่ืองจาก ปัญหาผลผลิตกุง้ภายในประเทศปรบัตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปัญหาการระบาดของ EMS 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูน้ าเขา้หลักท่ีครองสัดส่วนตลาดประมาณ 80-85% อยู่ใน



ภาวะถดถอย แต่แนวโน้มการบริโภคสินคา้กุง้ของโลกไม่ลดลง ถึงแมสิ้นคา้กุง้ของไทยจะมีผลผลิตลดลง

แต่ดา้นมาตรฐาน ผลผลิตกุง้ท่ีไดม้ีมาตรฐานสูง ปลอดสารตกคา้ง ซ่ึงตรงตามกระแสความตระหนักใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกในปี 2556 อาจจะลดลงไม่

มากนักจากปี 2555 และจะเพ่ิมขึ้ นในอัตราประมาณปีละ 15% ในปี 2557 ไปจนถึงปี 2559 

เน่ืองจากผลผลิตกุง้เร่ิมปรบัตัวเขา้สู่ภาวะปกติ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟ้ืนตัว ในขณะท่ี

มลูค่าการส่งออกจะมีมลูค่าต่อหน่วยลดลงเล็กน้อย (จากราคาเฉล่ียตนัละประมาณ 0.2350 ลา้นบาท) 

เน่ืองจากสภาวะการแขง่ขนัดา้นราคามีมากขึ้ น จากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของแต่ละประเทศผูผ้ลิต และคาดว่า

ภาวะดา้นราคาต่อหน่วยดังกล่าวจะส่งผลในช่วง 3 ปี ของการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรฉ์บบัน้ี 

ดงัน้ี 

 ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณส่งออก 304,000 ตนั มลูค่า 80,000 ลา้นบาท 
 ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณส่งออก 342,000 ตนั มลูค่า 85,000 ลา้นบาท 
 ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณส่งออก 380,000 ตนั มลูค่า 90,000 ลา้นบาท 

2. มุ่งขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน 
จากประสบการณ์ของไทยท่ีสามารถปรับปรุงการเพาะเล้ียงจนเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มได้ดี จะเป็น

ค าตอบไดว้่าการเล้ียงกุง้ในอนาคตขา้งหน้ามีความยัง่ยืนอย่างแน่นอนหลังจากท่ีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เกิดขึ้ น กลุ่มโรงงานแปรรูป หอ้งเย็นจ านวนมากจะยา้ยฐานท่ีตั้งไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น
ท่ียงัมีสิทธิพิเศษทางดา้นภาษี ค่าแรงยงัต า่อยู่ เช่น ลาว พม่า กมัพูชา และเวียดนาม ขณะท่ีไทยจะเป็น

เพียงฐานการผลิตกุง้รายใหญ่ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง ก าลงัการผลิตสงูเพ่ือป้อน

วตัถุดิบใหก้บัโรงงานและหอ้งเย็นของประเทศเพ่ือนบา้น 
3. การบริโภคภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 20 
4. มีระบบภูมิคุม้กนัดา้นการผลิต 

4.1) ฟารม์เพาะเล้ียงกุง้ทะเลผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน GAP มากกวา่ 90% 
4.2) มีระบบการผลิตท่ีหลากหลาย เกษตรกรสามารถเลือกใชร้ะบบท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพใน

การผลิตของตนเอง 
4.3) องคก์รเกษตรกรมีการจดัสรา้งองคค์วามรู ้(Knowledge Management) เป็นของตนเอง 
4.4) มีการพฒันาการท า Contract Farming ในระบบของอุตสาหกรรมกุง้ 
4.5) มีความร่วมมืออยา่งเป็นรปูธรรมดา้นการผลิตกุง้ในระดบัภมูิภาคภายในประเทศ 
4.6)องคก์รภาคผูผ้ลิตมีความเขม้แข็ง 
4.7) มีแนวคิดในการรวมกลุ่มแบบคลสัเตอร ์

5. มีระบบภูมิคุม้กนัดา้นการตลาด 

5.1) ระบบการตามสอบสินค้ากุ ้ง (Shrimp Traceability) ท่ีผู ้น าเขา้และผู ้บริโภคสินค้ากุ ้ง
สามารถทดสอบและตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของสินคา้ได ้และในขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีมี

หน้าท่ีรบัผิดชอบดา้นสินคา้กุง้ก็สามารถตามสอบถึงปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้ น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้น้ันๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



5.2) มีคณะท างานตรวจสอบความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมกุง้โลก เพ่ือคอยเฝ้าระวงัการ

แข่งขนัดา้นการผลิตและการตลาด ซ่ึงจะท าใหอุ้ตสาหกรรมกุง้ของไทยสามารถปรบัตวัไดท้นั

ต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
5.3) ผูส้่งออกมีศกัยภาพในการแปรรปูสินคา้กุง้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์(Strategy) 

ประกอบดว้ย 5 ประเด็นยุทธศาสตรห์ลกั ดงัน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : เพ่ิมศกัยภาพพนัธุกุ์ง้ทะเลคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกุง้ทั้งพ่อแม่และลูกพันธุ์กุง้ใหม้ีคุณภาพ ไดม้าตรฐานมีปริมาณ
เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตกุง้ และพฒันาสายพนัธุใ์หม้ี

คุณภาพและเหมาะกบัศกัยภาพของแต่ละพ้ืนท่ีการเล้ียง การจดัการดา้นพ่อแม่พนัธุเ์พ่ือผลิตนอเพลียส

คุณภาพ การพฒันาสายพนัธุกุ์ง้และสรา้งคลงัส ารองสายพนัธุกุ์ง้ทะเล รวมถึงการจดัการดา้นการผลิตลกู

กุง้สายพนัธุดี์ มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : บริหารจดัการดา้นการผลิตอยา่งยัง่ยนื 

วัตถุประสงค ์: เพ่ือบริหารจดัการดา้นการผลิตอย่างยัง่ยืน ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ เฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งแหล่งน ้ าสาธารณะและบ่อเล้ียงกุง้อย่างต่อเน่ือง เฝ้าระวงัการเกิดโรคระบาดและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ

บริหารอุตสาหกรรมกุง้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการลดตน้ทุนการผลิต การ

ควบคุมและก ากบัใหม้ีการผลิตตามมาตรฐานของกรมประมง หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกรมประมงรบัรอง 

ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัในตวัวตัถุดิบกุง้ และการยอมรบัของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 : เพ่ิมมูลค่าสินคา้และเพิ่มศกัยภาพการตลาดทุกระดบั 

วตัถุประสงค ์: อุตสาหกรรมกุง้ไทยมีการผลกัดนัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการตลาดจากของภาคผูแ้ปรรูป
ร่วมกบัส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการท่ีจะช่วยกนัขบัเคล่ือนและพฒันาศักยภาพ

ดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมกุง้ไทยตลอดช่วงระยะเลาท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2557 – 2559 แนว

ทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการตลาดจะมุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเก็บ

เก่ียวและขนส่ง การพัฒนาและควบคุมการแปรรูปใหไ้ดม้าตรฐาน การเสริมสรา้งประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การสรา้งมูลค่าเพ่ิม และการเพ่ิมศักยภาพดา้นการตลาด เป็นหลัก รวมถึงการ
ควบคุมมาตรฐานการจบั การล าเลียง และการเสริมสรา้งความเขา้ใจในดา้นสุขอนามยัของโรงงานแปร

รปูเบ้ืองตน้ ซ่ึงส่งผลถึงมลูค่าของสินคา้กุง้ท่ีจะเพ่ิมขึ้ น โดยจะมีการด าเนินการในตลาดทุกระดับ ในช่วง
อีก 3 ปี ขา้งหน้า ทั้งน้ีในดา้นตลาดต่างประเทศ จะด าเนินการส่งออกในรูปของสดัส่วนสมดุล โดยจะ
พยายามผลกัดนัใหม้ีการกระจายสดัส่วนการส่งออก ไม่ใหม้ีการพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหน่ึงมากกว่า 45% 
และจะด าเนินการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งภาพลกัษณ์คุณภาพกุง้ไทย ภายใตส้โลแกน “Thai Shrimp: 
Tasty Food from Quality Farm” ในส่ือต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีการด าเนินงานจะเป็นแบบ



เชิงรุก (Pro-active) เขา้หาตลาดเป้าหมาย และตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ อนัไดแ้ก่ตลาดอาเซียน อเมริกา 
ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร และประเทศแถบอเมริกาใต ้ฯลฯ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ผลกัดนัการวิจยัเพื่อพฒันาอุสาหกรรมกุง้ไทย 

วัตถุประสงค  ์: การวิจัยและพัฒนาท่ีอยู่ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ จะประกอบดว้ยกลยุทธ์ในการ

ด าเนินการเพ่ือพัฒนาในดา้นต่างๆ ดังน้ี การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพ่อแม่พันธุ์ การวิจัยเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพการผลิตกุง้ การวิจยัเพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินคา้กุง้ การวิจยัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการตลาด และการวิจยั

การสรา้งเครือขา่ยทางการวิจยั ในช่วงอีก 3 ปี ขา้งหนา้ อุตสาหกรรมกุง้ไทยตอ้งการงานวิจยัใหม่ๆ ท่ีจะ
มาช่วยเพ่ิมศักยภาพดา้นการแข่งขนัในตลาดโลก การสรา้งรูปแบบ เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ ใน
การพฒันากระบวนการผลิตกุง้และผลิตภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการแขง่ขนัของไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : สนบัสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน 

วตัถุประสงค ์: อุตสาหกรรมกุง้ไทยตอ้งด าเนินการอยูภ่ายใตก้ารเปิดตวัของเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงเป็นการดีท่ีผูผ้ลิตและผูส้่งออกกุง้ของไทยจะใชโ้อกาสดงักล่าวน้ีใหเ้กิดประโยชน์ 
ดังน้ัน ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคม

อาเซียน จึงก าหนดใหม้ีการด าเนินงานภายใตก้ลยุทธใ์นดา้นต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์

และพฒันาอุตสาหกรรมกุง้ไทย ไดแ้ก่ การจดัหาพ้ืนท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเพาะเล้ียงกุง้และการ

รวมการลงทุนดา้นหอ้งเย็นในประเทศภูมิภาค การวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบต่อผู ้เล้ียงกุง้และ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศท่ีกระทบจากการเปิดการค้าเสรี AEC การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมกุง้ในประเทศไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการน าเขา้วตัถุดิบ การพัฒนาระบบ Logistic ใน
ภูมิภาคอาเซียนใหม้ีประสิทธิภาพ การจดัท าระบบฐานขอ้มูลดา้นการผลิตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง

การขยายฐานการตลาดและสรา้งเครือข่ายการคา้และการผลิตในภูมิภาคอาเซียนทั้งดา้นสินคา้กุง้และ

ผลิตภัณฑ์ ดา้นปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ ตลอดจนดา้นแรงงานและการจัดท าองค์ความรู ้เพ่ือให้
ประเทศไทยกา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้กุง้และผลิตภณัฑใ์นตลาด ASEAN และในระดบัโลก 

ดงันั้น บทสรุปของยุทธศาสตรกุ์ง้ไทย ฉบับท่ี 3 จะเป็นการใชก้ลยุทธ์ทางดา้น การตลาดควบคู่การ

ผลิต โดยจะด าเนินการท าการตลาดบนพ้ืนฐานดา้นศกัยภาพการผลิตภายในประเทศเป็นหลกั ผ่านการ

ประสานงานระหว่างผูผ้ลิตและผูส้่งออก (Shrimp Contract Farming) ซ่ึงจากขั้นตอนการระดมความ
คิดเห็นและการจดัท าเวทีสาธารณะรบัฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสีย ในช่วงท่ีผ่านมา น้ัน มี

การเสนอใหด้ าเนินการในเชิงบรูณาการของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นภาครฐั 

ภาคผูผ้ลิต และภาคผูส้่งออก โดยรวมไปถึงตอ้งมีการบรูณาการดา้นการรวบรวมผลการด าเนินการ โดย

มีกรมประมงเป็นหน่วยงานกลางดว้ย เพ่ือใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน์ 
  



กลไกในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์
กลไกการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย 
ด าเนินการผ่าน “คณะอนุกรรมการบริหารสินคา้กุง้และผลิตภณัฑ์” ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ี

เก่ียวขอ้งจากภาครฐั ตวัแทนจากภาคผูผ้ลิตกุง้ ตวัแทนจากหอ้งเย็นและภาคผูส้่งออก ในสดัส่วนท่ีเท่าๆ 

กัน ท าหน้าท่ีผลักดันยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบาย พัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในหมวดสินคา้กุง้และผลิตภัณฑ์ ให้

เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กลไกการขบัเคล่ือนเชิงปฏิบตั ิ
กรมประมงไดแ้ต่งตั้ง “คณะท างานขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมกุง้ไทย” ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีจากกรม

ประมงและถาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้กุง้และผลิตภณัฑต์ลอดสายการผลิต ท าหนา้ท่ี ก ากบั 

ดูแล การด าเนินงานด้านกุ ้งแบบครบวงจร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้รมประมงและภาคเอกชน รวมไปถึงเกิด

การประสานงานท่ีดีในระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
เกษตรกร/ผูป้ระกอบการไดร้บั 

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
2) ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้ของไทยมีคุณภาพและมีปริมาณเพ่ิมขึ้ น 
3) สินคา้กุง้และผลิตภณัฑม์ีการพฒันารปูแบบการแปรรปูขั้นสงูเพ่ิมข้ึน 
4) เกิดความมัน่คงของอุตสาหกรรมกุง้ไทยจากการเปิดประชาคมอาเซียน 

ประเทศ/เศรษฐกิจโดยรวม 
1) มีการจา้งงานในอุตสาหกรรมทั้งระบบเพ่ิมมากขึ้ น โดยจะมีแรงงานมากวา่ 1 ลา้นคน ตลอด

สายการผลิตสินคา้กุง้และผลิตภณัฑ ์
2) มูลค่าการส่งออกของสินคา้กุง้เพ่ิมขึ้ น โดยจะสามารถน าเม็ดเงินจากการส่งออกซ่ึงเกิดจาก

การสรา้งมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศมากกว่า 90% เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 85,000 ลา้น

บาท/ปี กลบัเขา้มาพฒันาประเทศ 
3) สินคา้กุง้ไทยมีภาพลกัษณท่ี์ดี และเป็นท่ีเช่ือมัน่ในตลาดโลก 
4) เพ่ิมตลาดส่งออกสินคา้กุง้ของไทยในตลาดโลก 
5) อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุง้ของประเทศไทย มีความมัน่คงและสรา้งความมัน่ใจแก่

ผูป้ระกอบการ 
6) เป็นผูน้ าในการผลิตและการส่งออกสินคา้กุง้ในระดบัโลกและภมูิภาคอาเซียน 

 


