ยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3
ปี 2557-2559

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“กุง้ ไทยก้าวหน้า สูป่ ระชาคมอาเซียน อย่างยั ่งยืน”
จัดทาโดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ ยงกุง้ ทะเล
สานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ กรมประมง

ยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3
ปี 2557-2559
หน่ วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ประเทศไทยเป็ นผูน้ าในการส่งออกกุง้ ยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกุง้ ไทยประสบ
ความส าเร็ จ ในการปรับ ตั ว เป็ นอย่ า งดี การปรับ ตั ว เป็ นเงื่ อ นไขส าคัญ ของความอยู่ ร อดและมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันที่ สูงขึ้ น เบื้ องหลังความสาเร็จที่ สาคัญคือการร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมกุง้ ไทย ตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า รวมทั้งการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิต
การเลี้ ยงกุง้ ของประเทศไทยในอดีต ใช้กุง้ กุลาดาเป็ นกุง้ สายพันธุห์ ลักที่เลี้ ยงและส่งออก เนื่ องจากเป็ นกุง้
สายพันธุ ์ท อ้ งถิ่ นมีลักษณะเด่ น คื อ มี ขนาดใหญ่ รสชาติ ดี และสี สวย แต่ ห ลังจากประสบปั ญหาขาด
แคลนพ่อแม่พนั ธุก์ ุง้ กุลาดา ประกอบกับมีสายพันธุก์ ุง้ ขาวที่พฒ
ั นาพันธุ ์ ให้มีลกั ษณะที่เลี้ ยงง่าย ผลผลิต
สูง เกษตรกรไทยจึงเปลี่ยนจากการเลี้ ยงกุง้ กุลาดาไปเลี้ ยงกุง้ ขาวเพิ่มขึ้ นตั้งแต่ ปี 2544 ทาให้ผลผลิตกุง้
กุลาดามีสดั ส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1 ของผลผลิตกุง้ รวม
เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่การผลิตเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีขีดความ สามารถ
ในการแข่งขันสูงกว่าผูส้ ่งออกรายอื่นทั้ง ด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออกกุง้ โดย
ด้านการผลิต ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิ งภูมิศาสตร์ ทัก ษะของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสูงกว่าจึงมี
ความเสี ย หายน้อยกว่าหรื อแก้ไขปั ญหาได้เร็ วกว่า ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อไร่สูง มี ตน้ ทุ น
แข่งขัน ได้ ความเสี่ ย งส าคัญ ได้แ ก่ การระบาดของโรคและความไม่ส ม า่ เสมอของ
คุณภาพลูกพันธุ ์
ด้านการแปรรูป โรงงานแปรรูปของไทยส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีสูงกว่าคู่แข่ง มีภาพลักษณ์เป็ นแหล่งผลิต
สินค้าที่ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงเนื่ องจากไม่มีรายงานการตรวจพบสารเคมี
ต้องห้ามเกินค่ามาตรฐานที่กาหนด ส่งผลให้สินค้ากุง้ แปรรูปเป็ นสินค้าที่ประเทศไทย
มีความได้เปรียบในการแข่งขันทุกตลาดส่งออกที่สาคัญ แต่การขาดแคลนแรงงานใน
ภาคการผลิ ตและการปรับขึ้ นของค่าจ้างแรงงานทัว่ ประเทศจะเป็ นปั จจัย ฉุ ดรั้งการ
ขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้แรงงานเข้มข้น
ด้านการส่งออก ผูส้ ่งออกไทยมีประสบการณ์ยาวนานและมีเครือข่ายด้านการตลาดที่เข้มแข็งในตลาด
หลักที่สาคัญ อย่างไรก็ดี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุ ษย์จะเป็ น
อุปสรรคสาคัญสาหรับการส่งออกในอนาคต

ความท้าทายของอุตสาหกรรมกุง้ ไทยที่สาคัญ คือ ประเทศผูผ้ ลิตเดิมมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตกุง้
โดยเฉพาะกุง้ ขาว การรุกสู่ตลาดสินค้าแปรรูปที่ไทยครองตลาดอยู่ ประเทศคู่คา้ มีการกาหนดมาตรการ
ที่มิใช่ภาษี ที่เป็ นอุปสรรคของการส่งออกสินค้า ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องมีความพร้อมในการที่
จะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง กลไกการทางานของเครือข่ายหรือคลัสเตอร์
ต่างๆ ต้องเน้นการทางานเชิงรุกนอกเหนื อจากการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือร่วมกันแก้ปัญหาระยะสั้น มี
ความจาเป็ นที่ ตอ้ งผลักดันให้มีผูร้ บั ผิ ดชอบในแต่ละกิจกรรมหลักรวมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัด
ความสาเร็จที่สะท้อนว่าอุตสาหกรรมกุง้ ไทยกาลังดาเนิ นไปสู่จุดของความยัง่ ยืนอย่างเร่งด่วน

พันธมิตรกุง้ อาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) หรือ ASA
ประเทศไทย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกกุง้ ที่สาคัญของโลก แต่ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเทศผูส้ ่งออกกุง้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนประสบปั ญหาการกีดกันทางการค้าต่างๆ มากมาย
นอกเหนื อจากปั ญหาด้านภาษี อาทิ ปั ญหาด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ ยง การตรวจสอบสารตกค้างและ
วัตถุเจือปน การอ้างถึงการทุ่มตลาดสินค้ากุง้ การโจมตีจากองค์กรอื่นๆ ในประเด็นการเพาะเลี้ ยงกุง้ ที่
ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว ด้วยเหตุนี้ ประเทศผูส้ ่งออกกุง้ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้ง ASEAN Shrimp Alliance (ASA) หรือ พันธมิตรกุง้ อาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไข
ปั ญหาการกีดกันทางการค้า และพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุง้ ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างอานาจต่อรองกับประเทศผูน้ าเข้า
ปั ญหาอีกประการหนึ่ งที่ อุตสาหกรรมกุ ง้ ของอาเซี ยนต้องประสบคือ การที่ ประเทศผูน้ าเข้ากดดันให้
เกษตรกรต้องเลี้ ยงกุง้ ตามมาตรฐานเอกชนที่ผูกขาดการค้ากับตน ทาให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ ยงกุง้ ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานนั้นๆ
ทาให้ตน้ ทุ นการผลิตเพิ่ มสูงขึ้ น ประกอบกับในช่วงที่ ผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์ก รได้
พัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าขึ้ นมามากมาย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล่านี้ ทาให้เกษตรกร
เกิดความสับสน และเพิ่มภาระในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเหล่านั้นด้วย ดังนั้นพันธมิตรกุง้ อาเซียนจึง
เห็ นว่าอาเซี ยนควรมีร่างมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ ง้ เป็ นของตนเอง เพื่ อจะได้ใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ต่อรองกับประเด็นปั ญหาดังกล่าว
กรมประมงในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการผลัก ดั น ให้มี ก ารจัด ตั้ง พัน ธมิ ต รกุ ้งอาเซี ย น เป็ น
หน่ วยงานของไทยที่ รบั ผิ ดชอบในฐานะประเทศไทยเป็ นผูน้ าของพันธมิตรกุง้ อาเซี ยน ได้ผลักดันให้มี
กิจกรรมของพันธมิตรกุ ง้ อาเซียนมาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี 2552 คือ การ จัดสัมมนามาตรฐานการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ อาเซียนและการประชุมประจาปี พันธมิตรกุง้ อาเซี ยน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ
1 กรกฎาคม 2552 ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมและผูแ้ ทนประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเห็นร่วมกันว่า หาก
อาเซียนมีมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุง้ เป็ นของตนเอง จะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ประเทศผูน้ าเข้า
และช่วยเพิ่มอานาจต่อรองทางการค้า กรณีผูน้ าเข้ากดดันให้เกษตรกรต้องเลี้ ยงกุง้ ตามมาตรฐานเอกชน
ที่ผูกขาดการค้ากับตน ทาให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ ยงกุง้ และค่าใช้จ่าย
ในขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานนั้นๆ ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตกุง้ เพิ่มสูงขึ้ น ต่อมา
กรมประมงจึงได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกอาเซียน ขึ้ น 2 ครั้ง ในเดือน

กันยายน 2552 และมีนาคม 2553 เพื่ อร่วมยกร่างมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ ง้ อาเซี ยนขึ้ น โดยการ
ประชุ มได้ รับการสนั บสนุ นข้อมูลวิชาการจากผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์ก รระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง คื อ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การข่ายงานการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียและ
แปซิฟิค ซึ่งจากผลการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 2 ครั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ของร่าง
มาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ ้ง ของอาเซี ย นแล้ว โดยร่ า งมาตรฐานดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์
มาตรฐานขององค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ ต่ อมาในเดื อ นพฤษภาคม 2553 กรม
ประมงได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม พัน ธมิ ตรกุ ง้ อาเซี ย น ครั้งที่ 2 เพื่ อพิ จ ารณาร่างมาตรฐานการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ อาเซียนซึ่งเป็ นผลมาจากการประชุมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งที่ประชุมพันธมิตรกุง้ อาเซียนนี้ ได้
เห็นชอบต่อร่างมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ ง้ อาเซี ยน เป็ นร่างฉบับสุ ดท้าย และในที่ สุดประเทศไทยได้
นาเสนอร่างมาตรฐานฯ เข้าสู่การประชุมคณะทางานประมงอาเซียน ครั้งที่ 18 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน
2553 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุง้ อาเซียนแล้ว โดยมาตรฐานการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ อาเซียนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน คือ
1) ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพ (Food Safety) หลักการ คือ การเลี้ ยงกุง้ ต้องดาเนิ นการ
ให้มั ่น ใจได้ ว่ า ผลผลิ ต กุ ้ง มี ค วามปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพโดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือแนวปฏิบตั ิต่างๆของ FAO องค์การอนามัยโลก และโคเด็กซ์
2) สุ ขภาพและสวัสดิ ภาพสัตว์ (Animal Health and Welfare) หลักการ คือ การเลี้ ยงกุ ง้ ต้อง
ด าเนิ น การเพื่ อ ให้กุ ้ง มี สุ ข ภาพและสวัส ดิ ภ าพ โดยดู แ ลสุ ข ภาพกุ ้ง อย่ า งเหมาะสม ลด
ความเครี ย ด ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด โรค และรัก ษาสภาพบ่ อ เลี้ ยงให้เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาการเลี้ ยง
3) สิ่ งแวดล้อ ม (Environmental Integrity) หลัก การ คื อ การวางแผนและการเลี้ ยงกุ ง้ ต้อ ง
ดาเนิ นการอย่างมีความรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็ นไปตามกฎระเบียบระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ดังนั้ นเพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจ ต้องคานึ งถึ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ตั้งแต่การวางแผน การพัฒนา และขัน้ ตอนการเลี้ ยง
4) เศรษฐกิจและสังคม Socio-economic Aspects หลักการ คือ การเลี้ ยงกุ ง้ ต้องดาเนิ นการ
อย่างรับผิ ดชอบต่อสังคม โดยเป็ นไปตามกฎและระเบี ยบของประเทศ และหากเหมาะสม
เป็ นไปตามองค์การแรงงานสากลว่าด้วยสิทธิของแรงงาน ไม่ทาลายสภาพความเป็ นอยู่ของ
แรงงาน และชุมชนท้องถิ่ น การเลี้ ยงมีส่วนต่อการพัฒนาชนบท สร้างรายได้และความเท่า
เทียมกันของชุมชนท้องถิ่น และขจัดความยากจน เพื่อส่งเสริมความมัน่ คงอาหาร ดังนั้น การ
เลี้ ยงกุง้ ต้องคานึ งถึงประเด็นด้านเศรษฐ-สังคม ตลอดกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การ
พัฒนา และการเลี้ ยงโดยในแต่ ละหลักเกณฑ์ท้งั 4 ด้าน ได้กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 3
ส่ ว น คื อ หัว ข้อ ข้อ ก าหนด และตัว ชี้ วัด /มาตรการประเมิ น ด้ว ย ดังนั้ น มาตรฐานการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ อาเซียน จึงถือเป็ นมาตรฐานด้านการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าฉบับแรกของอาเซียนที่มี
การรับรองในระดับรัฐบาล

อย่ างไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ก ารตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงกุ ้งอาเซี ย นฉบับ นี้ เป็ นที่
น่ าเชื่อถื อและได้รับการยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจะผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบการรับรอง
มาตรฐาน ASEAN Shrimp GAP ซึ่งจะต้องมีการพัฒนารูปแบบและรายละเอียดการตรวจรับรองต่อไป

การประกาศเป็ น AEC ของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็ นทางการในปี 2558
จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประกาศเป็ น AEC อย่างเป็ นทางการในปี 2558 นั้น ได้
ส่งผลให้เกิดปรับตัวในวงการธุรกิจกุง้ โลก 2 ประการ คือ
1) กลุ่มทุนจากประเทศผูบ้ ริโภคกุง้ มีความสนใจเข้าลงทุนในธุรกิจกุง้ ในประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้ น
2) กลุ่มทุนในประเทศผูผ้ ลิตกุง้ /อาเซียน สนใจในการลงทุนเพาะเลี้ ยงกุง้ ในอาเซียนเพิ่มขึ้ น ทั้ง
ในประเทศตนเอง และในเพื่อนประเทศอาเซียนด้วยกัน
การณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกิจกุง้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวอย่ างรวดเร็ว ทั้ง ขอบข่ายการผลิต
และปริมาณผลผลิต จะส่งผลให้ผลผลิตกุ ง้ โลกเพิ่มขึ้ นจนเกิดการแข่งขัน และ/หรือต้องร่วมมือในทาง
ธุรกิจเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ตามนโยบายของสมาชิกอาเซียน และข้อตกลงร่วมใน AEC ที่จะมีเพิ่มขึ้ นในอนาคต

วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของสินค้าประมง (TCM)
การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของสินค้าประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สินค้ากุง้ )
สภาพทั ่วไปและปั ญหา
1) ขาดแคลนแรงงาน เนื่ องจากมีแนวโน้มของแรงงานพม่าย้ายกลับประเทศ และแรงงานไทย
ไม่สนใจงานด้านนี้
2) กฎระเบียบไม่เอื้ อต่อการพัฒนา เช่น มาตรา 9 ที่จากัดพื้ นที่การเลี้ ยงกุง้ และมาตรฐานน้ า
ทิ้ งที่กาหนดให้ฟาร์มเลี้ ยงสัตว์น้ าเป็ นแหล่งปล่อยมลพิษ
3) การสนับสนุ นด้านงบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนา(R&D) ไม่เพียงพอ
4) ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระดับนานาชาติ
5) การถูกตัดสิทธิ GSP กับ EU เริ่มปี 2556
6) Logistic โดยขาดช่องทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและส่งออก เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่ง
7) ขาดการสร้าง Branding เพื่อให้เป็ นที่รจู ้ กั อย่างกว้างขวางในตลาดโลก
8) ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้ า น้ ามันเชื้ อเพลิง
9) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และปั จจัยการผลิต
10) ขาดแรงจูงใจในการผลิต เนื่ องจากต้นทุนสูง และความไม่เสถียรภาพของราคา
11) ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาของเกษตรกรแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน

การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของสินค้ากุง้ ทะเลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(เปรียบเทียบกับตลาดอาเซียน)

Attractiveness Factor
การนาเข้าสินค้ากุง้ ของประเทศ AEC เฉลี่ย 5 ปี (ปี 2550-2554)
การส่งออกสินค้ากุง้ ของไทยไป AEC เฉลี่ย 5 ปี (ปี 2550-2554)

Weight
15.83%
16.97%

การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของสินค้ากุง้ ทะเลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(เปรียบเทียบกับตลาดโลก)

Attractiveness Factor
การนาเข้าสินค้ากุง้ ของโลกเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2550-2554)
การส่งออกสินค้ากุง้ ของไทยไปตลาดโลก เฉลี่ย 5 ปี (ปี 2550-2554)

Weight
5.83%
11.65%

แนวทางการพัฒนาสินค้ากุง้ ทะเล
1) นโยบายด้านแรงงานที่ส่งเสริมทั้งภาคการผลิตและภาคส่งออกกุง้ ทะเล
2) R&D กุง้ ทะเล พร้อมส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจยั
3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกข่าวด้านดีสินค้ากุง้ ทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) เร่งเจรจามาตรการกีดกันทางการค้าสินค้ากุง้ เช่น AD กับ US, GSP และ FTA กับ EU
5) ปรับกฎระเบียบที่ ไม่เอื้ อต่ออุตสาหกรรมกุง้ ทะเล เช่น มาตรา 9 และประกาศกรมควบคุ ม
มลพิษให้ฟาร์มเลี้ ยงกุง้ เป็ นแหล่งปล่อยมลพิษ
6) การทา Branding โดยส่งเสริมการทา Country Brand
การศึกษาวิจยั และพัฒนา (R&D)
1) รัฐ ให้ก ารสนั บ สนุ นงบประมาณแก่ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมกุง้ ได้อย่างยัง่ ยืน เช่น การปรับปรุงพันธุก์ ุง้ ทะเล
2) มีการส่งเสริมทักษะ/ความรูเ้ พื่อการศึกษาวิจยั แก่นักวิชาการไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ระบบ Logistic
1) สร้างระบบ Logistic เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างผูผ้ ลิตสินค้าและผูส้ ่งออก เช่น เชื่อมต่อ
Logistic ในประเทศไปยังท่าเรือน้ าลึกทวายและท่าเรือแหลมฉบัง
การยอมรับของตลาด
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างสมา่ เสมอ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนาเสนอข่าวด้านดี และ
เผยแพร่ผลงานวิจยั สู่ระดับนานาชาติ
2) สร้าง Branding โดยส่งเสริมการทา Country Brand และ Origin Product
ต้นทุนการผลิต
1) ควบคุมดูแลภาษี ปัจจัยการผลิตให้ไม่สงู กว่าประเทศคู่แข่ง
2) รัฐให้การสนับสนุ นเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการทดแทนแรงงาน
3) รัฐควบคุมราคาปั จจัยการผลิตให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจในการผลิต
1)สร้างเสถียรภาพราคาขายกุง้ ในประเทศ
2) รัฐควบคุมดูแลต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม
3) สร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณ์ผูเ้ ลี้ ยงกุง้
4) รัฐมีนโยบายกระตุน้ ให้เกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้ น
5) จัดทาฐานข้อมูลการผลิต-การส่งออก เพื่อจัดหาวัตถุดิบ/ปั จจัยการผลิตได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่มั ่นคงของประเทศ
1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทา
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องตามความพร้อมของชุ มชน จัดการองค์ความรูแ้ ละระบบการ
เรี ย นรูข้ องชุ ม ชนอย่างเป็ นขั้น ตอน มี เครื อ ข่ายการเรี ย นรูท้ ้ังภายในและภายนอกชุ ม ชน
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง รวมทั้งสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
2) การสร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิ ต บนฐาน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
สนับสนุ นการรวมกลุ่ม สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ และร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาความรูด้ า้ นการจัดการการตลาดและทักษะการประกอบอาชีพ
3) เสริมสร้างศักยภาพชุ มชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่าง
สันติ และเกื้ อกูล ด้วยการส่งเสริมสิท ธิ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุ มชน ในการสงวน
อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการสร้าง
กลไกในการปกป้องคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั ่งยืน
1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู ้
และความเป็ นไทย โดยใช้ก ระบวนการพัฒ นาคลัส เตอร์แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้าเป็ นที่ยอมรับ
ของตลาด พัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิสติ ก ส์ การปฏิ รูปองค์ก ร การปรับปรุ ง
กฎระเบียบ-มาตรฐานด้านต่างๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) การสร้า งภู มิ คุ ้ม กั น ของระบบเศรษฐกิ จ โดยการบริ ห ารเศรษฐกิ จ ส่ ว นรวมอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ให้มั น่ คง สนั บ สนุ นการผ ลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพบนหลักการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
1) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิ เวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุ รกั ษ์และ
การใช้ประโยชน์ ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างองค์ความรู ้ ส่งเสริมสิทธิและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อฟื้ นฟูและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ ยงั ่ ยืน โดยการปรับ
แบบแผนการผลิ ต และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคให้ ย ั ่ง ยื น เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ
และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
3) การพัฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น โดยใช้ป รัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นแนวทาง ตั้งแต่ ก ารจัด การองค์ค วามรู ้ การสร้า งภู มิ คุ ้ม กัน การ
คุ ้ม ครองทรัพ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพจากการคุ ก คามภายนอก พัฒ นาขี ด
ความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ

บทสรุปจากการวิเคราะห์ TCM พบว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงโอกาสซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็ นระดับ
Star ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ประเทศไทยมีการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมกุง้ ในระดับสูง
ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุง้ ไทยได้ดาเนิ นการตามกรอบแนวทางที่กาหนดใน “ยุทธศาสตร์
กุง้ ไทย ฉบับที่ 2” ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ แบบครบวงจรของประเทศไทย ที่
เกิ ดจากการระดมความคิ ดของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมกุ ง้ ไทยทุ กภาคส่วน ทั้งหน่ วยงาน
ภาครัฐ ภาคผู ้ผลิ ต ภาคผูค้ า้ ปั จ จัยการผลิต ภาคผู ้แปรรูป ภาคผูส้ ่งออก และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่นๆ ตลอด
สายการผลิต โดยยึดหลักการแห่งยุทธศาสตร์ คือ “ตลาดนาการผลิต” บนฐานของ “Quality Supply
Meets Demand” ผ่านมิติแห่งการพัฒนา 5 ด้าน อันประกอบด้วย มิติดา้ นการเพิ่มศักยภาพพื้ นที่การ
เลี้ ยงและพัฒ นาสายพันธุ ์ มิติดา้ นการเพิ่มศักยภาพการผลิต มิติดา้ นการเพิ่มมูลค่าสินค้ากุ ง้ และมิติ
ด้านการเพิ่มศักยภาพการตลาด และมิติดา้ นการสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ ทั้งในเชิง
รุกและรับ
การทาให้ “ยุทธศาสตร์กุง้ ” เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้ง
“คณะอนุ กรรมการบริหารสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์” ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ
ตัวแทนจากภาคผูผ้ ลิตกุง้ ตัวแทนจากห้องเย็นและภาคผูส้ ่งออก เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ดงั กล่าวในเชิง
นโยบาย ให้อุตสาหกรรมกุง้ ไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็ นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะสภาวะการผลิต การบริโภค การแปรรูป
การตลาด การส่งออกสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ท้งั ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์
การผลิตสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ พิจารณายุทธศาสตร์การผลิตสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์เป็ นช่วงระยะเวลา
เพื่ อให้มีความยืดหยุ่นในยุ ท ธศาสตร์เชิงรุ ก และสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานที่ เห็นสมควร โดยการดาเนิ นงานจะเป็ นไปใน
รูปแบบของ “คลัสเตอร์”
หลังจากกรอบแนวทางในการพัฒ นาอุตสาหกรรมกุง้ ไทยตามยุ ทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 2 สิ้ นสุ ดลง
ในปี 2556 คณะอนุ กรรมการบริหารสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์จึงมีความเห็นร่วมกันที่ จะให้มีการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3 เพื่ อเป็ นกรอบในการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมกุ ง้ อย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อให้
ยุ ท ธศาสตร์กุ ง้ ไทย ฉบับ ที่ 3 เกิ ด การยอมรับ และเห็ น พ้องของผู ้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กรมประมงผู ้ซึ่ ง
รับ ผิ ด ชอบสิ น ค้ากุ ง้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้จัด ท า “ร่างยุ ท ธศาสตร์กุ ง้ ไทย ฉบับ ที่ 3” ขึ้ น และน า “ร่าง
ยุ ท ธศาสตร์กุ ้ง ” ดั ง กล่ า ว เข้า สู่ ก ระบวนการระดมความคิ ด เห็ น จากผู ้เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ จัด ท า “ร่ า ง
ยุ ทธศาสตร์ห ลัก ” ในการสัมมนาระดมความคิ ดเห็ น การจัดทาร่าง “ยุ ท ธศาสตร์กุง้ ไทยฉบับที่ 3 ปี
2557-2559” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโซฟิ เทล เซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดย
ผูเ้ ข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบผูแ้ ทนจากหน่ วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุง้
ไทย โดยแนวทางในการดาเนิ นงานของ ยุทธศาสตร์กุง้ ฉบับที่ 3 มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้ น ในชื่อ
“ยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3” และเป็ นยุทธศาสตร์เพื่อ “การพัฒนาเชิงรุก” และ “เป็ นเอกภาพ”
โดยให้ก รมประมงเป็ นแกนกลางในการรวบรวมภารกิจ จากหน่ วยงานอื่น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนการติดตามการดาเนิ นงานเพื่ อให้ทราบผลการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ ไทยครอบคลุมทั้งระบบ
ทั้งนี้ ยุ ท ธศาสตร์กุ ง้ ไทย ฉบับที่ 3 จะเป็ นการใช้ก ลยุ ท ธ์ท างด้านการตลาดควบคู่ การผลิต โดยจะ
ดาเนิ นการทาการตลาดบนพื้ นฐานด้านศักยภาพการผลิตภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ น
หลัก และเน้ น การด าเนิ นงานเชิ ง รุ ก มากกว่ า เชิ ง รับ เพื่ อ เป็ นกรอบแนวทางส าหรับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมกุง้ ไทยเชิงรุกระยะสั้น ระหว่าง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

วิสยั ทัศน์ (Vision)
วิสยั ทัศน์ (Vision) ของยุทธศาสตร์กุง้ ไทยในช่วงปี 2557-2559 จะมุ่งเน้นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กุ ง้ ไทยในฐานะที่ เป็ นสิ น ค้า ส าคัญ (Product champion) ของประเทศ ที่ ส ร้า งรายได้ให้กับ ผู ้มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า (From Farm to Table) เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญกับบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ใน
มิติของการใช้ปัจจัยทางการผลิต (Material substances) ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ (Fishery Resources)
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human Resources) และทรั พ ยากรทางสั ง คมวัฒ นธรรม (Culture & Social
Resources) บนแนวทางของความยัง่ ยืน (Sustainable Aspects) และบนฐานความเข้มแข็งขององค์กร
เพื่อให้ได้สินค้ากุง้ ที่ สวย สด สะอาด รสชาติดี มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
เป็ นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้ น ในฐานะที่เป็ นสินค้ากุ ง้ จากประเทศผูน้ า
วิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3 “กุง้ ไทยก้าวหน้า สู่ประชาคมอาเซียน อย่างยั ่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิ จ หรื อภารกิ จที่ จ ะต้องมีก ารดาเนิ นงานตามกรอบแนวทางที่ กาหนดไว้ในยุ ท ธศาสตร์กุง้ ไทย
ฉบับที่ 3 ภายใต้ก ระบวนการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนเกี่ ย วข้อง ตั้งแต่ ตน้ น้ าถึ งปลายน้ า เพื่ อให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ในช่วงเวลา 3 ปี แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ ไทยให้มี การผลิต การแปรรูป และการตลาด ที่
ได้มาตรฐานตามแนวทางแห่งการอนุ รักษ์ อันจะส่งผลให้เกิ ดการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของชาติ ในฐานะ
เป็ นสินค้าที่สาคัญทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลถึงความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตลอดสายการผลิต ประกอบด้วย 5 พันธกิจหลัก ซึ่งมีสาระสาคัญใน
5 มิติ คือ
1. เพิ่มศักยภาพพันธุก์ ุง้ ทะเลคุณภาพ
2. บริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยัง่ ยืน
3. เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการตลาดทุกระดับ
4. ผลักดันการวิจยั เพื่อพัฒนาอุสาหกรรมกุง้ ไทย
5. สนับสนุ นการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่ อ ให้เกิ ด ความต่ อ เนื่ องหลัง จากสิ้ นสุ ด วาระในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกุ ้ง ไทย ตาม
ยุทธศาสตร์กุง้ ฉบับที่ 3 ปี 2557-2559
2) เพื่ อ ให้มี ก รอบทิ ศ ทางอย่า งชัด เจน ในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมกุ ้งไทย ครบวงจรตลอด
สายการผลิต ในช่วงปี 2557-2559
3) เพื่อให้อุตสาหกรรมกุง้ ของประเทศไทยพัฒนาสู่ความมัน่ คงและยัง่ ยืน
4) เพื่อให้ประเทศไทยคงความเป็ นผูน้ าด้านสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก
5) เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นผูน้ าด้านสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ในตลาด ASEAN

เป้าหมาย (Goal)
ระยะเวลาดาเนิ นการ ยุ ท ธศาสตร์กุ ง้ ไทย ฉบับที่ .3 เป็ นกรอบสาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมกุง้ ไทย ต่อเนื่ องจาก ยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 2 ปี 2553-2556 โดยจะรับฟั งข้อคิดเห็น
จากผู ้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย ทั้งอุ ต สาหกรรมกุ ง้ ผ่ า นการประชุ ม สัม มนาระดมความคิ ด เห็ น ในวัน ที่ 29
สิงหาคม 2556 เพื่อนามาปรับยุทธศาสตร์ฉบับร่างให้เกิดความสมบูรณ์ของยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่
3 มากที่สุด และจะใช้ยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวเป็ นกรอบการดาเนิ นงานระยะสั้น 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 ถึงปี พ.ศ. 2559
เป้ าหมายในการด าเนิ น งาน จากสถานการณ์ด ้านการผลิ ตและการตลาดของอุ ต สาหกรรมกุ ง้ โลก
สถานการณ์ดา้ นการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมกุง้ และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ
ไทย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นามาซึ่งเป้าหมายของยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3 ปี 2557-2559 ใน
รูปแบบที่ เป็ นไปตามภาวะการแข่งขัน ของอุ ตสาหกรรมและเศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิ จของ
ประเทศผูน้ าเข้าหลักของไทย (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) ดังนี้
1. ผลผลิตกุง้ ในปี 2555 เปลี่ยนแปลงในทางบวกจากปี 2554 ซึ่งเป็ นผลพวงมาจากสภาพภูมิอากาศ
ที่เอื้ ออานวย รวมถึงการปรับตัวของภาคการผลิตในการเพิ่มกาลังการผลิต เนื่ องจากผลผลิตของประเทศ
ผูผ้ ลิตรายอื่น ไม่ว่าจะเป็ น จีน เวียดนาม อินโดนี เซี ย เกิดความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม จากภาวะ
ราคากุ ง้ ตกตา่ อย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2549-2555 ประกอบกับการเกิ ดการระบาดของโรค EMS
ในช่วงปี 2556 ทาให้ผลผลิตกุง้ ลดลงเป็ นอย่างมาก ทาให้กรมประมงวางแผนว่าปริมาณการผลิ ตกุง้ ของ
ไทยในปี 2556 คาดว่าจะมีผลผลิต 250,000 ตัน ซึ่งตัวเลขที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3
จะเริ่มประมาณการจากฐานที่วางไว้ คือที่ 400,000 ตัน และจะเปลี่ยนแปลงประมาณปี ละ ±12-15%
ในปี 2557-2559 โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
 ปี พ.ศ.2557 ผลิตกุง้ ในปริมาณ 400,000 ตัน
 ปี พ.ศ.2558 ผลิตกุง้ ในปริมาณ 450,000 ตัน
 ปี พ.ศ.2559 ผลิตกุง้ ในปริมาณ 500,000 ตัน
เนื่องจาก ปั ญหาผลผลิตกุง้ ภายในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องจากปั ญหาการระบาดของ EMS
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูน้ าเข้าหลักที่ ครองสัดส่วนตลาดประมาณ 80-85% อยู่ใน

ภาวะถดถอย แต่แนวโน้มการบริโภคสินค้ากุง้ ของโลกไม่ลดลง ถึงแม้สินค้ากุง้ ของไทยจะมีผลผลิตลดลง
แต่ดา้ นมาตรฐาน ผลผลิตกุง้ ที่ได้มีมาตรฐานสูง ปลอดสารตกค้าง ซึ่งตรงตามกระแสความตระหนักใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผูบ้ ริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการส่งออกในปี 2556 อาจจะลดลงไม่
มากนั ก จากปี 2555 และจะเพิ่ ม ขึ้ นในอัต ราประมาณปี ละ 15% ในปี 2557 ไปจนถึ งปี 2559
เนื่ องจากผลผลิตกุ ง้ เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ เริ่มฟื้ นตัว ในขณะที่
มูลค่าการส่งออกจะมีมลู ค่าต่อหน่ วยลดลงเล็กน้อย (จากราคาเฉลี่ยตันละประมาณ 0.2350 ล้านบาท)
เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันด้านราคามีมากขึ้ น จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้ นของแต่ละประเทศผูผ้ ลิต และคาดว่า
ภาวะด้านราคาต่อหน่ วยดังกล่าวจะส่งผลในช่วง 3 ปี ของการดาเนิ นงานตามกรอบยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ดังนี้
 ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณส่งออก 304,000 ตัน มูลค่า 80,000 ล้านบาท
 ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณส่งออก 342,000 ตัน มูลค่า 85,000 ล้านบาท
 ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณส่งออก 380,000 ตัน มูลค่า 90,000 ล้านบาท
2. มุ่งขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน
จากประสบการณ์ของไทยที่ ส ามารถปรับ ปรุ งการเพาะเลี้ ยงจนเป็ นมิต รกับ สิ่ งแวดล้อมได้ดี จะเป็ น
คาตอบได้ว่าการเลี้ ยงกุ ง้ ในอนาคตข้างหน้ามีความยัง่ ยืนอย่างแน่ นอนหลังจากที่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เกิดขึ้ น กลุ่มโรงงานแปรรูป ห้องเย็นจานวนมากจะย้ายฐานที่ต้งั ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ยงั มีสิทธิพิเศษทางด้านภาษี ค่าแรงยังตา่ อยู่ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ขณะที่ไทยจะเป็ น
เพียงฐานการผลิตกุง้ รายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยง กาลังการผลิตสูงเพื่อป้อน
วัตถุดิบให้กบั โรงงานและห้องเย็นของประเทศเพื่อนบ้าน
3. การบริโภคภายในประเทศ เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 20
4. มีระบบภูมิคมุ ้ กันด้านการผลิต
4.1) ฟาร์มเพาะเลี้ ยงกุง้ ทะเลผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP มากกว่า 90%
4.2) มีระบบการผลิตที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับศักยภาพใน
การผลิตของตนเอง
4.3) องค์กรเกษตรกรมีการจัดสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นของตนเอง
4.4) มีการพัฒนาการทา Contract Farming ในระบบของอุตสาหกรรมกุง้
4.5) มีความร่วมมืออย่างเป็ นรูปธรรมด้านการผลิตกุง้ ในระดับภูมิภาคภายในประเทศ
4.6)องค์กรภาคผูผ้ ลิตมีความเข้มแข็ง
4.7) มีแนวคิดในการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์
5. มีระบบภูมิคมุ ้ กันด้านการตลาด
5.1) ระบบการตามสอบสิ น ค้า กุ ้ง (Shrimp Traceability) ที่ ผู ้น าเข้า และผู ้บ ริ โ ภคสิ น ค้า กุ ้ง
สามารถทดสอบและตรวจสอบที่ ม าที่ ไปของสิ น ค้าได้ และในขณะเดี ย วกัน หน่ วยงานที่ มี
หน้าที่รบั ผิดชอบด้านสินค้ากุง้ ก็สามารถตามสอบถึงปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ น
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

5.2) มีคณะทางานตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกุ ง้ โลก เพื่อคอยเฝ้ าระวังการ
แข่งขันด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งจะทาให้อุตสาหกรรมกุง้ ของไทยสามารถปรับตัวได้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
5.3) ผูส้ ่งออกมีศกั ยภาพในการแปรรูปสินค้ากุง้ ที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ (Strategy)
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพพันธุก์ ุง้ ทะเลคุณภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพกุ ง้ ทั้งพ่อแม่และลูกพันธุ ์กุง้ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตกุง้ และพัฒนาสายพันธุใ์ ห้มี
คุณภาพและเหมาะกับศักยภาพของแต่ละพื้ นที่การเลี้ ยง การจัดการด้านพ่อแม่พนั ธุเ์ พื่อผลิตนอเพลียส
คุณภาพ การพัฒนาสายพันธุก์ ุง้ และสร้างคลังสารองสายพันธุก์ ุง้ ทะเล รวมถึงการจัดการด้านการผลิตลูก
กุง้ สายพันธุด์ ี มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยั ่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยัง่ ยืน สิ่งที่ตอ้ งคานึ งถึง ได้แก่ เฝ้ าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งน้ าสาธารณะและบ่อเลี้ ยงกุ ง้ อย่างต่ อเนื่ อง เฝ้ าระวังการเกิดโรคระบาดและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
บริ ห ารอุ ตสาหกรรมกุ ง้ รวมถึ งการพัฒ นาเทคโนโลยี ด ้านการผลิ ต และการลดต้น ทุ น การผลิ ต การ
ควบคุมและกากับให้มีการผลิตตามมาตรฐานของกรมประมง หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงรับรอง
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในตัววัตถุดิบกุง้ และการยอมรับของผูบ้ ริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการตลาดทุกระดับ
วัตถุประสงค์ : อุตสาหกรรมกุง้ ไทยมีการผลักดันเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดจากของภาคผูแ้ ปรรูป
ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดของอุ ตสาหกรรมกุ ง้ ไทยตลอดช่ วงระยะเลาที่ ผ่ านมา ในช่วงปี 2557 – 2559 แนว
ทางการดาเนิ นงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดจะมุ่งเน้น การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเก็บ
เกี่ ยวและขนส่ง การพัฒ นาและควบคุ มการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน การเสริมสร้างประสิท ธิ ภ าพการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด เป็ นหลัก รวมถึ งการ
ควบคุมมาตรฐานการจับ การลาเลียง และการเสริมสร้างความเข้าใจในด้านสุขอนามัยของโรงงานแปร
รูปเบื้ องต้น ซึ่งส่งผลถึงมูลค่าของสินค้ากุง้ ที่จะเพิ่มขึ้ น โดยจะมีการดาเนิ นการในตลาดทุกระดับ ในช่วง
อีก 3 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ ในด้านตลาดต่างประเทศ จะดาเนิ นการส่งออกในรูปของสัดส่วนสมดุ ล โดยจะ
พยายามผลักดันให้มีการกระจายสัดส่วนการส่งออก ไม่ให้มีการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ งมากกว่า 45%
และจะดาเนิ นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์คุณภาพกุง้ ไทย ภายใต้สโลแกน “Thai Shrimp:
Tasty Food from Quality Farm” ในสื่อต่างประเทศอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ การดาเนิ นงานจะเป็ นแบบ

เชิงรุก (Pro-active) เข้าหาตลาดเป้าหมาย และตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ อันได้แก่ตลาดอาเซียน อเมริกา
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และประเทศแถบอเมริกาใต้ ฯลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลักดันการวิจยั เพื่อพัฒนาอุสาหกรรมกุง้ ไทย
วัตถุประสงค์ : การวิจัย และพัฒ นาที่ อยู่ภ ายใต้ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ จะประกอบด้วยกลยุ ท ธ์ในการ
ดาเนิ นการเพื่ อพัฒ นาในด้านต่ างๆ ดังนี้ การวิจัย เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพพ่ อแม่พัน ธุ ์ การวิจัย เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตกุง้ การวิจยั เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากุง้ การวิจยั เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และการวิจยั
การสร้างเครือข่ายทางการวิจยั ในช่วงอีก 3 ปี ข้างหน้า อุตสาหกรรมกุง้ ไทยต้องการงานวิจยั ใหม่ๆ ที่จะ
มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างรูปแบบ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตกุง้ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ : อุตสาหกรรมกุง้ ไทยต้องดาเนิ นการอยูภ่ ายใต้การเปิ ดตัวของเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็ นการดีที่ผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกกุง้ ของไทยจะใช้โอกาสดังกล่าวนี้ ให้เกิดประโยชน์
ดังนั้ น ภายใต้ก รอบยุ ท ธศาสตร์ก ารสนั บสนุ นการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคม
อาเซียน จึงกาหนดให้มีการดาเนิ นงานภายใต้กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และพัฒ นาอุตสาหกรรมกุ ง้ ไทย ได้แก่ การจัดหาพื้ นที่เหมาะสมและส่งเสริมการเพาะเลี้ ยงกุง้ และการ
รวมการลงทุ น ด้านห้องเย็ น ในประเทศภูมิภ าค การวิเคราะห์แ ละศึ ก ษาผลกระทบต่ อ ผู ้เลี้ ยงกุ ง้ และ
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ องภายในประเทศที่ ก ระทบจากการเปิ ดการค้า เสรี AEC การบริ ห ารจัด การ
อุตสาหกรรมกุ ง้ ในประเทศไม่ให้ได้รบั ผลกระทบจากการนาเข้าวัตถุ ดิบ การพัฒ นาระบบ Logistic ใน
ภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ การจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตในภูมิภาคอาเซี ยน รวมถึ ง
การขยายฐานการตลาดและสร้างเครือข่ายการค้าและการผลิตในภูมิภาคอาเซียนทั้งด้านสินค้ากุง้ และ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านปั จจัย การผลิ ตและอุ ปกรณ์ ตลอดจนด้านแรงงานและการจัดท าองค์ความรู ้ เพื่ อให้
ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็ นผูน้ าด้านสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ในตลาด ASEAN และในระดับโลก
ดังนั้น บทสรุปของยุ ทธศาสตร์กุง้ ไทย ฉบับที่ 3 จะเป็ นการใช้กลยุทธ์ทางด้าน การตลาดควบคู่การ
ผลิต โดยจะดาเนิ นการทาการตลาดบนพื้ นฐานด้านศักยภาพการผลิตภายในประเทศเป็ นหลัก ผ่านการ
ประสานงานระหว่างผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออก (Shrimp Contract Farming) ซึ่ งจากขั้นตอนการระดมความ
คิดเห็นและการจัดทาเวทีสาธารณะรับฟั งความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย ในช่วงที่ผ่านมา นั้น มี
การเสนอให้ดาเนิ นการในเชิงบูรณาการของทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ
ภาคผูผ้ ลิต และภาคผูส้ ่งออก โดยรวมไปถึงต้องมีการบูรณาการด้านการรวบรวมผลการดาเนิ นการ โดย
มีกรมประมงเป็ นหน่ วยงานกลางด้วย เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์

กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ดาเนิ นการผ่าน “คณะอนุ กรรมการบริหารสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์” ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ตัวแทนจากภาคผูผ้ ลิตกุง้ ตัวแทนจากห้องเย็นและภาคผูส้ ่งออก ในสัดส่วนที่เท่าๆ
กัน ท าหน้ า ที่ ผ ลัก ดัน ยุ ท ธศาสตร์ในเชิ งนโยบาย พัฒ นาขี ด ความสามารถในการด าเนิ น งานตาม
ยุ ทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในหมวดสิ นค้ากุ ง้ และผลิตภัณฑ์ ให้
เป็ นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนเชิงปฏิบตั ิ
กรมประมงได้แต่งตั้ง “คณะทางานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุง้ ไทย” ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรม
ประมงและถาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ตลอดสายการผลิต ทาหน้าที่ กากับ
ดู แ ล การด าเนิ น งานด้า นกุ ้ง แบบครบวงจร ให้เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ส าเร็ จ ตาม
วัตถุ ประสงค์ เกิดการบูรณาการของหน่ วยงานต่างๆ ภายใต้กรมประมงและภาคเอกชน รวมไปถึงเกิด
การประสานงานที่ดีในระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
เกษตรกร/ผูป้ ระกอบการได้รบั
1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้ น
2) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ ยงกุง้ ของไทยมีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้ น
3) สินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบการแปรรูปขั้นสูงเพิ่มขึ้ น
4) เกิดความมัน่ คงของอุตสาหกรรมกุง้ ไทยจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ประเทศ/เศรษฐกิจโดยรวม
1) มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมทั้งระบบเพิ่มมากขึ้ น โดยจะมีแรงงานมากว่า 1 ล้านคน ตลอด
สายการผลิตสินค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์
2) มูลค่าการส่งออกของสินค้ากุง้ เพิ่มขึ้ น โดยจะสามารถนาเม็ดเงินจากการส่งออกซึ่งเกิดจาก
การสร้างมูลค่าเพิ่ มภายในประเทศมากกว่า 90% เป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 85,000 ล้าน
บาท/ปี กลับเข้ามาพัฒนาประเทศ
3) สินค้ากุง้ ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่เชื่อมัน่ ในตลาดโลก
4) เพิ่มตลาดส่งออกสินค้ากุง้ ของไทยในตลาดโลก
5) อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ยงกุ ง้ ของประเทศไทย มี ค วามมัน่ คงและสร้า งความมัน่ ใจแก่
ผูป้ ระกอบการ
6) เป็ นผูน้ าในการผลิตและการส่งออกสินค้ากุง้ ในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน

