
 
 

สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมกุงท้ังระบบ 

วันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2550  ณ หองประชุม สถาบันยุทธศาสตรการคา 

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ 

2. คุณมนสิชา  แดงรศัมีโสภณ เจาหนาที ่

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

1. คุณสุวรรณา พูลชัยวิลัยศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย 7 ว.   

2. คุณทัศนีย  สุทธภักต ิ หัวหนาศูนยสงเสริมสงออกสินคาอาหาร  

3. คุณนิษณะ   ทวีพาณิชย นักวิชาการพาณิชย 6 ว.   

หนวยงานเอกชน 

1. คุณพจน  อรามวัฒนานนท นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 

 คุณธีระ  รภาจิตติกุล (แทน) 

2. คุณนารีรตัน จันทรทอง สมาคมอาหารแชเยอืกแข็งไทย  

3. คุณอําไพ หาญไกรวิไลย บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด จาํกัด 

  คุณนคร  หาญไกรวิไลย (แทน)   

4. คุณพูลศักดิ์ ฆนวาร ี บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด จาํกัด 

5. คุณพรศิลป  พัชรินทรตนะกุล 

  คุณธงชัย บุญยโชติมา (แทน) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร (มหาชน) จํากัด 

6. คุณศิริวัลย  ดุษฎีวุฒิกุล บริษัท จันทบุรีซีฟูดส จาํกัด 

7. คุณรุงโรจน  รุงโรจนสาคร บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส จาํกัด 

8. คุณชูพงษ  ลือสุขประเสริฐ บริษัท มารีนโกลด โปรดักส จํากัด  

9. คุณกนกคัคนางค พงศสถาพร บริษัท กองภพโฟรเซนฟูดส จํากัด  

 

รายช่ือผูไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณธีรพงศ  ขนัศิร ิ บริษัท ไทยยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส (มหาชน) จํากัด 

2. คุณอเนก  พิเชฐพงศา บริษัท หองเยน็เอเชี่ยน ซีฟูด (มหาชน) จํากัด 

3. คุณไพบูลย  พลสุวรรณา บริษัท ธารสมุทรฟูด จาํกัด 

4. ดร. ผณิศวร   ชํานาญเวช บริษัท แพ็คฟูด (มหาชน) จํากัด 

5. คุณอุดม  จรยิวิลาศกุล บริษัท ไทยแลนดฟชเชอรีโ่คลดสตรอเรจ (มหาชน) จาํกัด 
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 สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมกุงท้ังระบบ 

 

สินคากุงแชเยน็แชแข็งของไทยถือเปนสินคาที่มีศกัยภาพโดดเดนเปนอันดับตน ๆ ในตลาดโลก ทั้งดานการ

ผลิต และการตลาด อยางไรก็ตาม ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง สรุปไดดังน้ี 
 

ดานการผลิต 

ประเด็นท่ี 1 ดานคุณภาพการผลิต  

ปญหาสําคัญในดานคุณภาพการผลิตกุงสงออก คือ ปญหาดานสารตกคางในกุง ซึ่งเปนประเด็นที่

ตลาดสงออกสําคัญของไทย เชน สหรัฐอเมริกา และ อียู นํามาเปนขอตําหนิในเรื่องคุณภาพกุงไทย โดยที่มา

ของสารตกคาง สวนใหญมาจากยาปฏิชีวนะ นํ้ายาทําสีนํ้า และวิตามิน แมวาปริมาณสารตกคางจะลดลง แต

ยังมีหลงเหลืออยู สาเหตุสําคัญ คือ ความไมเขาใจของเกษตรกร ในเรื่องของสวนผสมของอาหารที่ใหกุงกิน 

ยาหรือเวชภัณฑที่ใชมีสวนผสมของสารบางอยางที่กอใหเกิดสารตกคางในกุง  

ปญหาอีกประการคือ บุคลากรของกรมประมงในดานการสุมตรวจคุณภาพกุงไมครอบคลุมเพียงพอ 

ทําใหผูประกอบการสงออกจะเปนผูสงตัวอยางกุงไปตรวจสอบและเสียคาใชจายเอง 

ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลควรมีนโยบายในเรื่องการตรวจสอบ คุณภาพกุงอยางจริงจัง โดยจัดบุคลากรใหประจํา

ครอบคลุมพ้ืนที่
1
  และควรเขาไปสุมตรวจสอบดานเวชภัณฑที่ใชในกุงอยางสม่ําเสมอ โดยสุมตรวจหนาฟารม 

รวมทั้งใหความรูและความเขาใจในดานอาหารกุงและเวชภัณฑดังกลาว  

ประเด็นท่ี 2 ดานพันธุและกระบวนการเล้ียง  

ปญหาดานพันธุกุงไมเปนปญหาในอุตสาหกรรมกุงเทาใดนัก แตถามีการพัฒนาพันธุกุงที่ดีขึ้น 

เพ่ือใหมีการใชเวชภัณฑตางๆ ลดลง จะชวยลดตนทุนในการเล้ียงกุงของเกษตรกร อันจะนําไปสูการลด

ตนทุนของการผลิตกุงสงออกดวย  

ประเด็นท่ี 3 ดานตนทุนการผลิต  

การผลิตกุงเปน Labour Intensive ตนทุนสวนใหญจึงขึ้นอยูกับคาแรงเปนสําคัญ โดยในปจจุบัน 

อุตสาหกรรมกุงประสบภาวะขาดแคลนแรงงานไทย ทําใหตองจางแรงงานตางดาวทํางาน ซึ่งมีภาระตนทุนสูง 

ทั้งคาแรง คาจัดการแรงงานตางดาว และคาปรับเม่ือมีการตรวจจับจากทางการ 

นอกจากน้ี พ้ืนที่เล้ียงกุงบางแหงยังไมมีไฟฟาใช จําเปนตองใชนํ้ามันในการตีนํ้า ทําใหตนทุนดาน

พลังงานสูงกวาความจําเปน ดังน้ัน รัฐควรติดตั้งระบบไฟฟาใหทั่วถึงในแตละพ้ืนที่ที่ทําการเลี้ยง ซึ่งจะชวยลด

ตนทุนการเล้ียงกุงได 

 

                                                 
1
 การดําเนินการดังกลาวจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นจะตองสรางระบบความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนโดยให

ภาคเอกชนและรัฐรับภาระคาใชจายในการสุมตรวจสอบ 
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ดานการตลาด 

ประเด็นท่ี 1 สภาวการณในตลาดโลก 

 ในอดีต ตลาดกุงสดแชเย็น แชแข็งของไทย กระจุกตัวอยูที่ตลาดญ่ีปุน เน่ืองจากสามารถสงออกได

หลากหลายประเภท ตั้งราคาขายได และมีความสัมพันธทางการคาเครื่องจักรระหวางกันอยู แตในระยะหลัง 

กรมสงเสริมการสงออกไดผลักดันใหกระจายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น อยางไรก็ตาม แมวา

ไทยจะเปนผูสงออกกุงแชเย็น แชแข็งมากที่สุดในโลก และเริ่มมีการกระจายตลาดมากข้ึน แตตลาดสงออกที่

สําคัญของไทยในปจจุบัน มี 2 แหงคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งมีสัดสวนการสงออกรอยละ 50 และ 

20 ของการสงออกกุงไทยทั้งหมด ตามลําดับ ดังน้ัน เม่ือตลาดประสบปญหา ก็จะสงผลกระทบตอไทยดวย 

โดยในปที่ผานมา ตลาดโลกเขาสูภาวะชะลอตัว มีสาเหตุสําคัญมาจาก ปญหา Sub Prime ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คาดวาในอีก 5 เดือนขางหนาจะสงผลกระทบตอผูสงออกไทยเปนอยางมาก นอกจากน้ีผู

สงออกไทยยังประสบปญหาการสงออกไปยังตลาด EU ที่มักใชมาตรการกีดกันทางการคา NTB มาก 

ขอเสนอแนะ  

 ควรลดความเส่ียง โดยการกระจายตลาดไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ สามารถเปนคูคากับไทย

ได เชน 

- ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เน่ืองจากมีทรัพยสินมาก 

- ประเทศที่พัฒนาแลว เน่ืองจากมีวินัยทางการคาดี สามารถขายสินคาคุณภาพดีในราคาสูงได แต

ควรระวังมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs)  
  

 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการกระจายตลาดมากขึ้น แตไมไดหมายถึงการละทิ้งตลาดเดิม  

ประเด็นท่ี 2  มาตรการกีดกันทางการคา 

 กฎระเบียบทางการคาในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหเกิดมาตรการทางการคาใหม 

ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออกของไทยเปนอยางมาก แมวาไทยจะทําขอตกลง FTA กับประเทศตาง 

ๆ เพ่ือลดการกีดกันดานภาษี แตการสงออกของไทยก็ยังประสบกับมาตรการกีดกันที่มิใชภาษี (NTBs) เชน 
 

- งานวิจัยเรื่องวิธีการทํานา ที่รายงานวา การทํานาวิธีธรรมชาติ มีผลทําใหแบคทีเรียในดินปลอย
กาซมีเทน ซึ่งสงผลกระทบตอภาวะโลกรอน มากกวาการทํานาแบบอื่น  ดังน้ัน ถางานวิจัย

ดังกลาวไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ก็จะกอใหเกิดการรณรงคใหทํานาธรรมชาตินอยลง 

ทําใหการสงออกขาวของไทย ซึ่งผานวิธีธรรมชาติ ประสบปญหาได 

- มาตรการดานส่ิงแวดลอม ในการลดคารบอนไดออกไซด  

o การกําหนดใหผูสงออก ติด Carbon label ในบรรจุภัณฑของสินคา ซึ่งระบุถึง ปริมาณ

การปลอยคารบอนฯ ในกระบวนการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑ ทําใหตนทุนการผลิต

ของผูประกอบการสูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันลดลง  

o มาตรการ Food mile เน่ืองจากการขนสงทางเครื่องบินปลอยคารบอนฯ มากกวาการ

ขนสงทางเรือ ดังน้ัน ประเทศที่อยูใกลใชระยะเวลาการขนสงทางเครื่องบินนอย หรือใช

การขนสงทางเรือ จะไดเปรียบกวาประเทศที่อยูไกล โดยเฉพาะการขนสงของไทยสู

ประเทศในแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา จะเสียเปรียบประเทศในแถบแอฟริกา  
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- มาตรการดานสิทธิมนุษยชน 

o หนังสือพิมพ และสํานักพิมพตางประเทศ เชน CNN เริ่มที่จะใหความสนใจประเด็นการ

ใชแรงงานเด็กมากขึ้น ถามีการเผยแพรขาวดานการใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการ

ผลิต หรือแรงงานตางดาวถูกกดขี่  จะสงผลกระทบตอไทยในการสงออกสินคาน้ัน ๆ ไป

ยังตลาดตางประเทศ 

ขอเสนอแนะ 

 ภาครัฐ เอกชนและผูประกอบการจะตองคํานึงถึงมาตรการกีดกันทางการคาอยูเสมอ เน่ืองจากจะมี

มาตรการกีดกันที่มิใชภาษีแบบใหม ๆ เกิดขึ้นเรื่อย ดังจะเห็นไดจากกรณี ปญหา Anti-Dumping ใน

สหรัฐอเมริกา แมวาไทยจะไดรับชัยชนะในข้ันตน แตสหรัฐอเมริกายังคงอุทธรณตอ เพ่ือดึงเวลา ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการนําเขาของไทย ดังน้ัน ไทยจําตองมีมาตรการตอบกลับบาง 
2
 อยางไรก็ตาม รัฐบาลอาจไม

สามารถเปนผูนําในการตอบโตในประเด็นบางอยางได เพราะอาจสงผลกระทบตอภาพพจนของประเทศใน

องครวม ดังน้ัน ภาคเอกชน นําโดยหอการคาไทย ควรเขามามีบทบาทในการตอบโตมาตรการกีดกันทาง

การคาตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งภาคเอกชนจะไดรับสัญญาณ (Signal) หรือผลกระทบที่รวดเร็วกวา สามารถตอบโต

ไดทันทวงที ถารอการดําเนินการจากภาครัฐอาจชาเกินไป อยางไรก็ตาม ในสวนของผูประกอบการ จะตองมี

การรวมกลุมกัน และมีวินัยทางการคามากขึ้น รวมทั้งจะตองรายงานหรือแจงปญหาที่ภาคเอกชนประสบ

ใหกับภาครัฐทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ 

ประเด็นท่ี 3 คาเงินบาท  

ปที่ผานมา คาเงินบาทมีความผันผวนคอนขางมาก และแข็งคาเร็วเกินไป ทําใหตนทุนของผูสงออก

สูงขึ้นมากในระยะเวลาอันส้ัน เน่ืองมาจากอัตราแลกเปล่ียนที่แข็งคาเร็ว และอยูในระดับที่แข็งคากวาประเทศ

เพ่ือนบานมาก จึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมกุง ซึ่งมีสัดสวนของ Margin คอนขางต่ํา (ประมาณ 5%) 

อยางมาก ทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาในตลาดโลกได ผูประกอบการจึงจําตองกดราคากุงที่รับซ้ือจาก

เกษตรกร สงผลตอเกษตรกรผูเล้ียงกุง และราคากุงของตลาดภายในประเทศ 

ขอเสนอแนะ 

 รัฐบาลควรจะเขามาดูแลเรื่องอัตราแลกเปล่ียน โดยจะตองรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท อยาใหมี

ความผันผวนมากนัก และควรจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับประเทศเพ่ือนบาน หรือประเทศคูแขง เพ่ือรักษา

ความสามารถในการแขงขันของผูสงออกกุงในตลาดโลก 

ประเด็นท่ี 4 มาตรการภาครัฐดานการสงออก  

นอกเหนือจากกฎระเบียบของตางประเทศแลว กฎระเบียบภายในประเทศก็เปนอุปสรรคตอการ

สงออกกุงเชนกัน เน่ืองจากมีความยุงยากของข้ันตอนการสงออก รวมทั้งการออกเอกสารรับรองคุณภาพใช

ระยะเวลานาน ซึ่งนานกวาประเทศอื่นที่มี One-stop service เปนผลทําใหการสงออกกุงของไทยลาชา 

ประกอบกับระบบ Logistic ของไทยที่ยังไมดีนัก ทําใหไทยเสียเปรียบในดานความรวดเร็วของการสงออก 

เม่ือเทียบกับคูแขง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีน นอกจากน้ี ปญหาดานบุคลากรที่มีไมทั่วถึง และมีองค

                                                 
2
 ขอควรระวังในการใชมาตรการตอบโต 1) การตอบโตดาน NTB ตองทําการกฎเกณฑสากล และ 2) ไทยเปนประเทศเล็ก 

การตอบโตอาจกอใหเกิดผลเสียหายมากกวาผลได 
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ความรูที่ไมชัดเจน เพียงพอ ก็เปนอุปสรรคตอผูสงออกในการติดตอหรือประสานงานกับทางภาครัฐ เชน การ

ใหขอมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารที่จําเปนตองยื่น สําหรับการสงตัวอยางสินคาไปตรวจสอบ เปนตน  

ขอเสนอแนะ 

รัฐควรลดข้ันตอนหรือระยะเวลาในการทําเอกสารหรือหนังสือสงออก โดยการทํา Single Window 

Entry เพ่ือลดการใชเอกสาร (Paperless) และผูสงออกสามารถสงออกไดเร็วขึ้น ในปจจุบัน บางหนวยงาน 

เชน กรมศุลกากร กรมสงเสริมการสงออก ไดเริ่มมีการทําระบบ Single Window Entry และการออกเอกสาร

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับสินคานํารอง ซึ่งรวมถึงสินคากุงสงออก แลว อยางไรก็ตาม หนวยงานสวน

ใหญยังตองรองบประมาณจากสวนกลางอยู เน่ืองจากการทํา Single Window Entry จะตองไดรับความรวมมือ

จากหลาย ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการสนับสนุน

อุปกรณเพ่ือใหเกิดระบบดังกลาว เปนตน  

ประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพันธ  

ภาพลักษณสินคากุงไทย เปนส่ิงที่จะชวยในเรื่องของการตลาด ซึ่งที่ผานมา กรมประมงและกรม

สงเสริมการสงออก มีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองอยูแลว เชน มีการจัด Road Show ตามประเทศตางๆ 

อยางไรก็ตาม ปจจัยอ่ืนๆ ที่ควรนํามาประกอบคือ ภาวะความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา และ

มาตรการที่เปนมาตรฐาน เพ่ือใหผูประกอบการรับทราบขอมูล 

ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลควรเนนการประชาสัมพันธในประเด็นตางๆ ที่ สําคัญในขณะน้ัน โดยเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองของไทยเชน เรื่องสารเคมีตกคาง การตอบโตการทุมตลาด แรงงานเด็ก เปน

ตน เพ่ือตอบโตกับตลาดตางประเทศที่มีขอสงสัยหรือตําหนิเกี่ยวกับการผลิตกุงของไทย อันจะทําใหเกิดความ

นาเชื่อถือในสินคาไทย รวมทั้งใหผูบริโภคเขาใจในกุงไทย ทั้งในดานคุณภาพและคุณคาทางอาหาร อยางไรก็

ตาม จะตองพิจารณาดวยวาผูที่จะมีบทบาทนําในการตอบโตควรเปนหนวยงานใด ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

สมาคมที่เกี่ยวของ สวนดานการขายสินคา รัฐบาลไมจําเปนตองเขามาดูแล เน่ืองจากเอกชนทํากันไดอยูแลว 

ประเด็นท่ี 6 การรวมกลุม คลัสเตอร (Cluster)  

ที่ผานมา มีการพยายามรวมกลุม คลัสเตอร สําหรับสินคากุง แตไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากมี

เพียงบริษัทที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงจากอุตสาหกรรมตนนํ้าไปยังปลายนํ้าไดเทาน้ันที่สามารถจัดทําคลัส

เตอรเองได และแมวาบริษัทตาง ๆ จะเริ่มใหความสําคัญในประเด็นน้ีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการทํา 

Contact farming กับเกษตรกร แตการรวมกลุมสวนใหญยังคงเปนเพียงการรวมกลุมระหวางบริษัทขนาดเล็ก

ที่มีการทําสัญญากับเกษตรกรบางกลุมเทาน้ัน เพราะไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควร รวมทั้ง

ปญหาในดานการทําตามสัญญา เน่ืองจากเกษตรกรจะขายใหกับผูประกอบการที่ใหราคาดีกวา แตไมได

คํานึงถึงสัญญาที่ไดทําไวกลับกลุม Cluster ของตนเองซ่ึงในสวนน้ีรัฐบาลมีบทบาทที่จะสงเสริมได 

 

 

 

5



 
 
ขอเสนอแนะ 

 รัฐบาลควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา Cluster ในระยะยาว เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง

ทั้งระบบ ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า แตส่ิงสําคัญคือราคา ตองเปนราคาที่ทุกภาคสวนรับได Cluster จึงจะ

เกิด 

 

สรุป 

 

การจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมกุง ควรจะพิจารณาถึงความเขมแข็งของอุตสาหกรรมกุงทั้งระบบ 

โดยในระยะส้ัน ควรมีมาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนากอน เชน ปญหาคาเงินบาท ราคานํ้ามัน ราคา

แรงงาน ซึ่งมีผลกระทบสําคัญตอตนทุนของผูสงออก เปนตน ในขณะเดียวกัน รัฐจะตองมีมาตรการระยะยาว 

เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมกุงทั้งระบบ เชน การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การเจาะตลาด 

มาตรการดานกฎระเบียบ การพัฒนา Product Line เปนตน  
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