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การศึกษาหวงโซคุณคาเพื่อการพัฒนาเครือขายอตุสาหกรรมปลานิล 
 

กุลภา บุญชูวงศ 
 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการดําเนินการภายใตหวงโซคุณคาของอุสาหกรรม
ปลานิล  และการพัฒนาเครือขายของอุตสาหกรรมปลานิล โดยใชกรอบแนวคิดรูปแบบการวิเคราะหโซ
คุณคา (Value Chain Approach)  จากการศึกษาพบวากิจกรรมการดําเนินการภายใตโซคุณคาปลานิล
ตั้งแตการผลิตและจัดหาปจจัย การเลี้ยง การแปรรูป การตลาดและการคา และการบริโภค ยังไมมีความ
ตอเนื่องขาดการเชื่อมโยง ขอจํากัดในดานการผลิตทั้งการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและพื้นที่เลี้ยง ความ
จํากัดพันธุสัตวน้ําและอาหารปลาท้ังปริมาณและคุณภาพ ราคาผลผลิตที่ผันผวน  ผูคาและผูบริโภคให
ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น  ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมปลานิลยังมีโอกาสในการ
พัฒนา เนื่องจากผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมีความตองการอาหารสุขภาพมากขึ้น หากมีการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสจะชวยใหการขนสงปลานิลไปไดในพื้นที่หางไกลในตนทุนที่ต่ํา และสามารถรักษาคุณภาพ
ของผลผลิต  ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมีความตองการอาหารในรูปแบบกึ่งสําเร็จรูปทั้งพรอมปรุงและ
พรอมบริโภค   การดําเนินการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล  ซึ่งแบงออกเปนสี่ภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยใหมีความเชื่อมโยงกันภายในภาคและ
ตอเนื่องถึงกันระหวางภาค  ดวยการบริหารใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในแตละชวงเวลา 
เพื่อลดความผันผวนของราคาปลานิลในแตละชวงเวลา  จัดการอบรมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการระบบการเลี้ยงภายในพื้นที่และระหวางพื้นที่ที่แตกตางกัน   การรวมตัว
และ/หรือรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิตในการเลี้ยง ทําใหไดปจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ในปริมาณที่
พอเพียงและในตนทุนที่เหมาะสม การแสวงหาตลาดใหมที่มีรปูแบบการซื้อขายแตกตางจากเดิมที่มีลักษณะ
ซื้อขายแบบวันตอวัน (Spot market) ซึ่งมีความผันผวนทั้งในดานราคาและปริมาณ ไปสูระบบตลาดคา
ปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ตลาดสถาบัน (เชน โรงพยาบาล หรือโรงเรยีน) และการสงออก ท้ังนี้ตองมี
ความมั่นใจในการสงมอบผลผลิตตามขอตกลงกับผูซื้อ จากการพัฒนาเครือขายทําใหเกิดผลตออุตสาหกรรม
ปลานิลท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เกษตรกรสมาชิกเครือขายไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ 2) เกษตรกรและผูประกอบการในเครือขายมีโอกาสทางการตลาด
เพิ่มข้ึน โดยสามารถเพิ่มปริมาณการจําหนายในตลาดเดิมและขยายชองทางในตลาดใหม ทั้งผลผลิตใน
รูปแบบปลาสดและผลิตภัณฑสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)  สามารถเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกและสราง
ความมั่นคงใหกับเครือขาย และ 3) การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการ
นําผลผลิตสวนเกินเขาสูกระบวนการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม สงผลใหราคาปลานิลมีเสถียรภาพ 
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A Study on Value Chain for Tilapia Industries Cluster Development 
 

Kulapa Boonchuwong 
 
 

Abstract 

The objectives of this research were to study the operation process of tilapia value chain 
and tilapia industries cluster development. The Value chain approach framework was applied as the 
methodology.  The result showed that the activities within tilapia value chain beginning from 
production, input supplies, nurturing, processing, and marketing until finishing at the end consumers 
lacked continuity and connections. There had been restrictions on the production side, climate 
changes, culture’s location, the limit of fish seeds and feed quantity and quality. Product prices were 
volatile. Moreover, dealers and consumers focus on more stringent quality standards.  Fish industries 
still have opportunities to develop as both domestic and foreign consumers have more demands for 
healthier food. If the logistic system were to be developed, the transport cost to remote area could be 
lower and good quality product could be maintained. Both domestic and international consumers 
have more demands for food in the form of semi-finished and ready to cook and ready to eat. There 
were development in tilapia industries cluster divided into four regions namely North, Central, North 
East and South. All regions were linked to each other within the region itself and to others in order to 
achieve a balance between supply and demand in each period and to reduce the volatility of the 
prices. Trainings were provided for the learning process including managements within the region and 
between different regions. There were consolidation and/or cooperation in sourcing inputs making 
each region having good quality inputs in sufficient quantities and at reasonable cost. New market 
seekings were different from the traditional ones trading daily (Spot market). Those made the markets 
volatile in terms of price and volume. New markets such as modern retails (Modern Trade) and 
institution markets such as hospitals, schools and export markets were more focused. In these cases, 
suppliers must have confidence in delivering products under the agreement with the buyers.  The 
development of the tilapia industries cluster provided three crucial effects to the industry: 1) Farmers 
(cluster members) have been developed in competitiveness as well as product development, 2 ) 
farmers and entrepreneurs in the cluster received more marketing opportunities. Sales were increased 
from existing and new markets both from fresh and value added products. These added revenue to 
the members and strengthened the cluster, and 3) there were production planning in accordance with 
market demand and excess supplies were brought into value added processing. As a result, fish prices 
were stabilized. 

Key words: Value chain, Development, tilapia industries cluster 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทย โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ซึ่งมีประมาณรอยละ 92 ของ

จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด เปนฟารมรายยอยหรือฟารมขนาดเล็ก มีพื้นที่เฉลี่ยฟารมละ 1 – 2 ไร มี
ที่ตั้งกระจัดกระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศ ขาดการวางแผนและไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตออกสู
ตลาด การพยากรณราคาตลาดไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงจะพิจารณาใชวิธี
เลี้ยงที่เลียนแบบกัน หากราคาผลผลิตสูงจะเลี้ยงมากโดยไมมีการควบคุมและวางแผนการเลี้ยง ปริมาณ
ผลผลิตลนตลาด สงผลใหราคาตกต่ํา ผูเลี้ยงบางรายขาดทุนตองหยุดการผลิต ผลผลิตขาดตลาดทําใหราคา
สูงขึ้น จูงใจใหมีผูเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีก และผลผลิตก็จะมากเหมือนเดิมเปนวัฏจักร ทําใหราคาผลผลิต     
ผันผวนไมมีเสถียรภาพ 

 

การสงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแปรรูปสัตวน้ําไมเพียงแตเพิ่มมูลคาผลผลิตเทาน้ัน ยังเปน
การดึงผลผลิตสัตวน้ําออกจากตลาดสวนหนึ่ง ทําใหราคาผลผลิตสัตวน้ําที่ เหลือในตลาดมี เสถียร        
อยางไรก็ตาม ธุรกิจแปรรูปในปจจุบันสวนใหญเปนการผลิตแบบพื้นบานผลิตภัณฑขายในทองถ่ิน หรือ
ตลาดยังอยูในวงจํากัด การจะขยายตลาดจะตองพัฒนาในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
ตลอดจนตองมีตราสินคาเปนของตนเอง เพื่อขยายชองทางการตลาดสูหางคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade) และสงออกไปยังตางประเทศได 

 

ในปจจุบันแมปลานิลจะมีศักยภาพการผลิตเพื่อการสงออก แตยังคงมีปญหาความสลับซับซอนใน
กระบวนการตั้งแตการเพาะเลี้ยง กระบวนการแปรรูป การซื้อขาย รวมถึงการสงออก โดยในแตละภาคสวน
ขาดการประสานงานเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกันท้ังในแงขอมูลขาวสารทางธุรกิจ และการไหล
ของสินคาในสวนที่เชื่อมตอระหวางองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
สถานการณการแขงขันท่ีมีความรุนแรงมากกับคูแขงอ่ืนๆท่ีสําคัญ ไดแก จีน อียิปต มาเลเชีย และเวียดนาม 
ทั้งทางดานตนทุนของคูแขงท่ีมีแนวโนมถูกกวา คุณภาพของสินคา ความสามารถในการตอบสนองตอตลาด
ที่เปนไปอยางรวดเร็ว และมีการขยายผลผลิตอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบปญหาการ
ผลิตภายในประเทศ ในดานตนทุนการผลิตที่สูงข้ึนเนื่องจากปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ เชน อาหาร และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับราคาสูงขึ้น การแปรรูปสวนใหญเปนการแปรรูปเบื้องตน เชน เนื้อปลาแล การแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยังมีนอย นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปญหาทางดานการกีดกันทางการคา
จากประเทศคูคาตางๆ โดยการใชมาตรการที่เขมงวด โดยเฉพาะสินคาอาหารที่เนนความปลอดภัยดวย
มาตรฐานตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตลอดโซอุปทานของอุตสาหกรรมปลานิล ตั้งแตฟารมเพาะเลี้ยง ผูผลิต
อาหาร โรงงานแปรรูป/หองเย็น และผูสงออก เปนการเพิ่มตนทุนใหกับผูประกอบการเหลานี้ 

 

เพื่อใหอุตสาหกรรมปลานิลมีความพรอมในการแขงขัน ตองมีการศึกษาโซคุณคา (Value Chain) 
ใหทราบถึงสถานการณและการดําเนินการภายใตโซคุณคาในปจจุบัน ตลอดจนขอจํากัดและโอกาสในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลโดยระบบเครอืขาย (Cluster) เพื่อพัฒนากลุมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิล
ใหเขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจที่เก่ียวของ สรางความสมดุลรวมมือกันระหวางเกษตรกร ผู
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เพาะเลี้ยง และผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการสงออก   
ใหตรงตามที่ลูกคาตองการอยางมีคุณภาพ รวมทั้งสงมอบไดรวดเร็วภายใตราคาที่แขงขันได เพื่อหาแนวทาง
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลอยางจริงจัง มีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดกลยุทธการ
เชื่อมโยงเครือขาย (Cluster) ของอุตสาหกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของเขาดวยกัน นับตั้งแตการเชื่อมโยงของธุรกิจ
ระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูแปรรูป จนถึงผูจัดสงและผูขายสินคาสูผูบริโภค รวมทั้งกอใหเกิดความ
รวมมือระหวางผูมีสวนรวมในอุตสาหกรรมนี้ทุกๆฝาย และมุงเนนในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความ
แตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑปลานิลระหวางของไทยและประเทศคูแขง สามารถนําพาอุตสาหกรรม
ปลานิลใหยั่งยืนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศกึษา 
1.2.1 ศึกษาหวงโซคุณคาและการดําเนินการภายใตหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล 
1,2.2 ศึกษาการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลของไทย 
1.2.3 ศึกษาแนวทางการจัดการเครือขายใหสามารถปรับตัวไดกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
 

1.3  กรอบแนวคิด 
1.3.1 ความหมาย 

1) หวงโซคณุคา (Value Chain)  
หวงโซคุณคาคิดคนโดย Michael E. Porter (ปยะพร, 2556) เปนตัวแบบที่มองวาธุรกิจ

เปนกิจกรรมที่สรางสรรคคุณคาอยางตอเนื่อง และสัมพันธกันเหมือนกับลูกโซ ซึ่งแตละกิจกรรมใน
กระบวนการธุรกิจ ตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบ จนกระทั่งการผลิตสําเร็จกลายเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ กอนจะสงมอบไปยังลูกคา กิจกรรมในตัวแบบหวงโซคุณคาแบงเปน 2 สวน 
ไดแก  

1.1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตสินคา 
และบริการโดยตรงประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ไดแก  

- การนําวัตถุดิบใชในการผลิต (Inbound Logistics)  
- การดาํเนินการผลติสินคา (Operations)  
- การนําสินคาออกจําหนาย (Outbound Logistics)  
- การตลาดและการขาย (Sales and Marketing)  
- การบริการ (Services)  

1.2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เปนกิจกรรมที่ช วยสนับสนุน
กิจกรรมหลักใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดวยกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ไดแก  

- โครงสรางพ้ืนฐานของธุรกิจ (การบริหารและการจัดการ)  
- การจัดการทรัพยากรมนุษย (การคัดสรร การวาจาง การฝกอบรม)  
- เทคโนโลยี (การปรับปรุงสินคา และขั้นตอนการผลิต)  
- การจัดซื้อจัดจาง  
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ตัวแบบหวงโซแหงคุณคา ยังสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ 

(Benchmarking)  ซึ่งเปนการวัดผลการดําเนินงานขององคกรเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ที่องคกรใชเปนตนแบบ 

2)หวงโซอุปทาน (Supply chain) 

หวงโซอุปทานเปนเครือขายของผูประกอบการธุรกิจที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑที่ผานการ
ผลิตยายจากจุดของการผลิตไปสูการบริโภค  โดยมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพของโลจิสติกที่ใชธุรกิจตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา  ใหความสําคัญเก่ียวกับคาใชจายและระยะเวลาที่ใชในการนําเสนอผลิตภัณฑสําหรับขาย 
วัตถุประสงคหลักของการจัดการหวงโซอุปทาน คือ การเพิ่มผลกําไรโดยการลดจํานวนของการเชื่อมโยงใน
หวงโซและปญหาที่เปนคอขวดในการจัดหาการใชจายที่เกิดขึ้นและเวลาในการตลาดใหนอยท่ีสุด  โดยปกติ
แลวหวงโซอุปทานเกิดข้ึนจากหลายธุรกิจที่ประสานงานกันนอกเหนือจากการแขงขัน  หวงโซอุปทาน
ประกอบดวยสามสวนที่สําคัญ คือ 1) การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต   2) การผลิตวัตถุดิบเปนก่ึงสําเร็จรูป
หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป และ 3) การจัดจําหนายเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑเขาถึงผูบริโภค  

3) ความแตกตางระหวางหวงโซอุปทาน (Supply chain) และหวงโซคุณคา 
 (Value chain) 
สิ่งท่ีแตกตางอยางชัดเจนระหวาง หวงโซคุณคา กับ หวงโซอุปทาน น้ันก็คือ หวงโซคุณคา 

จะใหความสําคัญกับคุณคาในสายตาของลูกคาเปนหลัก ในขณะที่ หวงโซอุปทาน จะใหความสําคัญกับการ
ลดคาใชจายของผูผลิต การจัดการในมุมมองของ หวงโซคุณคา จะมองที่ผูบริโภคกอน แลวคอยยอนกลับ
มายังกระบวนการผลิตแตละขั้นตอน  ในขณะที่ในมุมมองของ หวงโซอุปทาน จะเริ่มท่ีตนน้ําของการผลิต
แลวคอยๆปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการผลิตในขั้นตอๆไปจนกลายเปนสินคาที่ไปถึงมือผูบริโภค  ดังน้ัน การ
สรางหวงโซอุปทานท่ีดีเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาหวงโซมูลคา  โดยไมตองจัดหาผลิตภัณฑเพิ่ม เพียงเพ่ิม
มูลคาในแตละขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑเดิม   

1.3.2 กรอบแนวคิดหวงโซคุณคา (The Value Chain Approach) 
โลกาภิวัตน คือกระบวนการท่ี คน บริษัท สินคา บริการ ทุน และขอมูลขาวสาร มีการแลกเปลี่ยน

กันอยางไรพรมแดน  แมการคาระหวางประเทศมีมาหลายรอยปแลว แตการคาในยุคปจจุบันไดขยายตัว
อยางมาก  มีความตกลงทางการคาทั้งแบบทวิภาคีพหุภาคี การลงทุนจากตางประเทศ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ปจจุบันประเทศสวนใหญเขารวมในเศรษฐกิจการคาโลก และมีระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่แตกตางกันไป การเติบโตทางเศรษฐกิจชวยลดความยากจนได แตจะชวยลดความยากจนไดดีกับ
ประเทศที่มีการกระจายรายไดที่เทาเทยีมกัน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายใตระบบตลาดในกระแสโลกาภิวัฒนจะมีความยั่งยืนได
ตองมีความสามารถในการแขงขัน  วิสาหกิจของอุตสาหกรรมภายในประเทศจะตองแขงขันมากข้ึนกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  ดังนั้นการที่จะประสบความสําเร็จในตลาดโลก อุตสาหกรรมที่อยูในหวงโซคุณคา จะตอง
สามารถเคลื่อนยายผลผลิต จากการผลิตสูผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพที่สูงข้ึน และมีรูปแบบ
เฉพาะตัวมากกวาหวงโซคุณคาของประเทศคูแขงอ่ืนๆ  ความสามารถในการแขงขันในระดับวิสาหกิจและ
ระดับอุตสาหกรรมนั้นตางกัน กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่เพ่ิมขึ้นจะชวยใหรายได
เพิ่มข้ึนซึ่งมีผลตอการสรางความมั่งคั่งและลดความยากจน ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันระดับ
อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นไดดวยการชวยสนับสนุนในทุกระดับของหวงโซคณุคา  ความทาทายของกลยุทธการ
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พัฒนาเศรษฐกิจคือการทําใหทั้งอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันตองมี
การกระจายผลประโยชนเปนวงกวาง ซึ่งรวมถึงท้ังเรื่องทักษะและรายไดในทุกระดับของอุตสาหกรรม 

ดังน้ัน การใชหวงโซคุณคาเพื่อตองการเสริมสรางความมั่งคั่งใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอุตสาหกรรม  หวงโซมูลคาจะครอบคลุมกิจกรรมและบริการตางๆ ที่กอใหเกิดสินคาหรอืบริการ เริ่ม
ตั้งแตแนวความคิดไปจนถึงการขายสินคาใหแกผูบริโภครายสุดทาย หวงโซมูลคารวมอยูในการขายสินคา
หรือบริการในตลาด ซึ่งอาจเปนตลาดทองถ่ิน ตลาดระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก   

แนวคิดหวงโซคุณคา (USAID, 2006) ใหความสําคัญกับปจจัย 4 ประการที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี 

1) การทํางานรวมกัน และประสานความรวมมือระหวางวิสาหกิจ มีความสําคัญในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก การรวมมือกันทําใหมีโอกาสเขาถึงปจจัยนําเขา (input) ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   ผลิตภัณฑและขอมูลขาวสารมีการเคลื่อนยายระหวางวิสาหกิจ ทําใหสามารถ
ตอบสนองตอคูแขงในประเทศอ่ืนไดดีขึ้น นอกจากนั้นยังกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรระหวางวิสาหกิจ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

2) ความสัมพันธระหวางวิสาหกิจในหวงโซมูลคา สงผลใหเกิดการกระจายความรู และ
ผลประโยชนภายใน เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนของความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม และอํานวยให
เกิดผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ทําใหเกิดความสัมพันธแบบชนะท้ังคู ( win-win ) ซึ่งจะกอใหเกิด
แรงจูงใจใหวิสาหกิจแสวงหาความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการเคลื่อนยายผลผลิตและขอมูลขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนากลยุทธ ระดับอุตสาหกรรมเพื่อแขงขันกับตลาดระดับโลก  ตัวอยางของการ
ประสานความรวมมือไดแกการควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาตราสินคารวมกันในสินคากาแฟและผลไม  
ในทางตรงกันขาม หากเกิดความไมสมดุลของความสัมพันธระหวางวิสาหกิจ จะทําใหไมสามารถเขาถึง
รายไดและไมพัฒนาโดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดยอม ตัวอยางเชนตลาดท่ีมีเพียงผูซื้อเพียงหนึ่งหรือสองราย 
ซึ่งไมมีรายใดมแีรงจูงใจในการเขาถึงขอมูลที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาหวงโซมูลคา  

3) ผลประโยชนภายในหวงโซมูลคาอาจมีความมากนอย  แตสามารถทําใหมีรายไดที่
เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงดานตลาด และเพิ่มมูลคาทรัพยสิน  วิสาหกิจในหวงโซมูลคาที่มีความสามารถมากกวา
จะไดรับประโยชนจากธุรกิจ วิสาหกิจที่สามารถปรับใชการสรางตราสินคาของผลิตภัณฑหรือการเขาถึงผู
จัดหา หรือขอมูลตลาด จะอยูในตําแหนงที่สามารถกอใหเกิดการกระจายผลประโยชนแกพวกเขามากท่ีสุด 
การเขาใจพลวัตในหวงโซมูลคาจะนําไปสูการกอใหเกิดประโยชนตอวิสาหกิจขนาดขนาดกลางและขนาด
ยอมในหวงโซมูลคา 

4) การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและรวดเรว็เก่ียวกับ ความพึงพอใจของผูบริโภคและการ
เขาถึงทักษะ และเทคโนโลยีที่จําเปนในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสําคัญมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากวิสาหกิจที่มีขนาดยอมตองการที่จะมีความสามารถในการแขงขันและพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองโอกาสทางการตลาด ในบางหวงโซการเรียนรูเบื้องตนมาจากผูซื้อ ซึ่งสงผานขอมูลเก่ียวกับความ
พึงพอใจของผูบริโภคมาสูผูผลิต  ในหวงโซอ่ืนๆ ผูจัดหาปจจัยนําเขาเปนแหลงของนวัตกรรมใหมๆ  ไมวา
ขอมูลเหลานี้จะไดมาจากที่ใด การเรียนรูถือเปนสิ่งสําคัญและเปนหลักในการสรางกลยุทธเพ่ือพัฒนาหวงโซ
มูลคาอยางยั่งยืนและพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แนวทางหวงโซมูลคา จะแยกแยะระหวางโอกาสกับขอจํากัดในการเติบโตในอุตสาหกรรม  การ
แยกแยะปจจัยที่ผลักดันพฤติกรรมของวิสาหกิจในตลาด ปจจัยเหลาน้ีไดแก ความสัมพันธแบบไดประโยชน
รวมกันระหวางวิสาหกิจทั้งในแนวขนานและแนวดิ่ง   การเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวดิ่ง และความรวมมือตาม
แนวขนาน รวมถึงความลึกและความกวางของผลประโยชนจากผูมีสวนรวมในหวงโซมูลคานั้น 

การทําความเขาใจวาอุตสาหกรรมซึ่งมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขารวม ตองมองอยาง
เปนระบบ ท้ังในเรื่องตลาด อุตสาหกรรม และวิสาหกิจที่ประกอบกันขึ้นมา การพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจจําเปนตองมีแผนงานที่สามารถตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
วิสาหกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งๆได เพ่ือที่จะแยกแยะและลําดับความสําคัญ โอกาสและขอจํากัดในการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม โดยใชแนวทางหวงโซมูลคา 

1.3.3 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (The Value Chain Methodology) 
    แนวทางหวงโซมูลคาเปนเครื่องมือที่มีพลังในการออกแบบรูปความชวยเหลือ กลยุทธตองเริ่มจาก

การทําความเขาใจภัยคุกคาม และโอกาสในตลาด การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของตลาด
เปาหมาย  โดยการประเมินขอจํากัดและโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานทางการ
วิเคราะหองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 

1) ผูซื้อสุดทาย (End market) 
ตลาดสุดทายจะเปนผูกําหนดลักษณะของสินคาหรือบริการขั้นปลาย (final product) ที่

ถูกผลิตขึ้น ความตองการของตลาดสุดทายจะกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของสินคา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
เพราะขอมูลความตองการ จะมาจากผูซื้อรายสุดทาย การวิเคราะหตลาดจําเปนตองแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของการแขงขัน แนวทางหวงโซมูลคาจะประเมินโอกาสในทุกตลาดที่เปนไปไดที่สินคาหรือบริการ
จะเขาสูตลาดน้ัน  

2) สภาพแวดลอมดานนโยบายระดับชาติและระดับโลก (Enabling Environment) 
ความตกลงการคาระหวางประเทศและมาตรฐานตางๆ สงผลตอขอจํากัดและโอกาสใน

การเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งสองอยางทําใหเกิดโอกาสในการขยายตลาด อาจเปนตนทุนท่ีสูงข้ึนสําหรับ
ธุรกิจโดยเฉพาะมาตรฐานตางๆน้ัน ทําใหตนทุนของหนวยธุรกิจเพิ่มขึ้นและขัดขวางประเทศกําลังพัฒนาทํา
ใหไมสามารถแขงขันในตลาดได  นโยบายและขอบังคับทางสิ่งแวดแลวระดับชาติ มีความสําคัญตอการ
ทํางานของตลาดและวิสาหกิจ ซึ่งควรจะเปนการสรางแรงจูงใจสําหรับการเติบโตสําหรับภาคเอกชน และ
การมีสวนรวมในกระบวนการรางนโยบาย นอกจากนั้นการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายของ
รัฐบาลทองถิ่นที่ไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดคาใชจายทางธุรกรรมที่สูงข้ึน ความผอนปรน และความเสี่ยง ที่
สกัดก้ันผูจัดหาหรือผูผลิตในการลงทุนและการพัฒนา ในทางตรงขามนโยบายทองถ่ินที่ดีจะมีสวนชวยใน
การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอยางรวดเร็ว  
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3) ความรวมมือระหวางธุรกิจ: การเชื่อมโยงในแนวตั้งและแนวนอน 
3.1) ความเชื่อมโยงในแนวดิ่ง 
ความรวมมือระหวางวิสาหกิจผานทางความสัมพันธในแนวดิ่งหรือแนวขนาน มี

ความสําคัญตอการถายทอดทักษะและลดคาใชจายทางธุรกรรม  ความเชื่อมโยงในแนวดิ่งเปนความสัมพันธ
ระหวางผูจัดหาปจจัยนําเขาและการกระจายไปสูตลาดสุดทาย ความเชื่อมโยงในแนวดิ่งมีความสําคัญในการ
ทําใหผลิตภัณฑตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงตลาดมีการถายทอดความรู และทักษะวิธีการทางธุรกิจ  ตั้งแตธุรกิจที่
อยูตนของสายโซไปจนถึงปลายสายโซ  หรือการถายทอดจากปลายสายมาสูตนสาย  ธุรกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนระหวางวิสาหกิจท่ีมีความเชื่อมโยงในแนวดิ่งจะสามารถเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 

3.2) ความเชื่อมโยงในแนวขนาน 
ความเชื่อมโยงในแนวขนานระหวางผูผลิต  จะชวยลดตนทุนคาใชจายทางธุรกรรม 

สําหรับผูสงออกหรือผูซื้อในทองถิ่น ท่ีทํางานรวมกับผูจัดหารายเล็กหลายๆราย ทําใหสามารถซื้อใน
ประมาณมากๆไดหรือไดรับคําสั่งซื้อขนาดใหญ   ความเชื่อมโยงแนวขนานสามารถชวยใหวิสาหกิจขนาด

ตลาดตา่งประเทศ 

ความร่วมมือ 
สินเชือและเงินทุน 

ตลาดบริโภคภายในประเทศ

 

การแปรรูป 
ส่งออก 

ปัจจยัการผลิต 

ตลาดค้าส่ง
การบริการ 

สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายระหว่างประเทศสนบัสนนุด้านการตลาด 

สนับสนุนด้านการตลาด 

สภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย ระดับประเทศ 

ภาพที่ 1-1   หวงโซคณุคา (Value Chain) 

   การผลติ 

ทีมา: (USAID, 2006) 
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เล็กไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ซึ่งนําไปสูความสามารถในการแขงขัน
และเพิ่มอํานาจตอรอง ความเชื่อมโยงแนวขนานระหวางธุรกิจสามารถทําในรูปแบบการรวมกลุมเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ หรือเปนเครือขายของธุรกิจท่ีจัดการโดยบุคคลที่สาม อยางเชน บริษัทตัวแทน 
หรือผูคา ความสัมพันธแบบชนะทั้งสองฝาย (win-win) จะกอใหเกิดความรวมมือทั้งในแนวดิ่งและ
แนวขนานซึ่งจําเปนสําหรับวิสาหกิจในการลดตนทุนคาใชจายทางธุรกรรม และสรางแรงจูงใจในงานดาน
เพิ่มมูลคา หรือกิจกรรมอื่นๆ  ความสัมพันธในแนวดิ่ง จะชวยพัฒนาธุรกิจใหเขาถึงตลาดใหมๆ ทักษะใหมๆ 
และการบริการที่กวางมากขึ้น นอกจากนั้นยังชวยลดความเสี่ยงดานตลาดโดยสามารถรักษาตลาดในอนาคต
ไวได 

4) การสนับสนุนการตลาด 
การสนับสนุนการตลาดเปนกุญแจในการพัฒนาธุรกิจ เปนการสนับสนุนตลาดที่

เฉพาะเจาะจงอยางเชน ตลาดปจจัยนําเขา ผูขายเครื่องมืออุปกรณ ผูใหบริการทางการเงิน ผูใหบรกิารดาน
การจัดการ เปนตน และรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการเขาถึงขอมูลและการกระจายขาวสาร ซึ่งบริการ
เหลานี้จําเปนในระยะยาว ซึ่งควรมีการจัดหาใหในแบบเชิงพาณิชยโดยระบบตลาด  ตลาดเหลานี้สามารถ
รวมอยูในบริการที่จัดหาโดยผูที่อยูในหวงโซอยูแลว หรือจากภายนอก  บริการที่จัดใหโดยผูที่อยูในโซ
อยางเชน ผูจัดหาปจจัยนําเขา  มักจะรวมอยูดวยแลวในตนทุนคาบริการ ซึ่งจะถูกบวกเพิ่มเขาไปในราคา
ของผลผลิตที่จําหนาย  เทคโนโลยีใหมๆ หรือเทคโนโลยีการบริการมีผลอยางมากตอความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม และแมกระทั่งสามารถเปลี่ยนพลวัตการแขงขันในบางตลาดได 

5) การปรับเพื่อยกระดับสินคา (Firm-level Upgrading) 
วิสาหกิจรายใดรายหนึ่งจะพัฒนาความสามารถในการแขงขันจากหน่ึงในสองแนวทางนี้ 

คือ แนวทางแรก วิสาหกิจจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการที่ทําให
สามารถผลิตไดเร็วขึ้น หรือดวยตนทุนท่ีต่ําลง หรือแนวทางที่สองคือ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 
เพื่อใหสามารถแยกแยะไดจากผลิตภัณฑของคูแขง การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการอยางตอเน่ืองทํา
ใหวิสาหกิจไดรูความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อหานวัตกรรมใหมๆ  การพัฒนานี้จําเปนตองเขาถึง
แหลงเงินทุน เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร  ภายในหวงโซมูลคา การเรียนรูและนวัตกรรมถูกผูกติดกับ
แรงจูงใจในการถายทอดความรูและทักษะใหมๆ ในการท่ีวิสาหกิจในหวงโซจะพัฒนานวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง  การเรียนรูจากภายในและภายนอกมีความจําเปนในการกอใหเกิดทักษะใหม และรูวาจะตองหา
ความรูจากที่ไหนในหวงโซและรูวาจุดไหนจําเปนตองใชความรูนั้น หวงโซมูลคาที่มีการจัดตั้งกลไกการเรียนรู
แบบน้ีจะมีความสามารถในการแขงขันมากที่สุด 

หวงโซคุณคาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (OECD, 2010) มีการเติบโตอยางมากในชวงหลายทศวรรษที่
ผานมา  ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงบางชนิดไดกลายเปนสินคาที่โดดเดนทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 
ไดแก ปลานิลและกุง  ขณะท่ีการทําประมงจับจากธรรมชาติบางชนิดไดลดลงจากการนําข้ึนมาใชประโยชน
มากเกินความเหมะสม  แตสําหรับการเพาะเลี้ยงสายพันธุปลาที่กินเนื้อเปนอาหาร  ยังคงอาศัยผลผลิตจาก
การทําประมง โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตปลาปนและน้ํามันซึ่งยังคงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในผลิตอาหาร
ปลา   สําหรับภาคการแปรรูปสัตวน้ําไดรับการปรับโครงสรางกระบวนการผลิตในประเทศกําลังพัฒนา
ในชวงที่ผานมากระตุนโดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตนทุนต่ํากวาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขนสงและ
พรอมใชแรงงานที่ถูกกวาในประเทศที่กําลังพัฒนา ผูแปรรูปซื้อวัตถุดิบทั้งจากการทําประมงหรือฟารมการ
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เพาะเลี้ยง มักจะเปนการแปรรูปแบบตัดหัว แล กระปอง จนถึงเปนผลิตภัณฑที่สามารถบริโภคได  ภาค
การคาปลีกที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในสังคมสมัยใหมที่ความสะดวกสบายของผูบริโภคคือกุญแจที่จะขาย
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  

1.3.4 แนวคิดการรวมกลุมเครือขายธุรกิจ (Cluster) 
แนวคิดการรวมกลุมเครือขายธุรกิจหรือคลัสเตอร (ปยะพร, 2556) เกิดขึ้นในป 199O โดย 

Professor MichaeI E. poner แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดใหคาํจํากัดความไววากลุมของ
ธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของมารวมตัวดําเนินกิจการอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน (Geographical proximity) มี
ความรวมมือ เกื้อหนุนเชื่อมโยงและเสริม กิจการซึ่ งกันและกันอยางครบวงจร (Commonali & 
complimentarily) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (verticaI Linkages) เปนความ
เชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และความเชื่อมโยงในแนวนอน (HorizontaI 
Linkages) เปนความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ รวมท้ังธุรกิจใหบริการ สมาคมการคา 
สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตางๆที่เก่ียวของ เพื่อ
บรรลุเปาหมายรวมกัน คือ การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ซึ่งถือเปนปจจัยหลักในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืน สามารถจําแนกผลิตภาพตามประเภทของปจจัยการผลิต เซน ผลิตภาพ
แรงงาน (labour productivity) คอืจํานวนผลผลิตตอแรงงาน 1 คน หรือตอ 1 ชั่วโมงของการทํางาน ผลิต
ภาพทุน (capital productivity) คือจํานวนผลผลิตตอเงินทุน 1 หนวย ผลิตภาพการผลิตรวม (Capital 
total factor productivity) คือ การเพิ่มข้ึนของผลผลิตท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยการผลิตที่
ใช เชน การพัฒนาทาง เทคโนโลยีการปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน 
 

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันตลอดเวลาของกลุมธุรกิจ อาจเปนธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือตางกันซึ่ง
เปนธุรกิจเก่ียวเนื่องรวมถึงธุรกิจจัดหาปจจัย (Suppliers) สถาบันวิจัย/พัฒนา และสถาบันการเงินตางๆ 
โดยมีเปาหมายและกลยุทธรวมกัน ตลอดจนหนวยงานหรือสถาบันตางๆที่เก่ียวของและกลุมบุคคลท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมารวมตัวกันในพื้นที่ภูมิศาสตรเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดการ
บริหารนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพการผลิตรวมกันโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนและ
จัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน คลัสเตอรทางธุรกิจเปนวิกฤตการณท่ีเก่ียวกับความสําเร็จในการไดมาถึงความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน  และเปนพื้นฐานของแนวคิดความรวมมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ในการแกปญหาทางธุรกิจไดดีที่สุด 

การรวมกลุมธุรกิจหรือคลัสเตอรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน 
กับผูที่เก่ียวของน้ัน ควรมีองคประกอบ ดังนี้  

1) ภาคเอกชน : ประกอบไปดวยสมาชิกซึงดําเนินธุรกิจอันเปนแกนหลักของคลัสเตอรนั้น 
และมีความรวมมือจากธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา 

2) สถาบันการเงิน : เพื่อเปนพื้นฐานดานทรัพยากรทุน 
3) สถาบันการศึกษา องคกรผูใหบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา : เพ่ือการพัฒนาและ

เสริมสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษยและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม 
4) ภาครัฐบาล : ใหการสนับสนุนและรวมมือผานทางนโยบาย/มาตรการ/กฎ ระเบียบที่

เก่ียวของ 
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1.4 วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาดําเนินการโดยใชขอมูลจากการรวบรวมภายใตโครงการจัดตั้งเครือขาย (Cluster) 

อุตสาหกรรมปลานิล ใน 4 ภาค และโครงการเครือขาย SME ใน 18 กลุมจังหวัด กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและ
สรางเครือขายกิจการแปรรูปสัตวน้ําขนาดยอม  ท้ังหมดนํามาประมวลผลและศึกษาโดยใชแนวคิดและ
วิธีการวิเคราะหในรูปแบบโซคุณคาดังกลาวขางตน   

1.4.1 การรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยเปนการรวบรวมจาก

เอกสารงานวิจัย  เอกสารเผยแพร และขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  เปนการ
รวบรวมและสํารวจขอมูลภายใตโครงการ 2 โครงการดังกลาว ดังนี้ 

1) โครงการจัดต้ังและเครือขาย (Cluster) อุตสาหกรรมปลานิล ใน 4 ภาค เปนโครงการที่
ดําเนินการระหวางป 2557 ถึง ป 2558 โดยมีกระบวนการดําเนินการเพื่อรวบรวมและสํารวจขอมูล ดังนี้  

(1) คัดเลือกจังหวัดเปาหมายในการจัดตั้งเครือขายในแตละภาค โดยการรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ และใชหลักเกณฑเลือกจังหวัดที่มีฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย มีปริมาณผลผลิตปลา
นิลจํานวนมาก และมีศักยภาพความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูคาในทองถิ่น/ระดับประเทศ ไดจังหวัด
เปาหมาย ดังน้ี 

ภาคเหนือ ประกอบดวยจังหวัดเชียงราย มีกลุมผูประกอบธุรกิจเกี่ยวของ ไดแก 

กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเล้ียงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จํานวน 9 

กลุมรวมเปนเครือขาย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยจังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ และมหาสารคาม 

มีกลุมผูประกอบธุรกิจเก่ียวของ ไดแก กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม 

ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จํานวน 11 กลุมรวมเปนเครือขาย  

ภาคกลาง ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีกลุมผูประกอบธุรกิจ

เก่ียวของ ไดแก กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคา

ปลีก จํานวน 8 กลุมรวมเปนเครอืขาย  

  ภาคใต ประกอบดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุมผูประกอบธุรกิจเกี่ยวของ 

ไดแก กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก 

จํานวน 13 กลุมรวมเปนเครือขาย  

(2) สํารวจขอมูลและศึกษาโครงสราง สถานการณการผลิต การคา การตลาด 
ขอจํากัดและโอกาสในกระบวนการทางธุรกิจหลักในระบบโซอุปทานของอุตสาหกรรมปลานิลในพื้นที่
จังหวัดเปาหมาย โดยใชแบบสอบถามในภาคผนวก ง 

(3) ขอมูลจากการจัดอบรมเกษตรกรและผูแทนเกษตรในพื้นที่เปาหมายเพื่อให
ความรูความเขาใจการรวมกลุมเปนเครือขาย การพัฒนาธุรกิจปลานิลในประเทศไทย การพัฒนาและการ
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จัดการเครือขายทั้งเกษตรกร ผูคา และผูบรโิภค รวมถึงการเตรียมความพรอในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

(4) ขอมูลเตรียมความพรอมและจัดตั้งเครือขายในแตละภาค  

(5) ขอมูลจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินการเครื่อขาย มีสาระสําคัญ ไดแก การ
แลกเปลี่ยนขอมูลการผลิต การยกระดับมาตรการผลิตและการตลาดทั้งระบบ เปนตัวกลางเพื่อรับการ
สนับสนุนทางวิชาการจากหนวยงานตางๆ แสวงหาตลาดใหมเพื่อเพิ่มมูลคาและรักษาเสถีรภาพราคาปลานิล 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและตรงกับความตองการของผูบริโภค 

(6) ขอมูลการประสานและสนับสนุนเพ่ือใหมีการดําเนินการการตามแผนพัฒนา 

2) โครงการสนับสนนุเครือขาย SMEs ใน 18 กลุมจังหวัด กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและสราง
เครือขายกิจการแปรรูปสัตวน้ําขนาดยอม ดําเนินการในป 2558-2559 โดยมีกระบวนการดําเนินการเพื่อ
รวบรวมและสาํรวจขอมูลตอเนื่องจากโครงการ ดังนี้  

(1) ขอมูลดําเนินการพัฒนาศกัยภาพเชิงธุรกิจของเครือขาย โดยการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑปลานิล สรางตราสินคา(Brand) ผลิตภัณฑปลานิล และประชาสัมพันธสรางภาพลักษณตรา
สินคา 

(2) ขอมูลสงเสริมการตลาดเชงิรกุโดยการจัดงานสงเสริมการบริโภคปลานิลและ
ผลิตภัณฑ และขยายชองทาง พรอมทั้งดําเนินการจับคูธุรกิจทั้วในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 

1.4.2 การประมวลผลและวิเคราะขอมูล 
จากการรวบรวมขอมูลขางตน ทั้งจาการนํามาประมวลและทําการวิเคราะหในประเด็นที่

ทําการศึกษา ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการศกึษา ดังนี้ 
1) สถานการณการผลิต การพัฒนาการรูปแบบและเทคนิคการเลี้ยง การแปรรปู 

การตลาดภายในประเทศและการสงออกปลานิลของไทย  รวมถึงการบริโภคปลานิล 
2) วิเคราะหหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมปลานิล  องคประกอบหวงโซอุทาน บทบาท

หนาที่ขององคประกอบที่มีสวนรวมในโซอุปทาน โดยจะพิจารณาใน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดหาปจจัยการ
ผลิต ดานการเพาะเลี้ยง และดานการคา 

3) วิเคราะหหวงโซคุณคาในภาพรวมและแยกเปนรายภาค ตั้งแตการจัดหาปจจัยการผลิต  
การเลี้ยง  การกระจายผลผลติปลานิล และการแปรรูปมูลคาเพิ่ม 

4) วิเคราะหขอจํากัดและโอกาสในการพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาโซคุณคา
อุตสาหกรรมปลานิลของไทย 

5) วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) เพือ่กําหนดแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจปลานิลในแตละภาค 

6) นําผลการกําหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจปลานิลในแตละภาค มาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดแนวทางการสรางเครอืขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในภาพรวม  

7) นําแนวทางการสรางเครือขายผูประกอบการธุรกิจในภาพรวม มาวิเคราะหแนวทางการ
พัฒนาเครือขายผูประกอบการปลานิลในแตละภาค โดยใชหลักการระดับความจําเปนและความเปนไปได
ของแตละแนวทางในการสรางเครือขาย 
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8) ศึกษากระบวนการสรางและการพัฒนาเครือขาย 
9) ศึกษาการดาํเนินของเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 
10) ศึกษาการจัดทําแผนการพัฒนาเครือขาย 
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บทที่ 2  

สถานการณการผลิต การตลาด และสงออกปลานิลของไทย 

 

2.1 สถานการณการเพาะเลีย้งและผลผลิตของปลานิล 
การเลี้ยงปลานิลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดมา โดยเฉพาะนับแตป 2546 มีการเพิ่มขึ้นรวดเร็วกวา

ชวงที ่ผานมา เนื่องจากปลานิลเปนสัตวน้ําที่ไดรับการสงเสริมใหเพาะเลี้ยงในหลายประเทศรวมท้ังประเทศ
ไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตมาทดแทนสัตวน้ําที่ไดจากการประมงธรรมชาติ ในป 2526 ตามรายงานสถิติของกรม
ประมงมีจํานวนฟารมปลานิลที่มีผลผลิต 13,907 ฟารม ในพื้นที่เลี้ยง 26,478 ไร เพิ่มขึ้นเปน 300,840 
ฟารม ในพื้นที่ 439,854 ไร ในป 2556 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของจํานวนฟารมเปนรอยละ 11.29 ตอป ในขณะที่
อัตราเพิ่มเฉลี่ยของพื้นที่เลี้ยง รอยละ 10.71 ตอป ในชวง 2526-2556 ผลผลิตก็มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 
12.25 ตอป มีผลผลิต 197,595 ตันในป 2556 เพิ่มขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิต 12,091 ตันในป 
2526 การเพิ่มขึ้นของจํานวนฟารม พื้นท่ีเลี้ยง และผลผลิต ไมแตกตางกันมากนักสะทอนวาโครงสรางการ
เพาะเลี้ยงปลานิลมีการเปล่ียนแปลงไมมากนัก ฟารมยังมีขนาดประมาณสองไรโดยเฉลี่ย ผลผลิตตอไรมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนไมมากนัก มูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 175 ลานบาทในป 2526 เปน 9,785 ลานบาทในป 
2556 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 16.52 ตอป แมวาปลานิลจะเปนสัตวน้ําที่ไดรับการสงเสริมจากกรมประมง มี
การสนับสนุนใหมีการเลี้ยงเพื่อสงเขาหองเย็นเพื่อการสงออก มีการขยายการเลี้ยง ผลผลิตที่เพิ่มมาจากการเพ่ิม
จํานวนฟารมและพื้นที่เลี้ยงเปนสําคัญ (ตารางท่ี 2-1 และภาพที่ 2-1, 2-2) 

 

 

ภาพที่ 2-1  จํานวนฟารมและพื้นที่เลี้ยงปลานิล(ท่ีมีผลผลติ)ในประเทศไทย ป 2526-2556 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
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ภาพที่ 2-2  ผลผลิตและมูลคาผลผลิตปลานิลในประเทศไทย ป 2526-2556 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
 

จากตารางท่ี 2-1  ในป 2544 พิจารณาจากจํานวนฟารม พบวา ประเภทเลี้ยงในบอจะมีมากที่สุด 
(รอยละ 96.1) รองลงมาคือ เลี้ยงในนา (รอยละ 1.8) เลี้ยงในรองสวน (รอยละ 1.6) และเลี้ยงในกระชัง 
(รอยละ 0.8) ตามลําดับ ท้ังนี้ทั้งจํานวนฟารมและพื้นที่การเลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2544 จนถึง ป 
2556 พบวา 1) การเลี้ยงในบอมีจํานวนฟารมเพิ่มขึ้นจาก 136,942 ฟารม เปน 334,412 ฟารม และมี
จํานวนเนื้อที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น 255,782 ไร เปน 493,450 ไร 2) การเลี้ยงแบบในนา 2,616 ฟารม ลดลง
เหลือ 1,306 ฟารม เนื้อที่การเลี้ยงลดลงจาก 25,105 ไร เปน 12,862 ไร 3) การเลี้ยงแบบในรองสวนจาก 
2,351 ฟารม เพิ่มขึ้นอยางมากเปน 4,483 ฟารม และเนื้อท่ีการเลี้ยงเพิ่มข้ึน จาก 8,875 ไร เปน  9,654 ไร 
4) การเลี้ยงในกระชังจํานวนฟารมเทากับ 1,207  ฟารม เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เทา คิดเปน 7,182 ฟารม ทําให
เนื้อที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้นจาก 54 ไร  เปน 895 ไร ทั้งนี้หากพิจารณาสัดสวนเฉลี่ยของจํานวนฟารม ที่พบวา 
สัดสวนจากการเลี้ยงในบอยังคงสูงที่สุด รองลงมาเปนการเลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในรองสวน และเลี้ยงในนา 
แตพบวาเนื้อที่ในการเลี้ยงแตกตางจากจํานวนฟารม คือ การเลี้ยงในบอมีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาเปน
การเลี้ยงในนา การเลี้ยงในรองสวน และการเลี้ยงในกระชัง จะเห็นวาการเลี้ยงในกระชังประหยัดเนื้อที่ใน
การเลี้ยงทั้งที่มีจํานวนฟารมเปนอันดับที่สอง 

เม่ือพิจารณาภาพที่ 2-3 และภาพที่ 2-4 จะเห็นวาการเลี้ยงปลานิลในบอใหผลผลิตและมูลคาที่
เพิ่มข้ึนจํานวนมากตามจํานวนฟารมและเนื้อที่การเลี้ยง แตหากพิจารณาถึงการเลี้ยงในกระชังจะพบวาการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนฟารม และการใชเนื้อที่ในการเลี้ยงที่ไมมากนัก สามารถผลผลิตปลานิลไดมากขึ้นอยาง
เห็นไดชัด รวมทั้งมีมูลคาที่เพิ่มสูงข้ึนมาก เน่ืองจากการเลี้ยงในกระชังไดปลาที่มีคุณภาพ ขนาดใหญ ขายใน
ราคาที่ดีกวาการเลี้ยงแบบอ่ืน 
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ตารางที่ 2-1  จํานวนฟารม และเนื้อที่การเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ป 2544-2556 
 

 

ป 

จํานวนฟารม (ฟารม) เนื้อที่การเลี้ยง (ไร) 

ทั้งหมด เลี้ยงในบอ เลี้ยงในนา เลี้ยงใน
รองสวน 

เลี้ยงใน
กระชัง 

ทั้งหมด เลี้ยงในบอ เลี้ยงใน
นา 

เลี้ยงใน
รองสวน 

เลี้ยงใน
กระชัง 

2544 142,492 136,942 2,616 2,351 1,207 289,815 255,782 25,105 8,875 54 

รอยละ   96.10% 1.80% 1.60% 0.80%   88.30% 8.70% 3.10% 0.00% 

2545 148,102 142,521 2,620 2,338 623 281,758 247,633 25,105 8,960 61 

รอยละ   96.20% 1.80% 1.60% 0.40%   87.90% 8.90% 3.20% 0.00% 

2546 174,918 167,784 2,956 2,721 1,457 333,975 303,180 21,854 8,513 429 

รอยละ   95.90% 1.70% 1.60% 0.80%   90.80% 6.50% 2.50% 0.10% 

2547 224,605 216,916 2,297 2,410 2,982 401,450 372,531 19,214 9,348 357 

รอยละ   96.60% 1.00% 1.10% 1.30%   92.80% 4.80% 2.30% 0.10% 

2548 262,003 254,066 1,674 2,341 3,922 442,656 416,070 17,704 8,482 400 

รอยละ   97.00% 0.60% 0.90% 1.50%   94.00% 4.00% 1.90% 0.10% 

2549 276,846 267,852 2,060 2,700 4,234 468,211 436,285 22,182 9,351 393 

รอยละ   96.80% 0.70% 1.00% 1.50%   93.20% 4.70% 2.00% 0.10% 

2550 302,580 292,544 2,021 3,139 4,876 483,588 454,697 17,330 11,149 412 

รอยละ   96.70% 0.70% 1.00% 1.60%   94.00% 3.60% 2.30% 0.10% 

2551 307,043 295,844 1,695 3,496 6,008 502,534 474,952 16,169 10,916 497 

รอยละ   96.40% 0.60% 1.10% 2.00%   94.50% 3.20% 2.20% 0.10% 

2552 327,210 315,796 1,825 3,632 5,957 571,017 542,755 16,651 11,071 539 

รอยละ   96.50% 0.60% 1.10% 1.80%   95.10% 2.90% 1.90% 0.10% 

2553 330,557 318,820 1,683 4,014 6,040 576,131 547,780 16,491 11,435 607 

รอยละ   96.40% 0.50% 1.20% 1.80%   95.10% 2.90% 2.00% 0.10% 

2554 329,139 317,060 1,707 4,235 6,137 568,326 539,188 16,538 11,977 624 

รอยละ 96.33% 0.52% 1.29% 1.86% 94.87% 2.91% 2.11% 0.11% 

2555 358,727 346,149 1,288 4,604 6,686 545,619 521,415 12,470 10,480 754 

รอยละ   96.49% 0.36% 1.28% 1.86%   95.56% 2.29% 1.92% 0.14% 

2556 347,383 334,412 1,306 4,483 7,182 516,860 493,450 12,862 9,654 895 

รอยละ   96.27% 0.38% 1.29% 2.07%   95.47% 2.49% 1.87% 0.17% 

เฉลี่ย   96.44% 0.87% 1.24% 1.48%   93.20% 4.45% 2.25% 0.09% 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
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ภาพที่ 2-3  ปริมาณผลผลิตปลานิลแยกตามรูปแบบการเลีย้งในประเทศไทย ป 2544-2556 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
 

 

ภาพที่ 2-4  มูลคาปลานิลแยกตามรูปแบบการเลี้ยงในประเทศไทย ป 2544-2556 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
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2.2 การตลาดภายในประเทศ 

 จากศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบวา วิถีการตลาดของปลานิลเริ่มตนตั้งแตการนํา
ผลผลิตปลานิลจากเกษตรกรไปสูผูบริโภค และผูสงออกปลานิล ผานผูประกอบการคาในตลาดแตละระดับที่
เก่ียวเนื่องกัน จากการสํารวจวิถีการตลาดปลานิล (ภาพที่ 2-5) พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงจะกระจายปลานิล
ใหกับพอคาซึ่งมารับซื้อท่ีฟารมของเกษตรกร จะมีท้ังพอคารวบรวมทองที่ พอคารวบรวมทองถ่ิน และพอ
คาขายสง พอคารับซื้อในลักษณะของปลาอ็อก และปลาน็อก สวนใหญปลาที่เลี้ยงในกระชังจะซื้อเปนปลา 
อ็อกโดยจะตองมีถังออกซิเจนติดรถอยูดวยเพ่ือไมใหปลาตาย สวนปลาน็อก พอคาเทปลาใสในรถบรรทุก
โดยไมมีออกซิเจน ผลผลิตปลานิลจะผานภัตตาคารรานอาหารมากที่สุดรอยละ 65 ที่เหลือจะถูกสงไปที่
พอคาขายปลีก และพอคาขายสง ผลผลิตใชบริโภคภายในประเทศ รอยละ 90 อีกรอยละ 10 จะสงออกไป
ยังตลาดตางประเทศ โดยสงออกในรูปของปลามีชีวิต ปลาแชเย็นแชแข็ง ปลาสดหรือแชเย็น ปลาแบบฟล
เลตแชเย็นจนแข็ง ปลาแบบอื่นๆแชแข็ง และปลาแหง โดยสงออกไปทางทาเรือแหลมฉบัง 

 

ภาพที่ 2-5  วิถกีารตลาดของปลานิล 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร 2552 

สําหรับราคาปลานลิขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไทย ในป 2554 – 2558 พบวาในป 2554 ราคาปลา
นิลขนาดใหญมีราคาสูงสุดเทากับ 60 บาทตอกิโลกรัม ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปลานิลขนาดกลาง
ราคาสูงสุดอยูที่ 47.50 บาทตอกิโลกรัม ในชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคม และปลานิลขนาดเล็กมีราคาสูงสุด
อยูที่ 36.60 บาทตอกิโลกรัม ในเดือนมกราคม ซึ่งในป 2558 ปรากฏวา ปลานิลขนาดใหญมีราคาสูงสุดถึง 
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62.37 บาทตอกิโลกรัม ในเดือนมถิุนายน ปลานิลขนาดกลางราคาสูงสุดมีราคาเพิ่มข้ึนเชนกันเทากับ 56.85 
บาทตอกิโลกรัม ในเดือนกุมภาพันธ ราคาสูงสุดของปลานิลขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเทากับ 49.38 บาทตอกิโลกรัม 
ในเดือน กุมภาพันธ จะเห็นไดวาราคาระดับสูงสุดของปลานิลทั้งสามขนาดเพ่ิมขึ้นทั้งหมด และเม่ือพิจารณา
ถึงราคาเฉลี่ยท้ังปของปลานิลท้ังสามขนาดพบวา ราคายังมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน โดยทั่วไปแลวราคาปลานิล 
2558 สูงกวาในป 2554 แตตํ่ากวาในป 2556 (ภาพที่ 2-6) 

 

 

ภาพที่ 2-6  ราคาขายสงเฉลี่ยรายเดือนของปลานิลของปลานิลขนาด ใหญ กลาง และเล็กในป 2554-2558 

ที่มา : ตลาดไท 2558 
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2.3 การสงออก 

2.3.1 สถานการสงออกสินคาปลานิลและผลิตภัณฑ 
ปริมาณการสงออกปลานิลและผลิตภัณฑของประเทศไทยในป 2558 จํานวน 9,908 ตัน คิดเปน

มูลคา 717 ลานบาท ท้ังปริมาณและมูลคาลดลง -36.1% และ -33.3% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2557 
แตเพิ่มขึ้น +21.4% และ +19.7% เมื่อเทียบกับป 2556 รูปแบบผลิตภัณฑปลานิลท่ีสงออกมากท่ีสุด คือ 
ปลานิลทั้งตัวแชแข็ง คิดเปนสัดสวน 63.9% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ เนื้อปลานิลแชแข็ง 
35.6% (ตารางที่ 2-2, ภาพที่ 2-7)  โดยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปยังตลาดหลัก  คือ  สหรัฐอเมริกา  
37.9%  กลุมประเทศตะวันออกกลาง 30.2%  กลุมประเทศสหภาพยุโรป 15.2%  กลุมประเทศแอฟริกา 
2.8% ญี่ปุน 0.9%  กลุมประเทศอาเซียน 0.7%  และอื่น ๆ 12.1%   (ภาพที่ 2-8)  

 

 
 
ภาพที่ 2-7 สัดสวนมูลคารูปแบบผลิตภัณฑปลานิลสงออก ป 2558     
ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจากกรม

ศุลกากร 
 

 

 
ภาพที่ 2-8 สัดสวนมูลคาการสงออกปลานิลไปยังกลุมประเทศ ป 2558       
ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก 

กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณและมูลคาการสงออกปลานิลของประเทศไทย ป 2556-2558  

        ปริมาณ : ตัน, มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ  มูลคา   ปริมาณ   มูลคา  ปริมาณ  มูลคา 

 ปลานิลทั้งตวัแชแข็ง 6,088.96 255.67 12,770.85 687.16 8,523.64 458.37 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 1,901.19 323.68 2,400.15 364.48 1,331.18 255.62 

 ปลานิลสดแชเย็น 83.76 3.22 278.26 19.13 37.99 2.38 

 ปลานิลมีชีวิต 3.91 0.50 14.43 1.15 10.05 0.39 

 เนื้อปลานิลแชเย็น 81.81 15.69 31.62 3.16 5.57 0.26 

 ปลานิลแหงไมรมควัน 1.10 0.29 0.78 0.11 0.00 0.00 

รวม 8,160.73 599.05 15,496.09 1,075.19 9,908.43 717.02 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 

2.3.2 ตลาดสงออกที่สําคัญ 

 1) สหรัฐอเมริกา (USA) 
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศคูคาสําคัญอันดับหน่ึงสําหรับสินคาปลานิลของไทย โดยในป 

2558 ประเทศไทยสงออกปลานิลไปยังสหรัฐฯ ปริมาณ 1,706.8 ตัน คิดเปนมูลคา 272.0 ลานบาท  สัดสวนมูลคาอยู
ในรูปแบบเนื้อปลานิลแชแข็งมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.7 รองลงมาเปน ปลานิลทั้งตัวแชแข็ง คิดเปนรอยละ 16.3 
(ตารางที่ 2-3) 

 

ตารางที่ 2-3 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา ป 2556-2558  

        ปริมาณ : ตัน,  มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 1,424.68 282.19 1,334.46 286.06 1,005.39 227.73 

 ปลานิลทั้งตัวแชแข็ง 493.02 29.06 1,466.29 92.2 701.35 44.27 

 ปลานิลสดแชเย็น 0 0 0 0 0.06 0.02 

 เนื้อปลานิลแชเย็น 18.85 2.66 0 0 0 0 

รวม 1,936.55 313.91 2,800.75 378.26 1,706.80 272.02 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 
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          2) กลุมตะวันออกกลาง (MIDDLE EAST 15) 
กลุมตะวันออกกลางเปนประเทศคูคาที่สําคัญอันดับสอง รองจากสหรัฐฯ  ประเทศไทยสงออก

ปลานิลไปยังกลุมตะวันออกกลางในป 2558 ปริมาณ 4,421.9 ตัน มูลคา 216.5 ลานบาท สัดสวนมูลคาอยูในรูปแบบ
ปลานิลท้ังตัวแชแข็งรอยละ 98.8 ปลานิลสดแชเย็นรอยละ 0.7 เนื้อปลานิลแชแข็งรอยละ 0.4 และเนื้อปลานิลแชเย็น
รอยละ 0.1 (ตารางที่ 2-4) 

ตารางที่ 2-4 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปกลุมตะวันออกกลาง ป 2556-2558  

      ปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 ปลานิลทั้งตวัแชแข็ง 4,410.49 171.44 5,099.26 259.55 4,371.59 213.80 

 ปลานิลสดแชเย็น 29.58 1.08 151.96 12.09 25.51 1.53 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 0.00 0.00 137.71 6.16 19.20 0.88 

 เนื้อปลานิลแชเย็น 26.00 0.83 23.56 0.85 5.57 0.26 

รวม 4,466.07 173.35 5,412.49 278.65 4,421.87 216.47 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 

 3) กลุมสหภาพยุโรป (EU 28) 
ป 2558 ประเทศไทยสงออกปลานิลไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU 28) จํานวน 

1,781.6 ตัน มูลคา 109.2 ลานบาท สัดสวนมูลคาอยูในรูปปลานิลทั้งตัวแชแข็งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.3 และ
เนื้อปลานิลแชแข็ง คิดเปนรอยละ 14.7 (ตารางที่ 2-5) 

ตารางที่ 2-5 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปกลุมประเทศสหภาพยุโรป ป 2556-2558  

ปริมาณ : ตัน,  มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 ปลานิลทั้งตวัแชแข็ง 664.12 38.77 2,571.69 155.94 1,684.91 93.15 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 144.54 21.62 314.16 39.08 96.73 16.06 

 เนื้อปลานิลแชเย็น 32.53 11.98 8.06 2.32 0.00 0.00 

 ปลานิลแหง ไมรมควัน 1.10 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 842.29 72.66 2,893.91 197.34 1,781.64 109.21 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 
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 4) กลุมประเทศแอฟริกา (AFRICA 47) 
ป 2558 ประเทศไทยสงออกปลานิลไปยังกลุมประเทศแอฟริกา (AFRICA 47) จํานวน 

456.5 ตัน มูลคา 20.4 ลานบาท สัดสวนมูลคาอยูในรูปปลานิลท้ังตัวแชแข็งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.5  
และเนื้อปลานิลแชแข็ง คิดเปนรอยละ 3.5 (ตารางที่ 2-6) 

ตารางที่ 2-6 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปกลุมประเทศแอฟริกา ป 2556-2558  

        ปริมาณ : ตัน,  มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 ปลานิลท้ังตัวแชแข็ง 33.04 1.52 2,013.67 89.78 448.99 19.66 

 เนื้อปลานิลแชเย็น 0.00 0.00 106.00 5.06 7.53 0.72 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 6.95 0.91 413.47 20.22 0.00 0.00 

 ปลานิลแหง ไมรมควัน 0.00 0.00 0.78 0.11 0.00 0.00 

รวม 39.99 2.43 2,533.92 115.17 456.52 20.38 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 

 5) ประเทศญี่ปุน 
ป 2558 ประเทศไทยสงออกปลานิลไปยังประเทศญี่ปุน จํานวน 96.6 ตัน มูลคา 6.7 ลาน

บาท สัดสวนมูลคาอยูในรูปปลานิลท้ังตัวแชแข็งทั้งหมด (ตารางท่ี 2-7) 
 
 

ตารางที่ 2-7 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน ป 2556-2558  

        ปริมาณ : ตัน,  มูลคา : ลานบาท 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 ปลานิลทั้งตัวแชแข็ง 13.69 1.13 183.66 12.47 96.65 6.72 

 ปลานิลสดแชเย็น 5.61 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 19.30 1.37 183.66 12.47 96.65 6.72 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 
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 6) กลุมประเทศอาเซียน  
ประเทศไทยสงออกปลานิลไปยังกลุมประเทศอาเซียน ในป 2558 จํานวน 107.4 ตัน 

มูลคา 5.3 ลานบาท  สัดสวนมูลคาเปนปลานิลท้ังตัวแชแข็งมากที่สุด รอยละ 46.9 เนื้อปลานิลแชแข็งรอยละ 
43.7 ปลานิลมีชีวิต รอยละ 7.3 และปลานิลสดแชเย็นรอยละ 2.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 2-8) 

ตารางที่ 2-8 การสงออกปลานิลของประเทศไทยไปกลุมประเทศอาเซียน ป 2556-2558  

        ปริมาณ : ตัน,    มูลคา : ลานบาท 

ที่มา :  กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจาก
กรมศุลกากร 

  

2.4 การบริโภคปลานิล 

การบริโภคปลานิลในประเทศสวนใหญบริโภคในรูปปลาสดนํามาปรุงเปนอาหารบริโภคใน
ครัวเรือน  บางสวนเปนอาหารแปรรูป การบริโภคปลานิลในประเทศอยูที่ 2.59 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 
2558 ในขณะที่การบริโภคสัตวน้ําของไทยอยูที่ 31.78 กิโลกรัมตอคนตอป (ตารางที่ 2-9)  ทั้งนี้เปนเพราะ
ผูบริโภคยังติดอยูท่ีกลิ่นปลานิล หรือปลาน้ําจืดมีกลิ่นโคลน และคิดวาปลาทะเลมีคุณคาทางโภชนาการ
มากกวา ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงเรื่องการเลี้ยงที่ไมใหมีกลิ่นโคลน และสงเสริมการบริโภค ปรับทัศนคติ
ผูบรโิภคใหเขาใจคุณคาทางโภชนาการของปลาน้ําจืดที่ไมดอยกวาปลาทะเล  

เพื่อเปนการกระตุนใหมีการบริโภคสัตวนํ้าโดยเฉพาะปลานิล กรมประมงไดรวมกับหนวยงานตาง 
ๆ จัดงานสงเสริมการบริโภคในระดับตาง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้
ไดมีการสงเสรมิใหมีการแปรรูปปลานิลในรูปแบบผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อดึงดดูผูบริโภคมากขึ้น 

 

 

 

 

 รายการ 2556 2557 2558 

   ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

 ปลานิลทั้งตัวแชแข็ง 377.44 6.73 402.86 11.05 59.38 2.51 

 เนื้อปลานิลแชแข็ง 20.65 1.27 19.33 1.08 33.06 2.34 

 ปลานิลมีชีวิต 3.91 0.16 14.43 0.73 10.05 0.39 

 ปลานิลสดแชเย็น 34.62 0.87 5.08 0.73 4.90 0.11 

                            รวม 436.62 9.03 441.70 13.59 107.39 5.35 
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 ตารางที่ 2-9 การบริโภคสัตวน้ําของไทย 

ป 

การบริโภคสัตวน้ํารวม(กิโลกรัม/
คน/ป) 

การบริโภตปลานิล 

(กิโลกรัม/คน/ป) 

2550 35.94 3.19 

2551 32.15 3.10 

2552 34.21 3.27 

2553 29.20 3.00 

2554 30.94 2.24 

2555 31.15 3.00 

2556 33.47 2.92 

2557* 29.09 2.66 

2558* 31.78 2.59 

ที่มา  กองประมงตางประเทศ กรมประมง 
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บทที่ 3  

หวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิลของไทย 

3.1 โครงสรางและบทบาทของผูเกี่ยงของในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล 
หวงโซคณุคาของอุตสาหกรรมปลานิล เปนกิจกรรมที่สรางสรรคคุณคาอยางตอเนื่อง และสัมพันธ

กันเหมือนกับลูกโซ ซึ่งแตละกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจปลานิล ตั้งแตการจัดหาเขาวัตถุดิบ จนกระทั่ง
การผลิตสําเร็จกลายเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคากอนการสงมอบไปยังลูกคา 
กิจกรรมในตัวแบบหวงโซคุณคาแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกเปนกิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบใชในการผลิต การจัดหาพันธุปลาและอาหารปลาเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ในการเลี้ยงปลานิล  การดําเนินเลี้ยงเพื่อการผลิตสินคาปลานิลมีการเลี้ยงหลายรูปตามความตองการของ
ตลาด การนําสินคาออกจําหนาย การตลาดภายในประเทศ และการสงออก ตลอดจนการบริการ สวนท่ีสอง
เปนกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เปนกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมหลักใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานดานนโนบายและแผนงานของรัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมปลานิล รวมถึงองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเขามามีบทบาทในการสนับสนุนของธุรกิจปลานิล เชน การบริหารและการจัดการ  และการ
จัดการทรพัยากรมนุษย เชน (การฝกอบรมในดานการปรับปรุงสินคา และขั้นตอนการผลิต (ภาพท่ี 3-1) 

3.2 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในหวงโซคณุคาปลานิล  
3.2.1 การจัดการปจจยัการผลิต 
การจัดการในการจัดหาปจจัยการผลิต ประกอบดวย 1) ผูรวบรวมและการพัฒนาสายพันธุ  ผูรวบรวม

และพัฒนาสายพันธุที่เปนหลักในภาครัฐ คือ กรมประมง และภาคเอกชล ไดมีการพัฒนาสายพันธุปลานิลที่
มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง  2) ผูประกอบการเพาะฟก  มีทั้งหนวยงานภาครัฐ โดยกรมประมงและ
บริษัทเอกชน ซึ่งกระจายตัวอยูในภูมิภาคและแหลงผลิตสําคัญ 3) ผูประกอบการจําหนายลูกปลา  มีทั้ง
ภาครัฐโดยกรมประมงและบริษัทเอกชน โดยพบวาสวนใหญผูประกอบการเพาะฟกและจําหนายลูกปลา
จะเปนผูประกอบการรายเดียวกัน ทําหนาที่ท้ังผูเพาะฟกและจําหนายลูกปลา เกษตรกรสวนใหญซื้อลูกปลา
จากเอกชนเนื่องจากหนวยงานรัฐไมสามารถผลิตลูกปลาจําหนายแกเกษตรกรไดเพียงพอ  4) ผูจําหนาย
อาหารและเคมีภัณฑ บริษัทเอกชนที่ดําเนินการผลิตและจําหนายอาหารและเคมีภัณฑสัตวน้ํามีการแขงขัน
สูงและมีการบริหารที่หลากหลาย ทั้งการจําหนายผานตัวแทนจําหนาย และรานคาในพื้นท่ี 

 
สําหรับปลานิลไดเขามาประเทศไทย โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั้งดํารง

พระ อิสริยยศมกุฎราชกุมารแหงประเทศญี่ปุน ทรงจัดสงปลานิลจํานวน 50 ตัว มาทูลเกลาฯถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ในระยะแรกทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ปลอยลงเลี้ยงในบอดิน บริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มีลูกปลาเกิดขึ้นจํานวนมาก  ปลานิลเปนปลา
กินพืช เลี้ยงงาย มีรสชาติดี ออกลูกดก เจริญเติบโตไดรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงค
ที่จะใหปลานิลนี้แพรขยายพันธุ อันจะเปนประโยชนแกพสกนิกรของพระองคตอไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2509 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ “ปลานิล” และใหพระราชทานปลานิล ใหแก
กรมประมงนําไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ เม่ือปลานิลแพรขยายพันธุออกไปไดมากเพียงพอแลวจึงไดแจกจาย
ใหแกราษฎรนําไปเพาะเลี้ยงตามพระราชประสงคตอไป  ปจจุบันปลานิลไทยไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
พันธุจากหนวยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน ทําใหเกิดเปนปลานิลสายพันธุใหมๆ 7 สายพันธุ  ดังน้ี  
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1) สายพันธุจิตรลดา   2) สายพันธุจิตรลดา 1   3) สายพันธุจิตรลดา 2  4) สายพันธุจิตรลดา 3             
5) สายพันธุ CP   6) สายพันธุนิลแดง  และ 7) นิลแดงสายพันธุทับทิม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1   หวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิลของไทย 
 
 

จากการศึกษภายใตโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายอุตสหกรรมปลานิล ปจจัยท่ีใชใน
การผลิตปลานิลที่สําคัญ ไดแก พันธุปลาและอาหารปลา มีกระบวนการในการจัดการจําแนกเปนรายภาค 
สรุปได ดังนี้ 

1) ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย  
1.1) การจัดหาพันธุปลา  
การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายไดความรูในการเลี้ยงผานทางกลุม 

และประสบการณการเลี้ยงที่มีมากพอสมควร เกษตรกรมีเปาหมายที่จะผลิตปลาขนาดใหญท่ีมีคุณภาพดี จึง

 

ผูรวบรวม/
พัฒนาสายพันธุ 

 

ผูประกอบการ 
เพาะฟก 

 

ผูประกอบการ
จําหนายพันธุ

ปลา 

 

ผูจําหนายอาหาร

และเคมีภัณฑ 

เกษตรกรเลี้ยงใน
บอดินดวย
วัตถุดิบใน
ทองถิ่น 

เกษตรกรเลี้ยงใน

บอดินดวยอาหาร

สําเร็จรูป 

เกษตรกรเลี้ยงใน
กระชังดวย

อาหารสําเร็จรูป 

 

พอคาผูรวบรวม

ทองถิ่น 

 

ผูรับเหมาวิดบอ 
จับปลา 

 

สะพานปลา/ 
แพปลา 

กลุมวิสาหกิจ/
กลุมเกษตรกร/
ผูประกอบการ 

แปรรูป 

 

พอคาขายสง 

 

พอคาขายปลีก 

 

รานอาหารอื่นๆ 

 
พอคาสงออก 

 

ผูประกอบการ
หองเย็น 

 

 

 

กิจกรรม

หลัก 

(Primary 

Activity) 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โครงสรางพ้ืนฐานดานนโนบายและ

แผนงานของรัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมปลานิล รวมถึงองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามามี

บทบาทในการสนับสนุนของธุรกิจปลานิล ในการจัดการทรัพยากรมนุษย (การฝกอบรมใน

ดานการปรับปรุงสินคา และขั้นตอนการผลิต)  

 



  

28  

มีความตองการลูกปลานิลแปลงเพศท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับในพื้นท่ีเองไมสามารถผลิตลูกปลาไดเพียงพอ  
เกษตรกรจึงนิยมซื้อลูกปลาแปลงเพศจากบริษัทที่เชื่อถือได  จากประสบการณของเกษตรกรพบวา หากใช
ลูกปลาจากบริษัททั่วๆไปจะทําใหเกิดลูกปลาในบอกอนที่จะถึงอายุการขาย ซึ่งสงผลใหปลาที่เลี้ยงจะมี
ขนาดไมโตเทาที่ควร  ดังนั้น เกษตรกรสวนใหญเลือกใชลูกปลาจากบริษัทที่ไดมาตรฐานสวนใหญมาจาก
จังหวัดอื่นๆ  มีสวนนอยมาจากแหลงเพาะพันธุในพื้นที่ เชน เชียงใหมฟารม จากจังหวัดเชียงใหม น้ําใสฟารม 
จากจังหวัดปราจีนบุรี  มานิตยฟารม จากจังหวัดเพชรบุรี และจํานงฟารม ในจังหวัดเชียงราย โดยเกษตรกร
เกือบท้ังหมดซื้อลูกปลาผานกลุมที่ตนสังกัด ราคาลูกปลาที่เกษตรกรใชมีราคาไมเทากัน ทั้งนี้ข้ึนกับแหลงลูกปลา  
การคิดคาบริการของกลุม  ขนาดลูกปลา และราคาลูกปลาในแตละเดือน  แตโดยสวนใหญลูกปลานิลแปลงเพศ
ขนาดใบมะขามจะมีราคา 0.3-0.6 บาท/ตวั  

1.2) การจัดหาอาหารปลา 
ในการใหอาหารปลานิล เกษตรกรแตละคนจะมีสูตรการเลี้ยงไมเหมือนกัน อีกท้ัง

สูตรการเลี้ยงก็ไมตายตัว อยางไรก็ดี พบวาอาหารที่ใชเลี้ยงปลานิลมีหลายตราสินคาและหลายขนาด ขึ้นอยู
กับอายุของปลานิล  เปอรเซนตโปรตีน  การใหความรูของหัวหนากลุม/ชมรม และความนิยมในตราสินคา
อาหารนั้นๆ  โดยชื่อเสียงของบริษัทและคุณภาพอาหารตอการเติบโตของปลาที่เกษตรกรสังเกตไดผลอยางมาก
ตอการเลือกใชอาหารของบริษัทนั้นๆ อาหารปลานิลที่เกษตรกรผูเลี้ยงนิยมใช มีทั้งอาหารลูกออด อาหาร
ปลาดุก อาหารปลากินพืช และอาหารปลานิล ซึ่งเกษตรกรแตละรายจะมีสูตรการเลี้ยงไมเหมือนกัน เชน ให
อาหารลูกออดในชวงลูกปลาเล็ก และเปลี่ยนเปนเบอร 1 ,2 ,3  เมื่อปลาโตขึ้นตามลําดับ ขณะที่บางคน
จะใชอาหารตราสินคาเดียวทั้งหมด แตตางกันท่ีเบอรของอาหาร   ตัวอยางตราสินคาอาหารท่ีนิยมใชคือ 
นิวทรีนา (บริษัทคารกิลลสยาม จํากัด)   โกรเบสท  และ  โซนา (บริษัทโกรเบสทคอรโพเรชั่น จํากัด)    
บริษัท ลีพัฒนา  ราคาเฉลี่ยอยูระหวาง 400-600 บาท/กระสอบ (กระสอบบรรจุ 20 กิโลกรัม) 

 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และมหาสารคาม 
2.1) การจัดหาพันธุปลา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูประกอบธุรกิจเพาะพันธุลูกปลานิลอยูหลายราย มีทั้ง

รายใหญ อยางบุญโฮมฟารม ซึ่งเปนผูผลิตปลานิลแปลงเพศรายใหญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีผูเพาะพันธุปลานิลรายยอยอ่ืนๆ โดยผูเพาะพันธุปลานิล
และผูอนุบาลลูกปลานิลแตละรายดําเนินการแบบเอกชน คือผลิตเองและหาตลาดเอง ซึ่งตลาดสวนใหญเปน
ตลาดในพ้ืนที่ รองลงมาเปนตลาดจังหวัดตางๆโดยรอบ กําลังการผลิตจะไมเทากันตลอดป โดยมีบางชวง
ของปจะผลิตมาก บางชวงผลิตนอย ทั้งนี้เปนเพราะฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งมีผลตอการผลิตได (อัตรา
การรอด) ของลูกปลาและมีผลตอความตองการในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรดวย   

เกษตรกรผูเลี้ยงปลากระชังท้ังหมดซื้อลูกปลาจากบริษัทที่ไดมาตรฐาน โดยรูปแบบ
การซื้อลูกปลา ประธานกลุมจะเปนผูซื้อตรงจากบริษัทผูผลิต  สําหรับผูที่เปนลูกกระชังจะซื้อลูกปลานิลผาน
ประธานกลุมอีกตอหนึ่ง หรือซื้อจากลูกบอที่ทําหนาที่อนุบาลลูกปลานิลของประธานกลุม 

กลุมผูเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยสวนใหญนิยมซื้อลูกปลาจากศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดในพ้ืนท่ี รองลงมาเปนการซื้อจากบริษัทที่ไดมาตรฐาน และซื้อท่ัวไปจากพอคาเร โดยซื้อ
ตรงดวยตนเอง สําหรับลูกปลาที่นิยมใชจะเปนขนาดใบมะขามท่ีมีราคาประมาณ 0.3-0.5 บาท/ตัว 
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สําหรับกลุมผูเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบยังชีพ เกือบทั้งหมดนิยมซื้อลูกปลาจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดในพื้นที่ โดยซื้อตรงดวยตนเอง สําหรับลูกปลาที่นิยมใชจะเปนขนาดใบ
มะขามท่ีมีราคาประมาณ 0.3 บาท/ตัว  

2.2) การจัดหาอาหารปลา 

เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญทําสัญญาซื้อ
อาหารสําเรจ็รูปแบบพันธสัญญากับประธานกลุม ที่มีความตกลงกับบริษัทผูผลิตอาหารบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
เพียงบริษัทเดียว ตลอดการผลิต  สําหรับอาหารปลานิลที่เกษตรกรนิยมใชจะเปนอาหารปลาดุก และอาหาร
ปลากินพืชโปรตีน 30 % และ 32% ตราสินคาอาหารที่นิยมใชไดแก เฟริสวัน  นีโอโปร  เอเชียนฟด  เซฟฟช  
มานติย  ไฮเกรด และไบโอ  

สวนการเลี้ยงในบอดินเชิงพาณิชย เกษตรกรจะเปนแบบรายเด่ียวเปนสวนใหญ  
ดังนั้นการซื้ออาหารเม็ดสําเร็จรูปจึงไมเจาะจงตราสินคาอาหารและสถานที่ซื้อมากนัก แตมีความเขมขนใน
การใหอาหารนอยกวาการเลี้ยงแบบในกระชัง 

สําหรับการเลี้ยงในบอดินแบบยังชีพจะใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปไมมากนัก  บางรายมี
การทําอาหารเองจากผลผลิตในฟารม ใชราํหมักกับอีเอ็มและกากน้ําตาล   มีการทําน้ําเขียวโดยหมักฟางกับ
มูลสัตวเพ่ือเพิ่มแพลงกตอน  บางฟารมใชปลวก และผักอื่น ตลอดจนเศษอาหารมาเลี้ยง โดยมีการให
อาหารสําเรจ็รูปรวมดวย มากบางนอยบางแตกตางกันไปในแตละฟารม 

3) ภาคกลาง : จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
3.1) การจัดหาพันธุปลา 
โรงเพาะฟกลูกปลานิลในจังหวัดชลบุรี สวนใหญอยูที่ตําบลโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม 

จงัหวัดชลบุรี  เกษตรกรมีการรวมกลุมกันแบบหลวมๆในลักษณะของการเปนสมาชิกกลุมหรือลูกบอ โดย
ประธานกลุมจะสนับสนุนดานสินเชื่อ ความรู การประสานกับราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการตลาด 
ประธานจะเปนผูรับซื้อลูกปลาที่สมาชิกผลติไดเพื่อขายตอไปยังพอคาสงนอกพื้นท่ี และเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
ในพื้นท่ี  ชวงเวลาที่ผลิตลูกปลาไดมาก คือ ชวงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เปนชวงฤดูฝน สภาพ
อากาศดี และมีคุณภาพนํ้าดี กลุมจะมีการเพาะฟกลูกปลาอยูที่ 15 ลานตัวตอเดือน ในขณะที่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะเปนชวงที่สภาพอากาศเปลี่ยนเปนหนาวและรอน ประกอบกับมีน้ํานอย 
การผลิตลูกปลาจะลดลงเหลือประมาณ 5 ลานตัวตอเดือน  

การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา จะมีลักษณะที่แตกตางกัน
สามารถแยกไดเปน 2 แบบใหญๆ คือ  การเล้ียงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยรวมกับกุงขาว   และการเลี้ยง
ปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยรวมกับปลาอื่นๆ (แบบเบญจพรรณ) โดยกลุมที่เลี้ยงปลานลิรวมกับกุงขาว  เปน
เกษตรกรที่มีประสบการณในการเลี้ยงมานานพอสมควร  มีเปาหมายที่จะผลิตปลาขนาดใหญที่มีคุณภาพดี 
จึงใชลูกปลาแปลงเพศจากบริษัทที่ไดมาตรฐานและมีชื่อเสียงในการเลี้ยง เชน จาก ป.เจริญฟารม โดย
เกษตรกรท้ังหมดจะซื้อตรงจากผูผลิต  อยางไรก็ดี มีเกษตรกรบางรายจะซื้อผานกลุม ทําใหไดสวนลดคาลูกปลา 
โดยเกษตรกรนิยมซื้อปลาขนาดเล็กหรือขนาดใบมะขามที่ราคาประมาณ 0.3 บาท/ตัว เกษตรกรบางรายจะ
อนุบาลลูกปลากอนชวงเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มอัตรารอด กอนที่จะปลอยลงบอเลี้ยง สําหรับกลุมที่เลี้ยงแบบ
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เบญจพรรณ  จะซื้อลูกปลาดวยตนเองโดยตรงจากบริษัทที่ไดมาตรฐาน  และจากแหลงเพาะพันธุในพื้นที่
เทาๆกัน 

3.2) การจัดหาอาหารปลา 

การใหอาหารปลานิล เกษตรกรแตละคนจะมีสูตรการเลี้ยงไมเหมือนกัน อีกท้ังสูตร
การเลี้ยงก็ไมตายตัว อยางไรก็ดี พบวาอาหารที่ใชเลี้ยงปลานิลมีหลายตราสินคาและหลายขนาด ขึ้นอยูกับ
อายุของปลานิล  เปอรเซนตโปรตีน การทดลองของเกษตรกร  และผูมีประสบการณในกลุม  ตัวอยางเชน 
กลุมผูเลี้ยงสัตวน้ําบานบางหัก นิยมใหอาหารปลากินพืชเม็ดใหญขนาดเดียวตลอดการเลี้ยง เปนตน   
สําหรับกลุมที่เลี้ยงปลานิลรวมกับกุงขาวจะนิยมใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปท้ังหมด   โดยมีวิธีการใหอาหาร 2 
รูปแบบคือวิธีใหแบบสาด  และวิธีใสสวิงหอยเรี่ยผิวน้ํา  สําหรับตราสินคาอาหารปลานิลที่เกษตรกรใช 
ไดแก โปรฟด ไฮเกรด ฟชเฟรส และ   เอเชียนฟด สําหรับกลุมท่ีเลี้ยงแบบเบญจพรรณ จะมีรูปแบบการให
อาหารที่หลากหลาย  ขึ้นกับวัตถุดิบที่หาได และคํานึงถึงตนทุนเปนสําคัญ อาหารที่ใชเลี้ยงไดแก ผักในสวน 
หญา กากไกทอด รํา ขนมปง กากน้ําปลา ฯลฯ และมีการทาํน้ําเขียวเพ่ิมแพลงตรอนดวย  

4) ภาคใต : จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.1) การจัดหาพันธุปลา 

การผลิตพันธุปลาในพื้นท่ีมีท้ังผูประกอบธุรกิจเพาะพันธุลูกปลานิลในพ้ืนที่ หนวยราชการ 
และมหาวิทยาลัยในพื้นที่  การผลิตในแตละเดือนไมเทากัน โดยเดือนที่มีกําลังการผลิตนอยคือชวงเดือน 
มีค.-กค. เนื่องจากเปนชวงที่ภาคใตยังไมเขาฤดูฝนเต็มท่ีทําใหเกษตรกรมีน้ําไมเพียงพอตอการเลี้ยงปลา 
ตลาดลูกปลาสวนใหญเปนผูเลี้ยงในจังหวัด มีบางสวนที่สงขายนอกพื้นที่  อยางไรก็ดี เกษตรกรจํานวนมาก
โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเลี้ยงเชิงพาณิชยจะนิยมใชลูกพันธุปลาที่ผลิตจากบรษิัทที่มีชื่อเสียงนอกพื้นที่  

การเลี้ยงปลานิลในบอดินของเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชจะมีลักษณะที่แตกตาง
กันสามารถแยกไดเปน 2 แบบใหญๆคือ  กลุมที่เลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชย  และแบบกลุมที่เลี้ยงปลานิล
ในบอดินแบบยังชีพ กลุมที่เลี้ยงปลานิลในบอดินแบบเชิงพาณิชย เปนเกษตรกรที่มีประสบการณในการ
เลี้ยงมานานพอสมควร  มีเปาหมายที่จะผลิตปลาขนาดใหญที่มีคุณภาพดี จึงใชลูกปลานิลแปลงเพศจาก
บริษัทที่ไดมาตรฐานและมีชื่อเสียงในการเลี้ยง เชน จากมานิตยฟารม อยางไรก็ดี มีเกษตรกรหลายราย
เลือกใชลูกปลาแปลงเพศที่ผลิตโดยฟารมในพื้นที่ที่มีมาตรฐาน โดยเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรเลือกใชลูกปลา
แปลงเพศในพื้นที่ และลูกปลาหมันจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการในพื้นที่  เนื่องจาก การเลี้ยงปลาที่
นครศรีธรรมราชเปนการเลี้ยงปลาใหโตในชวงเวลาสั้นๆ แลวจับขาย ทําใหปลายังคงเปนหมันอยูในชวงเวลา
ที่เกษตรกรเลี้ยง    

กลุมท่ีเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบยังชีพ บางสวนใชลูกปลานิลแปลงเพศจากบริษัทที่
มีชื่อเสียง  แตเนื่องจากเกษตรกรไมไดมุงหวังการเลี้ยงใหไดปลาขนาดใหญถึงใหญมาก ดังนั้น เกษตรกรสวน
ใหญในกลุมนี้จึงเลือกใชลูกปลาจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการในพื้นที่ โดยจะมีการซื้อลูกปลา
โดยตรงมากกวาซื้อผานกลุม เนื่องจากกลุมท่ีสังกัดสวนใหญเปนการรวมตัวกันหลวมๆ และยังไมมีการทํา
ธุรกรรมที่เก่ียวของกับการเลี้ยงปลานิล นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางสวนท่ีมีการเก็บลูกปลานิลที่เกิดขึ้นใน
บอของตนเองมาเลี้ยง   
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4.2) การจัดหาอาหารปลา 
การเล้ียงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชย  ผูเลี้ยงจะใชอาหารเม็ดเพียงอยางเดียวใน

การเลี้ยงปลานิล หรืออาจมีรํารวมดวย  และมีการใหอาหารจํานวนมาก ในชวงเวลาสั้นๆเพ่ือให  ปลาเติบโต
รวดเร็ว อาหารที่ใชเลี้ยงปลานิลมีหลายตราสินคา และหลายขนาด ขึ้นอยูกับอายุของปลานิล  เปอรเซนต
โปรตีน  การใหความรูของหัวหนากลุม และความนิยมในตราสินคาอาหารนั้นๆ   อาหารปลานิลที่เกษตรกร
ผูเลี้ยงนิยมใช มีทั้งอาหารลูกออด อาหารปลาดุก อาหารปลากินพืช และอาหารปลานิล ซึ่งเกษตรกรกรแตละ
รายจะมสีูตรการเลี้ยงไมเหมือนกัน แตสวนใหญจะใชอาหารชนิดเดยีวกัน บริษัทเดียวกันแตเปลี่ยนเปนเบอร 
1 ,2 ,3  เมื่อปลาโตขึ้นตามลําดับ สําหรับตราสินคาอาหารที่นิยมใชคือ อาหารปลามานิตย (มานิตยฟารม) 
อาหารปลาเฟริสทวัน (บ.ทีอารเอฟ ฟดมลิล)  อาหารปลาดุกฟชเฟรส (บริษัทคารกิลลสยาม จํากัด)  สําหรับ
การเลี้ยงปลานิลแบบยังชีพ จะมีการใชอาหารเม็ดบางและใชอาหารอ่ืนๆรวมดวย เชน อาหารธรรมชาติ 
แหนแดง ผัก บุง หญา  อาหารที่ผลิตไดในฟารม เชน ผักตางๆ ผลไม กลวย และรํา    

 3.2.2 การเพาะเลี้ยงปลานิล 
1) รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิล  
 การเลี้ยงปลานลิท่ีพบในประเทศไทยนิยมเลี้ยง 3 แบบ คือการเลี้ยงในบอดินแบบก่ึง

พัฒนา การเลี้ยงในบอดินแบบพัฒนา และการเลี้ยงในกระชัง (เรอืงไร และคณะ, 2556) 
 

1.1) การเลี้ยงในบอแบบก่ึงพัฒนา เปนการเลี้ยงปลานิลในบอดินโดยใสปุยเพื่อสราง
อาหารธรรมชาติและมีการใหอาหารสมทบ บอเลี้ยงควรมีขนาดไมต่ํากวา 1 ไร ลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาเพื่อใหงายตอการเก็บเก่ียวผลผลิตและควรมีระดับความลกึประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ําเขาบอ
ใหมีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีการกรองน้ํา ใสปูนขาว ปุยที่เหมาะสม การเลี้ยงลูกปลานิล
แปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 5,000 ตัวตอไร ในระหวางเลี้ยงควรเติมน้ําในบอปลา
อยางสม่ําเสมอเมื่อเลี้ยงครบ  5 เดือน จะไดปลานิลขนาด 300 กรัม เริ่มใหปลานิลกินอาหารสําเร็จรูป
ระดับโปรตีนรอยละ 25-30 ปริมาณรอยละ 3-4 ของน้ําหนักตัว วันละ 3 ครั้ง เปนเวลา 1 เดือน จะได
ผลผลิตปลานิลขนาด 2-3 ตัวตอกิโลกรัม ปริมาณ 1-2 ตันตอไร 

 

1.2) การเลี้ยงในบอดินแบบพัฒนา เปนการเลี้ยงปลาบอดินโดยใหปลากินอาหาร
สําเร็จรูปบอเลี้ยงควรเปนบอขนาดต่ํากวา 1 ไร ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเพ่ืองายตอการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และควรมีระดับความลึกประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ําเขาบอใหมีความลึกประมาณ 1-1.2 เมตร 
ใสปูนขาว การเลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 20-50 กรัม จํานวน 8,000 – 10,000 ตัวตอไร ใหกินอาหาร
สําเร็จรูประดับโปรตีนรอยละ 25-30 ปริมาณรอยละ 3-4 ของน้ําหนักตัว วันละ 3 ครั้ง ในระหวางการเลี้ยง
มีการเปดเครื่องตีนํ้าเพื่อเพิ่มอากาศ เมื่อเลี้ยงนาน 5-6 เดือนจะไดผลผลิตปลานิลขนาด 1-2 ตัวตอกิโลกรัม 
ปริมาณ 2-3 ตันตอไร 

 

ปจจุบันการเลี้ยงปลานิลในบอดินแบงเปน 5 ประเภท 1) การเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว 
โดยปลอยลูกปลาขนาดเทากันลงเลี้ยงพรอมกันใชเวลาเลี้ยง 6-12 เดือน แลววิดจับหมดทั้งบอ 2) การเลี้ยง
ปลานิลหลายรุนในบอเดียวกัน โดยใชอวนจับปลาขนาดใหญคัดเฉพาะขนาดปลาที่ตองการจําหนาย แลว
ปลอยปลาขนาดเล็กลงเลี้ยงใหเจริญเติบโตตอไป 3) การเลี้ยงปลานิลรวมกับปลาชนิดอ่ืน เชน ปลาสวาย 
ปลาตะเพียน ปลาจีน ฯลฯ เพื่อใชประโยชนจากอาหารหรือเลี้ยงรวมกับปลากินเนื้อ เพื่อกําจัดลูกปลาที่ไม
ตองการ เชน การเลี้ยงปลานิลรวมกับปลากราย และการเลี้ยงปลานิลรวมกับปลาชอน 4) การเลี้ยงปลานิล
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แบบแยกเพศ โดยวิธีแยกเพศปลาหรือเปลี่ยนเพศปลาเปนเพศเดียวกันเพื่อปองกันการแพรพันธุในบอ 
สวนมากนิยมเลี้ยงเฉพาะปลาเพศผู ซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็วกวาเพศเมีย 5) การเลี้ยงปลานิลรวมกับสัตวบก 
โดยใชมูลสัตวและปุยในบอเปนอาหาร ซึ่งจะเปนการใชประโยชนแบบผสมผสาน ระหวางการเลี้ยงปลากับ
การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ โดยเศษอาหารที่เหลือจากการยอยหรือตกหลนจากการใหอาหารปลาโดยตรง ในขณะที่
มูลของสัตวจะเปนปุยและใหแรธาตุสารอาหารแกพืชน้ําซึ่งเปนอาหารของปลา 

  
1.3) การเลี้ยงในกระชัง  กระชังควรมีขนาด 3x3x2 เมตร หรือ 3x5x2 เมตร หรือ 

4x4x2 เมตร สามารถติดตั้งได 2 รูปแบบ โดยผูกติดอยูกับที่หรือติดทุนลอยน้ํา เลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศ
ขนาด 30-50 กรัม จํานวน 30-50 ตัวตัวตอลูกบาศกเมตร ใหกินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีนรอยละ 30-40 
ปริมาณรอยละ 3-4 ของน้ําหนักตัว วันละ 3 ครั้ง ควรเสริมวิตามินซีคลุกกับอาหารใหปลากินเปนชวง ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันโรค และลดภาวะเครียด โดยใหในอัตรา 2-5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 
เมื่อเลี้ยงนาน 90-100 วัน หรือเฉลี่ย 4 เดือนตอรอบ จะไดผลผลิตปลานิลขนาด 1-2 ตัวตอกิโลกรัม 
ปริมาณ 20-25 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  

 

การเลี้ยงปลานิลในกระชังมีการใหอาหารสําเร็จรูป หลายแหงมีปญหาเรื่อง
สิ่งแวดลอม เนื่องจากการบริหารจัดการไมดีพอ ปจจุบันกรมประมงอนุญาตใหเลี้ยงไดประมาณรอยละ 2 
ของพื้นที่แหลงน้ํา มีการจํากัดพื้นที่ในการเลี้ยง ดังนั้นกรมประมงมีงานวิจัยโดยไดรับความสนับสนุนจาก
สํานักวิจัยการเกษตร (สวก.) เรื่องการเลี้ยงปลานิลกระชังในแหลงน้ํา เพื่อศึกษาวาจะเกิดน้ําเสียหรือมลพิษ
เพียงไร ซึ่งคาดวาไมนาจะมีปริมาณมาก แตปญหาน้ําเสียหลักนาจะมาจากครัวเรือนมากกวาเพราะไมมีการ
ควบคุมน้ําเสียกอนปลอยลงแมน้ํา หากผลการวิจัยออกมาแลวไมมีผลกระทบมาก ก็จะสามารถเลี้ยงได
เพิ่มขึ้นซึ่งการเลี้ยงในกระชังจะเพิ่มผลผลิตไดมาก เพราะสามารถเลี้ยงไดปลานิลขนาดใหญ แตตองมีการ
ควบคุมสภาวะแวดลอมดวย  ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถมีคณะกรรมการระดับจังหวัดท่ีจะดูแลอยูในพื้นที่ โดย
รับคําแนะนําดานกฎเกณฑจากสวนกลาง 
 

3.2.3 การกระจายผลผลิตสูตลาดของเกษตรกร 
โดยท่ัวไปเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลรายใหญที่เลี้ยงแบบเชิงพาณิชยจะขายปลาใหกับผูรวบรวม

ทองถิ่นซึ่งสวนใหญเปนเครือขายของแพปลา ยกเวนเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงแบบยังชีพมีผลผลิตไมมาก จะ
จับปลาขายเองในพื้นที่ ตามตลาดนัด ซึ่งปจจุบันมีเปนประจําในแตละพื้นที่ การขายปลาใหกับผูรวบรวม
ทองถิ่น มักจะมีปญหาหลักๆในเรื่องราคาปลา และเวลาการจับปลาไมตรงตามท่ีนัดหมาย ทําใหเกษตรกร
ผูเลี้ยงตองเพิ่มตนทุนในการเลี้ยงปลาตอระหวางรอการมาจับปลาของผูรวบรวม อีกทั้งหากท้ิงระยะเวลา
การเลี้ยงตอไป อาจทําใหปลามีขนาดใหญกวาความตองการของตลาด ทําใหขายไดราคาต่ํากวาที่ควรจะไดรับ  

อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลหลายรายไดรวมตัวกันเปนกลุม เปนองคกร ทั้งที่
จดทะเบียน และไมจดทะเบียนเปนนิติบุคล เปนสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและเพิ่มอํานาจตอรองในการซื้อปจจัย และขายผลผลิต แตองคกรที่รวมตัวกันเหลานี้ก็ไมไดประสบ
ความสําเร็จไปทุกองคกร ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารองคกร และโอกาสขององคกร โอกาสในท่ีนี้
หมายถึงโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแมแตสถาบันการศึกษา บางองคกร
ดําเนินการพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต แตยังมีขอจํากัดตลาดอยูแตในทองถ่ิน บางองคกร
สามารถทําความตกลงขายปลานิลใหเทสโกโลตัส แตมีขอจํากัดปริมาณปลาคุณภาพตามขอกําหนดของ



  

33  

เทสโกโลตัส มีไมเพียงพอที่จะจัดสง ซึ่งผูบริหารองคกรไดพยายามรวบรวมปลานิลจากแหลงอื่นสงขายให
เทสโกโลตัสแตยังมีปญหาเรื่องการขนสงและคุณภาพปลาที่ควบคุมไมได 

จากการสาํรวจและศึกษาขอมูลภายใตโครงการจัดตั้งและพฒันาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 
4 ภาค พบวาวิถีการตลาดปลานิลในแตละภาคมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

2.1) ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย 
วิถีการตลาดปลานิลภาคเหนือ (ภาพที่ 3-2) ในพื้นที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เริ่มจาก

สหกรณและกลุมผูเลี้ยงปลานิล รับลูกพันธุปลานิลหมันมาจากบริษัทเพาะพันธุปลาซึ่งสวนใหญมาจาก
จังหวัดอื่น  มีสวนนอยมาจากแหลงเพาะพันธุในพื้นท่ี    และรับอาหารปลาเม็ดสําเร็จรูปจากบริษัทมาขาย
ใหสมาชิกดวย    สมาชิกกลุม/สหกรณจะมารับลูกปลาและอาหารเม็ดไปจากกลุม โดยกลุมจะมีการจด
บันทึกวันรับลูกปลาและคาดการณชวงเวลาที่สมาชิกแตละคนพรอมจะขายปลา   จากขอมูลที่สํารวจคาดวา
กลุมเกษตรกรในพื้นท่ี อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่มีอยู 16 กลุม สามารถผลิตปลาไดประมาณ 9,000 ตัน/ป  
ปริมาณผลผลิตปลานิลที่เกษตรกรผลิตไดจะถูกขายท่ีหนาฟารมทั้งหมด (รอยละ 100)  ใหกับผูซื้อ 3 กลุมหลัก  
คือ 1) ผูคาสงที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมหรือสหกรณแตเปนคนในพื้นที่ ซึ่งมีสัดสวนการซื้อปลาถึงรอยละ 75 
ของผลผลิตทั้งหมด    2) ผูคาสงที่เปนสมาชิกสหกรณ/กลุม  มีสัดสวนอยูที่รอยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมด 
และ 3)ผูคาสงที่เปนคนภายนอกพื้นที่ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด  

ผูคาสงที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมหรือสหกรณแตเปนคนในพื้นที่ จะนําปลานิลที่ได (รอยละ 
75) สงขายตอไปในตลาดอ่ืน  โดยสวนใหญหรือรอยละ 50 ขายใหกับผูคาปลีก ซึ่งผูคาปลีกก็จะขายไปยัง
รานอาหาร และผูบริโภคอีกตอหนึ่ง สําหรับผลผลิตอีกรอยละ 20 พอคาสงกลุมนี้ จะขายสงใหพอคาสงมือสอง 
ซึ่งพอคาสงมือสองก็จะขายปลาตอไปยังรานอาหาร  ผูคาปลีก (ผูคาปลีกบางรายขายตอใหรานอาหารดวย)   
ผูสงออก/นาํเขาตางประเทศ  และมีบางสวนขายตรงไปยังผูบริโภค ผลผลิตที่เหลืออีกรอยละ 5 พอคาสงจะ
เปดแผงในตลาดสดเพื่อขายปลีกใหกับผูบรโิภคโดยตรง 

 

ผูคาสงที่เปนสมาชิกสหกรณ/กลุม  ซึ่งซื้อปลานิลรอยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมด จะนํา
ปลานิลบางสวน ไปขายใหกับพอคาสงมือสอง (ซึ่งพอคาสงมือสองก็จะขายตอไปยังรานอาหาร ผูคาปลีก 
ผูสงออก/นําเขา และผูบริโภคอีกตอหน่ึง)  ขายใหกับผูคาปลีก (ซึ่งขายตอไปยังรานอาหารและผูบริโภค) 
และผูแปรรปู 

 

ผูคาสงที่เปนคนภายนอกพื้นที่ ซึ่งซื้อปลานิลรอยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด จะสงปลานิล
ใหกับพอคาสงมือสองเพื่อสงตอไปยังรานอาหาร ผูสงออก/นําเขาและผูคาปลีกอีกตอหนึ่ง  ขณะเดียวกัน
ผูคาสงที่เปนคนภายนอกพื้นท่ีก็สงปลานิลใหกับผูคาปลีกดวย 

ตลาดสวนใหญหรือรอยละ 95 ของปลานิลที่ผลิตจาก อ.พาน คือผูบริโภคในในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดโดยรอบ ไดแก ลําปาง แพร นาน เชียงใหม ลําพูน และพะเยา  สวนอีกรอยละ 5 เปน
ตลาดสงออกไปยังพมา ซึ่งเปนการสงออกโดยชาวบานคนไทยและนําเขาโดยชาวพมา ไปยังตลาดชายแดน 
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ภาพที่ 3-2  วิถกีารตลาดปลานิลภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย 

ที่มา : จากการสาํรวจและวิเคราะหขอมูลโครงการจัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 4 ภาค 
 

2.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และมหาสารคาม 

วิถีการตลาดปลานิลตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 3-3) เริ่มจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลซึ่ง
แบงออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ กลุมผูเลี ้ยงปลากระชังในแหลงน้ําธรรมชาติ  กลุมผูเลี้ยงปลาบอดิน
เชิงพาณิชย และกลุมผูเลี้ยงปลาบอดินแบบยังชีพ ซึ่งทั้ง 3 กลุมมีความแตกตางกัน ทั้งรูปแบบการเลี้ยง  
อาหารที่ใชเลี้ยง และวิธีการขาย 

กลุมผูเลี้ยงปลานิลกระชังในแหลงน้ําธรรมชาติ  กลุมน้ีถือวามีบทบาทอยางมากในการ
ผลิตปลานิลคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผลผลิตปลานิลจากการเลี้ยงปลากระชังในแหลงนํ้า
ธรรมชาติมีมากถึงประมาณรอยละ 50 ของผลผลิตปลานิลทั้งหมด  และเนื่องจากผูเลี้ยงปลากระชังในแหลง
น้ําธรรมชาตินิยมผลิตปลานิลขนาดใหญหรือมีน้ําหนักตัวประมาณ 0.8 กก./ตัวขึ้นไป ดังนั้น เกษตรกรกลุมนี้
จึงนิยมเลือกใชปลานิลแปลงเพศจากบริษัทที่มีเชื่อเสียงเปนที่เชื่อถือได โดยเฉพาะจากบริษัทเอกชน
นอกพื้นที่ และใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปจากบริษัทที่มีชื่อเสียงจากนอกพื้นที่เชนกัน โดยเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
ในกระชังนี้ สวนใหญจะมีการรวมตัวกันในหลายลักษณะ เชน รวมกันแบบเกษตรพันธสัญญา  รวมกันแบบ
หลวมๆเพื่อผลประโยชนในการซื้อปจจัยการผลิตและการขาย   รวมกันแบบหลวมๆเพื่อการบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาด เปนตน ผูเลี้ยงปลากระชังจะขายสงผลผลิตทั้งหมดผานหัวหนากลุม โดยมีพอคาสงที่
ตกลงซื้อขายไวลวงหนามารับซื้อปลาที่หนาฟารมหรือหัวหนากลุมเปนผูรบัซื้อปลาท้ังหมดจากลูกกระชังแลว
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สงตอไปยังผูคาสงมือสอง  ผูคาปลีก และรานอาหารอีกตอหน่ึง   โดยตลาดของปลากระชังจะอยูที่ขอนแกน 
และจังหวัดอ่ืนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก อุดรธานี หนองบัวลําภู มหาสารคราม ชัยภูมิ ศรีษะเกษ 
เลย อุดรธานี นครราชสีมา และ ตลาดโมเดิรนเทรด ดวย 

 

กลุมผูเลี้ยงปลาบอดินเชิงพาณิชย ผลผลิตมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของผลผลิต
ทั้งหมด  เกษตรกรในกลุมนี้จะผลิตปลานิลขนาดกลางถึงใหญหรือมีน้ําหนักตัวประมาณ 0.6 กก./ตัวขึ้นไป 
(เนื่องจากมีปญหาเรื่องน้ําไมเพียงพอในการเลี้ยงปลาในฤดูแลง เกษตรกรที่มีน้ําไมเพียงพอจึงไมใหอาหาร
เต็มท่ีในชวงฤดูแลง เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําไว สําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินมากก็จะแบงพื้นที่สวนหนึ่งเพื่อเก็บนํ้า
ไวใชภายในฟารมในฤดูแลงดวย)    เกษตรกรกลุมนี้ใชลูกปลาแปลงเพศจากแหลงเพาะพันธุของหนวย
ราชการมากที่สุด รองลงมาเปนบริษัทเพาะพันธุปลาเอกชน และจากฟารมของเกษตรกรที่เชื่อถือไดในพื้นที่ 
เกษตรกรสวนใหญเปนรายเดี่ยวหรือเลี้ยงอิสระ แตมีก็มีเกษตรกรที่รวมกลุมกันอยางหลวมๆ โดยเฉพาะการ
รวมกันเพื่อการจัดคิวในการขาย  ในการขายปลานิลของเกษตรกรกลุมนี้ จะมีทั้งแบบขายสงทั้งหมด  ขายสง
และขายปลีกในสัดสวนพอๆกัน  ไปจนถึงขายปลีกทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นกับปริมาณปลาที่เกษตรกรมีและตลาดที่
เกษตรกรเขาถึง การขายมีทั้งแบบจับครั้งเดียวทั้งบอและแบบทยอยจับ  กรณีขายสงจะมีพอคาสงในพื้นที่  
มารับซื้อที่หนาฟารมเพื่อไปขายอีกตอหนึ่ง   กรณีขายปลีกเกษตรกรจะทยอยจับขายหนาฟารม  หรือขาย
ในตลาดสด  หรือตลาดนัดและงานบุญ 

 

กลุมผูเลี้ยงปลาบอดินแบบยังชีพ ผลผลิตมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของผลผลิต
ทั้งหมด  เกษตรกรในกลุมนี้จะผลิตปลานิลคละขนาด มีน้ําหนักตัวตั้งแต 0.3  กก./ตัวขึ้นไป จนถึงขนาด
ใหญ 1.2 กก/ตัว  เนื่องจากการเลี้ยงเปนแบบการใชอาหารที่ผลิตเองหรืออาหารท่ีผลิตไดในฟารมเปนหลัก 
และใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริม ทําใหปลาโตอยางชาในชวงแรก  และมีการทยอยจับปลา ปลาที่จับทีหลัง
จะโตเร็วขึ้นเนื่องจากความหนาแนนของปลานอยลง ขณะที่อาหารมีมากขึ้น  เกษตรกรกลุมนี้จะใชลูกพันธุ
ปลานิลจากหนวยงานราชการเปนหลัก และซื้อจากเกษตรกรผูเพาะพันธุในพ้ืนที่  แตไมนิยมใชลูกพันธุปลา
จากบริษัทเอกชน การขายปลานิลของเกษตรกรกลุมนี้ จะมีทั้งแบบขายสงและขายปลีก  แตสวนใหญจะ
ขายปลีกเปนหลัก ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณปลาที่เกษตรกรมีและตลาดท่ีเกษตรกรเขาถึง พบวาการขายเปนแบบ
ทยอยจับขาย  กรณีขายสงจะมีพอคาสงในพื้นท่ีมารับซื้อที่หนาฟารมหรือขายใหบอตกปลา   กรณีขายปลีก
เกษตรกรจะทยอยจับขายหนาฟารม  ขายในตลาดสด  หรือตลาดนดัในชุมชน  และงานบุญ 

สําหรับการขายปลาของเกษตรกรโดยภาพรวม พบวารอยละ 78 ของปลาทั้งหมดจะเปน
การขายสงในพื้นที่ และมีการขายตอไปยังพอคามือสองเพื่อขายไปยังรานอาหารและผูบริโภคอีกตอหน่ึง   
สําหรับปลาอีกรอยละ 20 เปนการขายปลีก และอีกรอยละ 2 เปนการแปรรูปขาย  
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ภาพที่ 3-3  วิถกีารตลาดปลานิลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และ
มหาสารคาม 

ที่มา : จากการสาํรวจและวิเคราะหขอมูลโครงการจัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 4 ภาค 
 

2.3) ภาคกลาง : จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
วิถีการตลาดปลานิลภาคกลาง (ภาพที่ 3-4) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา เริ่มจาก

การผลิตลูกปลานิลซึ่งมาจาก 2 สวนหลักคือมาจากบรษิัทเอกชนที่มีชื่อเสียงดานคุณภาพในการผลิตลูกปลา
นิลแปลงเพศ ซึ่งคาดวาครองสวนแบงการตลาดภาคตะวันออก/ภาคกลางที่รอยละ 60 ของลูกปลาที่ใช  
สวนอีกรอยละ 40 ของลูกปลาท่ีเกษตรกรเลี้ยงกันจะมาจากเกษตรกรผูเพาะฟกลูกปลาซึ่งสวนใหญเปนปลา
นิลไมไดแปลงเพศ 

ในภาคกลางพบการเลี้ยงปลานิลใน 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชย
แบบปลานิลรวมกับกุงขาวโดยใชอาหารเม็ดสําเรจ็รูป ซึ่งกลุมนี้มักเลี้ยงปลานิลคูกับกุงขาว    และการเลี้ยง
ปลานิลคูกับปลาน้ําจืดอื่นๆ (ปลาเบญจพรรณ) โดยใชอาหารที่หลากหลาย และมีการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เสริม  ซึ่งผลผลิตปลานิลในทั้งสองลักษณะมีจํานวนใกลเคียงกันมากคืออยูที่รอยละ 50 ของผลผลิตปลานิล
ในภาคกลาง 

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยแบบปลานิลรวมกับกุงขาวจะซื้อลูกพันธุปลา
นิลแปลงเพศจากบริษัทเอกชนผูเพาะพันธุปลาท่ีมีชื่อเสียงดานคุณภาพในการผลิตปลาแปลงเพศและ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปจากบริษัทเอกชนและรานคาอาหารสัตว มาผลิตปลาเนื้อ  โดยการซื้อลูกพันธุปลาและ
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อาหารปลาจะทําโดยอิสระ  แตก็มีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่รวมกลุมกันแบบหลวมๆ และทําการตกลงซื้อลูก
ปลาและอาหารปลาจากบริษัทผูผลิตโดยตรงในราคาถูกกวาซื้อโดยอิสระ  พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใน
บอดินเชิงพาณิชยแบบปลานิลรวมกับกุงขาวนิยมซื้อลูกปลานิลแปลงเพศจากบริษัทเอกชนผูเพาะพันธุปลาที่
มีชื่อเสียงดานคุณภาพมากกวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลแบบปลาเบญจพรรณ   โดยเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
เบญจพรรณจะนิยมซื้อลูกปลาจากเกษตรกรผูเพาะพันธุปลามากกวาจากบริษัทเพาะพันธุปลาเอกชน 

เกษตรกรทั้งสองกลุมจะผลิตปลาเนื้อเพื่อรองรับตลาดที่ตางกัน โดยเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
นิลในบอดินเชิงพาณิชยแบบปลานิลรวมกับกุงขาวมีผลผลิตปลาเนื้อท่ีตัวโต โดยมีน้ําหนักที่ประมาณ 0.8 
กก./ตัวข้ึนไป และมักเลี้ยงปลานิลคูกับกุงขาว โดยจะทยอยปลอยและทยอยจับกุงขาว ทําใหมีรายไดเปน
ระยะกอนที่จะจับปลานิลขาย    ในขณะที่เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลานิลคูกับปลาน้ําจืดอื่นๆ (ปลาเบญจรพรณ) 
จะผลผลิตปลาเล็กท่ีมีน้ําหนัก 0.6 กก./ตัว ลงมา    อยางไรก็ดี เกษตรกรทั้งสองกลุมนิยมขายปลาแบบจับครั้งเดียว
ทั้งบอและขายสง  โดยกลุมผูเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยแบบปลานิลรวมกับกุงขาวจะขายปลานิล
ที่หนาบอใหกับผูคาสงในพื้นท่ีมากกวาการนําปลามาขายเองใหแพปลานอกพื้นที่หรอืตลาดกลาง  ซึ่งตรงขามกับ
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาเบญจพรรณ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4  วิถกีารตลาดปลานิลภาคกลาง : จังหวัดชลบุร ีและฉะเชิงเทรา 

ที่มา : จากการสาํรวจและวิเคราะหขอมูลโครงการจัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 4 ภาค 

กรณีขายปลาใหกับพอคาสงในพื้นที่  เกษตรกรจะติดตอพอคาและนัดหมายกัน โดยพอคา
สงจะนําแรงงานมาจับปลา ซึ่งวิธีนี้ เกษตรกรจะไมตองยุงยากในการจัดหาแรงงานจับปลา การหารถขนสง
ปลา และการติดตอแพปลา และไดทราบราคารับซื้อลวงหนาท่ีแนนอน  แตราคาที่ไดรับจะถูกกวาการนําไป
ขายท่ีแพปลา  ซึ่งผูคาสงในพื้นที่จะติดตอผูรับซื้อปลามือสองหรือผูซื้อปลารายยอยใหมาซื้อปลาอีกตอหนึ่ง  
โดยมีทั้งที่มารับปลาที่หนาฟารมและมีท้ังมาซื้อที่แพปลาของผูคาสง และมีท้ังท่ีผูคาสงนําไปสงใหแลวแตจะ

วิถีตลาดปลานิลภาคกลาง (ชลบุร ี, ฉะเช ิงเทรา)
บริษัทเพาะพนัธุ์ปลาเอกชน 60%

ผู้บริโภค

ผู้แปรรูป 10%

เกษตรกรผู้ เลียงปลานิลเชงิพาณิชย์ 50 %
ผู้ค้าส่งมือสองรายย่อย 10% ผู้ค้าส่ง (แพปลา)นอกพนืท ี60%

เกษตรกรผู้ เพาะพนัธุ์ปลา40% บริษัทผลิตอาหารสัตว์

ผู้ ค้าส่งในพนืท ี50 %

เกษตรกรผู้ เลียงปลาเบญจพรรณ 50%
20%

10%

30%

5%30%

10%
50% 40%

20%

30%

55%
10%

ร้านอาหาร 55%ผู้ค้าปลีก 45%

20%

5%
10%

35%

10%10%
5% 25%

วิถีตลาดปลานิลภาคกลาง (ชลบุร ี, ฉะเช ิงเทรา)
บริษัทเพาะพนัธุ์ปลาเอกชน 60%

ผู้บริโภค

ผู้แปรรูป 10%

เกษตรกรผู้ เลียงปลานิลเชงิพาณิชย์ 50 %
ผู้ค้าส่งมือสองรายย่อย 10% ผู้ค้าส่ง (แพปลา)นอกพนืท ี60%

เกษตรกรผู้ เพาะพนัธุ์ปลา40% บริษัทผลิตอาหารสัตว์

ผู้ ค้าส่งในพนืท ี50 %

เกษตรกรผู้ เลียงปลาเบญจพรรณ 50%
20%

10%

30%

5%30%

10%
50% 40%

20%

30%

55%
10%

ร้านอาหาร 55%ผู้ค้าปลีก 45%

20%

5%
10%

35%

10%10%
5% 25%
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ตกลงกัน   โดยลูกคาของผูคาสงในพื้นที่จะเปนผูคาสงมือสอง  ผูคาปลีก  รานอาหารและผูแปรรูป  สําหรับ
ผูคาสงในพื้นที่ที่ซื้อปลาจากเกษตรกรแลวขายไมหมด  จะนําปลามาขายใหแพปลาหรือตลาดกลางคาปลา
อีกตอหนึ่ง หรือบางครั้งก็ขายสงเขาโรงงานแปรรูป 

กรณีขายปลาใหแพปลาและแพปลาในตลาดกลาง เกษตรกรจะตองรับภาระในการจับปลา  
รักษาชีวิตปลา และการขนสงปลาไปยังแพปลาและแพปลาในตลาดกลาง ซึ่งมีทั้งในพื้นที่และจังหวัด
ใกลเคียง  จากนั้นแพปลาก็จะนําปลาที่ไดมาคดัขนาดเพื่อขายสงใหกับผูคาสง ผูคาปลีก รานอาหาร และผูแปรรูป
อีกตอหนึ่ง 

 

2.4) ภาคใต : จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิถีการตลาดปลานิลภาคใต (ภาพที่ 3-5) จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากกลุม

ผูเลี้ยงปลานิลและผูเลี้ยงปลานิลรายยอย รับลูกพันธุปลานิลแปลงเพศและไมแปลงเพศมาจากบริษัท
เพาะพันธุปลาเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด และจากหนวยงานราชการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่  โดยผูเลี้ยง
ปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยสวนใหญนิยมใชปลานิลแปลงเพศจากบริษัทภายนอกที่ไดมาตรฐานและมี
ชื่อเสียง ซึ่งขายผานตัวแทนจําหนายในพื้นที่  แตก็มีเกษตรกรบางกลุมรวมตัวกันเพื่อซื้อลูกปลาจากบริษัท
โดยตรงแลวนํามากระจายใหสมาชิก   ในขณะที่ผูเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบยังชีพ สวนใหญนิยมซื้อลูกปลา
นิลโดยตรงจากหนวยงานราชการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และจากตัวแทนจําหนายลูกปลาของ
บริษัทเอกชนในพื้นที่ 

สวนอาหารปลานิลเม็ดสําเร็จรูปจะซื้อจากบริษัทเอกชนที่ไดมาตรฐาน โดยผูเลี้ยง
ปลานิลในบอดินเชิงพาณิชยจะใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปทั้งหมดในการเลี้ยง โดยสวนใหญเกษตรกรจะซื้อ
อาหารเม็ดจากรานหรือตัวแทนขายอาหารสัตวโดยตรง  แตมีกลุมผูเลี้ยงปลาท่ีรวมตัวกันซื้ออาหารเม็ด
สําเร็จรูปโดยตรงจากผูผลิตแลวนํามากระจายปจจัยการผลติใหสมาชิกกลุมอีกตอหนึ่ง  ในขณะที่ผูเลี้ยงปลานิล
ในบอดินแบบยังชีพจะมีการผลิตอาหารเองจากในฟารม และมีการใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริม โดยซื้อ
อาหารเม็ดจากรานขายอาหารสัตวในพื้นที่ 

ผลผลิตปลานิลที่ไดประมาณรอยละ 75 ไดจากการเลี้ยงปลานิลในบอดินเชิง
พาณิชย ซึ่งจะไดปลาคุณภาพที่ตัวคอนขางใหญ ผูเลี้ยงจะนิยมใชวิธีขายสงใหกับพอคาคนกลางหรือขายผาน
กลุมใหกับพอคาคนกลางเพื่อนําไปขายตอใหกับผูคาปลีก และรานอาหารภายในจังหวัด มีสวนนอยที่มีการ
ขายปลีกและแปรรูปขายเอง   

สําหรับผลผลิตปลานิลอีกรอยละ 25 ไดจากการเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบยังชีพ  
แมผูเล้ียงในกลุมนี้จะขายสงหนาฟารมเปนหลัก แตก็มีการขายปลีกและแปรรูปรวมกันในสัดสวนที่มาก โดย
การขายจะเปนการทยอยจับขายตามขนาดท่ีผูคาสงตองการ  หรือทยอยจับเพื่อขายปลีกและแปรรูป  
สําหรับการแปรรูปจะทําเปนปลาเผา ปลาแดดเดียว ปลาเสน และปลาสม ซึ่งรูปแบบที่แปรรูปยังไม
หลากหลาย โดยตลาดหลักทั้งปลาสด และแปรรูปจะเปนตลาดในชุมชน  ตลาดนัดในชุมชน และงานบุญ
ของคนในชุมชน 
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ที่มา : จากการสาํรวจและวิเคราะหขอมูลโครงการจัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 4 ภาค 
 

3.2.4 การเพิ่มมูลคาและการแปรรูปผลิตภัณฑปลานิล 

ปลานิลเปนผลผลิตอาหารที่มีศกัยภาพในการนํามาแปรรูปในหลากหลายรูปแบบ การแปรรูปปลา
นิลไมเพียงแตเปนการเพิ่มมูลคาของปลานิลขึ้นเทานั้น แตการแปรรูปยังเปนการชวยเกษตรกรผูเลี้ยงใน
ชวงเวลาที่ราคาปลาตกต่ํา หรือเกิดปญหาในการเลี้ยงปลา เพราะการแปรรูปสามารถนําปลาท่ีมีขนาดเล็ก
กวา (หรือใหญกวา) ที่ตลาดหลักตองการมาเขาสูการแปรรูปได แตการแปรรูปที่ผานมาสวนใหญเปนการ
แปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑพื้นบาน เชน ปลานิลรา ปลานิลแดดเดียว ปลาสมปลานิล เปนตน วัตถุดิบก็ใช
ปลานิลที่ตนเลี้ยงหรือในพื้นที่เทานั้น หากวัตถุดิบหมดก็จะหยุดผลิต หรือบางราย (แตสวนนอย) จะไปหาซื้อ
วัตถุดิบจากตางทองถิ่น ทําใหตนทุนในการขนสงสูง ไมคุมกับราคาผลิตภัณฑพื้นบานที่แปรรูป ทําใหการ
บริหารการตลาดสําหรับผลิตภัณฑไมสําเร็จ เพราะสินคาไมมีความตอเนื่อง 

จากการศึกษาขอมูลภายใตโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใน 4 ภาค 
พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลภาคเหนือนิยมขายปลาแบบขายสงปากบอ   มีการแปรรูป แตก็มีปริมาณที่
นอยมากเม่ือเทียบกับผลผลิตท่ีไดจากการเล้ียง  โดยปลานิลที่แปรรูปสวนใหญแปรรูปเปนอาหารพรอม
รับประทาน  เพื่อตอบสนองกับผูบริโภคในอําเภอและบริเวณใกลเคียงเทานั้น ในภาคกลางก็เชนกันมีการ
แปรรูปที่นอยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งหมดท่ีมี แตก็เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับปลาและเปนการชวยให
คนในชุมชนมีงานทําและมีรายไดเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแปรรูปไมมากนักโดย
กลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ ในรูปแบบของปลาสม ปลาแดดเดียวสําหรับตลาดทองถิ่น การแปรรูปจะเปนสวนเสริม 
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ในชวงท่ีปลาไมสามารถจําหนายไดหมดสําหรับภาคใตโดยเฉพาะจากกลุมที่เลี้ยงแบบชีพ  ผลผลิตรอยละ 
50 จะทําการแปรรูปปลานิล  เน่ืองจากปลาท่ีเลี้ยงไดมีขนาดไมใหญมาก ดังนั้นการแปรรูปเทากับเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับปลาไดเปนอยางดี  เชน ปลาเสน ปลาสม ปลาเผา และปลาแดดเดียว  

กรมประมงไดเล็งเห็นความสําคัญในการแปรรูปเพิ่มมูลคา จึงไดดําเนินการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑปลานิล ภายใตโครงการสนับสนุนเครือขาย SME ใน 18 กลุมจังหวัด กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและ
สรางเครือขายกิจการแปรรูปสัตวน้ําขนาดยอม โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกตใช
เพื่อเพิ่มมูลคา การออกแบบและการสรางสรรคผลิตภัณฑ ตราสินคา และบรรจุภัณฑ การยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑประมง โดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุดิบ และความตองการของตลาด ใหกับเครือขาย
อุตสหกรรมปลานิลท่ีกรมประมงไดสนับสนุนจัดตั้งขึ้น โดยผลิตภัณฑที่ประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย ปลานิล
แผนสมุนไพรกรอบ ไสอ่ัวปลานิล ปลานิลแดดเดียวพรอมบริโภค คุกก้ีปลานิล ผงโรยขาวปลานิล ปลานิลหยอง 
เปนตน จัดจําหนายที่ฟูดวิลลา (Food Villa) ราชพฤกษ กรุงเทพฯ ท็อปส (TOPs) สาขาเซ็นทรัล จังหวัด
ระยอง ท็อปส (TOPs)   สาขาโรบินสัน จังหวัดจันทบุรี สหกรณประมงอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รานเจพร 
อําเภอเมืองเชียงราย รานปลาเชียงราย สาขาตลาดบานใหม จังหวัดเชียงราย รานปลาเชียงราย สาขาตลาด
นําสวัสดิ์ จังหวัดเชียงราย สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย เปนตน 

ซึ่งกลุมเครือขายที่เขารวมกิจกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลคาเหลาน้ี บางกลุม ถือวาเปนกลุม Start 
Up ได โดยบางกลุมวางแผนการผลิตโดยการขอสนับสนุนเงินทุนและการเปนพี่เลี้ยงในการบริหารธุรกิจจาก
ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Food Innovation and Packaging Center 
: FIN) บางกลุมวางแผนรวมทุนกับนักธุรกิจเพ่ือขยายการตลาด 

3.2.5 กระบวนการสงออกผลิตภัณฑปลานิล 

จากการศึกษาพบวาผูสงออกผลิตภัณฑปลานิลท่ีเปนสมาชิกสมาคมอาหารแชเยือกแข็ง
แหงประเทศไทยจํานวน 7 บริษัท  การดําเนินการสงออกปลานิล โดยดําเนินการเริ่มจากผูสงออก/หองเย็น 
รับคําสั่งซื้อจากผูนําเขาหรือผูคาในตางประเทศ ซึ่งจะตองมีระยะเวลาจัดสงอยางนอย 3 เดือน  โดย
ผูสงออก/หองเย็นไดมีเวลารวบรวมผลผลิตปลานิลและแปรรูปเปนสินคาเพิ่มมูลคาตามรูปแบบผลิตภัณฑที่
ตลาดตองการ  ในกรณีผูนําเขาในประเทศปลายทางเปนบริษัทขนาดใหญและมีการสั่งซื้อจํานวนมาก
สามารถทยอยสงสินคา หากผูเขาในประเทศปลายทางเปนบริษัทขนาดเล็กมีปริมาณนอยอาจตองจัดสงใน
ครั้งเดียว   ในบางประเทศตองการใบประกอบการเคลื่อนยายสัตวน้ํา (Movement document: MD) ซึ่ง
ฟารมเลี้ยงปลานิลในปจจุบันสวนใหญไมไดมาตรฐาน GAP ไมสามารถอกกใบ MD ได ยังคงเปนปญหาการ
สงออกในปจจุบัน  

การรวบรวมผลผลิตปลานิลของผูสงออก/หองเย็น หลังจากการไดรับคําสั่งซื้อแลว สามารถ
แบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก  ผูสงออก/หองเย็นเปนผูผลิตอาหารสัตวนํ้าดวย จะมีการตกลงหรือ
สัญญาในการซื้ออาหารปลาและการจับปลา บางครั้งหากปรมิาณผลผลิตปลาไมพอกับที่ไดสัญญาซื้อมาก็จะ
จัดหาซื้อปลาจากผูเลี้ยงรายอ่ืนดวย  กรณีที่สอง  ผูสงออก/หองเย็นที่ไมมีการผลิตอาหารสัตวน้ํา จะมีโบรกเกอร
เปนผูรวบรวมจากฟารมเลี้ยงปลา หากปริมาณปลาไมพอกับที่ไดสัญญาซื้อมาก็จะมีแผนกจัดซื้อของบริษัท
ไปซื้อปลาจากแพปลา  
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3.3 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ในหวงโซคณุคาปลานิล 
3.3.1 กรอบนโยบาย และกฎระเบียบที่ใหบริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมปลานิล 

  1) แผนแมบทการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 กรมประมงไดจัดทําแผนแมบทการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุก 5 ป และอยูระหวางการ

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําป 2555-2559 ตามแผนนี้ กรมประมงไดกําหนดวิสัยทัศน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทยวา “เพาะเลี้ยงสัตวน้ํายั่งยืน ผลผลิตม่ันคงและปลอดภัย” 

กรมประมงมีแนวคิดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยตองการใหมีแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
ยั่งยืนดวยการรักษาระบบนิเวศบนพื้นฐานของความสมดุลที่ใหความสําคัญตอการดํารงไวซึ่งทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทั้งระบบ และ ใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีความมั่นคง 
พัฒนาคณุภาพผลผลิตสัตวน้ําใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและไดมาตรฐาน โดยใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมบริหารจัดการ 

ภายใตแผนแมบท ไดกําหนดพันธกิจในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไวดังนี้ 
- สงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอตอการ

บริโภคภายในประเทศและการสงออก 
- สงเสริมและฟนฟูแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
- วิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สอดคลองตามมาตรฐานสากล 
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการตลาดสินคาสัตวน้ํา 
- พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีศักยภาพ ความรู และความเชี่ยวชาญดานเพาะเลีย้ง 

สัตวน้ําที่มีความกาวหนาทันสมัย สามารถถายทอดเทคโนโลยีและสรางเครือขาย
ความรวมมือในทุกภาคสวน 

วัตถุประสงคของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากําหนดไวดังนี้  
- ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทยพัฒนาสูความมั่นคงและยั่งยืน 
- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอตอการบริโภค

ภายในประเทศและการสงออก 
- เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและบุคลากรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

เปาหมายการพัฒนา 
- พัฒนาแหลงผลิตสัตวน้ําอยางมีระบบและยั่งยืน ไมนอยกวา 50 แหง 
- พัฒนาแหลงขยายพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติ ไมนอยกวา 15 แหง 
- มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 ตอป 
- มีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ เขาสูระบบการประเมินเพื่อเขาสูเกณฑมาตรฐาน

แหงชาติไมต่ํากวา 20,000 ฟารม 
- มีองคความรูใหมในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไมนอยกวา 

15 เรื่อง 
- สงเสริมและสนับสนุนการจําหนายสินคาสัตวน้ําที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยาง

นอยสองชนิดเขาสูระบบตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอยางนอย ๑ ระบบ 
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- สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมนอยกวา 
30 กลุม 

เพื่อดําเนินการใหไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่กําหนด
ไวขางตน กรมประมงกําหนดยุทธศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไวเจ็ดยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงในทุกแหลงผลิต 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและฟนฟูแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่3  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการตลาด 
ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีคณุภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบการตลาดสินคาสัตวน้ํา 
ยุทธศาสตรที ่6 สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร 

และผูมีสวนเก่ียวของ 
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาศักยภาพองคกร / บุคลากรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 3.3.2 ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปลานิล 
 กรมประมงมุงท่ีจะเปนผูนําในการผลิตสินคาปลานิลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยที่ปลานิลเปน

สัตวน้ําที่มีศักยภาพในการสงออก ทั้งยังไดรับการสงเสริมพัฒนาจนเปนสัตวน้ําหลักชนิดหนึ่งที่ใชบริโภคใน
ประเทศ มีการสงเสริมการเลี้ยงปลานิลในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อพัฒนาขึ้นมาทดแทนผลจับการการทํา
ประมงที่ลดลงตามสภาวะทรัพยากรที่เสื่อมโทรม กรมประมงไดจัดทํารางยุทธศาสตรการพัฒนาปลานิล 
ครอบคลุมป 2560-2564 โดยกําหนดพันธกิจไวสี่ดานดังน้ี 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปลานิลใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

3) สงเสริมและสรางโอกาสใหแกเกษตรกรผูผลิตสินคาปลานิล 

4) เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินคาปลานิลในประเทศ และตางประเทศ 

 กําหนดกลยุทธการพัฒนาปลานิล ดังน้ี 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งฟารมอนุบาล

ยอยในพื้นท่ี ใหผลิตพอแมพันธุดี/ลูกพันธุดี ที่ปรับปรุงสายพันธุใหมีคุณภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงอยางยั่งยืน 
ทนโรค สามารถเลี้ยงในพื้นท่ีดินเค็มได และกระจายพันธุปลานิลที่ผานการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกร 
สนับสนุนฟารมสาธิตตนแบบในฟารมเกษตรกร ระบบ organic, closed recirculating system, Tilapia 
Aquaponic system สงเสริมความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง ในการลดตนทุน โดยการใหความรู
ในการใชน้ํา การใชจุลินทรีย การเลี้ยงผสมผสาน (Polyculture) และปรบัปรุงคูมือลดตนทุนการเลี้ยงปลา
นิล ใหองคความรูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงในเรื่องการปองกันโรค การพัฒนาระบบ Bio-Security การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยง และจัดตั้งคลีนิกวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา 

2) การพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน โดยการสงเสริมและพัฒนาฟารมพอแมพันธุปลานิล
ตามหลักพันธุศาสตร สงเสริมและพัฒนาฟารมเพาะพันธุ ฟารมอนุบาล ฟารมเลี้ยงปลานิล ใหไดมาตรฐาน 
สงเสริมเละพัฒนาแหลงรับซื้อ/แปรรูปเขาสูมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาระบบทวนสอบสินคาปลานิล 
(Traceability) 
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3) การสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรผูผลิตสินคาปลานิล โดยการจัดทําระบบสํารวจ
และพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี (Geodatabase) เพื่อการบริหารจัดการในการเลี้ยง สงเสริมการสรางองค
ความรูดานการเพาะเลี้ยงปลานิลดวยระบบเครือขายไอที จัดทําระบบเตือนภัยใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใน
พื้นที่ สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันบริหาร อุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) 

4) การเพิ่ ม ศักยภาพการตลาดของปลานิ ล โดยการรณรงค  ส งเสริม  เผยแพร
ประชาสัมพันธการเพาะเลี้ยงและการบริโภคปลานิลท่ีไดมาตรฐานท้ังในประเทศและตางประเทศ สราง
เครือขายการตลาด จําหนายสินคาปลานิลท่ีไดมาตรฐาน สงเสริมภาพลักษณสินคาปลานิล สงเสริมการเพ่ิม
มูลคาสินคาปลานิล สรางตลาดปลานิลออนไลน ภายในประเทศและตางประเทศ 

 
3.3.4 องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิล 

ปจจุบัน รัฐจัดสรรเงนิทุนและใหความสนับสนุนสงเสริมการทํางานขององคกรชุมชนหลาย
รูปแบบ เชน นอกจากกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล และสหกรณ ที่อยูในความดูแลของ
กรมสงเสริมสหกรณแลว ยังมีวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมีท้ังที่ไมเปนและเปนนิติบุคคล อยุในความดูแลของกรม
สงเสริมการเกษตร มีกลุมสตรี กลุมหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ที่ดูแลโดยกรมพัฒนาชุมชน และยังมี กองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองท่ีมุงสงเสริมสถาบันการเงินระดับชุมชน มีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ตลอดจน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ชวยค้ําประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูของสถาบันการเงินได ทั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรยังใหสิทธิ์กูยืมแกกลุมเกษตรกร ตลอดจนสามารถรบัซื้อเชคลวงหนาที่สหกรณรับมาจาก
โมเดิรนเทรด เพื่อใหสหกรณสามารถมีสภาพคลอง มีเงนิจายคาสัตวน้ําใหแกสมาชิกไดเร็วข้ึน นอกจากนี้ก็ยังมี 
กองทุนพัฒนาเกษตรกร และกองทุนชวยเหลือเกษตรกรตามท่ีคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรจัดสรรให  

 
องคกรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิล สรุปได ดังนี้ 

1) หนวยงานภาครัฐ 
1.1) กรมประมง หนวยงานในพื้นที่และจากสวนกลาง ถึงแมเจาหนาที่ในพื้นที่จะมี

จํานวนจํากัด แตเม่ือมีการรวมตัวกันเปนกลุม ทําใหเจาหนาที่สามารถใหการสนับสนุนไดสะดวกและทั่วถึง 
โดยสามารถเขาไปที่ผูนํากลุมในการประสานกับสมาชิกกลุม สิ่งที่กรมประมงใหการสนับสนุนประกอบดวย 
เรื่องปจจัยการผลิต การอบรมใหความรูทางวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบริหารจัดการองคกร และ
การเขาเยี่ยมฟารมเพื่อใหคําแนะนําในการเลี้ยง การเพ่ิมมลูคาผลผลิตดวยการแปรรปูสัตวนํ้า และการจัดหา
ตลาด 

1.2) กรมสงเสริมสหกรณ เจาหนาที่ในพื้นท่ี ใหการสนับสนุนในเรื่องการเขาถึง
แหลงเงินทุน โดยมีกองทุนพัฒนาสหกรณ การจัดหาตลาด การใหองคความรูเรื่องการทําบัญชี และการบริหาร
กลุม 

1.3) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ใหการสนับสนุน
เงินทุนในการดําเนินการพัฒนาองคกรและเครือขายใหเขมแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา สรางและ
ประชาสัมพันธตราสินคา (แบรนด) และสนบัสนุนการเพิ่มชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ 
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1.4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ทําหนาท่ีค้ําประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมใหสามารถเขาถึงแหลงเงนิกูของสถาบันการเงนิ  

1.5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) บริการสินเชื่อในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งผูเลี้ยงและกลุมธุรกิจที่เก่ียวของ 

1.6) องคการบริหารสวนทองถิ่น ใหการสนับสนุนปจจัยในการจัดกิจกรรม เชน การเดินทาง
ไปดูงานนอกสถานท่ี เปนสนับสนุนการเพิ่มประสบการณและทักษะในการเพาะเลี้ยงและการบริหารจัดการ
กลุมใหมีประสิทธิภาพไดในอนาคต  

1.7) สถาบันการศึกษาทั้งในพื้นท่ีแตละภาคและจากกรุงเทพมหานครใหความ
รวมมือสนับสนุนทางวิชาการในการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา รวมทั้งการสงเสริมการ
ขยายชองทางการตลาดในประเทศ 

2) หนวยงานภาคเอกชน  
ในปจจุบันภาคเอกชนเขามามีบทบาทคอนขางมาก เชน สมาคมผูผลิตอาหารแชเยือกแข็ง

แหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตปจจัยการผลิต  สมาคมปลาไทย สมาคมผูผลิตอาหารสัตว  ผูประกอบการ
ผลิตพันธุสัตวน้ํา รานอาหาร โรงเรียน ทั้งหมดที่กลาวมา ลวนใหความรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิต
และรับซื้อผลผลิต มีการทําความตกลงซื้อขายเปนระยะ  

3.4 ขอจํากัดและโอกาสในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล 
 จากการศึกษาสถานการณที่ผานมาตั้งแตกระบวนการในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
ภายใตหวงโซคุณคาปลานิล สามารถนํามาประมวลและประเมินขอจํากัดและโอกาสในการปรับปรุงและ
พัฒนาหวงโซคณุคาปลานิล สรปุไดดังนี้ 

3.4.1 ขอจํากัด 
 ขอจํากัดในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ประกอบดวย 

1) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตองเผชิญความเสี่ยงจาก
การเลี้ยงปลานิลในหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งอุณหภูมิที่สูงหรือต่ําผิดปกติ ปริมาณฝนที่มากหรือนอยผิดปกติ  

2) พื้นที่เลี้ยงบางแหงเริ่มประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและ/หรือปญหาน้ําทวม
ในปลายฤดูฝน ทําใหระยะเวลาในการเลี้ยงปลาจํากัด และมีความเสี่ยงในการเลี้ยงปลามากขึ้น 

3) แหลงอุตสาหกรรมเริ่มขยายมาใกลพื้นที่เลี้ยงปลามากขึ้น ทําใหสูญเสียพื้นที่การเลี้ยง
ปลาที่เหมาะสมไปจํานวนหนึ่ง อีกทั้งยังสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาดวย 

4) ปจจัยการผลิตยังมีราคาสูงและไมไดคุณภาพตามที่สมาชิกตองการ สมาชิกสวนใหญซื้อ
ปจจัยการผลิตจากผูคาเอกชนทั้งพันธุและอาหารสัตวน้ํา ซึ่งยังเห็นวามีราคาสูง สําหรับพันธุปลานิลสมาชิก
บางรายมีปญหาในการหาซื้อพันธุปลาที่มีคุณภาพ ยังมีปญหาอัตรารอดต่ําเลี้ยงไมโต  

5) ตลาดที่มีกําลังซื้อโดย เฉพาะตลาดในประเทศที่พัฒนาแลว มีความตองการมาตรฐาน
คุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจึงตองเรยีนรูและปรับตัวอยูเสมอ  

6) ผูคาและผูบริโภคจะใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพท่ีเขมงวดมากข้ึน ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาท่ียังมิไดรับมาตรฐานฟารมอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต  
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7) ความผันผวนของราคาปลานิล โดยบางชวงความตองการปลานิลต่ํากวาผล ผลิตที่ได 
สงผลใหราคาที่เกษตรกรไดรับลดลงอาจ จะถึงระดับไมคุมทุนในบางชวง นอกจากนี้ราคาผลผลิตยังถูก
กําหนดโดยตลาดที่รับซื้อเปนสําคัญ  

8) คนกลางที่รับซื้อผลผลิตกดราคารับซื้อ สมาชิกสวนใหญยังตองขายผลผลิตใหแก
ผูรวบรวมในทองถิ่นเปนสําคัญ และเนื่องจากเปนผูเลี้ยงสัตวน้ํารายเล็ก บางครั้งไดรับราคาท่ีไมเปนธรรม ไมสามารถ
ตอรองราคาได  

3.4.2 โอกาส 

โอกาสในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ประกอบดวย 

1) ผูบริโภคมีความตองการอาหารสุขภาพมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ปลานิลจึงนาจะมีอนาคตใน
การขยายตลาดในฐานะอาหารสุขภาพไดอยางแพรหลาย 

2) การเปดประชาคมอาเซียน จะมีสวนชวยใหการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานที่มี
ศักยภาพได ในอนาคตอันใกล แตจะตองทําความเขาใจกับความตองการของผูบริโภคในประเทศเพื่อนบาน
เปนลําดับแรก 

3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส จะชวยใหการขนสงปลานิลไปไดในพื้นที่ไกลขึ้น และ
ในตนทุนที่ต่ําลง และยังสามารถรักษาคุณภาพของปลานิลไวได ซึ่งจะเอ้ือ อํานวยตอการขยายตลาดในอนาคต 

4) ท่ีตั้งของฟารมปลานิลอยูกระจายทั่วประเทศ เหมาะสมกับการเปนแหลงผลิตเพื่อ
ผูบรโิภคในประเทศ 

5) ผูบริโภคมีความตองการอาหารก่ึงสําเร็จรูป ทั้งในลักษณะของอาหารพรอมปรุง และ
อาหารพรอมทาน ดังนั้น จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับสินคาปลานิลแปรรูป 

6) ผูบริโภคมีความรูและตองการอาหารปลอดภัย ซึ่งในบรรดาฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
สวนใหญเปนฟารมปลานิลไดรับมาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (Good Aquaculture 
Practice : GAP) 

7) มีหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใหการสนับสนุนการเพาะเล้ียงปลานิลเพื่อความยั่งยืน
ของเกษตรกรและเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

 

3.5 แนวทางการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล 
การประเมินจํากัดและโอกาส สามารถกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโซคุณคาปลานิล 

ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลานิล ตลอดจนการบริหารจัดการฟารม เพื่อลดตนทุนการ
ผลิตและลดความเสี่ยงในการผลิต และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 

2) ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล เพื่อใหผูเลี้ยงปลานิลสามารถไดรับมาตรฐาน GAP 
และมาตรฐานปลานิลปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง 
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3) จัดทํา Brand ปลานิล และกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือสรางภาพลักษณและ
ยกระดับปลานิลไทยในสายตาของผูบริโภคในประเทศและในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 

4) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะการแปรรูปปลานิลเชน ปลานิลแดดเดียว 
ปลานิลสม ไสกรอกปลานิล ไสอ่ัวปลา กุนเชียงปลา เน้ือปลานิลแลพรอมปรุง สเต็กปลานิล ลูกชิ้นปลา กะ
หรี่พัฟฟไสปลา ปลานลิหวาน ขาวเกรียบปลา ปลาแผนสมุนไพรกรอบ เปนตน 

5) เพิ่มชองทางการตลาดในพื้นท่ี ทั้งในรูปแบบของตลาดการคาปลีกสมัยใหมและตลาด
สถาบัน เชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน  

6) จัดตลาดกลางเพื่อสรางภาพลักษณและยกระดับปลานิลไทยในสายตาประเทศเพื่อน
บาน 

7) กระตุนการบริโภคปลานิลในพื้นท่ีและประเทศเพื่อนบาน เชน การจัดหรือรวมงาน
กิจกรรมหรืออีเวนทเพื่อประชาสัมพันธการบริโภคปลานิล     
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บทที่ 4 

การสรางและการพฒันาเครือขายอตุสาหกรรมปลานลิ 

4.1 การเลือกจังหวัดเปาหมายในการจัดตั้งเครือขายปลานิล 
 ดําเนินการโดยคัดเลือกจังหวัดเปาหมายคัดเลือกจังหวัดเปาหมายจากขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู เพื่อจัดตั้ง
เปนเครือขายนํารองใน 4 ภาค โดยมีหลักเกณฑประกอบการตัดสินใจ คือ 1) ปริมาณฟารมเลี้ยงเชิงพาณิชย 
2) ปริมาณผลผลิต และ 3) ศักยภาพความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูคาในทองถ่ิน/ระดับประเทศ 

จากการคัดเลือกจังหวัดตามและกลุมเปาหมาย 
1) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย มีกลุมผูประกอบธุรกิจเก่ียวของ อาทิเชน กลุมผูเพาะพันธุปลา 

กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จํานวน 9 กลุมรวมเปนเครือขาย  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ และมหาสารคาม มีกลุมผูประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวของ อาทิเชน กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง 
ผูคาปลีก จํานวน 11 กลุมรวมเปนเครือขาย  

3) ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีกลุมผูประกอบธุรกิจเกี่ยวของ อาทิเชน 
กลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จํานวน 8 กลุม
รวมเปนเครือขาย  

4) ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุมผูประกอบธุรกิจเก่ียวของ อาทิเชน กลุมผูเพาะ 
พันธุปลา กลุมผูเลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จํานวน 13 กลุม 
รวมเปนเครือขาย  

4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ 
จากผลการศึกษาสถานการหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิลของไทย ประกอบกับการศึกษา

ขอจํากัดและโอกาสในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ในจังหวัดเปาหมายของแตละภาคมี
ความแตกตางกันทางกายภาพ และ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม  ในการกําหนดแนวทางใน
การสรางและพัฒนาเครือขายธุรกิจปลานิล จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธของแตละภาค 
สรุปไดดังนี้ 

4.2.1 ภาคเหนอื : จังหวัดเชียงราย 
วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ o จุดแข็ง 

- ความตองการบริโภคในภาคเหนือยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ตามอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจในภาคเหนือ และการเติบโตของภาคทองเที่ยว ดังนั้น อุปสงคการบริโภค
ปลานิลในภาคเหนือจึงยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

- คุณภาพของผลผลิตปลานิลในพื้นที่เปนที่ยอมรับของตลาดปลาในพื้นที่ภาคเหนือ 
และประเทศเพื่อนบาน ทําใหสามารถขยายฐานการตลาดไดในอนาคต 
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- ราคาปลานิลในพื้นที่คอนขางสูง ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลามีรายไดที่อยูในเกณฑดี 
และมีความพรอมในการลงทุนตอยอดธุรกิจปลานิลไปสูการแปรรูป และการเปด
ตลาดใหมๆ 

- การรวมกลุมผูเลี้ยงปลาในหลากหลายรูปแบบ เปนจุดเดนสําคัญของกลุมผูเลี้ยงปลา
ใน  อําเภอพาน จัวหวัดเชียงราย เพราะทํ าใหการบริหารจัดการเครือขาย
ผูประกอบการปลานิลเปนไปอยางมีระบบไดโดยไมยากนัก 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลบางรายเปนทั้งผูคาสงและคาปลีก ทําใหมองเห็นแนวทาง
การตลาดของปลานิล และสามารถรับรูสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในตลาดปลานิลได
อยางรวดเร็ว 

- กลุมผูเลี้ยงปลานิล ในอําเภอพาน อยูใกลกับตลาดปลาในประเทศเพื่อนบานถึง 2 
ตลาดคือ ประเทศเมียนมารและประเทศ สปป.ลาว ทําใหมีศักยภาพที่จะขยายตลาด
ไปยังประเทศเพ่ือนบานในอนาคต  o จุดออน 

- ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากเปนการเลี้ยงเชิงพาณิชย มีการลงทุนสูง และปจจัยการ
ผลิตมีราคาคอนขางสูง ดังนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในอําเภอพานจึงมีความเสี่ยง
สูง 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในอําเภอพาน ยังไดรับมาตรฐาน GAP คอนขางนอย ซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอการขยายตลาดตอไปในอนาคต 

- ในชวงเวลาที่ผานมา กลุมผูเลี้ยงปลานิลตางๆ ในอําเภอพาน ยังขาดการเชื่อมโยงและ
ประสานงานกัน ในลักษณะเครือขายผูเลี้ยงปลานิลทั้งหมด ดังนั้น จึงมิไดมีการ
กําหนดทิศทางการดําเนินการรวมกัน และยังมีการแขงขันระหวางกลุมเครือขายยอย
อีกดวย 

- ไมมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางจริงจัง ในดานการเพิ่มปริมาณผลผลิต การลดความเสี่ยง 
การยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลคา ทําใหไมสามารถพัฒนาแนวทางการเลี้ยง 
การแปรรูปใหมไดอยางเต็มศักยภาพ 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยังคงตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากภูมิภาคอื่น ท้ังในสวนของลูกพันธุปลา และอาหารสัตว ทําใหมีราคาสูงและมี
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย 

- พื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังไมมีตลาดกลางที่มีคุณภาพ หรือมีระบบมาตรฐานและ
ระบบราคาอางอิงที่ชัดเจนและเปนธรรม ทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสที่จะถูก
เอาเปรยีบไดงาย 

- กลุมผูเลี้ยงปลานิลในอําเภอพาน ยังไมมีการสราง brand ปลานิลเมืองพานเปนของ
ตนเอง ซึ่งจะเปนขอจํากัดในการเพิ่มมูลคาและขยายตลาดในอนาคต o โอกาส 

- การเปดประชาคมอาเซียน จะมีสวนชวยใหการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานที่
มีศักยภาพได ในอนาคตอันใกล แตจะตองทําความเขาใจกับความตองการของ
ผูบรโิภคในประเทศเพ่ือนบานเปนลําดับแรก 
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- ผูบริโภคมีความตองการอาหารสุขภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ปลานิลจึงนาจะมีอนาคตใน
การขยายตลาดในฐานะอาหารสุขภาพไดอยางแพรหลาย 

- ผูบริโภคมีความตองการอาหารก่ึงสําเร็จรปู ทั้งในลักษณะของอาหารพรอมปรุง และ
อาหารพรอมทาน ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับสินคาปลานิลแปรรูป 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส จะชวยใหการขนสงปลานิลไปไดในตนทุนที่ต่ําลง และยังสามารถ
รักษาคุณภาพของปลานิลไวได ซึ่งจะเอ้ืออํานวยตอการขยายตลาดในอนาคต o ภัยคุกคาม 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตองเผชิญความเสี่ยงจาก
การเลี้ยงปลานิลในหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งอุณหภูมิท่ีสูงหรือต่ําผิดปกติ ปริมาณฝน
ที่มากหรือนอยผิดปกติ เปนตน 

- การนําเขาปลาที่มีราคาถูกกวาจากภาคกลางและประเทศเพ่ือนบาน อาจสงผลกระทบ
ตอราคาและปริมาณการจําหนายปลานิลในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอผลตอบแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

- ผูคาและผูบริโภคจะใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพท่ีเขมงวดมากข้ึน ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาท่ียังมิไดรับมาตรฐานฟารมอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจปลานิล o รับมือกับจุดออน 
- ยกระดับเครอืขายผูเลี้ยงปลานิลใหเปนเครือขายในระดับอําเภอโดย 

• การจัดเก็บขอมูลการตลาด ราคา และการบริโภคปลานิล  

• การบริหารความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตกับความตองการของตลาด 
โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันในเครือขาย  

- การพัฒนาชองทางการตลาดปลานิลใหมๆ 
- การสรางแบรนดหรือตราสินคาปลานิลของอําเภอ 
- ยกระดับความรูเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล และการศึกษาดูงานธุรกิจปลานิล o รับมือกับภัยคุกคาม 
- ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 
- เพิ่มผลผลิตปลานิล และลดตนทุนการผลิตปลานิล 
- ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลเชน GAP 
- พัฒนารปูแบบการเลี้ยงปลานิลเพื่อลดตนทุน o ใชโอกาสสรางจุดแข็ง 
- จัดตลาดกลางเพื่อสรางภาพลักษณและยกระดับปลานิลไทยในสายตาประเทศเพ่ือนบาน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑการแปรรปูปลานิล เชน 

• ผลิตภัณฑพื้นบาน เชน ปลาสมจากปลานิล ปลานิลแดดเดยีว ไสกรอกปลานิล 
• ผลิตภัณฑสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม เชน เนื้อปลานิลแลพรอมปรุง สเต็กปลานิล 

ลูกชิ้นปลานิล เปนตน 
- เพิ่มชองทางการตลาดและกระตุนการบริโภคปลานิลในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน 

เชน การจัดหรือรวมงานกิจกรรมหรืออีเวนทเพื่อประชาสัมพันธการบริโภคปลานิล 
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4.2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และมหาสารคาม 

วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ o จุดแข็ง 
- ตลาดการบริโภคปลานิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตองการมาก และมีความ

ตองการปลานลิในหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 
- คุณภาพของผลผลิตปลานิล เปนที่ยอมรับในตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยเฉพาะปลานิลในกระชังเปนที่ยอมรับจากผูบริโภคเปนอยางมาก 
- เกษตรกรผูเลี้ยงปลามีการรวมกลุม เปนกลุมผูเลี้ยงปลาที่มีความเขมแข็งหลายกลุม 

และมีในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการเพาะพันธุ การเลี้ยง ไปจนถึงการตลาด ทําให
เปนฐานที่ดีในการขยายตลาดตอไปในอนาคต 

- กลุมเกษตรกรและผูเลี้ยงปลารายใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดวยตนเอง เชน การจัดสงถึงผูคาปลีก หรือการเปนผูคาปลีกเอง 
ทําใหไดราคาที่คอนขางดี และทราบความเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว 

- ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิลในกระชังจะสั้นกวาพื้นที่อ่ืนๆ ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดไดรวดเร็วกวา 

- การเลี้ยงปลานิลในบอดินแบบยังชีพเปนแหลงอาหารโปรตีนสูงและสรางรายไดเสริม
ใหกับครวัเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี   o จุดออน 

- ปญหาการขาดแคลนน้ํา ฝนไมตกตามฤดูกาล และปญหาคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติเปนขอจํากัดสําคัญสําหรับการเลี้ยงปลานิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชัง และผูเลี้ยงปลาในบอดินเชิงพาณิชยมีตนทุนการผลิต
สูง และมีความเสี่ยงสูงตามไปดวย 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจํานวนมากมีพื้นที่และเงินลงทุนจํากัด ทําใหขยายการผลิตได
จํากัด  

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลายังตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเฉพาะอาหารสัตว 
ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาบางสวนยังมีความรูจํากัดในการดูแลระบบการเลี้ยงปลา ทําให 
ผลผลิตเสียหายขึ้นในหลายกรณี 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวนใหญยังไมมีการสราง brand ของตนเอง ทําใหเปนขอจํากัด
ในการเพิ่มมูลคา และการขยายฐานการตลาด 
 o โอกาส 

- การเปดประชาคมอาเซียน จะมีสวนชวยใหการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานทีม่ี
ศักยภาพได ในอนาคตอันใกล แตจะตองทําความเขาใจกับความตองการของผูบริโภค
ในประเทศเพื่อนบานเปนลําดับแรก 

- ผูบริโภคมีความตองการอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปลานิลจึงนาจะมีอนาคตใน
การขยายตลาดในฐานะอาหารสุขภาพไดอยางแพรหลาย 
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- ผูบริโภคมีความตองการอาหารกึ่งสําเร็จรูป ทั้งในลักษณะของอาหารพรอมปรุง และ
อาหารพรอมทาน ดังนั้น จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับสินคาปลานิลแปรรูป o ภัยคุกคาม 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตองเผชิญความเสี่ยงจาก
การเลี้ยงปลานิลในหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งอุณหภูมิที่สูงหรือต่ําผิดปกติ ปริมาณฝนที่
มากหรือนอยผิดปกติ เปนตน 

- การนําเขาปลาที่มีราคาถูกกวาจากภาคกลาง และบริษัทหรือเครือขายของบริษัท
ธุรกิจขนาดใหญ อาจสงผลกระทบตอราคาและปริมาณการจําหนายปลานิลในพื้นที่  

- ผูคาและผูบริโภคจะใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวดมากข้ึน ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาท่ียังมิไดรับมาตรฐานฟารมอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต  
 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจปลานิล o รับมือกับจุดออน 
- ยกระดับเครือขายผูเลี้ยงปลานิลใหเปนเครือขายผูประกอบการปลานิลระดับจังหวัด 

หรือเครือขายผูประกอบการปลานิลลุมน้ําชี เปนตน 
- ยกระดับความรูเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล โดยการศึกษาวิจัยรวมกับหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน o รับมือกับภัยคุกคาม 
- พัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลานิล เพื่อลดตนทุนการผลิตและลดความเสี่ยงในการผลิต

ลง 
-  ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล เพื่อใหผูเลี้ยงปลานิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สามารถไดรับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานปลานิลปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงปลาใน
กระชัง o ใชโอกาสสรางจุดแข็ง 

- จัดทํา Brand ปลานิล และกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพื่อสรางภาพลักษณและ
ยกระดับปลานิลไทยในสายตาของผูบรโิภคในประเทศและในประเทศเพื่อนบาน 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะการแปรรูปปลานิลเชน ปลานิลแดดเดียว 
ปลานิลสม ไสกรอกปลานิล เปนตน 

- เพิ่มชองทางการตลาดในพ้ืนที่ ทั้งในรูปแบบของตลาดการคาปลีกสมัยใหมและตลาดสถาบัน 
เชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน 

4.2.3 ภาคกลาง : จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ o จุดแข็ง 
- อยูใกลแหลงวัตถุดิบท่ีใชในการเลี้ยง ท้ังในสวนของโรงงานอาหารสัตวน้ําและแหลง

เพาะพันธุลูกปลานิล ทําใหมีทางเลือกมากกวาภาคอ่ืนๆ สงผลใหผูเลี้ยงปลาในภาคนี้มี
ความมั่นใจทั้งในดานปรมิาณ คณุภาพ และราคา 
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- อยูใกลแหลงตลาดคาสง คาปลีกขนาดใหญ หลายตลาด ทั้งในพื้นที่ฉะเชิงเทรา และ
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีทางเลือกในการเขาถึงตลาดมากกวาภาคอ่ืนๆ 

- อยูใกลแหลงความรูและนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกรมประมงและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยตางๆ ทําใหมีการทําศึกษาวิจัยรวมกัน
หลายกรณ ี

- ผูเลี้ยงมีความรูความชํานาญมีจํานวนมาก เพราะเปนพื้นท่ีที่เลี้ยงมานาน จึงมีความพรอม
ในแงวิชาการ 

- มีตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภาค ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
ภาคนี้มีความเสี่ยงนอยกวาภาคอ่ืน และสามารถขยายฐานการตลาดไปยังพื้นที่อื่นๆ 
ไดโดยงาย 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลามรีายไดเสริมจากการเลี้ยงกุงขาวรวมกับปลานิล ซึ่งชวยใหการกระจาย
ความเสี่ยงดีขึ้น และยังชวยลดตนทุนในการผลิตลงไดดวย 

- พื้นที่ภาคตะวันออก/ภาคกลางมีฟารมที่ไดรับมาตรฐาน GAP จํานวนมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในกลุมผูเลี้ยงแบบปลานิลรวมกับกุงขาว จึงมีคุณภาพของผลผลิตเปนที่
ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการขยายตลาดให
กวางขวางข้ึนตอไป o จุดออน 

- ขาดการเชื่อมโยงเปนเครือขายผูเลี้ยงปลานิลทั้งหมด ทําใหไมมีการรวมมือกัน
ทางดานการจัดหาปจจัยการผลิต  และการตลาด 

- ชองทางการตลาดยังถูกควบคุมดวยคนกลางเกือบทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยง
ปลาในภาคกลางแทบจะไมทําการตลาดเอง ไมวาจะเปนการคาปลีกหรือการแปรรูป 
ดังนั้น การตั้งราคาจึงถูกกําหนดจากภายนอก 

- ผลผลิตราคาถูกกวาทุกภาค เพราะผลผลิตมีจํานวนมาก และเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมมี
การทําตลาดเองดวยเลย  

- ขาดการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การทําการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาในภาคกลางยังมี
จํากัด ทําใหชองทางในการระบายสินคาตองผานพอคาคนกลางเทานั้น  

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลายังไมมีการสราง brand ของตนเอง ทําใหไมเปนที่รูจักของ
ผูบรโิภคมากเทาท่ีควร ดังนั้น จึงขาดอํานาจตอรองทางดานราคา o โอกาส 

- ผูบรโิภคมีจํานวนมากและมีกําลังซื้อสูง 
- ผูบรโิภคมีความรูและตองการอาหารปลอดภัย 
- ผูบริโภคมีความตองการอาหารสุขภาพ และความตองการอาหารก่ึงสําเร็จรูป ดังนั้น 

จึงเปนชองทางที่ดสีําหรับปลานิล และปลานิลแปรรูป 
- การเปดประชาคมอาเซียน ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล สามารถขยายฐานการตลาด

ไปยังประเทศเพ่ือนบานไดสะดวกขึ้น 
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส ก็จะชวยในการระบายสินคาใหมีความสดใหม สามารถขน

สงไปไดในพื้นที่ที่ไกลขึ้น และในตนทุนท่ีถูกลง 
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o ภัยคุกคาม 
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งสงผลใหอุณหภูมิในชวงฤดูรอนสูงขึ้น จนมีผลกระทบ

ตอการเลี้ยงปลา ทั้งยังมีแนวโนมที่อุณหภูมิจะสูงข้ึนอีก 
- พื้นที่เลี้ยงบางแหงเริ่มประสบปญหาขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงและ/หรือปญหาน้ําทวม

ในปลายฤดูฝน ทําใหระยะเวลาในการเลี้ยงปลาจํากัดลง และมีความเสี่ยงในการเลี้ยง
ปลามากขึ้น 

- ตลาดที่มีกําลังซื้อ โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่พัฒนาแลว มีความตองการมาตรฐาน
คุณภาพท่ีเขมงวดมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจึงตองเรียนรูและปรับตัวอยู
เสมอ  

- แหลงอุตสาหกรรมเริ่มขยายมาใกลพื้นที่เลี้ยงปลามากขึ้น ทําใหสูญเสียพื้นที่การเลี้ยง
ปลาที่เหมาะสมไปจํานวนหนึ่ง อีกทั้งยังสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยง
ปลาดวย 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจปลานิล o รับมือกับจุดออน 
- ยกระดับเครอืขายผูเลี้ยงปลานิล 
- ยกระดับความรูเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล  
- ลดข้ันตอนการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผูผลิตถึงผูบริโภค 
- จัดทําฐานขอมูลปริมาณการผลิตและการออกสูตลาดเพื่อการบริหารความสมดุล

ระหวางปริมาณผลผลิตกับความตองการของตลาด o รับมือกับภัยคุกคาม 
- พัฒนารปูแบบการเลี้ยงปลานิลเพื่อลดตนทุน 
-  ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล  
- เขาไปมีสวนรวมในการวางผังเมอืงเพื่อลดผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
- จัดทําแนวกันชนระหวางแหลงผลิตปลากับอุตสาหกรรม 
- ติดตามดูแลแหลงน้ําที่ใชเลี้ยงปลาใหมีคุณภาพอยูเสมอ o ใชโอกาสสรางจุดแข็ง 
- จัดตลาดกลางที่บริหารโดยเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลและปลาอ่ืนๆ เพื่อลดตนทุน

การตลาด 
- เชื่อมโยงกันเปนเครอืขายในการบริหารจัดการผลผลิตไมใหลนตลาด 
- พัฒนารปูแบบผลิตภัณฑใหมๆ 
- สื่อสารเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของผลผลิต 
-  เพิ่มชองทางการตลาดในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน  o เสริมจุดแข็งสรางโอกาส 
- กระตุนการบริโภคปลานิลในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน  
-  เพิ่มชองทางการตลาดในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน  
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4.2.4 ภาคใต : จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ 

o จุดแข็ง 
- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรูความชํานาญในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําหลายชนดิ จึงสามารถปรับประยุกตใชในการเลี้ยงปลานิลไดเปนอยางดี 
- คุณภาพของผลผลิตปลานิลของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนที่ยอมรับในตลาดภาคใต 
- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจ.นครศรีธรรมราชมีการรวมกลุม เปนกลุมผูเลี้ยงปลาที่มี

ความเขมแข็งหลายกลุม และมีในหลากหลายรูปแบบ ทําใหเปนฐานที่ดีในการขยาย
ตลาดตอไปในอนาคต 

- ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะสั้นกวาพื้นที่อื่นๆ ทําให
สามารถปรบัตัวในการเลี้ยงไดสะดวกกวาภาคอ่ืนๆ  

- จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ถึง 2 แหง ที่มีความรูและมีสนใจใน
การใหบรกิารทางวิชาการดานนี้ โดยพรอมเปนพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลา o จุดออน 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนหนึ่งเปนการเลี้ยงเชิงพาณิชย และ
ปลอยลูกปลาอยางหนาแนน ทําใหตนทุนการผลิตสูง และมีความเส่ียงสูงตามไปดวย 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจ.นครศรีธรรมราชแตละรายคอนขางมีพื้นที่จํากัด ทําใหขยาย
การผลิตไดจํากัด  

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาอาจเปลี่ยนแปลงไปเลี้ยงสัตวน้ําอ่ืนที่สรางรายไดดีกวาไดงาย 
เนื่องจากมีที่ดินจํากัดจึงตองใชประโยชนสูงสุด และมีความสามารถในการเลี้ยงสัตวนํ้า
เปนพื้นฐานอยูแลว 

- ปจจุบัน เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังขาดการเชื่อมโยงเปน
เครือขายผูเลี้ยงปลานิลกับจังหวัดอ่ืนในภาคใต โดยเฉพาะสุราษฎรธานีและสงขลา ซึ่ง
เปนแหลงเลี้ยงปลานิลรายใหญของภาคใตเชนกัน 

- กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงรายใหญในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไมมีการทําตลาดหรือ
ทําการคาสงเอง (อยางนอยสวนหนึ่ง) ทําใหขาดอํานาจตอรอง และขาดชองทาง
การไดรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงราคาที่ทันการณ 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจาก
ภูมิภาคอ่ืน ท้ังพันธุปลาและอาหารสัตว ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง 

- จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงยังไมมีตลาดกลางปลานิลที่มีคุณภาพ มีระบบ
เกณฑมาตรฐานคณุภาพและระบบราคาอางอิงที่ชัดเจน แนนอน และเปนธรรม 

- เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจ.นครศรีธรรมราชสวนใหญยังไมมีการสราง brand ของ
ตนเอง ทําใหเปนขอจํากัดในการเพิ่มมูลคา และการขยายฐานการตลาด 

- ตลาดปลานิลในภาคใตยังมีขอจํากัด เนื่องจากตลาดปลานิลในภาคใตจะมีอาหารทะเล
เปนคูแขงทางออมที่สําคัญ 
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o โอกาส 
- การเปดประชาคมอาเซียน จะมีสวนชวยใหการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานทีม่ี

ศักยภาพได ในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย แตจะตองทําความเขาใจ
กับความตองการของผูบริโภคในประเทศเพื่อนบานเปนลําดับแรก 

- ผูบริโภคมีความตองการอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปลานิลจึงนาจะมีอนาคต
ในการขยายตลาดในฐานะอาหารสุขภาพไดอยางแพรหลาย 

- ผูบริโภคมีความตองการอาหารกึ่งสําเร็จรูป ทั้งในลักษณะของอาหารพรอมปรุง และ
อาหารพรอมทาน ดังนั้น จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับสินคาปลานิลแปรรูป 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส จะชวยใหการขนสงปลานิลไปไดในตนทุนที่ต่ําลง และ
ยังสามารถรักษาคุณภาพของปลานิลไวได ซึ่งจะเอ้ืออํานวยตอการขยายตลาดใน
อนาคต o ภัยคุกคาม 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตองเผชิญความเสี่ยงจาก
การเลี้ยงปลานิลในหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งอุณหภูมิที่สูงหรือต่ําผิดปกติ ปริมาณฝนที่
มากหรือนอยผิดปกติ เปนตน 

- การนําเขาปลาที่มีราคาถูกกวาจากภาคกลาง และบริษัทหรือเครือขายของบริษัท
ธุรกิจขนาดใหญ อาจสงผลกระทบตอราคาและปริมาณการจําหนายปลานิลในพื้นที่
ภาคใต ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- ผูคาและผูบริโภคจะใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวดมากข้ึน ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาท่ียังมิไดรับมาตรฐานฟารมอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต 
  

แนวทางการพัฒนาธุรกิจปลานิล o รับมือกับจุดออน 
- ยกระดับเครอืขายผูเลี้ยงปลานิลใหเปนเครือขายผูประกอบการปลานิลระดับจังหวัด 
- ยกระดับความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล โดยการศึกษาวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 o รับมือกับภัยคุกคาม 

- พัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลานิล เพื่อลดตนทุนการผลติและลดความเสี่ยงในการผลิตลง 
-  ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล เพื่อใหผูเลี้ยงปลานิลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถไดรับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอ่ืนๆ o ใชโอกาสสรางจุดแข็ง 
- จัดทํา Brand ปลานิลนครศรีธรรมราช และกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพื่อสราง

ภาพลักษณและยกระดับปลานิลไทยในสายตาของผูบริโภคในประเทศและในประเทศ
เพื่อนบาน 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะการแปรรูปปลานิลเชน ปลานิลแดดเดียว 
ไสกรอกปลานิล เคยปลานิล เปนตน 



56  

o เสริมจุดแข็งสรางโอกาส 
- สงเสริมการบริโภคปลานิลในพื้นที่และในประเทศเพื่อนบาน  
-  เพิ่มชองทางการตลาดในพื้นท่ีและประเทศเพื่อนบาน ทั้งในรูปแบบของตลาดการคา

ปลีกสมัยใหมและตลาดสถาบันเชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน  

4.3 แนวทางการสรางเครือขายผูประกอบการปลานิล  
จากผลการศึกษาหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิลของไทย ประกอบกับการศึกษาขอจํากัดและ

โอกาสในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ในแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกันทางกายภาพ และ 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม จึงไดกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการปลานิลใน 4 ภาค แบงออกไดเปน 5 ลักษณะ คือ 

4.3.1 การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในแตละชวงเวลา เพื่อลดความผันผวน
ของราคาปลานิลในแตละชวงเวลา โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสถานการณปลาคางบอจากราคาปลาท่ีตกต่ํา 
ซึ่งเคยเกิดขึ้นท่ีเชียงรายในปพ.ศ. 2554 และที่นครศรีธรรมราชในป พ.ศ. 2557 ซึ่งการบริหารอุปสงคและ
อุปทานนั้นมีแนวทางการดําเนินการไดหลายทาง ตั้งแตการควบคุมปริมาณการปลอยลูกปลา การจัดการ
กระชับหรือยืดเวลาการเลี้ยง (ผานระบบการอนุบาลลูกปลาและการจัดการดานอาหารปลา) และการนําปลาที่มี
ขนาดตางๆ กันไปแปรรปูหรือไปขายในตลาดที่ตางกัน การที่เครือขายผูประกอบการปลานิลจะบรหิารความ
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานเชนนั้นไดจําเปนที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูประกอบการ
ภายในเครอืขาย และกับเครือขายผูประกอบการปลานิลที่อยูนอกพื้นที่ดวย 

4.3.2 การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยงปลาในแตละพื้นที่ การสราง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูเลี้ยงปลาภายในพื้นที่ ผูเลี้ยงปลาภายนอกพื้นที่ และนักวิชาการจะ
ชวยใหกลุมผูเลี้ยงปลานิลสามารถประมวลและสังเคราะหหารูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแตละ
พื้นที่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอพ้ืนที่ พัฒนามาตรฐานการทําฟารม เพิ่มคุณภาพของผลผลิต และ/
หรือ ลดตนทุนการผลิตไปพรอมกันดวย นอกจากนี้ การสรางกระบวนการเรียนรูยังชวยในการเฝาระวัง
ความเสี่ยงและภัยคุกคามตางๆ (เชน โรค คุณภาพน้ํา) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ดวย รวมถึงการคนหาและ
ถายทอดแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามใหมๆ ดวย 

4.3.3 การรวมตัวและ/หรือรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิตสําคัญ ในการเลี้ยงปลานิล 
โดยเฉพาะพันธุปลา และอาหารสัตว การไดปจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ในปริมาณที่พอเพียง และในตนทุน
ที่สมเหตุสมผล จะมีสวนชวยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตปลานิล เพิ่มปริมาณการผลิตปลานิล และลดตนทุน
การผลิต การรวมตัวอาจเปนไปในลักษณะของการรวมกันซื้อหรือตอรองราคากับผูขายปจจัยการผลิต การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับผูผลิตปจจัยการผลิต และการวิจัยและพัฒนารวมกับผูผลิตปจจัยการผลิต หรือการรวมตัวกัน
เพื่อลงทุนผลิตปจจัยการผลิตนั้นๆ ทดแทนการซื้อจากภายนอก (เชน การทําโรงผลิตอาหารสัตว)  

4.3.4 การแสวงหาตลาดใหม เนื่องจากตลาดปลานิลเกือบท้ังหมดมีลักษณะท่ีเปนการซื้อขาย
แบบวันตอวัน หรือ spot market ซึ่ง มีความผันผวนทั้ งในดานราคาและดานปริมาณ เครือขาย
ผูประกอบการปลานิลจึงควรรวมมือกันในการแสวงหาตลาดใหมๆ ที่มีรูปแบบการซื้อขายที่แตกตางไปจาก
เดิม เชน ตลาดคาปลีกสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด ตลาดสงออก ตลาดสถาบัน (เชน โรงพยาบาลหรือ
โรงเรียน) ตลาดใหมๆ ที่ควรบุกเบิกตองเปนตลาดมีปริมาณคําสั่งซื้อท่ีแนนอนขึ้น มีการกําหนดเกณฑ
คุณภาพที่ชัดเจน มีการกําหนดราคาซื้อขายปลานิลขั้นต่ํา หรือเปนตลาดที่มีความตองการปลานิลในขนาด
หรือเกณฑคุณภาพที่แตกตางไปจากตลาดหลักในปจจุบัน เปนตน อยางไรก็ดี การแสวงหาตลาดใหม
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จําเปนตองมีความมั่นใจในเรื่องปริมาณปลานิลที่จัดหาใหตามที่ตกลงกับผูซื้อ ดังนั้น การรวมมือกันระหวาง
กลุมผูเลี้ยงปลานิลจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

4.3.5 การพฒันาการแปรรูป การแปรรูปเปนเสมือนโซที่ขาดหายไปในหวงโซอุปทานและหวงโซ
มูลคาของปลานิลสวนใหญในประเทศไทย ทั้งๆ ที่ปลานิลเปนผลผลิตอาหารที่มีศักยภาพในการนํามาแปร
รูปในหลากหลายรูปแบบ การแปรรูปปลานิลไมเพียงแตเปนการเพิ่มมูลคาของปลานิลข้ึนเทานั้น แตการ
แปรรูปยังเปนเสมือนกันชนในชวงเวลาที่ราคาปลาตกต่ํา หรือเกิดปญหาในการเลี้ยงปลา เพราะการแปรรูป
สามารถนําปลาที่มีขนาดเล็กกวา (หรือใหญกวา) ที่ตลาดหลักตองการมาเขาสูการแปรรูปได ทําใหสามารถ
ลดปริมาณอุปทานที่มีในระบบปลานิลในพื้นท่ีนั้นลงไดสวนหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหผูเลี้ยงปลานิลสามารถบริหาร
จัดการความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานไดดีขึ้น 
 

4.4 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิล 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตรของการเลี้ยงปลานิล และแนวทางการพัฒนา

เครือขายผูประกอบการปลานิลทั้ง 5 แนวทางกลาวถึงขางตน พบวา แนวทางการพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการปลานิลที่มีความจําเปนและมีความเปนไปไดในแตละภาค ดังนี้ 

 
4.4.1 การวิเคราะหเครือขายผูประกอบการปลานลิในภาคเหนือ 

  
แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 

1. การบริหาร
ความสมดุล
ระหวางอุปสงค
และอุปทาน 

จําเปนมาก เพราะอําเภอพานเปนพื้นท่ีเลี้ยง
ปลานลิที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ การมีปริมาณ
ผลผลิตมากหรือนอยกวาความตองการจะมี
ผลกระทบตอราคาอยางมาก ดังนั้น จึงควร
บริหารจัดการอุปทานในพื้นที่ภาคเหนือใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพตลาดในแตละชวงเวลา 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
ท่ีอําเภอพานจะมีกลุมผูเลี้ยงปลา โดยรับลูก
ปลาและอาหารปลาจากกลุมอยูแลว 
เพราะฉะนั้น จึงสามารถติดตามและคาดการณ
อุปทานและอุปสงคไดจากตัวแทนของกลุมผู
เลี้ยงปลาตางๆ ในพ้ืนท่ี 

2. การสราง
กระบวนการ
เรียนรูเรื่องการ
จัดการระบบการ
เลี้ยงปลา 

จําเปน เพราะ ตนทุนการผลติปลานิลใน
อําเภอพานยังอยูในเกณฑสูงและการเลี้ยง
เปนแบบเขมขน ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหรือเกิดปญหาในการเลี้ยงในบาง
ชวงเวลาได การสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกันจะชวยใหเกิดการพัฒนาการเลี้ยง
ปลาอยางเปนระบบ 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
มีความตองการที่จะลดตนทุนและความเสี่ยงใน
การผลิตลงเชนกัน แตการดําเนินการจะ
ประสบความสาํเร็จตองมีนักวิชาการท่ีมีความรู
มาชวยออกแบบการเก็บขอมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสู
การไดขอสรุปและทางออกในการปฏิบัติไดจริง 

3.การรวมตัว
และ/หรือรวมมือ
ในการจัดหา
ปจจัยการผลิต
สําคัญ 

จําเปนเพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในอ.พาน 
ยังตองพึ่งพิงลูกพันธุปลาและอาหารสัตว
จากภายนอก ประกอบกับราคาอาหารสัตว
ท่ีเกษตรกรใชมีราคาสูง สงผลตอตนทุนการ
เลี้ยงดวย การรวมตัว/รวมมือเพื่อลดราคา
และตนทุนการผลิตจึงเปนสิ่งจําเปน 

เปนไปไดนอย เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมมี
ความชาํนาญในการผลิตและบริหารปจจัยการ
ผลิตเหลานั้น ทั้งยังตองการเงินลงทุนจํานวน
มาก ประกอบกับ กลุมผูเลี้ยงปลาจะใชปจจัย
การผลิตตางชนิดกันและแขงขันกันในการ
จัดหาปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ดังนั้น จึง
เปนเรื่องยากที่จะดําเนินการรวมกันในดานนี้ 
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แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 
4. การแสวงหา
ตลาดใหม 

จําเปนมาก เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
นิลในอําเภอพานเกือบท้ังหมด ใชชองทาง
การตลาดเดมิท่ีมีความผันผวนสูง และกําลัง
มีคูแขงขันรายใหมๆ เขามามากขึ้น ดังนั้น 
การแสวงหาตลาดใหมจึงชวยลดการแขงขัน
ในตลาดเดิม และชวยในการบริหารจัดการ
อุปสงคและอุปทานไดดีขึ้นดวย 

เปนไปไดมาก เพราะอําเภอพานอยูในจุดที่มี
ความสะดวกในการขนสง ทั้งในสวนของการ
ขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบานเชน พมาหรือ
ลาว หรือไปยังศูนยกระจายสนิคาของระบบคา
ปลีกสมัยใหมที่ลําปาง นอกจากนี้ ยังมีความ
เปนไปไดท่ีจะเปดตลาดสถาบนัภายในพื้นที่ 
เชน โรงพยาบาลหรือโรงเรียน โดยเฉพาะหาก
ทําควบคูกับการแปรรูป 

5.การพัฒนาการ
แปรรูป 

จําเปนมาก เพราะ การแปรรปูจะชวยลด
ปญหาผลผลิตสวนเกินในแตละชวงเวลา 
โดยการนาํปลานิลขนาดตางๆ มาสูการแปร
รูป ทั้งยังชวยใหสามารถขยายตลาดใหมๆ 
ไดดีขึ้น และมีมูลคามากขึ้น โดยเฉพาะ
ตลาดการคาปลีกสมัยใหมและตลาดสถาบัน
ในพื้นท่ี 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรสวนหนึ่งในอ.
พานมีความสนใจและมีทักษะในดานการแปร
รูปผลิตภัณฑปลานิลอยูแลว ดังน้ัน จึงสามารถ
ท่ีจะพัฒนาตอยอดไดไมยาก อีกท้ังสหกรณ
ประมงพานเองก็มีความพรอมทางดานเงนิทุน
และการบริหารจัดการดานการแปรรูปไดอยาง
ดีอีกดวย 

 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความจําเปนและความเปนไปไดสําหรับแนวทางการพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการปลานิลทั้ง 5 แนวทางแลว พบวาแนวทางการพัฒนาเครอืขายผูประกอบการปลานิลที่มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดเรียงตามลําดับความเรงดวนในการดําเนินการในภาคเหนือไดแก 1) การบริหาร
ความสมดุลระหวาง   อุปสงคและอุปทาน  2) การพัฒนาการแปรรูป  3) การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่อง
การจัดการระบบการเลี้ยงปลา และ 4) การแสวงหาตลาดใหม 

 
4.4.2 การวิเคราะหเครือขายผูประกอบการปลานลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  
แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 

1. การบริหาร
ความสมดุล
ระหวางอุปสงค
และอุปทาน 

จําเปนมาก เพราะการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตนทุนการผลิตที่
สูงกวาภาคอ่ืนๆ และอยูใกลกับพื้นที่เลี้ยง
ปลานิลในภาคกลาง ดังน้ัน จงึอาจจะเกิด
ปญหาราคาปลานิลตกต่ําไดงาย ดังนั้น จึง
ควรบริหารจัดการอุปทานใหมีความ
เหมาะสมในแตละชวงเวลา 

เปนไปได เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเห็นถึงจุดดอยในดาน
การเลี้ยง และภัยคุกคามจากการบุกตลาดของ
ปลานิลจากภาคกลางและประเทศเพื่อนบาน 
โดยมีสํานักงานประมงจังหวัดขอนแกนเปนผู
เชื่อมประสานงานในระยะตน  

2. การสราง
กระบวนการ
เรียนรูเรื่องการ
จัดการระบบการ

จําเปนมาก เพราะ ตนทุนการผลิตปลานลิ
ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางสูง
มาก ผลผลิตยังต่ํา และมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคตางๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลมี
ความตองการที่จะลดตนทุนและความเสี่ยงใน
การผลิตลงเชนกัน แตการดําเนินการจะ
ประสบความสาํเร็จตองมีนักวิชาการที่มีความรู
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แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 
เลี้ยงปลา ของภูมิอากาศคอนขางมาก การสราง

กระบวนการเรยีนรูรวมกันจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาการเลี้ยงปลาอยางเปนระบบ 

มาชวยออกแบบการเก็บขอมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสู
การไดขอสรุปและทางออกในการปฏิบัติไดจริง 

3.การรวมตัว
และ/หรือรวมมือ
ในการจัดหา
ปจจัยการผลิต
สําคัญ 

จําเปน เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมาก ยังตอง
พึ่งพิงลูกพันธุปลาและอาหารสัตวจาก
ภายนอก ประกอบกับราคาอาหารสัตวท่ี
เกษตรกรใชมีราคาสูง สงผลตอตนทุนการ
เลี้ยงดวย การรวมตัว/รวมมือเพื่อลดราคา
และตนทุนการผลิตจึงเปนสิ่งจําเปน 

เปนไปไดนอย เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมมี
ความชาํนาญในการผลิตและบริหารปจจัยการ
ผลิตเหลานั้น ทั้งยังตองการเงินลงทุนจํานวน
มาก ประกอบกับ กลุมผูเลี้ยงปลาคอนขางอยู
กระจัดกระจายกัน และกลุมผูเลี้ยงปลา
บางสวนเปนตัวแทนจําหนายอาหารสัตวและ
ลูกปลา ดังน้ัน จึงเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการ
รวมกันในดานนี้ 

4. การแสวงหา
ตลาดใหม 

จําเปน แมวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนไมนอยจะมีการ
ดําเนินการทางการตลาดดวยตนเอง ทําให
ราคาปลานลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู
ในระดับดี แตในอนาคต ตลาดปลานิลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการแขงขันกัน
มากขึ้น ดังนั้น การแสวงหาตลาดใหมจึง
ชวยลดการแขงขันในตลาดเดิม และชวยใน
การบริหารจัดการอุปสงคและอุปทานไดดี
ขึน้ดวย 

เปนไปไดมาก เพราะจังหวัดขอนแกนจะเปน
พื้นที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาของระบบคา
ปลีกสมัยใหม ทําใหสะดวกในการขนสง อีกทั้ง
สหกรณชาวนาเมืองพลยังเริ่มทําสัญญาในการ
สงปลาไปยังเทสโกโลตสัแลว แตความทาทายที่
สําคญันาจะอยูที่การกําหนดราคาซื้อขาย
รวมกับผูคาปลีกสมัยใหม 

5.การพัฒนาการ 
แปรรูป 

จําเปน เพราะ การแปรรูปจะชวยลดปญหา
ผลผลิตสวนเกิน โดยการนําปลานิลขนาด
ตางๆ มาสูการแปรรูป ทั้งยังชวยใหสามารถ
ขยายตลาดใหมๆ ไดดีข้ึน และมีมูลคามาก
ขึ้น โดยเฉพาะตลาดการคาปลีกสมัยใหม
และตลาดสถาบันในพื้นที่ 

เปนไปได เพราะ เกษตรกรสวนหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสนใจและมีทักษะ
ในดานการแปรรปูผลิตภัณฑปลานิลอยูแลว 
ดังน้ัน จึงสามารถที่จะพัฒนาตอยอดไดไมยาก 
แตยังขาดแกนหลักในการประสานงานในเรื่องนี้ 

 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความจําเปนและความเปนไปไดสําหรับแนวทางการพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการปลานิลทั้ง 5 แนวทางแลว พบวาแนวทางการพัฒนาเครอืขายผูประกอบการปลานิลที่มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดเรียงตามลําดับความเรงดวนในการดําเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 1) 
การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยงปลา 2) การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงค
และอุปทาน 3) การแสวงหาตลาดใหม และ 4) การพัฒนาการแปรรูป  
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4.4.3 การวิเคราะหเครือขายผูประกอบการปลานลิในภาคภาคกลาง 
  

แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 
1. การบริหาร
ความสมดุล
ระหวางอุปสงค
และอุปทาน 

จําเปนมาก เพราะแมวาการเลี้ยงปลานลิใน
พื้นท่ีภาคกลางจะมตีนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา
ภาคอ่ืนๆ แตเปนผูเลี้ยงรายใหญที่มีผลผลิต
จํานวนมาก ซึ่งหากผลผลิตออกมาใน
ชวงเวลาเดียวกัน  มีโอกาสทีจ่ะเกิดปญหา
ราคาปลานลิตกต่ําลงไดโดยงาย ดังนั้น จึง
ควรบริหารจัดการอุปทานใหมีความ
เหมาะสมในแตละชวงเวลา 

เปนไปได เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลภาค
กลางเริ่มเห็นถึงจุดดอยในดานราคาผลผลิต 
ทั้งๆ ที่ตนอยูใกลแหลงตลาด จึงหันมาใหความ
สนใจในเร่ืองนี้มากขึ้น แตเนื่องจากเกษตรกรมี
จํานวนมาก จึงตองเริ่มตนจากกลุมที่มีพื้นท่ี
ใกลเคยีงกัน และคอยๆ ขยายออกไปเปนลําดับ  

2. การสราง
กระบวนการ
เรียนรูเรื่องการ
จัดการระบบการ
เลี้ยงปลา 

จําเปนมาก เพราะแมวา ตนทุนการผลิต
ปลานิลในภาคกลางจะต่ํากวาภาคอ่ืนๆ แต
ชวงเวลาท่ีผานมาก็ยังพบความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคตางๆ และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศคอนขางมาก 
ดังนั้น การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
จะชวยใหเกิดการพัฒนาการเลี้ยงปลาอยาง
เปนระบบ 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
ในภาคกลางตองการที่จะรักษาจุดแข็งของตน
ในเรื่องตนทุนการผลิตเอาไว โดยการลดตนทุน
และความเสี่ยงในการผลิตลง พรอมๆกับ 
ตองการระบบที่ยืดหยุนในการเลี้ยง เพื่อรองรับ
กับความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ 
เกษตรกรภาคกลางยังคุนเคยกับการทํางาน
วิจัยรวมกับนักวิชาการที่มีความรูอยางเปน
ระบบ จนนําไปสูขอสรุปและทางออกที่ปฏิบัติ
ไดจริง 

3.การรวมตัว
และ/หรือรวมมือ
ในการจัดหา
ปจจัยการผลิต
สําคัญ 

จําเปนเพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในภาค
กลางเปนผูเลี้ยงรายใหญที่ยังตองพึ่งพิง
อาหารสัตวจากภายนอก สงผลตอตนทุน
การเลี้ยงดวย การรวมตัว/รวมมือเพื่อลด
ราคาและตนทนุการผลติจึงเปนสิ่งจําเปน 

เปนไปได ในลักษณะของการรวมตัวเพื่อ
ตอรองในดานราคา เพราะเกษตรกรในภาค
กลางเปนผูเลี้ยงรายใหญ ซึ่งเริ่มตนมานาน โดย
ไมมีขอผูกพันทางธุรกิจหรือทางการเงินกับทาง
บริษัทอาหารสัตว การรวมตัวกันเพ่ือตอรอง
ราคาจึงทาํได และชมรมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบาง
หักไดเริ่มดําเนินการไปบางแลว 

4. การแสวงหา
ตลาดใหม 

จําเปนมาก เพราะวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
นิลในภาคกลางแทบจะไมมีการดาํเนินการ
ทางการตลาดดวยตนเอง ทําใหราคาปลานลิ
ในภาคกลางต่ํากวาภาคอื่นๆ  ดังน้ัน การ
แสวงหาตลาดใหมจึงชวยเพิ่มราคาใหกับผู
เลี้ยง และชวยในการบริหารจดัการอุปสงค
และอุปทานไดดีขึ้นดวย 

เปนไปได เพราะพื้นท่ีภาคกลางเปนศูนยกลาง
ของระบบโลจิสติกสของประเทศ ทําใหสะดวก
ในการขนสง อีกทั้งสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ
จังหวัดนครนายก เริ่มทําสญัญาในการสงปลา
ไปยังเทสโกโลตัสแลว แตความทาทายที่สําคัญ
นาจะอยูที่การกําหนดราคาซื้อขายรวมกันกับ
ผูคาปลีกสมัยใหม และการบริหารจัดการจับ
ปลาจากแตละราย เพราะเกษตรกรมี
ประสบการณในการดานการตลาดไมมากนัก 
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แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 
5.การพัฒนาการ
แปรรูป 

จําเปน เพราะ การแปรรูปจะชวยลดปญหา
ผลผลิตสวนเกินในบางชวงเวลาได ทั้งยัง
ชวยใหสามารถขยายตลาดใหมๆ ไดดีข้ึน 
และมีมูลคามากขึ้นดวย 

เปนไปได เพราะ เกษตรกรสวนหนึ่งในภาค
กลางมีความสนใจและมีทักษะในดานการแปร
รูปผลิตภัณฑปลานิลอยูแลว ดังนั้น จึงสามารถ
ที่จะพัฒนาตอยอดไดไมยาก แตจะตองเพิ่ม
แกนหลักในการประสานงานในเรื่องน้ี 

 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความจําเปนและความเปนไปไดสําหรับแนวทางการพัฒนาเครือขาย 
ผูประกอบการปลานิลทั้ง 5 แนวทางแลว พบวาแนวทางการพัฒนาเครอืขายผูประกอบการปลานิลที่มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดเรียงตามลําดับความเรงดวนในการดําเนินการในภาคกลาง ไดแก 1) การสราง
กระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยงปลา  2) การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทาน 3) การแสวงหาตลาดใหม  4) การพัฒนาการแปรรูป  และ 5) การรวมตัวและ/หรือรวมมือในการ
จัดหาปจจัยการผลิตสําคัญ 
 

4.4.4 การวิเคราะหเครือขายผูประกอบการปลานลิในภาคใต 

แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 

1. การบริหาร

ความสมดุล

ระหวางอุปสงค

และอุปทาน 

จําเปนมาก เพราะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย

ในภาคใตมีความเขมขนสูง และมีการเลี้ยงใน

หลายพื้นที่ เชน สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

การมีปริมาณผลผลิตมากหรือนอยกวาความ

ตองการจะมีผลกระทบตอราคาอยางมาก ดังนั้น 

จึงควรบริหารจัดการอุปทานในพื้นที่ใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพตลาดในแตละชวงเวลา 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีกลุมผูเลี้ยงปลา โดย

รับลูกปลาและอาหารปลาจากกลุมอยูแลว 

เพราะฉะนั้น จึงสามารถติดตามและคาดการณ

อุปทานและอุปสงคไดจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยง

ปลาตางๆ  ในพื้นท่ีไดไมยากนัก อีกท้ังแตละกลุม

ยังมิไดมีการแขงขันที่สูงเหมือนพื้นที่ภาคเหนือ

ดวย 

2. การสราง

กระบวนการ

เรียนรูเรื่องการ

จัดการระบบการ

เลี้ยงปลา 

จําเปน เพราะ ตนทุนการผลติปลานิลใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช คอนขางสูงและการ

เลี้ยงเปนแบบเขมขน ซึ่งมีความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคหรือเกิดปญหาในการเลี้ยงในบาง

ชวงเวลาได การสรางกระบวนการเรียนรู

รวมกันจะชวยใหเกิดการพัฒนาการเลี้ยง

ปลาอยางเปนระบบ 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลา

นิลมีความตองการที่จะลดตนทุนและความ

เสี่ยงในการผลิตลงเชนกัน นอกจากนี้ 

เกษตรกรในภาคใตมีนักวิชาการที่มีความรู

จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนี่ศรีวิชยัมาชวย

ออกแบบการเก็บขอมูลและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางเปนระบบได  



62  

แนวทาง ความจําเปน ความเปนไปได 

3.การรวมตัว

และ/หรือรวมมือ

ในการจัดหา

ปจจัยการผลิต

สําคัญ 

จําเปนเพราะ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังตองพึ่งพิงลูก

พันธุปลาและอาหารสัตวจากภายนอก 

ประกอบกับราคาอาหารสัตวที่เกษตรกรใชมี

ราคาสูง สงผลตอตนทนุการเลี้ยงดวย การ

รวมตัว/รวมมือเพ่ือลดราคาและตนทุนการ

ผลิตจึงเปนสิ่งจําเปน 

เปนไปได เพราะแมวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลา

ไมมีความชํานาญในการผลิตและบริหาร

ปจจัยการผลิตเหลาน้ัน แตสามารถรวมตัว

เพื่อตอรองในดานราคากับทางบริษัทอาหาร

สัตว และกลุมผูเลี้ยงปลาทาบทองไดเริ่ม

ดําเนินการไปบางแลว 

4. การแสวงหา

ตลาดใหม 

จําเปนมาก เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลา

นิลในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งหมด 

ใชชองทางการตลาดเดมิที่มีความผันผวนสูง 

และกําลังมีคูแขงขันรายใหมๆ เขามามาก

ขึ้น ดังนั้น การแสวงหาตลาดใหมจึงชวยลด

การแขงขันในตลาดเดิม และชวยในการ

บริหารจัดการอุปสงคและอุปทานไดดีข้ึน

ดวย 

เปนไปได เพราะผูเลี้ยงในนครศรีธรรมราช 

ขนสงไปยังศนูยกระจายสินคาของระบบคา

ปลีกสมัยใหมท่ีสุราษฎรธานีได แมจะ

เสยีเปรียบผูเลี้ยงปลาในจ.สุราษฎรธานีในแง

ระยะทาง รวมถึงยังสามารถขยายตลาดไป

ประเทศเพื่อนบานเชน มาเลเซีย นอกจากนี้ 

ยังมีความเปนไปไดที่จะเปดตลาดสถาบัน

ภายในพื้นที่ เชน โรงพยาบาลหรือโรงเรยีน 

โดยเฉพาะหากทําควบคูกับการแปรรูป 

5.การพัฒนาการ

แปรรูป 

จําเปนมาก เพราะ การแปรรปูจะชวยลด

ปญหาผลผลิตสวนเกินในแตละชวงเวลา 

โดยการนาํปลานิลขนาดตางๆ มาสูการแปร

รูป ทั้งยังชวยใหสามารถขยายตลาดใหมๆ 

ไดดีขึ้น และมีมูลคามากขึ้น โดยเฉพาะ

ตลาดการคาปลีกสมัยใหมและตลาดสถาบัน

ในพื้นท่ี 

เปนไปไดมาก เพราะ เกษตรกรในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช มีความสนใจและมีทักษะ

ในดานการแปรรปูผลิตภัณฑปลานิลอยูแลว 

ดังน้ัน จึงสามารถที่จะพัฒนาตอยอดไดไม

ยาก อีกท้ังหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ก็พรอม

ใหการสนับสนุนดวย 

  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความจําเปนและความเปนไปไดสําหรับแนวทางการพัฒนาเครือขาย

ผูประกอบการปลานิลทั้ง 5 แนวทางแลว พบวาแนวทางการพัฒนาเครือขายผูประกอบการปลานลิที่มีความ

เหมาะสมและเปนไปได ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียงตามลําดับความเรงดวนในการดําเนินการ 

ไดแก 1) การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน 2) การพัฒนาการแปรรูป 3) การสราง
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กระบวนการเรียนรูเร่ืองการจัดการระบบการเลี้ยงปลา 4) การแสวงหาตลาดใหม และ 5) การรวมตัวและ/

หรือรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิตสําคัญ 

4.5 กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขาย 
 กระบวนการจัดตั้งเครือขายธุรกิจปลานิล ซึ่งไดไดดําเนินการ ดังนี้ 

4.5.1 จัดประชุมรวมระหวางผูที่เก่ียวของทุกภาคสวน  
เพื่อใหความรูและเห็นความสําคัญรวมถึงประโยชนในการรวมจัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รวมท้ังหมด 4 เครือขาย 

4.5.2 สรางองคความรูใหกับเครือขาย 
จัดการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูแปรรูป ผูประกอบการที่เก่ียวของ

ในเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล ในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
1) การฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “เสริมสรางความรูความเขาใจการพัฒนาเครือขาย 

และการสรางความเขมแข็งของเกษตรกรรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เพื่อใหความรู
ความเขาใจการรวมกลุมเปนเครือขาย ใหองคความรูในเรื่องการพัฒนาธุรกิจปลานิลในประเทศไทย การ
พัฒนาและการจัดการเครือขายเกษตรกร ผูคา และผูบริโภค การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและดูงาน เรื่อง “การพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล” 
เพื่อใหผูแทนเครือขายนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนแกเครือขายของตนเอง สรางความเชื่อมโยงระหวางเครือขายตนเองและเครือขายที่ประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการ และเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลของ
ตนเอง 

3) การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง  “การจัดการความรูเพื่อการบริหารเครือขาย
อุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาคอยางย่ังยืน” เพ่ือใหผูแทนเครือขายรวมกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือขาย
อุตสาหกรรมปลานิลของตนเอง และสรางความเชื่อมโยงระหวางเครือขายตนเองและเครือขายที่ประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการ ใหองคความรูในเรื่อง การบริหารจัดการองคกรโดยวิธีการสหกรณ ผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค และการกําหนดทิศทางพัฒนาความ
มั่นคงเครอืขายอุตสาหกรรมปลานิล ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการฟารมเพาะ ฟารมเลี้ยง
ปลานิล และการแปรรูปเพิ่มมูลคาในพื้นที่จริง 

4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม
ปลานิล 4 ภาค” เพื่อกําหนดกลยุทธการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล เปนแนวทางการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลใหสามารถรองรับผลกระทบจากการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดอยางยั่งยืน ใหองคความรูในเรื่อง การสรางแบรนดสําหรับสินคาสัตวน้ํา ชองทางและ
กลยุทธการตลาดสําหรับปลานิล และแนวทางการจัดการความเสี่ยงและลดตนทุนการดําเนินกิจกรรม
ภายใตอุตสาหกรรมปลานิล 
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5) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาปลานิลสําหรับเครือขาย
อุตสาหกรรมปลานิล” เพื่อใหองคความรูแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูเก่ียวของในเครือขายอุตสาหกรรม
ปลานิล ในการบริหารจัดการฟารม และแนวทางการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ ใหองคความรูในเรื่อง การสราง
มูลคาเพิ่มปลานิลโดยการสรางแบรนด การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑประมง ปจจัยเสี่ยงท่ีมี
บทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิล ปจจัยเสี่ยงท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบการตลาด ตนทุน 
ผลตอบแทน และการจัดการการเลี้ยงปลานิล 

6) การจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล
สี่ภาค เพื่อพัฒนาความรู และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4  ภาค ใหมีความเขมแข็ง 
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงในโซอุปทานอุตสาหกรรมปลานิลอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับทราบและวิเคราะห
ยุทธศาสตรในภาพรวมของทั้งสี่เครือขาย โดยบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลเพื่อการสงออก
อยางมีเอกภาพตอไป ใหองคความรูในเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลภาพรวม 
การจัดการระบบการเลี้ยงปลานิลเพื่อลดตนทุนในการผลิต การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตดวยการพัฒนา
นวัตกรรม กลยุทธการตลาด และศักยภาพการผลิตปลานิลกับความตองการของตลาด 

7) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตรเครือขายอุตสาหกรรม
ปลานิลสี่ภาค” เพื่อพัฒนาความรู และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4 เครือขาย     
เปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นท่ี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงการทํางานรวมกันในรูปแบบ
การบูรณาการการทํางาน  ในลักษณะเครือขาย และรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรของเครือขาย ใหองคความรู
ในเรื่องพันธกิจเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค การวิเคราะห จุดเดน-จุดดอย-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) 
ของเครือขายอุตสาหกรรมปลานลิ 4 ภาค แผนพัฒนาพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค 

8) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินสถานการณและแผนการบริหาร
จัดการเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล” แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูประกอบการที่เก่ียวของในระบบโซอุปทาน
อุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค เพื่อประเมินสถานการณการผลิตและการคาปลานิลตลอดสายโซการผลิต
ภายใตเครือขาย และระดมความคิดเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล  

4.5.3 พัฒนาความเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุตสาหกรรมปลานิล  

ใหมีการดําเนินการรวมกัน โดยการการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑปลานิล สรางตราสินคา
ผลิตภัณฑพรอมประชาสัมพันธสรางภาพลักษณตราสินคา สงเสริมการตลาดเชิงรุกโดยจัดงานสงเสริมการ
บริโภคพรอมจับคูธุรกิจ สงเสริมการขยายตลาดสินคาปลานิลไปตลาดประเทศเพ่ือนบานพรอมจับคูธุรกิจ 

4.6 การดําเนินงานของเครือขายอตุสาหกรรมปลานิล 
เพื่อใหอุตสาหกรรมปลานิลมีความพรอมในการแขงขัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนา

เครือขายของผูเพาะเลี้ยงปลานิลใหเขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจที่เก่ียวของ สรางความสมดุล
รวมมือกันระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแตการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด ใหตรงตามที่ลูกคาตองการอยางมีคุณภาพ รวมทั้งสงมอบไดรวดเร็วภายใตราคา
ที่แขงขันได เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลอยางจริงจัง มีการแกปญหาอยางเปนระบบ ไดมีการ
กําหนดจัดตั้งองคกรระดับประเทศ “เครือขายธุรกิจปลานิล 4 ภาค” ทําหนาที่เชื่อมโยงเครือขายระดับ
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ภูมิภาค นับตั้งแตการเชื่อมโยงของธุรกิจระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูแปรรูปผลิตผล จนถึงผูจัดสงและ
ผูขายสินคาสูผูบริโภค (ภาพที่ 4.1) 

 

กิจกรรมดําเนินการภายใตเครือขาย 
1) กิจกรรมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑประมงของเครอืขาย โดยการนําเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มมูลคา การออกแบบและการสรางสรรคผลิตภัณฑ และบรรจุ
ภัณฑ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑประมง โดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุดิบ และความตองการของ
ตลาดในแตละเครือขายใน 4 ภาค ใหไดผลิตภัณฑที่หลากหลายเขาสูตลาดบนหรือตลาดไฮเอนด ( High end 
market ) หรือตลาดเฉพาะกลุม ( Niche Market ) ในกลุมคนรักสุขภาพ พรอมจัดอบรมพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย ภายใตหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑประมง” 
เพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณ องคความรู ปญหาอุปสรรค โอกาส และปจจัยความสําเร็จ
ในเครือขาย 
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ภาพที่ 4-1 แผนภาพเครอืขา่ยหรอืคลสัเตอร ์(Cluster Map) : เครอืขา่ยธุรกจิปลานลิ  ภาค 
2) สรางแบรนดพรอมประชาสัมพันธแบรนด ประกอบดวยแบรนดขององคกร “เครือขาย

ปลานิล 4 ภาค” ความหมายคือการรวมตัวของกลุมเครือขายปลานิลท้ัง 4 ภาคที่ เปนการนําเสนทางทั้ง 4 
เสนทางมาสานเขาดวยกัน ใหเกิดเปนรูปปลา เพื่อแสดงถึงการรวมตัวของกลุมเครือขายปลานิลท้ัง 4 
ภูมิภาค  

 

มคีวามรว่มมอืกนัอย่างเขม้แขง็  หน่วยงานทสีาํคญัแต่ยงัไมม่คีวามร่วมมอื มคีวามรว่มมอืบา้ง 

 
เครือข่ายธรุกิจปลานิล  ภาค 

“ สมาคมผู้ผลิตและผ ู้ประกอบการ
ปลานิลแห่งประเทศไทย”  

เครอืข่ายผูเ้ลยีงสตัวนํ์าภาคเหนอื 
เครอืข่ายผูเ้ลยีงสตัวนํ์าภาคอสีาน 
เครอืขา่ยผูเ้ลยีงสตัวนํ์าภาคกลาง 
เครอืข่ายผูเ้ลยีงสตัวนํ์าภาคใต ้

อ ุตสาหกรรมสนับสนุน  

ธุรกจิหอ้งเยน็ 
ธุรกจิส่งออกสตัว์นํา 
สมาคมรา้นอาหาร 
อุตสาหกรรมท่องเทยีว 

อ ุตสาหกรรมทีเกียวข้อง 

หน่วยงานและองค ์กรในพืนที 

ประมงจงัหวดั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

สหกรณ์จงัหวดั 

พาณชิยจ์งัหวดั 

สาธารณสุขจงัหวดั 

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 

หอการคา้จงัหวดั 

หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง 
กรมประมง 

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

กรมการคา้ต่างประเทศ 

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 

สาํนักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

สาํนักงานพาณชิยใ์น
ต่างประเทศ 

สถาบนัเฉพาะทาง และสถาบนัการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

ศนูยน์วตักรรมอาหารและบรรจุภณัฑ ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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และแบรนดของสินคา  “นายนิล” ปลานิลสด สะอาด ปลอดภัย จากฟารมเกษตรกรไทยเพื่อคุณ 

   

 

 

 

 

 

นาย เปนคําพองเสียง หมายถึง รัชกาลท่ี 9, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการนอมเกลาฯ 
ถวายปลานํ้าจืดในตระกูลทิลาเปย (tilapia) จากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เม่ือครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศ
มกุฏราชกุมารแหงประเทศญี่ปุน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําปลา
ดังกลาวไปเลี้ยงและขยายพันธุในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ตอจากนั้นไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลูกปลา แกกรมประมงเพื่อนําไปขยายพันธุ และไดพระราชทานชื่อปลาชนิด
นี้วา “ปลานิล” 

นิล หมายถึง พันธุปลาพระราชทาน, พันธุปลานิล 

ปลานิลสด หมายถึง ปลานิลสดจากฟารม, เนื้อปลานิลสด 

สะอาด  หมายถึง ไดรับมาตรฐานฟารม จากกรมประมง  

ปลอดภัย หมายถึง ไดรับการเลี้ยงดูที่ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูบริโภค โดยมีกรมประมงใน
การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการเลี้ยงดูใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

จากฟารมเกษตรกรไทย หมายถึง  ไดรับการเลี้ยงดูจากเกษตรกรไทย ซึ่งเปนการสรางอาชีพ สราง
รายได ใหกับเกษตรกรไทย 

ปลานิล 9 ตัว หมายถึง ปลานิลพระราชทานจากรัชกาลท่ี 9 ใหกับเกษตรกรไทยไดเพาะเลี้ยงเพื่อ
สรางรายไดใหกับครอบครัว 

ปลาเกล็ดหันหัวเขาหากัน หมายถึง ปลานิลท่ีไดรบัการเลี้ยงดูจากเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ซึ่ง
เกิดการรวมกลุมกันโดยกรมประมงเปนผูควบคมุคณุภาพ เพื่อสรางมาตรฐานการเลี้ยงดูและพัฒนาสายพันธุ
ใหตรงความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
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3) จัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดเชิงรุก 
 3.1) กิจกรรมเพิ่มชองทางการตลาดในประเทศ โดยจัดงานสงเสริมการบริโภค ในพื้นที่

เครือขายแตละเครือขาย พรอมทั้งจับคูธุรกิจในงาน 

  3.2) กิจกรรมเพิ่มชองทางตลาดตางประเทศ โดยการนําตัวแทนเกษตรกร
เครือขายผูผลิตสัตวน้ําที่มีศักยภาพ เดินทางไปศึกษาชองทางการขยายตลาดสินคาสัตวน้ําจืดในตางประเทศ 
และเจรจาการคากับตัวแทนผูกระจายสินคาในตลาดตางประเทศ เปนการจับคูธุรกิจ 

4.7 การวางแผนบริหารจัดการเครือขาย 
เพื ่อใหการดํา เนินการบริหารและจัดการเครือขายใหสามารถปรับตัวไดกับสถานการณ    

การเปลี่ยนแปลง และมีความมั่นคง ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย (Cluster Roadmap) เครือขาย
ธุรกิจปลานิล 4 ภาค กําหนดวิสัยทัศนของเครือขาย “เราจะทําใหผลิตภัณฑปลานิลของเรามีมาตรฐานที่
ครบวงจรเพื่อความมั่นคงของเกษตรกรและความมั่นใจของผูบริโภคทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ” 

4.7.1 พันธกิจของเครือขายประกอบดวย 
1) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการผลิต+การตลาด สําหรับเกษตรกร 
2) กําหนด และ พัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และ การตลาด ทั้งระบบ 
3) เปนตัวกลางเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ จากหนวยงานตางๆ ทั้งในการผลิต,แปรรูปและ

การตลาด 
4) แสวงหาชองทางการตลาดใหม เพื่อเพิ่มมูลคาและรักษาเสถียรภาพของราคาปลานิล 
5) พัฒนาผลิตภัณฑปลานิลแปรรูป ใหมีมาตรฐานและตรงกับความตองการของผูบริโภค 
6) เปนตัวแทนของเกษตรกรในการนําเสนอปญหา และ แนวนโยบายกับทางหนวยงานราชการ 
 

4.7.2 แผนพัฒนากําหนด 3 ระยะ ประกอบดวย 
1) ระยะเรงดวน ดําเนินการจัดรปูแบบโครงสรางเครือขาย วางกรอบการทํางานเปาหมาย

สวนรวม วางกรอบการทํางานเปาหมายสวนภูมิภาค เพื่อใหการเริ่มตนเครือขายเกิดเสถียรภาพ และมีความ
มั่นคงเปนระบบ ทุกภูมิภาคจึงควรมีสวนรวม และมีสวนในการวางกรอบการทํางานในนามเครือขายรวมกัน 
และยังตองชวยกันวางเปาหมายในสวนตางๆพรอมกัน เพื่อความแข็งแกรงและความสามัคคีของเครือขายตอไป 

2) ระยะกลาง ดําเนินการจัดจําหนายสินคาในนามเครือขาย พัฒนาสินคาทั้งแบบสดและ
แปรรูป สรางฐานเครอืขายใหกวางและมากขึ้น เมื่อเครือขายเริ่มเปนระบบ จึงเขาสูกระบวน การหารายได 
หรือ จําหนายสินคา โดยเปนขอตกลงรวมกันของกลุมเครือขายแตละภูมิภาค ในการจัดจําหนายสินคาแตละ
ประเภท ซึ่งจะเปนผลตอเนื่องจากการทํางานรวมกันในนามเครือขาย ตั้งแตระยะแรกเรงดวน 
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ภาพที่ 4-2 แผนพัฒนาเครอืขาย (Cluster Roadmap) 

เครือข่ายธรุกิจ
ปลานิล 4 ภาค 
มีความยงัยืน 

แผนพฒันาเครือข่าย (Cluster Roadmap) 

การจดัรปูแบบ
โครงสรา้งเครอืขา่ย 

การวางกรอบการ
ทาํงานเป้าหมาย
สว่นรวม 

การวางกรอบการ
ทาํงานเป้าหมายส่วน
ภมูภิาค 

เพื อ ให้ ก า ร เ ริ ม ต้ น
เ ค รื อ ข่ า ย เ กิ ด
เสถยีรภาพ และมคีวาม
มันคง เป็น ระบบ  ทุ ก
ภูมิภาคจึงควรมีส่วน
ร่วม และมีส่วนในการ
วางกรอบการทํางานใน
นามเครือข่ายร่วมกัน 
แ ล ะ ยั ง ต้ อ งช่ ว ย กั น
วางเป้าหมายในส่วน
ต่ างๆ พ ร้อมกัน  เพือ
ค วาม แข็ งแก ร่งแล ะ
ค ว า ม ส า มั ค คี ข อ ง
เครอืข่ายต่อไป 

การจดัจาํหน่ายสนิคา้ใน
นามเครอืขา่ย 

การพฒันาสนิคา้ ทงั
แบบสดและแปรรปู 

การสรา้งฐานเครอืขา่ย
ใหก้วา้งและมากขนึ 

เมือเครือข่ายเริมเป็น
ระบบ จึงเข้าสู่กระบวน 
ก า รห า ร าย ได้  ห รือ 
จําหน่ายสนิคา้ โดยเป็น
ข้อตกลงร่วมกันของ
กลุ่ ม เค รือข่ ายแต่ ล ะ
ภู มิ ภ า ค  ใน ก า ร จั ด
จําห น่ ายสินค้าแต่ ละ
ประเภท ซึงจะเป็นผล
ต่อเนืองจากการทํางาน
รว่มกนัในนามเครอืข่าย 
ตงัแต่ระยะแรกเรง่ดว่น 

การขยายฐานจาํหน่าย
สนิคา้ใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
การพฒันากลุ่ม
เครอืข่ายใหเ้กดิเป็น
อุตสาหกรรมในนาม
เครอืข่าย รวมถงึการลด
ตน้ทนุในระยะต่างๆ 
พฒันาตนเองเป็น
เครอืข่ายทสีามารถ
สรา้งรายไดใ้หก้ลุม่
เครอืข่ายภมูภิาคต่างๆ 
ดว้ยความเป็นธรรม 

เมือเครือข่ ายมีความ
เข้มแข็งและพัฒนาต่อ
เนืองมาจากระยะกลาง 
สงิทคีวรเป็นยทุธศาสตร์
อ ั น สํ า คั ญ  คื อ  ก า ร
พัฒ นาเครือข่ ายและ
ตนเองให้มีความเจริญ 
กา้วหน้าและยงัยนื 
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3) ระยะยาว ดําเนินการขยายฐานจําหนายสินคาใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย พัฒนากลุม
เครือขายใหเกิดเปนอุตสาหกรรมในนามเครือขาย รวมถึงการลดตนทุนในระยะตางๆ พัฒนาตนเองเปน
เครือขายที่สามารถสรางรายไดใหกลุมเครือขายภูมิภาคตางๆ ดวยความเปนธรรม เมื่อเครือขายมีความ
เขมแข็งและพัฒนาตอเนื่องมาจากระยะกลาง สิ่งที่ควรเปนยุทธศาสตรอันสําคัญ คือ การพัฒนาเครือขาย
และตนเองใหมีความเจริญ กาวหนาและยั่งยืน 

4.8 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

4.8.1 ขบวนการจัดตั้งเครือขาย โดยการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจที่ เก่ียวของ ประกอบดวย 
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูประกอบการเก่ียวของ อาทิเชน ผูผลิตอาหารสัตวน้ํา ผูรวบรวม/แพปลา/หอง
เย็น ผูแปรรูปผลิตภัณฑ ซุปเปอรมารเก็ต ภัตตาคาร/โรงแรม และผูสงออก ซึ่งแตละกลุมมีความแตกตาง
ทางความคิด และตางสงวนผลประโยชนตนเอง การจะกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน จําเปนตองจัดใหมีการประชุมระดมความเห็น และทํากิจกรรมรวมกัน ระหวางผูเก่ียวของในเครือขาย 
ใหบอยครั้งและตอเนื่อง ซึ่งไมสามารถสําเร็จไดภายในหนึ่งป จําเปนตองดําเนินการตอเนื่องในปตอๆไป 

4.8.2 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเครือขายแตละเครือขายไมสามารถกําหนดใหเปนรูปแบบ
เดียวกันเปนการลวงหนาได เนื่องจากความตองการของสมาชิกแตละพื้นท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับผลการ
ระดมความเห็นของสมาชิกเครือขายแตละพื้นที่ ดังน้ันการกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
จะตองมีความยืดหยุน สามารถปรับไดตลอดเวลา 

4.9  ผลไดจากการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 

4.9.1 เกษตรกรสมาชิกเครือขายไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนา
ผลิตภัณฑของเครือขาย พรอมเขารับการอบรมใหองคความรูและเพิ่มทักษะในการผลิตผลิตภัณฑแกสมาชิก
เครือขาย  

4.9.2 เกษตรกร และผูประกอบการ ในเครือขายมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มข้ึน สามารถขยาย
ชองทางการตลาดทั้งตลาดเกาและตลาดใหม ทั้งผลิตภัณฑเกาและผลิตภัณฑใหม สรางความมั่นคงใหกับ
เครือขาย เพิ่มรายไดใหกับสมาชิกเครือขาย 

4.9.3 ราคาปลานิลมีความเสถียร จากการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และมีการนําผลผลิตสวนเกินเขาสูกระบวนการแปรรปู  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
หวงโซคณุคาของอุตสาหกรรมปลานิล เปนกิจกรรมที่สรางสรรคคุณคาอยางตอเนื่อง และสัมพันธ

กันเหมือนกับลูกโซ ซึ่งแตละกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจปลานิลทั้งระบบ กิจกรรมในหวงโซคุณคา
แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกเปนกิจกรรมหลัก ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบใชในการผลิต การจัดหา
พันธุปลาและอาหารปลาเปนปจจัยที่สําคญัในการในการเลี้ยงปลานิล  การดําเนินเลี้ยงเพ่ือการผลิตสินคา
ปลานิลมีการเลี้ ยงหลายรูปตามความตองการของตลาด การนําสินคาออกจําหนาย การตลาด
ภายในประเทศ และการสงออก สวนที่สองเปนกิจกรรมสนับสนุน ท่ีชวยสนับสนุนกิจกรรมหลักใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดาน นโนบายและแผนงานของรัฐที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมปลานิล รวมถึงองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนที่เขามามีบทบาทในการสนับสนนุของธุรกิจปลานิล
ทั้งการบริหารและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนการฝกอบรมในทั้งดานการปรับปรุงตัวสินคา
และขั้นตอนการผลิต  

 การดําเนินการในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล พบวาผลผลิตปลานิลสวนใหญประมาณ        
รอยละ 90 ของผลผลิตท้ังหมดเปนการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนการบริโภคปลาสด การแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลคาคอนขางนอย เชน ปลาแหงและปลายาง การเพิ่มมูลคาทําไดในลักษณะการจําหนายใน
รูปแบบขายปลามีชีวิต แตกตางจากการสงออกแมวามีปริมาณคอนขางนอยเพียงรอยละ 10 ของผลผลิต
ทั้งหมด แตมีความหลากหลายของสินคามูลคาเพิ่ม เชน เนื้อปลาแชแข็ง เนื้อปลาแชเย็น ปลาทั้งตัวแชเย็นและ
แชแข็ง ดังนั้น ความตองการปลานิลถูกกําหนดโดยตลาดภายในประเทศ  

แผนแมบทการเพาะเลี้ยงจัดทําทุกระยะ 5 ป เปนแผนในภาพรวมตองการใหพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ใหมั่นคงและย่ังยืน ผลิตสัตวน้ําที่คุณภาพเพียงพอกับความตองการ และสนับสนนุการพัฒนาความเชื่อมโยง
ระหวางองคกรที่เก่ียวของทั้งระดับชาติและทองถิ่น  ในขณะเดียวกันการจัดทํายุทธอุตสาหกรรมปลานิล
โดยเฉพาะมุงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลานิลท่ีไดมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาด
ทั้งภานในและตางประเทศ สงผลตอขอจํากัดและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมปลานิล การเขาสู
การเลี้ยงและผลผลิตท่ีไดมาตรฐานอาจสงผลใหตนทุนสูงขึ้นสําหรับฟารมขนาดเล็ก  แตมีโอกาสในการ
ขยายตลากตางประเทศมากขึ้น แผนแมบทและยุทธศาสตรดังกลาวจะสนับสนุนและจูงใจใหใหมีการพัฒนา
โซคุณคามากขึ้น  

ความรวมมือระหวางผูเลี้ยง ผูคาและผูผลิตปจจัย เชน อาหารปลาและลูกปลา เปนในลักษณะ
พันธสัญญาท่ีตองรับซื้อผลผลิต สวนใหญเปนระบบการรวบรวมผลผลิตเพื่อการสงออก เปนการเชื่อมโยงใน
แนวตั้ง มีความสําคัญตอการลดคาใชจายในการดําเนินการทางธุรกรรม  มีการถายทอดความรู และทักษะ
วิธีการทางธุรกิจ  ในขณะที่ผูเลี้ยงรายยอยมีการรวมกลุมทั้งเปนกลุมนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคลเปนการ
เชื่อมโยงในแนวนอนเพื่อเพ่ิมบทบาทในการตอรองมากขึ้น  ความเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะสามารถ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ภายใตโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิลมีการยกระดับสินคา (Firm-level Upgrading) ใหกับ
ผลิตภัณฑประมง โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มมูลคา การออกแบบ
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และการสรางสรรคผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑประมง โดยคํานึงถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น วัตถุดิบ และความตองการของตลาดในแตละภาค ใหไดผลิตภัณฑที่หลากหลายเขาสูตลาดบนหรือ
ตลาดไฮเอนด ( High end market ) หรือตลาดเฉพาะกลุม ( Niche Market ) ในกลุมคนรักสุขภาพ 
นอกจากนี้การสรางตราสินคา (Brand) จะเปนการเพิ่มคณุคาของผลิตภัณฑอีกดวย 

 ขอจํากัดในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ที่สําคัญไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลตองเผชิญความเสี่ยงจากการเลี้ยงปลานิลมากข้ึน ทั้งอุณหภูมิท่ีสูงหรือต่ํา
ผิดปกติ ปริมาณฝนที่มากหรือนอยผิดปกติ  2) พื้นที่เลี้ยงเริ่มประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและ/
หรือปญหาน้ําทวมในปลายฤดูฝน ทําใหระยะเวลาในการเลี้ยงปลาจํากัด และมีความเสี่ยงในการเลี้ยงปลา
มากขึ้น 3) อุตสาหกรรมเริ่มขยายมาใกลพื้นที่เลี้ยงปลามากขึ้น นอกจากทําใหสูญเสียพื้นที่การเลี้ยง ยัง
สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลา  4) ปจจัยการผลิตมีราคาสูงและไมไดคุณภาพตามที่
ตองการ 5) ตลาดสงออกมีความตองการมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจึงตอง
เรียนรูและปรับตัวอยูเสมอ  6) ผูคาและผูบริโภคใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น 
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาท่ียังมิไดรับมาตรฐานฟารมอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต 7) ความผันผวนของราคา
ปลานิล  และ 8) สมาชิกสวนใหญผูเลี้ยงสัตวน้ํารายเล็ก ยังตองขายผลผลิตใหแกผูรวบรวมในทองถ่ินขาด
อํานาจตอรองราคา  อยางไรก็ตาม ยังมีโอกาสในการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมปลานิล ที่สําคัญไดแก 1) 
ผูบริโภคมีมีแนวโนมตองการอาหารสุขภาพมากขึ้น ผลผลิตปลานิลจึงนาจะมีอนาคตในการขยายตลาดใน
ฐานะอาหารสุขภาพ  2) การเปดประชาคมอาเซียน ชวยใหการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบาน  3) การ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยชวยใหการขนสงปลานิลไปไดในพื้นที่ไกลข้ึนและในตนทุนที่ลดลง 4) ฟารม
ปลานิลกระจายอยูทั่วประเทศ เหมาะสมกับการเปนแหลงผลิตเพื่อผูบริโภคในประเทศ  5) ความตองการ
อาหารก่ึงสําเรจ็รูปทั้งในลักษณะอาหารพรอมปรุงและอาหารพรอมรับทาน เปนโอกาสที่ดีสําหรับสินคาปลา
นิลแปรรูปมูลคาเพิ่ม 

จากวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธและนํามากําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการธุรกิจปลานิล 5 แนวทาง ไดแก 1) การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในแต
ละชวงเวลา เพ่ือลดความผันผวนของราคาปลานิลในแตละชวงเวลา  2) การสรางกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเลี้ยงปลาภายในพื้นที่และผูเลี้ยงปลาภายนอกพื้นที่ จะชวยใหกลุมผูเลี้ยงปลานิลสามารถ
ประมวลและสังเคราะหหารูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมแตละพื้นที่ 3) การรวมตัวและ/หรือรวมมือในการ
จัดหาปจจัยการผลิต 4) การแสวงหาตลาดใหม ท่ีมีรูปแบบการซื้อขายที่แตกตางไปจากเดิม เปนตลาดที่มี
ความตองการปลานิลในขนาดหรือเกณฑคุณภาพที่แตกตางไปจากตลาดหลักในปจจุบัน และ 5) การพัฒนา 
การแปรรูป การแปรรูปเปนเสมือนโซท่ีขาดหายไปในหวงโซคุณคา ปลานิลเปนผลผลิตอาหารที่มีศักยภาพ
ในการนํามาแปรรูปในหลากหลายรูปแบบ การแปรรูปปลานิลไมเพียงแตเปนการเพิ่มมูลคาของปลานิลข้ึน
เทาน้ัน แตการแปรรูปยังเปนเสมือนกันชนในชวงเวลาที่ราคาปลาตกต่ํา เพราะการแปรรูปสามารถนําปลา 
ที่มีขนาดเล็กหรือใหญกวาที่ตลาดหลักตองการมาเขาสูการแปรรูป ทําใหลดปริมาณอุปทานในพื้นที่ลงได
สวนหนึ่ง สามารถบริหารจัดการความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานไดดีข้ึน 
 

จากแนวทางขางตน สามารถการดําเนินการพัฒนาเครือขายตามความแตกตางของ
ลักษณะพื้นที่ในแตละภาค คือ เครือขายภาคเหนือ ในลําดับแรกตองพัฒนาและดํานินการบริหารความ
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน รองลงมาเปนการพัฒนาการแปรรูป การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่อง
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การจัดการระบบการเลี้ยงปลา และการแสวงหาตลาดใหม ตามลําดับ  เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตองมีการสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยงปลาเปนลําดับแรก รองลงมาเปนการ
บริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน การแสวงหาตลาดใหม และการพัฒนาการแปรรูป 
ตามลําดับ  เครือขายภาคภาคกลาง ความเรงดวนในการดําเนินการในลําดับแรก คือการสรางกระบวนการ
เรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยงปลา รองลงมาเปนการบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน 
การแสวงหาตลาดใหม การพัฒนาการแปรรูป และการรวมตัวและ/หรือรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิต
สําคญั ตามลําดับ  เครือขายภาคใต การบริหารความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีความสําคัญเปน
ลําดับแรก รองลงมาเปนการพัฒนาการแปรรูป การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการระบบการเลี้ยง
ปลา การแสวงหาตลาดใหม และการรวมตัวและ/หรือรวมมือในการจัดหาปจจัยการผลิตสําคัญ ตามลําดับ 

 

การดําเนินงานของเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิล ใหมีความพรอมในการแขงขัน ตองพัฒนา
เครือขายใหเขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจท่ีเก่ียวของ สรางความสมดุลรวมมือกันระหวาง
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยเริ่มตั้งแตการผลิต การแปร
รูป และการตลาด ใหตรงตามที่ลูกคาตองการอยางมีคุณภาพ รวมท้ังสงมอบไดรวดเร็วภายใตราคาที่แขงขัน
ได เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลอยางจริงจัง มีการแกปญหาอยางเปนระบบ ไดมีการ
กําหนดจัดตั้งองคกรระดับประเทศ “เครือขายธุรกิจปลานิล 4 ภาค” ทําหนาที่เชื่อมโยงเครือขายระดับ
ภูมิภาค โดยการดําเนินการตามแผนภาพเครือขายหรือคลัสเตอร (Cluster Map) ที่จัดทําตั้งแตการ
เชื่อมโยงของธุรกิจระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูแปรรปูผลิตผล จนถึงผูจัดสงและผูขายสินคาสูผูบริโภค 

  
เพื่อใหการดําเนินการบริหารและจัดการเครือขายใหสามารถปรับตัวไดกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลง และมีความมั่นคง ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเครือขาย (Cluster Roadmap) ธุรกิจปลานิล 4 ภาค 
โดยแบงเปน 3 ระยะ ของการดําเนินการ ประกอบดวย ระยะเรงดวน ดําเนินการจัดรูปแบบโครงสราง
เครือขาย วางกรอบการทํางานเปาหมายสวนรวม วางกรอบการทํางานเปาหมายสวนภูมิภาค เพื่อใหการเริ่มตน
เครือขายเกิดเสถียรภาพ และมีความมั่นคงเปนระบบ ทุกภูมิภาคจึงควรมีสวนรวม และมีสวนในการ
วางกรอบการทํางานในนามเครือขายรวมกัน และยังตองชวยกันวางเปาหมายในสวนตางๆพรอมกัน 
เพื่อความแข็งแกรงและความสามัคคีของเครือขายตอไป ระยะกลาง ดําเนินการจัดจําหนายสินคาในนาม
เครือขาย พัฒนาสินคาทั้งแบบสดและแปรรูป สรางฐานเครือขายใหกวางและมากขึ้น เมื่อเครือขายเริ่มเปนระบบ 
จึงเขาสูกระบวน การหารายได หรือ จําหนายสินคา โดยเปนขอตกลงรวมกันของกลุมเครือขายแตละ
ภูมิภาค ในการจัดจําหนายสินคาแตละประเภท ซึ่งจะเปนผลตอเนื่องจากการทํางานรวมกันในนามเครือขาย 
ตั้งแตระยะแรกเรงดวน ระยะยาว ดําเนินการขยายฐานจําหนายสินคาใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย พัฒนา
กลุมเครือขายใหเกิดเปนอุตสาหกรรมในนามเครือขาย รวมถึงการลดตนทุนในระยะตางๆ พัฒนาตนเองเปน
เครือขายที่สามารถสรางรายไดใหกลุมเครือขายภูมิภาคตางๆ ดวยความเปนธรรม เมื่อเครือขายมีความ
เขมแข็งและพัฒนาตอเนื่องมาจากระยะกลาง สิ่งที่ควรเปนยุทธศาสตรอันสําคัญ คือ การพัฒนาเครือขาย
และตนเองใหมีความเจริญ กาวหนาและยั่งยืน 

ปญหาและอุปสรรคในพัฒนาและดําเนินการเครือขาย ที่สําคัญสองประการ ไดแก ประการแรก 
ขบวนการจัดตั้งเครือขาย โดยการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง 
และผูประกอบการเก่ียวของ อาทิ ผูผลิตอาหารสัตวน้ํา ผูรวบรวม/แพปลา/หองเย็น ผูแปรรูปผลิตภัณฑ 
ซุปเปอรมารเก็ต ภัตตาคาร/โรงแรม และผูสงออก ซ่ึงแตละกลุมมีความแตกตางทางความคิด และตางสงวน
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ผลประโยชนตนเอง การจะกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายใหเขมแข็งและยั่งยืน จําเปนตองจัดใหมีการ
ประชุมระดมความเห็น และทํากิจกรรมรวมกัน ระหวางผูเก่ียวของในเครือขาย ใหบอยครั้งและตอเนื่อง ซึ่ง
ไมสามารถสําเร็จไดภายในหน่ึงป จําเปนตองดําเนินการตอเนื่องในปตอๆไป  และประการที่สอง รูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาเครือขายแตละเครือขายไมสามารถกําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกันเปนการลวงหนา
ได เนื่องจากความตองการของสมาชิกแตละพื้นที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับผลการระดมความเห็นของสมาชิก
เครือขายแตละพื้นท่ี ดังนั้นการกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณจะตองมีความยืดหยุน สามารถ
ปรับไดตลอดเวลา 

จากการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลทําใหเกิดประโยชนกับอุตสาหกรรมปลานิล คือ 1) เกษตรกร
สมาชิกเครือขายไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาผลิตภัณฑของเครือขาย 
พรอมเขารับการอบรมใหองคความรูและเพิ่มทักษะในการผลิตผลิตภัณฑแกสมาชิกเครือขาย 2) เกษตรกร 
และผูประกอบการ ในเครือขายมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถขยายชองทางการตลาดทั้งตลาดเกา
และตลาดใหม ทั้งผลิตภัณฑเกาและผลิตภัณฑใหม สรางความมั่นคงใหกับเครือขาย เพิ่มรายไดใหกับสมาชิก
เครือขาย และ 3) ราคาปลานิลมีความเสถียร จากการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และมีการนําผลผลิตสวนเกินเขาสูกระบวนการแปรรูป  

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ภายใตหวงโซคุณคาขั้นสุดทาย คือชวงการสงมอบสินคาถึงผูบริโภค ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสวนใหญมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหเปนที่ตองการของตลาดอยูแลว แตยัง
ละเลยในเรื่องฉลากสินคา ซึ่งนับเปนจุดสําคัญจุดหนึ่ง เปนจุดดึงความสนใจผูบริโภครองจากตัวบรรจุภัณฑ 
ในฉลากสินคา ควรมีขอความระบุถึงมาตรฐานการผลิต เชน การไดรับมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร
และยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนตน นอกจากนี้บนฉลาก ควรใหความสําคญัในเรื่องอายุ
ของผลิตภัณฑ สวนประกอบของผลิตภัณฑ รวมทั้งคุณประโยชนดานโภชนาการของผลิตภัณฑ สิ่งตาง ๆ
เหลาน้ีลวนเปนการเพิ่มมูลคา คุณคาในผลิตภัณฑ 

5.2.2 ในปจจุบัน แมจะมีแหลงทุนหลายแหลงใหการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรและประมง แตสวนใหญเปนการสนับสนุนเพื่อการผลิต มีจํานวนนอยที่จะสนับสนุนในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหองคกรดําเนินการซื้อขายผลผลิตของสมาชิก ซึ่งจะกอใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินธุรกิจ สําหรับในปจจุบัน การดําเนินการขายผลผลิตใหกับตลาดโมเดิรนเทรด หรือแมกระทั่ง
หองเย็นหรือผูสงออก กวาจะไดรับเงินตองใชเวลาอยางนอย 30 วัน ในขณะที่การจัดซื้อผลผลิตของสมาชิก 
จําเปนตองใชเงินสด เพื่อใหสมาชิกนําไปลงทุนในการเลี้ยง หรือแปรรูป ในรอบการผลิตตอไป 

5.2.3  เพื่อสงเสริมพัฒนาและแกปญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลานิลของประเทศไทย ควรมี
การสงเสริมการทํางานรวมกันอยางบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 
ซึ่งจะรองรับการนําระบบนิเวศวิธีมาใชกับการเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย อันเปนแนวทางท่ีองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติสงเสริมเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําที่ยั่งยืน 

5.2.4 เครือขายผูเลี้ยงปลานิลควรใหความสําคัญแกการรวมงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ เชิญเขารวมประชุมใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมผูเลี้ยง
ปลานิล ตลอดจนใหความสนับสนนุตามชองทางที่รัฐจัดไวให ความสัมพันธที่มีจะชวยใหสหกรณ/กลุมผูเลี้ยง
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ปลานิลสามารถติดตอขอความสนับสนุนไดสะดวกขึ้นเมื่อมีปญหาที่ตองการความอนุเคราะห อนึ่ง
การรวมตัวกันเชนนี้ชวยใหความสะดวกแกเจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกับผูเลี้ยง
ปลานิล สามารถติดตอใหคําแนะนําผานผูนําสหกรณ/กลุมผูเลี้ยงปลานิลได ทั้งควรใหความสําคัญแกการ
ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เปนการทํางานในลักษณะที่เปนไปตาม
แนวคิดระบบนิเวศวิธี บนพื้นฐานความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการเลี้ยงปลานิล 

 5.2.5 การพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง ควรปรับและพัฒนาองคกรแตละองคกรภายใตเครือขาย 
ประกอบดวย รูปแบบขององคกรท่ีเหมาะสมทั้งที่เปนนิติบุคคลและการรวมกลุมในรูปแบบธรรมชาต ิ
สมาชิกควรมีบรรทัดฐานที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหรวมมือกันทํางานไดสะดวก ในระยะเริ่มตนควรใหความสําคัญ
แกการพัฒนาการผลิต มีการรวมกลุมเปนองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูลดปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ รวมกันซื้อปจจัยการผลิตเพื่อใหมีอํานาจการตอรองที่ดีขึ้น และหากมีตลาดและกลุม
มีผูมีความสามารถทางการคาควรมีการรวบรวมผลผลิตขององคกร ท้ังนี้การรวมองคกรหลายๆองคกร
เขาเปนเครือขายชวยใหองคกรสามารถดําเนินงานไดหลากหลาย ใหบริการแกสมาชิกมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 

 

 

ชื่อกลุมเครือขายปลานลิ  

 

ชื่อประธาน/หัวหนากลุม 

 

โทร. ติดตอ 

 

จํานวน

สมาชกิ 

1. เครือขายระดับประเทศ 
สมาคมผูผลติและผูประกอบการปลานิลแหง
ประเทศไทย 

 
ดร.ฐิติพงศ ไชยองคการ 

 
081 530 6063 

 

2. เครือขายระดับภาค 
2.1 เครือขายผูผลิตสัตวน้ําเมอืงพาน  
สมาชิกจํานวน 7 กลุม คอื  
1) สหกรณประมงพาน จํากัด 
2) วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงและแปรรูปปลา

นิลพาน  
3) วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลานลิน้าํหนึ่งฟารม  
4) วิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชยีงราย  
5) กลุมปลานลิพัฒนา  
6) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเมืองพาน   
7) วิสาหกิจชุมชนสหการปลาเชียงราย 

 
น.ส.กาญจนา คําพุฒ 
 
น.ส.กาญจนา คําพุฒ 
นางแสงเดือน บญุทา 
 
นางพัฒนนร ีสิทธิวงษา 
นายปราโมทย อัตตพงษศักดิ ์
นายอุบล มณีวรรณ 
นายสามารถ ฤทธินารายณ 
นายโสภณ เทพวงค/นางสาว 
วิวรรณธณี เทพวงค 
 

 
083 574 0587 
 
083 574 0587 
081 881 3987 
 
081 287 0673 
081 472 1840, 
080 132 9732 
053 722 836 
081 960 4081 
053 721 413 

 
 
 

464 
83 
 

70 
214 
64 
80 
70 
 

2.2 เครือขายผูเลี้ยงสัตวน้ําชลบุรี  
สมาชิกจํานวน 6 กลุม คอื  
1) วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรปูปลานิล อําเภอ

พานทอง  
2) กลุมบานเนินคู อําเภอพานทอง  
3) กลุมหนาประดู อําเภอพานทอง   
4) ชมรมผูเลี้ยงสัตวน้ําบางหัก อําเภอพาน

ทอง  
5) กลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบานเนินแฝก 

อําเภอพนัสนิคม  
6) กลุมโคกเพลาะ อําเภอพนสันิคม 

นายพรชัย บัวประดิษฐ 
 
นางจันทนา สขุถาวร 
 
นางวินิตา โลกาวิทย 
นายนารนิทร เกตุมาโร 
นายพรชัย บัวประดิษฐ 
นายชุติพล ควรเอี่ยม 
 
นายฉลวย ครองเชี่ยวชาญ 

081 818 7927 
 
089 831 4699 
 
084 145 8897 
085 091 2644 
081 818 7927 
084 141 9128 
 
085 095 6533 
 

 
 

15 
 
6 
12 
104 
4 
 
7 

 
 

2.3 เครือขายผูเลี้ยงสัตวน้ํานครนายก  
สมาชิกจํานวน 4 กลุม คอื  
1) สหกรณผูเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ํา

นครนายก จํากัด  

นายสุริยา สิทธิธรรม 
 
นางณัฐชลัยย สุระพิพิธ 
 

090 940 2383 
 
089 990 1820 
 

 
 

144 
 



 

80  

 

ชื่อกลุมเครือขายปลานลิ  

 

ชื่อประธาน/หัวหนากลุม 

 

โทร. ติดตอ 

 

จํานวน

สมาชกิ 

2) กลุมแมบานวิสาหกิจชมุชนบานคลอง 5  
3) กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบาง

สมบูรณ  
4) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําพริกเผาตําบล

ทรายมูล  
 

นางนวลอนงค แยมสุนทรา 
นางสาวณัฐรัตน สิทธิธรรม 
นางสมศิร ิกัลยาเลิศ 

081 650 4390 
08 0585 0065 
081 290 8541 

17 
38 
17 

2.4 เครือขายผูเลี้ยงสัตวน้ําภาคใต  
สมาชิกจํานวน 4 กลุม คอื 
1) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาบทอง อําเภอ

เชียรใหญ   
2) กลุมวิสาหกิจประมงอาสาผูเลี้ยงปลา

กะพงขาว หมู 7 ตําบลทาซัก อําเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช   

3) กลุมเกษตรกรเลี้ยงปลานิล อําเภอหัวไทร  
4) กลุมวาสนาพันธุปลา 

นายสมพงศ เดชนุน 
  
นายสมพงศ เดชนุน 
 
นายตอฮา สีลาทอง 
 
 
นายดลรอหมาน สุรยิะ 
นางหนูวาด ไขนุน 

086 337 9963 
 
086 337 9963 
 
081 892 0815 
 
 
090 171 2904 
081 607 7853 

 
 

120 
 

211 
 
 

30 
60 
 

2.5 เครือขายผูเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดชัยภูมิ  
สมาชิกจํานวน 4 กลุม คอื 
1) ชุมชนประมงทองถิ่นผูเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา

จัตุรัสเกรยีงไกร   
2) กลุมเลี้ยงปลาแสงสวาง บานหนองเหมือด

แอ   
3) กลุมเลี้ยงปลาโคงน้ําตบั (เลี้ยงปลานิล

แปลงเพศ)  
4) กลุมเกษตรกรผูจําหนายสัตวน้าํและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตําบลกะฮาด 

นายยงยุทธ ศรแีกว 
 
นายยงยุทธ ศรแีกว 
 
นายบุญชู แสงสวาง 
 
นายประสิทธ์ิ วักชัยภูม ิ
 
นางคนึง เจียมพิริยะกุล 

081 7602383 
 

081 7602383 
  
088 1037635 
 
087 8717520 
 
085 244587 

 
 

38 
 

18 
 

42 
 

14 

 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือนมกราคม  
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ภาคผนวก ข 

โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือขาย (Cluster) อุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค 

1. หลักการและเหตุผล 
แมปจจุบันปลานิลจะมีศักยภาพการผลิตเพื่อการสงออก แตยังคงมีปญหาความสลับซับซอนตั้งแต

การเพาะเลี้ยง กระบวนการแปรรูป การซื้อขาย รวมถึงการสงออก โดยท่ีแตละสวนขาดการประสาน
เชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกันทั้งในแงขอมูลขาวสารทางธุรกิจ และการไหลของสินคาในสวนที่
เชื่อมตอระหวางองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับสถานการณการแขงขันที่มี
ความรุนแรงมากกับคูแขงอ่ืนๆท่ีสําคัญ ไดแก จีน อียิปต มาเลเชีย และเวียดนาม ทั้งทางดานตนทุนของ
คูแขงท่ีมีแนวโนมถูกกวา คุณภาพของสินคา ความสามารถในการตอบสนองตอตลาดที่เปนไปอยางรวดเร็ว 
และมีการขยายผลผลิตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบปญหาการผลิตภายในประเทศ ใน
ดานตนทุนการผลิตที่สูงข้ึนเนื่องจากปจจัยการผลิตที่สําคัญ เชน อาหาร และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับ
ราคาสูงขึ้น การแปรรูปสวนใหญเปนการแปรรูปเบื้องตน เชน เนื้อปลาแล การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑยังมีนอย นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปญหาทางดานการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคา
ตางๆ โดยการใชมาตรการท่ีเขมงวด โดยเฉพาะสินคาอาหารที่เนนความปลอดภัยดวยมาตรฐานตางๆ ซึ่ง
สงผลกระทบตลอดโซอุปทานของอุตสาหกรรมปลานิล ตั้งแตฟารมเพาะเลี้ยง ผูผลิตอาหาร โรงงานแปรรูป/
หองเย็น และผูสงออก เปนการเพิ่มตนทุนใหกับผูประกอบการเหลานี้ 

 

เพื่อใหอุตสาหกรรมปลานิลมีความพรอมในการแขงขัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนากลุมของ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลใหเขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของ สรางความสมดุล
รวมมือกันระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง และผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแตการผลิต 
การแปรรูป และการสงออก ใหตรงตามที่ลูกคาตองการอยางมีคุณภาพ รวมท้ังสงมอบไดรวดเร็วภายใต
ราคาที่แขงขันได เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลอยางจริงจัง มีการแกปญหาอยางเปน
ระบบ โดยมีการกําหนดกลยุทธการเชื่อมโยงเครือขาย (Cluster) ของอุตสาหกรรมตางๆที่เก่ียวของเขา
ดวยกัน นับตั้งแตการเชื่อมโยงของธุรกิจระหวางเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูแปรรูปผลิตผล จนถึงผูจัดสงและ
ผูขายสินคาสูผูบริโภค รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือระหวางผูท่ีมีสวนรวมในอุตสาหกรรมนี้ทุกๆ ฝาย และ
มุงเนนในมาตรฐานเดียวกันเพ่ือสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑปลานิลระหวางของไทยและ
ประเทศคูแขง สามารถนําพาอุตสาหกรรมปลานิลใหยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนาเครือขายใหมีความเชื่อมโยงในโซอุปทานอุตสาหกรรมปลานิลอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อขับเคลื่อนใหไทยเปน Hub สินคาปลานิล 
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3.  กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ 

1. จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดการความรูเพื่อการ
บริหารเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาคอยางยั่งยืน”   

ธันวาคม 2557 

2. จัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาปลานิลสําหรับ
เครือขายอุตสาหกรรมปลานิล” จํานวน 4 เครือขายๆละ 1 ครั้ง 

มีนาคม-เมษายน 2558 

3. จัดสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเครือขาย
อุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค”  

สิงหาคม-กันยายน 2558 

4. สงเสริมสรางตราสินคา (brand) และประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณสินคาปลานิล 4 เครือขาย 

มกราคม – กรกฎาคม 2558 

 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ)  

เกษตรกรและธุรกิจเกี่ยวของอุตสาหกรรมปลานิลมีการรวมกลุมในรูปแบบการบริหารเปน 
เครือขาย (cluster) 4 เครือขาย ที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

5. แผนการใหความรูแกเกษตรกร/ผูประกอบการประมงเก่ียวกับประชาคมอาเซียน พรอมเปาหมาย
จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการ 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลและผูประกอบการท่ีเกี่ยวของได
ตระหนักและกําหนดกลยุทธสรางความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวม 6 ครั้ง จํานวน
เกษตรกรและผูเก่ียวของตลอดโซอุตสาหกรรมปลานิล รวม 500 คน 
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ภาคผนวก ค 

โครงการสนับสนุนเครือขาย SME ใน 18 กลุมจังหวัด 
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและสรางเครือขายกิจการแปรรูปสัตวน้ําขนาดยอม 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเปนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญของโลก โดยในป 2551 ประเทศไทยมีฐานะเปนผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอันดับที่หาของโลก รองจาก จีน อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีสวนแบงในผลผลิต
จากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของโลกอยูรอยละ 2.6 เปนรองประเทศในภูมิภาคอาเซียนดวยกันคือ เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ซึ่งมีสวนแบงรอยละ 4.7 และ 3.2 ตามลําดับ   

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทย โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ซึ่งมีจํานวนฟารมเลี้ยงถึงรอยละ 
92 ของจํานวนฟารมเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมดของไทย หากแตเปนฟารมเล็กๆเฉลี่ยฟารมละ 1-2 ไร กระจัดกระจาย 
ทั่วประเทศ การผลิตไมสามารถควบคุมหรือวางแผนปริมาณผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดได ทําใหการพยากรณ
ราคาตลาดไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การเพาะเลี้ยงจะใชวิธีเรียนแบบกัน หากเห็นวา
ราคาผลผลิตสูงจะเฮโลเลี้ยงจนผลผลิตออกมาลนตลาด ทําใหราคาตก บางรายขาดทุนตองหยุดการผลิต 
สงผลใหผลผลิตขาดแคลนทําใหราคาสูง จูงใจผูเพาะเลี้ยงเพ่ิม จนทําใหผลผลิตมาก เปนวัฏจักร ทําใหราคา
ผันผวนข้ึนลงตลอดไมเสถียร  

การแปรรูปสัตวน้ําไมเพียงแตเพิ่มมูลคาผลผลิตแลว ยังเปนการดึงผลผลิตสัตวน้ําออกจากตลาด
สวนหนึ่ง ทําใหราคาผลผลิตสัตวน้ําที่เหลือในตลาดมีเสถียร อยางไรก็ตามธุรกิจแปรรูปในปจจุบันสวนใหญ
เปนการผลิตแบบพื้นบาน ผลผลิตขายในทองถิ่น หรือตลาดยังอยูในวงจํากัด การจะขยายตลาดจะตอง
พัฒนาในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตลอดจนตองมีตราสินคาเปนของตนเอง เพื่อขยาย
ชองทางการตลาดสูหางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และสงออกไปยังตางประเทศได 

ภายใตแผนแมบทการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตรที่ 5 สราง
ความเขมแข็งและการมีสวนรวมของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร และผูมีสวนเก่ียวของ กรมประมงไดจัดทํา
โครงการ จัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค (4 เครือขาย) ประกอบดวยภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ในแตละเครือขายประกอบดวยกลุมผูเพาะพันธุปลา กลุมผู
เลี้ยงปลา ผูคาปจจัยการผลิต ผูรวบรวม ผูแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก รวมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 4 เครือขาย 
กวา 2,800 ราย นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสนับสนุนเครือขาย อาทิเชน หนวยงานราชการในพื้นที่จากกรม
ประมง กรมสงเสริมสหกรณ องคการสะพานปลา สถาบันการศึกษา และหางคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade)  

การที่โครงการพัฒนาธุรกิจและสรางเครือขายกิจการแปรรูปสัตวน้ําขนาดยอม ดําเนินในพื้นที่
เครือขายขางตน ซึ่งมผีูมีสวนไดสวนเสียครบวงจร และมีหนวยงานสนับสนุนท่ีหลากหลาย จะสามารถทําให
โครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได 
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2. วัตถุประสงค  

2.1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขาย SMEs (Cluster) เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ 

2.2 สงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของผูประกอบการในลักษณะเครือขาย SMEs (Cluster) เพื่อ
สนับสนุนและตอยอดการดําเนินธุรกิจรวมกัน 

2.3 บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนและ
เสริมสรางความเขมแข็งเครอืขาย 

3. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน  

3.1 เครือขายผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาคเหนือ 
3.2 เครือขายผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาคกลาง 
3.3 เครือขายผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาคใต 

4 พื้นที่ดําเนินการ  

ดําเนินการในพื้นที่สมาชิกเครือขายอุตสาหกรรมสัตวน้ําภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
จํานวน 25 กลุม ใน 4 จังหวัด ดังนี้ 

4.1 จังหวัดเชียงราย กลุมเกษตรกรภายใต เครือขายผูผลิตสัตวนํ้าเมืองพาน จํานวน 8 กลุม คือ 
1) สหกรณประมงพาน จํากัด 2) สหกรณผูเลี้ยงสตัวเชียงราย จํากัด  3) วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงและแปร
รูปปลานิลพาน 4) วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําหนึ่งฟารม 5) ชมรมปลาเชียงราย 6) กลุมปลานิลพัฒนา 7) กลุม
ปลาเมืองพาน  และ 8) สหการประมง 

4.2  จังหวัดชลบุรี กลุมเกษตรกรภายใตเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลภาคกลาง จํานวน 6 กลุม 
คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปปลานิล อําเภอพานทอง 2) กลุมบานเนินคู อําเภอพานทอง 3) กลุมหนา
ประดู อําเภอพานทอง  4) ชมรมผูเลี้ยงสัตวน้ําบางหัก อําเภอพานทอง 5) กลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าบานเนิน
แฝก อําเภอพนัสนิคม และ 6) กลุมโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม 

4.3 จังหวัดนครนายก กลุมเกษตรกรภายใตเครือขายอุตสาหกรรมปลานิลภาคกลาง จํานวน 7 กลุม 
คือ 1) สหกรณผูเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ํานครนายก จํากัด 2) วิสาหกิจชุมชนปลานิลจิตรลดา 3) 
วิสาหกิจชุมชนผูเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ํา 4) กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบางสมบูรณ 5) กลุมปลา
ราปลาบูดู 6) กลุมปลาสม และ 7) กลุมผลิตอาหารสัตว  

4.4 จังหวัดนครศรธีรรมราช กลุมเกษตรกรภายใตเครือขายผูเลี้ยงสัตวนํ้าภาคใต จํานวน 4 กลุม 
คือ 1) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาบทอง อําเภอเชียรใหญ  2) กลุมวิสาหกิจชุมชนหมู 7 ตําบลทาซัก อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  3) กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลจิตรลดาอําเภอหัวไทร 2557 และ 4) กลุมวาสนา
พันธุปลา 
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5. ผลผลิต / ผลลัพธ และเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย วีธีการวัด 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

1. แผนพัฒนาเครือขาย (Cluster 
Roadmap) 

แผน 1 จัดสัมมนารวมทํา
แผนพัฒนาเครือขาย 4 
ครั้ง เกษตรกร 150 ราย 

2. เครือขาย SME ไดรับการพัฒนา ไมนอย
กวา 

เครอืขาย 4 มีการดําเนนิกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาเครือขาย 

3. ผูประกอบการ SME ในเครือขายที่เขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

ราย 150 ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑของ
เครอืขายไดรับการพัฒนา 
16 ผลิตภัณฑ 

4. ผูประกอบการ SME ในเครือขายที่เขารวม
โครงการมโีอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

ราย 150 - ชองทางตลาดผลิตภัณฑ
ประมงของเครอืขาย
เพิ่มข้ึนจากเดมิ 1 ชองทาง 
- เกิดการจับคูธุรกิจใน
ประเทศ75 คู ตางประเทศ 
24 คู 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
1. เครือขาย SME ที่ไดรบัการพัฒนามีความ

เขมแข็ง 
เครือขาย 4 มีการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาเครือขาย
รวมกัน 

2. ผูประกอบการ SME ในเครือขายที่เขารวม
โครงการ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม
นอยกวา 

ลานบาท 10 - ปริมาณและมูลคา
ยอดขายของผลิตภัณฑ
ใหม 25 ตัน/ป มูลคา 5 
ลานบาท/ป 
- ปริมาณและมูลคา
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก
ชองทางการตลาดใหม 
250 ตัน/ป มูลคา 5 ลาน
บาท/ป 

3. ผูประกอบการ SME ในเครือขายที่เขารวม
โครงการสามารถลดตนทุนในการดําเนิน
ธุรกิจได ไมนอยกวา 

ลานบาท 2 การเปรียบเทียบตนทุนใน
ปที่ผานมากอนเริ่ม
โครงการกับหลังเริ่ม
โครงการของสมาชิกที่เขา
รวมโครงการ โดยสามารถ



 

86  

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย วีธีการวัด 

ลดตนทนุ จากการผลิต 
การบริหารจัดการ/โลจิ
สติกส ได 2,000 บาท/ตัน 
ปริมาณ 1,000 ตัน/ป 
มูลคา 2 ลานบาท/ป 

6. แนวทาง/แผนการดําเนินงาน  

6.1 รายละเอียดแนวทาง/แผนงานดําเนินงาน   

6.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย และพัฒนาศักยภาพเชิง
ธุรกิจของเครอืขาย  

6.1.1.1   กิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย  

1) จัดสั มมนา เครือข า ยร วมทํ าแผนพั ฒ นา เครือข าย  (Cluster 
Roadmap) เพื่อเปนยุทธศาสตรสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ เครือขาย
ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน 4 เครือขาย ผูรวมสัมมนารวมทั้งสิ้น 150 ราย หัวขอการสัมมนาประกอบดวย 

- สถานการณภาพรวมของธุรกิจเครือขาย เชน จํานวนผูประกอบการ 
การจางงาน คูแขง คูคา ลูกคา ยอดขาย มลูคาการนําเขา-สงออก นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ เปนตน 

- ขอมูลพื้นฐานของเครือขาย ประกอบดวย สถานที่ตั้งของเครอืขาย 
ประวัติความเปนมาของเครือขาย ผลิตภัณฑ จํานวนสมาชิกเครือขาย โครงสรางการบริหารเครือขาย (การ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของเครอืขาย การกําหนดโครงสรางองคกร) เปนตน 

- ขอมูลความเชื่อมโยงและความรวมมือในเครือขายและระหวาง
เครือขายกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน บทบาทหนาที่ของหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
วิชาการ ในพื้นที่ที่เก่ียวของกับเครือขาย แผนภาพเครือขาย (Cluster Map) ทะเบียนรายชื่อผูประกอบการ 
SME ในเครือขาย ผูประสานงาน (CDA) ของเครอืขาย เปนตน 

- การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของเครือขาย (SWOT) 
เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน มูลคาทางเศรษฐกิจ 
เปนตน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาเครอืขาย และโครงการนํารอง 

6.1.1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือขาย  

1) จัดกิจกรรมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑประมง โดยการนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มมูลคา การออกแบบและการสรางสรรคผลิตภัณฑ 
ตราสินคา และบรรจุภัณฑ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑประมง โดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัตถุดิบ 
และความตองการของตลาดในแตละเครือขาย 4 เครือขาย  พรอมทําการทดสอบตลาด เครือขายละอยาง
นอย 4 ผลิตภัณฑ รวม 16 ผลติภัณฑ   
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2) จัดกิจกรรมสงเสริม และประชาสัมพันธ ตราสินคาผลิตภัณฑประมง 
เครือขายละ 1 ตราสินคา 4 เครือขาย และตราสินคารวมระดับประเทศ 1 ตราสินคา รวม 5 ตราสินคา โดย
การ ดําเนินการพัฒนา/ออกแบบตราสินคา พรอม ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณตราสินคาผานสื่อ
โทรทัศน วันธรรมดา ชวง 18.01-23.00 2 นาที 5 ครั้ง รวม 20 ครั้ง 

3) จัดอบรมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครอืขาย ภายใตหลักสูตร 
“การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑประมง” เพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณ องค
ความรู ปญหาอุปสรรค โอกาส และปจจัยความสําเร็จในเครือขาย โดยเปนกิจกรรมตามแผนพัฒนา
เครือขาย ประกอบดวยการใหองคความรูภาคบรรยาย 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน ในการสรางและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และเพิ่มทักษะการแปรรูปเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ อยางนอย 4 ผลิตภัณฑ ตอ
เครือขาย รวม 16 ผลิตภัณฑ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกรมประมง สถาบันการศึกษา และผู
ประกอบธุรกิจ  ดําเนินการจัดอบรมเครอืขายละ 3 วัน 4 เครือขาย รวมผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 150 ราย 

4) จัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดเชิงรุก 

 4.1) กิจกรรมเพิ่มชองทางการตลาดในประเทศ โดยจัดงานสงเสริม
การบริโภค ระดับเครือขายอยางนอย 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน งานระดับภาคสําหรับเครือขายท่ีมีศักยภาพอยาง
นอย 1 ภาค 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน และจัดงานรวมทั้ง 4 เครือขายที่กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง ระยะเวลา
อยางนอย 2 วัน  พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธงานทางแผนพับ เครือขายละ 50,000 ใบ รวม 200,000 
ใบ จับคูธุรกิจในงาน รวม 75 คู 

4.2) กิจกรรมเพ่ิมชองทางตลาดตางประเทศ โดยการนําตัวแทน
เกษตรกรเครือขายผูผลิตสัตวน้ําที่มีศักยภาพ จํานวน 10 คน เดินทางไปศกึษาชองทางการขยายตลาดสินคา
สัตวนํ้าจืดในตางประเทศ เปนเวลา 6 วัน และเจรจาการคากับตัวแทนผูกระจายสินคาในตลาดตางประเทศ 
เปนการจับคูธุรกิจ 24 คู 

6.1.2 บริหารงานการพัฒนาเครือขาย 
ดําเนินการบริหาร กํากับ และติดตาม เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว 

พรอมจัดทํารายงานผล 

7. หนวยงานรวมดําเนินการ  

7.1  กรมประมง  ทําหนาที่ จัดฝกอบรม พัฒนาผลิตภัณฑ และเพิ่มชองทางการตลาด 

7.2  กรมสงเสรมิสหกรณ ทําหนาที่..พัฒนาองคกร และเพิ่มชองทางการตลาด 

7.3  องคการสะพานปลา ทําหนาที่.เพิ่มชองทางการตลาด 

7.4  สถาบันการศึกษา ทําหนาที่ พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ สรางตราสินคา 
และเพิ่มชองทางการตลาด 

7.5  ผูประกอบธุรกิจภาคเอกชน เชน หางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ทําหนาที่ 
สนับสนุนการเพิ่มชองทางการตลาด 
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ภาคผนวก ง 

1.แบบสอบถามผูเพาะพันธุลูกปลานิล 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู...................................................................................... 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร...................................... 

กลุมหรอืสหกรณ หรือบริษัทที่ทานเปนสมาชิก.................................................................................................. 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง................................................................................................................................ 

ขอท่ี 1 ผูเพาะพันธุลูกปลานลิ  
 
 

1.1 ขนาดกําลังการผลิตปจจุบันในการเพาะพันธุลูกปลานิล ..................... ตัว/เดือน  ผลิตปละ....................เดือน  

1.2 ปริมาณผลผลติและตนทุนลูกปลานิลที่ผลติในแตละชวงเวลา  

 ขนาด……………….….........................(ระบุขนาด) 

-เดอืนที่ผลตินอยคอื.............................. ยอดการผลิต.................................ตัว/เดือน 

ตนทุนการผลิตอยูที่.....................บาท/ตัว  สาเหตุที่นอย........................................................................ 

-เดอืนที่ผลติมากคอื.............................. ยอดการผลิต..................................ตัว/เดือน 

ตนทุนการผลิตอยูที่...................บาท/ตัว สาเหตุที่มาก........................................................................... 

1.3 ปริมาณการขายและราคาลูกปลานิลที่ขายในแตละชวงเวลา  

 ขนาด ……………….…........................(ระบุขนาด) 

-ปรมิาณการขายเฉลี่ย....................................ตัวตอเดอืน  ราคาขายเฉลี่ย ....................................บาท/ตัว 
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1.4 กลุมลูกคาหลัก(เฉพาะลูกปลานิล) (มยิ.56-พค.57 หรือ 1 ป) 

 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ ประมาณรอยละ ........................... .....................ของลูกปลานิลท้ังหมดที่มี 

 2. เกษตรกรนอกพื้นท่ี ประมาณรอยละ ..............................................ของลูกปลานิลท้ังหมดท่ีมี 

 3. พอคาสง ประมาณรอยละ ..............................................................ของลูกปลานลิท้ังหมดที่มี 

 4.กลุมเกษตรกร/สหกรณ ประมาณรอยละ ..........................................ของลูกปลานิลท้ังหมดท่ีมี 

 5.บรษิัทเอกชนชือ่................................ประมาณรอยละ .....................ของลูกปลานิลทั้งหมดท่ีมี 

 6. ขายเองท่ีตลาดคาสงในประเทศ ประมาณรอยละ ............................ของลูกปลานิลท้ังหมดท่ีมี 

 7 สงออกตางประเทศดวยตนเอง ประมาณรอยละ ...............................ของลูกปลานิลทั้งหมดที่มี 

 8 ชําตอเพื่อขาย ประมาณรอยละ .......................................................ของลูกปลานิลทั้งหมดท่ีมี 

 9 เลีย้งเอง. ประมาณรอยละ ...............................................................ของลูกปลานลิท้ังหมดทีม่ี 

 10 อื่นๆระบุ............................ประมาณรอยละ ...................................ของลูกปลานิลทั้งหมดที่มี 

1.5 ปจจัยที่กําหนดปริมาณการเพาะพันธุลูกปลาในแตละชวงเวลาคอื(เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ) 

 1.จํานวนพอและแมพันธุปลา   2. สภาพและปริมาณน้ํา   3. ฤดูกาลและสภาพอากาศ 

 4.ความตองการของผูเลี้ยง   5. พื้นที่และเงนิทุนในการเพาะ  6. ราคาลูกปลาและราคาปลา 

 7.อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

1.6 ทานรูจักมาตรฐานฟารมเพาะฟกลูกปลาหรอืไม (รูขดี ) มาตรฐานฟารมเพาะฟกลูกปลาที่ทานรูจักคือ 

 1. GAP  2.BAP(best aquaculture practices)   3.อื่นๆระบุ

............................................... 

1.7 ฟารมของทานเคยขอมาตรฐานหรือไม 

 1.ไมเคยขอ   เหตผุลคือ................................................................................................................................ 

 2.GAP   ........ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลที่ไมผาน......................................................................................... 

 2.BAP    ........ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลทีไ่มผาน........................................................................................ 

 3.อื่นๆระบุ..........................ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลที่ไมผาน..................................................................... 

 

1.8 ความคิดเห็น 

1.8.1 แนวโนมการเพาะพันธุลูกปลาของทานในอนาคต 3 ปขางหนา 

 1. เพ่ิมขึ้น เพราะ.............................................................................................................................. 

 2. ลดลง เพราะ................................................................................................................................. 
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 3. เทาเดิม เพราะ.............................................................................................................................. 

 4. ไมแนนอน ขึ้นอยูกับ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

1.8.2 จดุแข็งในการผลิตและการตลาดการเพาะฟกลูกปลาของทานคือ (เรียงตามลําดับความสําคัญ) 

1)........................................................................................................................................................ 

2)....................................................................................................................................................... 

3)........................................................................................................................................................ 

4)....................................................................................................................................................... 

   5)....................................................................................................................................................... 

1.8.3 อุปสรรคหรือขอจํากดัสําคญัในการเพาะฟกลูกปลานิลในปจจุบันและในอีก 3 ปขางหนาคอื  

(เรยีงตามลําดับความสําคัญ) 

1)........................................................................................................................................................ 

2)....................................................................................................................................................... 

3)........................................................................................................................................................ 

4)....................................................................................................................................................... 

5)........................................................................................................... ............................... .............  
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2.แบบสอบถามผูอนุบาลหรือ “ชํา” ลูกปลานิลเพื่อขาย 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู................................................................................ 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร................................. 

กลุมหรอืสหกรณ หรือบริษัทที่ทานเปนสมาชิก............................................................................................ 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง............................................................................................................................ 

ขอท่ี 2 ผูอนุบาลหรือ “ชํา” ลูกปลานิลเพื่อขาย 
(ถามเฉพาะเกษตรกรหรือฟารมเพาะพันธุที่มีการอนุบาลหรอื “ชํา” ลูกปลานลิขายไปภายนอกฟารม  ไมรวมเกษตรกรท่ีชํา
ปลาเพื่อเลี้ยงเอง) 
 

2.1 ลักษณะ/ขนาดลูกปลานลิท่ีเริ่มตนชาํ ................................ซือ้มาในราคา..........................บาท/ตัว 

ซื้อมาเดือนละ........................................ตัว.ซือ้มาปละ........................เดือน  รวม..................................ตัว/ป 

ซื้อมากจากบริษัท.................................................................จังหวัด..................................... 

2.2 ลักษณะ/ขนาดลูกปลานลิท่ีชาํขาย มากที่สุด 

-ขนาด.....................ระยะเวลาที่ชํา..................วัน  ราคาขาย.......................บาท/ตัว ยอดขาย.....................ตัว/เดือน 

-ขนาด.....................ระยะเวลาที่ชํา..................วัน  ราคาขาย.......................บาท/ตัว ยอดขาย.....................ตัว/เดือน 

-ขนาด.....................ระยะเวลาที่ชํา..................วัน  ราคาขาย.......................บาท/ตัว ยอดขาย.....................ตัว/เดือน 

ขนาดทีม่ียอดขายสูงสดุคือ........................................ 

2.3 -อตัราการรอดในการเพาะชํา ..............................% 

2.4 ปริมาณผลผลติลูกปลานิลท่ีผลิตในแตละชวงเวลา (เลอืกขนาดที่มียอดขายสูงสุดในขอ 2.2) 

 ชวงเดอืนท่ีปริมาณผลผลตินอยคอื.............................. ยอดการผลิต..............................................ตัว/เดอืน 

สาเหตุที่นอย............................................................................................................................................... 

 ชวงเดอืนท่ีปริมาณผลผลติมากคอื.............................. ยอดการผลิต..............................................ตัว/เดอืน 

สาเหตุที่มาก................................................................................................................................................ 

2.5 กลุมลูกคาหลัก(เฉพาะลูกปลานิลชํา) (มิย.56-พค.57 หรอื 1 ป) 

 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ ประมาณรอยละ ............................................... ของลูกปลานลิท้ังหมดทีช่ํา 

 2. เกษตรกรนอกพื้นท่ี ประมาณรอยละ ............................................ ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

 3. พอคาสง ประมาณรอยละ ............................................................ ของลูกปลานิลทั้งหมดท่ีชํา 

 4.กลุมเกษตรกร/สหกรณ ประมาณรอยละ ........................................ ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

 5.บรษิัทเอกชน................................ประมาณรอยละ ........................ ของลูกปลานลิท้ังหมดทีช่ํา 
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 6. ขายเองท่ีตลาดคาสงในประเทศ ประมาณรอยละ ........................... ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

 7 สงออกตางประเทศดวยตนเอง ประมาณรอยละ .............................. ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

 8 ชําตอเพื่อขาย ประมาณรอยละ ....................................................... ของลูกปลานลิท้ังหมดท่ีชํา 

 9 เลีย้งเอง. ประมาณรอยละ ............................................................... ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

 10 อื่นๆระบุ............................ประมาณรอยละ ................................... ของลูกปลานลิทั้งหมดทีช่ํา 

2.6 ปจจัยที่กําหนดปริมาณการชาํและอัตรารอดลูกปลาในแตละชวงเวลาคือ

1)......................................................................................................................................................................... 

2)......................................................................................................................................................................... 

3)......................................................................................................................................................................... 

2.7 ทานรูจักมาตรฐานฟารมเหลานี้หรือไม (รูขดี ) มาตรฐานฟารมเพาะฟกลูกปลาที่ทานรูจักคือ 

 1. GAP  2.BAP(best aquaculture practices)  3.อื่นๆระบุ...................................... 

2.8 ฟารมของทานเคยขอมาตรฐานหรือไม 

 1.ไมเคยขอ   เหตผุลคือ................................................................................................................................. 

 2.GAP ……...ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลท่ีไมผาน.............................................................................. 

 2.BAP .........ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลทีไ่มผาน.............................................................................. 

 3.อื่นๆระบุ..........................ผาน/ ........ไมผาน เหตุผลที่ไมผาน.................................................................... 

              .......................................................................................................................................................................... 

2.9 ความคิดเห็น 

2.9.1 แนวโนมการชํา(อนุบาล)ลูกปลาของทานในอนาคต 3 ปขางหนา 

 1. เพ่ิมขึ้น เพราะ.................................................................................................................................... 

 2. ลดลง เพราะ....................................................................................................................................... 

 3. เทาเดิม เพราะ.................................................................................................................................... 

 4. ไมแนนอน ขึ้นอยูกับ.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

2.9.2 จดุแข็งในการผลิตและการตลาดการชําลูกปลาของทานคือ (เรียงตามลําดับความสําคัญ) 
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1)............................................................................................................................................................... 

2).............................................................................................................................................................. 

3)............................................................................................................................................................. 

4)............................................................................................................................................................ 

   5)............................................................................................................................................................ 

2.9.3 อุปสรรคหรือขอจํากดัสําคญัในการชําลูกปลานลิในปจจุบันและในอีก 3 ปขางหนาคอื  

(เรยีงตามลําดับความสําคัญ) 

1)...................................................................................................................................     

2).................................................................................................................................... 

3)..................................................................................................................................... 

4)..................................................................................................................................... 

5)..................................................................................................................................... 
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3.แบบสอบถามผูเลี้ยงปลานิล 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู..................................................................................... 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร..................................... 

กลุมหรอืสหกรณ หรือบริษัทที่ทานเปนสมาชิก................................................................................................... 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง ................................................................................................................................ 

3.ผูเลี้ยงปลานลิ 
 
 

3.1 รูปแบบการลงทุนเลี้ยงปลานลิ (เลอืกไดมากกวาหนึ่งขอ) 

 1. ลงทุนบนที่ดินตนเอง   2. ลงทุนบนพื้นที่เชา อัตราคาเชา...................บาท/ 1 รอบการผลิต   

 3. ลงทุนรวมกับผูอื่น   4. เลีย้งใหบริษัท(คอนแทรกฟารม)   

 5. อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................ 

3.2 รูปแบบหลักในการเลี้ยงปลานลิ 

 1. บอดิน    บนพื้นที่ท้ังหมด ....................ไร  ใน 1 รอบการผลิตใชเวลา.................................เดอืน 

 2. กระชังในบอดิน จํานวน.....................กระชัง ขนาดกระชัง.....................ม.*ม. ในพ้ืนที่ ......................ไร 

        ใน 1 รอบการผลติใชเวลา.................................เดอืน 

 3. กระชังในแหลงนํ้าธรรมชาติ จํานวน ..................กระชัง ขนาดกระชัง.....................ม.*ม. 

        ใน 1 รอบการผลติใชเวลา.................................เดอืน 

 4. อื่นๆระบุ .................................................................................................................................... 

        ใน 1 รอบการผลติใชเวลา.................................เดอืน 

3.3 ตนทุนการเลี้ยงบนพ้ืนที่ทั้งหมดใน 1 รอบการผลติ (กรณีเลี้ยงหลายแบบใหระบุขนาดพื้นที ่) 

 ไดมาตรฐาน GAP     ไมไดมาตรฐาน GAP เพราะ........................................................... 

 ไดมาตรฐาน อื่นๆระบุ............................................................................................................     

 ทานไดลูกปลามาจาก................................................................................................ 

ลูกปลาทีไ่ดมา ทานซือ้โดยตรงหรือผานทางกลุม............................................................................ 

 ขนาดลูกปลานิลท่ีทานนํามาเลี้ยง................................จํานวนที่ปลอย....................................ตัว/ไร 

ซื้อมาในราคา.................บาท/ตัว  รวมเงินคาลูกปลา...........................บาท/พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลิต 

 อาหารที่ทานนาํมาเลี้ยงลูกปลาในชวงเวลาตางๆใน 1 รอบการผลิตจนถึงขาย ในพื้นที่ทั้งหมด คือ 

1)ยี่หอ/โปรตีน.......................................จํานวน................................กระสอบ. เปนเงิน............................บาท 

ซื้อมาจาก........................................................................................................................ 
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2)ยี่หอ/โปรตีน.......................................จํานวน................................กระสอบ. เปนเงิน............................บาท 

ซื้อมาจาก........................................................................................................................ 

3)ยี่หอ/โปรตีน.......................................จํานวน................................กระสอบ. เปนเงิน............................บาท 

ซื้อมาจาก........................................................................................................................ 

***รวมตนทุนคาอาหารทั้งหมด ........................................................บาท/พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลิต 

-อัตราการรอดลูกปลา ..............................%      - อัตราแลกเนื้อ .............อาหารปลา : น้ําหนักปลา 1 กก. 

3.4 ตนทุนของการเลี้ยงจนถึงขาย บนพ้ืนท่ีทั้งหมด ใน 1 รอบการผลิต 

 1)ตนทุนคาลูกปลา.....................................................................บาท/พ้ืนที่เลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลติ 

 2)ตนทุนคาอาหารปลา...............................................................บาท/พื้นที่เลี้ยงท้ังหมด/ 1 รอบการผลติ 

 3)ตนทุนการเลี้ยงอื่นๆ และการขาย............................................ บาท/พื้นที่เลี้ยงท้ังหมด/ 1 รอบการผลิต 

  ****รวมตนทุน     ..........................................................บาท/พ้ืนที่เลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลิต 

3.5 รายไดจากการเลี้ยง 

ผลผลติปลาทีไ่ด.................................กก./พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลิต 

ราคาเฉลี่ยที่ไดรบั..................................บาท/กก.   

  ****รวมรายไดจากการเลี้ยง..............................................บาท/พื้นท่ีเลี้ยงทั้งหมด/ 1 รอบการผลิต 

3.6 รูปแบบการขายปลานิลและราคาที่ไดรับ 

1)รูปแบบการขาย (ใสเคร่ืองหมาย ) 

ขายสง คดิเปนรอยละ...........ของปลานลิท่ีขายทั้งหมด ขายใหกับ(หรือขาย).............................................. 

ขายปลีก คิดเปนรอยละ..........ของปลานลิที่ขายทั้งหมด ขายใหกบั(หรอืขาย)............................................. 

แปรูป คิดเปนรอยละ...............ของปลานลิท่ีขายทั้งหมด ขายใหกบั(หรือขาย)............................................. 

2)ราคาปลาที่ทานขายไดลาสดุ 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีขายสง......................บาท/กก.  ราคาที่ขายปลีก...........................บาท/กก.  

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีขายสง......................บาท/กก.  ราคาที่ขายปลีก...........................บาท/กก.  

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีขายสง......................บาท/กก.  ราคาที่ขายปลีก...........................บาท/กก.  

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีขายสง......................บาท/กก.  ราคาที่ขายปลีก...........................บาท/กก.  

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีขายสง......................บาท/กก.  ราคาที่ขายปลีก...........................บาท/กก.  
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3.7 การแปรรปู (ถาไมมขีามไปขอ 3.8) 

1)ผลผลิตภัณฑแปรรปูของทานคอื (เรียงจากยอดขายมากไปนอย) 

ก)......................................................................  ข)................................................................................... 

ค).......................................................................  ง)................................................................................. 

2)ผลิตภัณฑชือ่(ชนดิที่มียอดขายสงูสุด)................................................................................ 

-ปลาสด 1 กก. แปรปูไดเปนผลิตภัณฑ..................................กก.  

-ตนทุนอื่นๆ(ไมรวมปลา) ................................................................บาท/กก.ผลิตภณัฑ 

-ขายได กก.ละ...........................................บาท    

-ทําการผลติ.............................................รอบ/ป  รวม...................................................กก./ป 

-ตลาดทีสํ่าคัญคอื.................................................................................................................... 

-รปูแบบการขายคอื   ขายสง        ขายปลีก      ขายผานกลุม   อื่นๆระบุ............................. 

-แนวโนมของตลาด      เพิ่มขึน้     เทาเดิม       ลดลง 

-ความชวยเหลอืที่ตองการ คอื........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

3.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล 

3.8.1 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจในการขายปลานิลในแตละรอบการผลิต (เรยีงตามลําดับความสําคญั) 

1)..............................................................................2).......................................................................... 

3)...............................................................................4)........................................................................ 

3.8.2 จดุแข็งในการผลิตและการตลาดปลาของทานคอื (เรยีงตามลาํดับความสําคัญ) 

1)................................................................................2)........................................................................ 

3).................................................................................4)...................................................................... 

3.8.3 อุปสรรคหรือขอจํากดัสําคญัในการเลี้ยงปลานิลในปจจุบันและในอีก 3 ปขางหนาคอื  

(เรยีงตามลําดับความสําคัญ) 

1)..................................................................................2)...................................................................... 

3)...................................................................................4).................................................................... 

 

 

3.8.4 แนวโนมของปรมิาณการเลี้ยงและผลผลิตปลานลิของทานในอีก 3 ปขางหนา 
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 เพิ่มขึ้น เพราะ  

1)........................................................................................................................................................ 

2)....................................................................................................................................................... 

 เทาเดิม เพราะ 

1)........................................................................................................................................................ 

 2)....................................................................................................................................................... 

 ลดลงเพราะ 

1)....................................................................................................................................................... 

2)........................................................................................................................................................ 
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4.แบบสอบถามผูขายอาหารปลานิล 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู................................................................................ 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร............................... 

กลุมหรอืสหกรณ หรือบริษัทที่ทานเปนสมาชิก........................................................................................... 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง.......................................................................................................................... 

ขอท่ี 4 ผูขายอาหารปลานิล 
(สําหรับเกษตรกรผูขายอาหารปลานิล/ รานคาอาหารสัตว / บริษัทผลติอาหารสัตว) 

 

4.1 ผลิตภณัฑอาหารปลานิลหรอือาหารปลาทีใ่ชเลี้ยงปลานลิที่ทานมีขาย  ประกอบดวย  

   1) ชนดิ.........................................ผลติโดยบรษิัท……………………..................................................... 

   ชือ่ตราสินคา...........................................................ราคาโดยเฉลี่ย ..........................บาท/ถุง (ถุงละ................กก.) 

   2) ชนดิ.........................................ผลติโดยบริษัท……………………..................................................... 

   ชือ่ตราสินคา.........................................................ราคาโดยเฉลี่ย ..........................บาท/ถุง (ถุงละ................กก.) 

   3) ชนดิ.........................................ผลติโดยบริษัท……………………..................................................... 

   ชือ่ตราสินคา..........................................................ราคาโดยเฉลี่ย ..........................บาท/ถุง (ถุงละ................กก.) 

   4) ชนดิ.........................................ผลติโดยบริษัท……………………..................................................... 

   ชือ่ตราสินคา..........................................................ราคาโดยเฉลี่ย ..........................บาท/ถุง (ถุงละ................กก.) 

4.2 กลุมลูกคาหลัก (อาหารปลานลิโดยรวม) 

 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ ประมาณรอยละ ................... ของอาหารปลานิลทีข่ายทั้งหมด 

 2. เกษตรกรนอกพื้นท่ี ประมาณรอยละ ................ ของอาหารปลานิลทีข่ายทั้งหมด 

 3. สมาชิกกลุม ประมาณรอยละ ............................ ของอาหารปลานิลท่ีขายทั้งหมด 

 4. บริษัท/รานคา ประมาณรอยละ ......................... ของอาหารปลานิลที่ขายทั้งหมด 

 5. ใชเอง  ประมาณรอยละ ................................... ของอาหารปลานิลที่ขายทั้งหมด 

 6.อื่นๆ ระบุ...............................................ประมาณรอยละ .................. ของอาหารปลานิลทีข่ายทั้งหมด 

4.3 ปจจัยที่กําหนดปริมาณการจําหนายอาหารปลานลิ(จากขอ 4.1)ในแตละชวงเวลาคือ (เลอืกไดมากกวาหนึ่งขอ) 

 1.ราคาอาหารปลานลิ   2. ฤดูกาลและสภาพอากาศ  3. ราคาปลานลิ 

 4.ความตองการของผูเลี้ยง  5. การสงเสริมการตลาด  6. เปอรเซนตโปรตีนในอาหาร 

7.อัตราแลกเน้ือ   8. อื่นๆระบุ................................................................................. 
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4.4 ปญหาสําคญัของการคาอาหารปลานิลของทานคอื 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………. 

4.5 แนวโนมการจําหนายอาหารปลานิลในอนาคต 3 ปขางหนา 

 1. เพ่ิมขึ้น เพราะ.......................................  2. ลดลง เพราะ............................................... 

 3. เทาเดิม เพราะ......................................  4. ไมแนนอน ขึน้อยูกับ....................................  
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5.แบบสอบถามผูรวบรวมผลผลิตปลานิล/  ผูคาสง /คาปลีก 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู..................................................................................... 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร..................................... 

กลุมหรอืสหกรณ หรือบริษัทที่ทานเปนสมาชิก................................................................................................. 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง............................................................................................................................... 

ขอท่ี 5  ผูรวบรวมผลผลิตปลานลิ/  ผูคาสง /คาปลีก  
 

5.1 ปจจัยกําหนดราคารับซื้อขึ้นลงของปลานิลของทาน คอื 

1)……………………………………………………………………...................................................................………………………. 

2)………………………………………………………………………………………………….................................................................. 

5.2 ปจจัยกําหนดปริมาณรับซือ้ปลานิลของทานคอื 

1)………………………………………………………………………….................................................................………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………................................................................. 

5.3 แหลงผลิต*ปลานิลทีสํ่าคัญ ทีท่านซื้อมาคือ (*ระบุสถานที่ซือ้หรอือยางนอยระบุอําเภอและจังหวัด) 

แหลงท่ี 1 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 

  -ประเภทของปลาที่รับซื้อ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 2 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 
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  -ประเภทของปลาที่รับซื้อ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 3 คอื..........................................................จากอําเภอ.....................................จังหวัด.................................... 

แหลงท่ี 4 คอื..........................................................จากอําเภอ.....................................จังหวัด.................................... 

5.4 แหลงขาย* ปลานลิท่ีสําคญัของทานคือ (*ระบุสถานที่ซือ้หรอือยางนอยระบุอําเภอและจังหวัด) 

  -แหลงท่ี 1 คอื......................................................จากอําเภอ.....................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการขาย......................................กก./ครั้ง   ความถีใ่นการขาย........................................ครั้ง/สัปดาห 

  -มาตรฐานที่ผูซือ้ตองการ   GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 

  -ประเภทของปลาทีข่าย    

ปลาเปน(ปลาออก)   
 ขายสง  ขายปลีก 

ปลารูปแบบอื่นๆระบุ.................................................   
 ขายสง  ขายปลีก 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 2 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการขาย......................................กก./ครั้ง   ความถีใ่นการขาย........................................ครั้ง/สัปดาห 

  -มาตรฐานที่ผูซือ้ตองการ   GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 
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  -ประเภทของปลาทีข่าย 

ปลาเปน(ปลาออก) 
 ขายสง  ขายปลีก   

ปลารูปแบบอื่นๆระบุ.................................................   
 ขายสง  ขายปลีก 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาขาย....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 3 คอื..........................................................จากอําเภอ....................................จังหวัด.................................... 

แหลงท่ี 4 คอื..........................................................จากอําเภอ...................................จังหวัด.................................... 

5.5 ปจจัยที่มผีลตอปรมิาณยอดขายปลานลิ ในป พ.ศ.2556-2557 (เรียงจากสําคัญมากไปนอย) 

1)...................................................................................2)................................................................................. 

3)......................................................................................4).............................................................................. 

5.6 ปญหาสาํคัญในการรวบรวมปลานิล (เรียงจากสําคัญมากไปนอย) 

1)………………...………………………………..…….........................………………………………........... 

2)……………………………………………………………………...…………..................................……… 

5.7 ปญหาสําคญัในการคาสง/คาปลีกปลานลิของทานคือ 

1)…………………………………………………………………................................………………………. 

2)………………………………………………………………………………………….................................... 

3).................................................................................................................... 
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6.แบบสอบถามผูสงออกปลานลิ 
การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู....................................................................................... 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร........................................ 

กลุมหรอืชมรมหรอืสหกรณ หรอืบริษัทที่ทานเปนสมาชิก..................................................................................... 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง........................................................................................................................................... 

ขอท่ี 6 ผูสงออกปลานิล 
 
 

6.1 ปจจัยกําหนดราคารับซื้อขึ้นลงของปลานิลของทาน คอื 

1)……………………………………………………………………...................................................................………………………. 

2)………………………………………………………………………………………………….................................................................. 

6.2 ปจจัยกําหนดปริมาณรับซือ้ปลานิลของทานคอื 

1)……………………………………………………………..........................................................………………………. 

2)………………………………………………………………………………................................................................. 

6.3 แหลงผลิต*ปลานิลทีสํ่าคัญ ทีท่านซื้อมาคือ (*ระบุสถานที่ซือ้หรอือยางนอยระบุอําเภอและจังหวัด) 

แหลงท่ี 1 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 

  -ประเภทของปลาที่รับซื้อ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 2 คอื...................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 
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  -ประเภทของปลาที่รับซื้อ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาที่ซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 3 คอื....................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

แหลงท่ี 4 คอื...................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

6.4 การสงออกปลานิล 

1)รูปแบบผลติภณัฑ 2) ประเทศ
ผูซือ้ 

3)ปริมาณการขาย 
(ตอวัน หรือตันตอป 
หรือรอยละของการขาย 

4)เง่ือนไขคณุภาพใน
การสงออก 

5)ราคาขายลาสุด  
(บาท/กก) ระบุวาเปน 
FOB หรือ CIF 

ปลานิลแชแข็ง ทั้งตัว     
ปลานิลแชเย็น     
เนื้อปลานิลแลแชแข็ง     
เนื้อปลานิลแลแชเย็น     
ปลานิลปรุงรสพรอมปรุง     
ปลานิลปรุงรสพรอมทาน     

รูปแบบอื่นๆ     
 

6.5 ปญหาสําคญัในการสงออกปลานิลของทาน คอื 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 
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7.แบบสอบถามผูแปรรูปผลิตภณัฑปลานิล 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู...................................................................................... 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร....................................... 

กลุมหรอืชมรมหรอืสหกรณ หรอืบริษัทที่ทานเปนสมาชิก.................................................................................... 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง................................................................................................................................... 

ขอท่ี 7 ผูแปรรูปผลติภัณฑปลานลิ 
 
 

7.1 ปจจัยกําหนดการเลือกซือ้ปลานิลของทานคอื 

1)…………………………………………………………………………................................………………………. 

2)………………………………………………………………………………………………….................................... 

7.2 ทานซื้อปลานลิมาจาก (*ระบุสถานที่ซื้อหรืออยางนอยระบุอําเภอและจังหวัด) 

แหลงท่ี 1 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 

  -ประเภทของปลาที่ซือ้ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง   หรือ รูปแบบอื่น
(ระบุ).............................. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 2 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

  -ประมาณการซื้อ......................................กก./คร้ัง   ความถีใ่นการซื้อ........................................คร้ัง/สัปดาห 

  -ปริมาณการซือ้ทั้งป ................................ ตัน/ป 

  -มาตรฐานที่รับซื้อ  GAP BAP   ไมตองการมาตรฐาน อื่นๆระบุ.................. 
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  -ประเภทของปลาที่ซือ้ 

 ปลาเปน(ปลาออก)    ปลานอคนํ้าแข็ง หรอื รูปแบบอื่น
(ระบุ)..............................  

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.  
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก.   
ขนาด.....................กก./ตัว ราคาท่ีซื้อ....................บาท/กก. 

 

แหลงท่ี 3 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

แหลงท่ี 4 คอื..........................................................จากอําเภอ...........................................จังหวัด.................................... 

7.3 ผลิตภณัฑจากปลานลิของทานคือ (เลือกผลติภัณฑท่ีมียอดขายสูง) 

1)...............................................................................ราคาขายตอกิโล.....................................บาท 

2)..............................................................................ราคาขายตอกิโล.....................................บาท 

3)...............................................................................ราคาขายตอกิโล.....................................บาท 

4)...............................................................................ราคาขายตอกิโล.....................................บาท 

7.4 จุดเดนของผลติภณัฑของทานคือ 

  มตีราสินคาชัดเจน   ม ีอย.   มีราคาถูกเมื่อเทียบกับคูแขง 

  ระบุแหลงผลติชดัเจน   ได OTOP   กระจายสินคาไปไดไกล 

  อื่นๆระบุ.................................................................................................................................................... 

7.5 ตลาดที่สําคัญของผลิตภัณฑจากปลานิลของทานคอื 

  ในประเทศ  จังหวัด........................................................................................................................ 

  ตางประเทศ  ประเทศ

.......................................................................................................................................... 

7.6 ปจจัยสําคัญในการกําหนดปรมิาณการผลิต(มาก/นอย)ผลิตภัณฑจากปลานลิของทาน คอื 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………….. 
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7.7 ปญหาสําคญัในการแปรรปูและการขายผลติภณัฑจากปลานิลของทานคือ 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………….. 
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8.แบบสอบถามผูบริหารกลุมเกษตรกร/หรือผูบริหารสหกรณผูเลี้ยงปลานลิ 

การสรางกลุมเครือขายผูประกอบการธุรกิจปลานิลในประเทศไทย 

โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชือ่ผูใหขอมลู.................................................... ที่อยู.................................................................................. 

ตําบล..........................อําเภอ .....................................จังหวัด.............................โทร.................................. 

กลุมหรือชมรมหรอืสหกรณ หรอืบริษัทที่ทานเปนสมาชิก................................................................................ 

ปจจุบันทานดํารงตําแหนง................................................................................................................................ 

ขอท่ี 8 ผูบริหารกลุมเกษตรกร/หรือผูบริหารสหกรณผูเลี้ยงปลานิล 
 

8.1 องคกร/กลุมกอตั้งเมื่อ (เดือน/พศ.)  .....................................  

ทุนจดทะเบียน(หุน)ป 2557..............................บาท  เงนิทุนหมุนเวียนป 2557...............................................บาท 

8.2 ลักษณะการบรหิารงานของกลุม (ใสเคร่ืองหมาย ) 

  1)มีกฏระเบียบท่ีชัดเจน     2)สมาชิกถอืหุน 

  3)มีกรรมการบรหิารที่มาจากสมชิก   4)มีการตรวจสอบบัญชี 

 5)มีการปนผลประกอบการ    6)อื่นๆ ระบุ......................................................... 

8.3 สมาชิก 

1) จํานวนสมาชิกปจจุบัน....................คน เลี้ยงปลานลิในพื้นท่ีทั้งหมด............................................ไร 

2) ป 56 ผูเลี้ยงปลานิลในกลุมของทาน ผานมาตรฐาน GAP  จํานวน..............คน  

บนพ้ืนที่เลี้ยงท้ังหมด.......ไร ประมาณผลผลิตทีไ่ด..................................ตัน/ป 

ป 57 ผูเลี้ยงปลานลิในกลุมของทาน ผานมาตรฐาน GAP  จํานวน..............คน  

บนพ้ืนที่เลี้ยงท้ังหมด....................ไร ประมาณผลผลิตท่ีได..................................ตัน/ป 

ป 58 ผูเลี้ยงปลานลิในกลุมของทาน จะผานมาตรฐาน GAP  จํานวน..............คน  

บนพ้ืนที่เลี้ยงท้ังหมด................ไรประมาณผลผลติที่ได..................................ตัน/ป 

 

 

 

 

8.4 ประเภทธุรกิจหรือบรกิารของกลุมตอสมาชิก 
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1)ประเภทของธุรกิจ/
บริการของกลุม 

2)จํานวน
สมาชิกที่ทํา
ธุรกิจกับกลุม/
สหกรณ (คน) 

3)ยอดขายตอป 4)แนวโนมการทําธุรกิจใน
อนาคต (เพ่ิมขึ้น/ลดลง/
เทาเดิม/ไมแนใจ) 

ระบุ
หนวย
ตอป 

คิดเปนเงิน
(บาท/ป) 

สวนตางที่กลุม
ไดรับ 
(ระบุหนวย) 

 ขายลูกปลานลิใหแก
เกษตรกร 

     

 ขายอาหารสตัว
ใหแกเกษตรกร 

     

 สินเชือ่ในการ
เพาะเลี้ยงปลานิล 

     

 ใหคําแนะนําในการ
เลี้ยงปลานิล  

     

 รวบรวมผลผลิตปลา
นิล  

     

 จําหนายผลผลติ      

 แปรรปูผลิตภัณฑ
ปลานิล  

     

 การจําหนาย
ผลิตภัณฑปลานิล  

     

 อื่นๆ ระบุ
................................ 
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8.5 บริการที่มีใหแกสมาชิก 

จัดหาลูกปลา เพาะชําลูกปลา อาหารปลา วิดปลา จับคูการขาย  

จัดหาตลาดปลาสดเพ่ิมเติม   แปรรูป จัดหาตลาดผลติภณัฑปลาแปรรูป  

สถานที่ประกอบการ           ใหความรู/พาดูงาน/เชือ่มตอหนวยงานตางๆ ขอมาตรฐาน   

จัดหาสินเชือ่แกสมาชิกรายบุคคล จัดหาเงนิทุนหมุนเวียนของกลุม 

อื่นๆระบุ ............................................................................................................................................... 

8.6 การรับซื้อปลานลิ(ขนาดพรอมบริโภค)จากสมาชิก  

1)ความถี่ที่ซื้อ 
(ครั้ง/สัปดาห) 

2)ปริมาณการซือ้ 3)เงื่อนไขการซื้อ 
(ระดับคุณภาพ) 

4)ราคาซื้อลาสุด 
(บาท/กก.) 

5)มาตรฐานที่รบัซื้อ 
ตนหรือ กก./
คร้ัง 

ตันหรอืกก./ป 

   ปลาเปน  GAP 
เกรด................  BAP 
เกรด................  อื่นๆระบุ 
เกรด................   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด................   

   ปลาตาย  GAP 
เกรด................  BAP 
เกรด................  อื่นๆระบุ 
เกรด................   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด................   

8.7 การรับซื้อปลานลิจากคนท่ีไมใชสมาชิก  

1)ความถี่ที่ซื้อ 
(ครั้ง/สัปดาห) 

2)ปริมาณการซือ้ 3)เงื่อนไขการซื้อ 
(ระดับคุณภาพ) 

4)ราคาซื้อลาสุด 
(บาท/กก.) 

5)มาตรฐานที่รบัซื้อ 
ตนหรือ กก./
คร้ัง 

ตันหรอืกก./ป 

   ปลาเปน  GAP 
เกรด................  BAP 
เกรด................  อื่นๆระบุ 
เกรด................   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด................   

   ปลาตาย  GAP 
เกรด................  BAP 
เกรด................  อื่นๆระบุ 
เกรด................   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด................   
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8.8 ถามีการรวบรวมผลผลิตปลานิล แหลงท่ีขายปลานลิที่รวบรวมมา 

1)ประเภทผู
ซื้อ/แหลงท่ี
ขาย 

2)ความถี่ที่
ขาย 
(ครั้ง/สัปดาห) 

3)ปริมาณการ
ขาย/คร้ัง 
(ตน/ครั้ง) 

4)เง่ือนไขการขาย 
(ระดับคุณภาพ) 

5)ราคาขาย
ลาสดุ 
(บาท/กก.) 

6)มาตรฐานขาย 

1.   ปลาเปน  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   

   ปลาตาย  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   

2.   ปลาเปน  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   

   ปลาตาย  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   
   

3.   ปลาเปน  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   

   ปลาตาย  GAP 
เกรด  BAP 
เกรด  อื่นๆระบุ 
เกรด   ไมมีมาตรฐาน 
เกรด   
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8.9 ถามีการแปรรปูปลานิล  

1)รูปแบบ
ผลิตภัณฑ 

2)ตลาดใน
ประเทศหรือ
ตลาดสงออก
(ระบุ) 

3)ยอดขาย 
(หนวยตอวัน หรอื 
ตอป หรอืรอยละ
ของการขาย) 

4)เงื่อนไข
คุณภาพ 

5)อัตราการแปลง
สภาพ 
ปลานิล :ผลติภัณฑ 

6)ราคาขาย
(ผลิตภัณฑ)ลาสุด 
(บาท/กก.) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

8.7 ปญหาสําคญัในการเพาะเลี้ยงปลานิล 

1. …………………………………………………………………........................…………………….............................. 

2. …………………………………..……………………………………………….............................……………………… 

3. ………………………………………………………………………….............................………………………………… 

8.8 ปญหาสําคญัในการตลาดปลานิล 

1. …………………………………………………………………….............................……………………………………… 

2. …………………………………………………………..…………………...........................……………………………….. 

3. ………………………………………………………...…………………………...........................………………………….. 

4. ......................................................................................................................................................... 

8.9 ปญหาสําคญั/จุดออนของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ทานสังกัด 

1. ………………………………………………………………………………………...........................………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….................................................... 

3. ............................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................. 

 

 

8.10 จดุแข็งของกลุมท่ีทานบริหารงานอยูคือ 

1. ………………………………………………………………………………………...........................……………………………. 

2. ………………………………………………....…………………………………………..................................................... 

3. .............................................................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................................... 
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8.11 ในอนาคตอีก 3 ปขางหนาทานคดิวาแนวโนมของกลุมที่ทานสงักัดอยูจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองใดบาง  (กรุณาระบุ

รายละเอียดในเร่ืองนั้นๆ วาดขีึ้น/เพิ่มขึ้น หรือ แยลง/ลดลง เพราะสาเหตุใด) 

1. ………………….....................................................................................................................................................

.....................…………………......……………………………………….............................……. 

2. ............................………………………………………………………………………….............................…….…………………

………………………....…………………………………………............................... 

3. .. ............................………………………………………………………………………….............................……....................

.................................................................................................................................. 

4. .....................................………………………………………………………………………….............................……...............

................................................................................................................................. 

.................................………………………………………………………………………….............................……...................................

............................................................................................................... 
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