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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
2) ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ้ากัด และข้อจ้ากัดในการบริหาร
จัดการ และ 3) ศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ้ากัด 
โดยใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Approach) และแนวคิดคลัสเตอร์ (Cluster Approach) 
ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การผลิตและการค้ากุ้งทะเลของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโน้มดีข้ึน 
ตลาดส่งออกหลักที่ส้าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน การด้าเนินกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมกุ้งของไทยตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยง การตลาดจนถึงผู้บริโภค มีความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ให้บริการที่เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งโดยใช้ระบบอิงธรรมชาติ (RAS – Aquamimicry) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด 
– ปราณบุรี จ้ากัด พร้อมกับการน้าระบบคลัสเตอร์กุ้งเข้ามาบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ ฯ ท้าให้
ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ฯ มีความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอย่างครบวงจร อย่างไรก็ดี
ระบบคลัสเตอร์กุ้งยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่        
การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งให้มีคุณภาพ ปลอดโรค มีอัตรารอดสูง และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงกุ้ง รวมถึงการพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกร และการพัฒนาระบบประกันภัยการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย 
 

ค้าส้าคัญ: ห่วงโซ่คุณค่า, สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง, คลัสเตอร์กุ้ง 
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The Study on Value Chain for Shrimp Cluster Development: 

A Case Study of Samroiyod – Pranburi Basin Shrimp Farmers Cooperative Limited 
 

Chamaiporn Choongan 
Fisheries Development Policy and Strategy Division, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
This research aimed to study: 1) economic conditions and the value chain of Thai 

shrimp industry; 2) value chain of Samroiyod- Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op Ltd., and 
limitation on its business management; and 3) development of shrimp cluster of Samroiyod - 
Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op Ltd., based on the value chain and cluster approaches. 
The research results showed that trend of Thai shrimp production and trade during 2015-2017 
was improved. Main export markets were the United States, Japan, and ASEAN. There was a 
connection and interrelationship among actors in value chain of Thai shrimp industry from 
inbound logistic, shrimp culture, marketing to consumer. There were supporting factors to 
increase the competitiveness Thai shrimp industry, the development of shrimp culture of 
Samroiyod - Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op Ltd., by using the RAS – Aquamimicry system, 
and the shrimp cluster system was introduced for shrimp culture management of the Co-op. 
These support the value chain of the Cooperatives can link to organization or the person 
involved in the activity fully. However, the shrimp cluster system also has weakness that need 
to be improved the management efficiency particular on the improvement of shrimp genetic 
for   better disease resistance and higher survival rates, improvement of farmers’ competency, 
as well as provision of soft loan to the farmers, and insurance for shrimp culture.  
 
Key words: Value chain, Shrimp farmers Co-op, Shrimp cluster  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

สินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกสูง ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง   
ส่วนใหญ่น ามาแปรรูปเพ่ือการส่งออก สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก ตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน นอกจากนี้การเลี้ยงกุ้งยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องและการจ้างงาน
ภายในประเทศ เช่น โรงเพาะฟักอนุบาล โรงงานผลิตอาหารกุ้ง และโรงงานแปรรูป แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน เช่น โรคตายด่วน (EMS) การค้ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้าอาหารทะเล การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ของประเทศคู่ค้า และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated : IUU) ในอุตสาหกรรมประมงไทย รวมทั้งการถูกประเทศคู่ค้าส าคัญอย่าง
สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมกุ้งไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะโรคตายด่วนที่ท าให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งประสบภาวะ
ขาดทุน ผลผลิตกุ้งทะเลลดลง โรงงานแปรรูปขาดแคลนวัตถุดิบ บางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือถาวร 
และเกิดปัญหาการเลิกจ้างแรงงานตามมา ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่งออกไม่สามารถรับค าสั่งซื้อได้
ดังเดิม เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบกุ้งทะเลเพียงพอส าหรับการแปรรูปและส่งมอบให้กับประเทศคู่ค้า 
ส่งผลท าให้รายได้จากการส่งออกกุ้งทะเลของไทยลดลง จนกระท่ังสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และความเป็น
ผู้น าในตลาดกุ้งโลก อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนพยายามปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้อุตสาหกรรมกุ้งของไทย
เติบโตขึ้นดังเดิม โดยการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการผลิตกับประเทศคู่ค้า รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
ด้านการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 
แต่การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง การรวบรวมผลผลิต 
การซื้อขาย การแปรรูป รวมถึงการส่งออก ยังขาดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบูรณาการ   
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ ากัด เป็นสหกรณ์ประมงที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อย เช่น จัดหาปัจจัย
การผลิตที่จ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก รวบรวมผลผลิตของสมาชิกจ าหน่าย จัดหาแหล่งเงินทุนและให้บริการ
สินเชื่อแก่สมาชิก และส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ์ฯ และการเลี้ยงกุ้งของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง แต่การด าเนินงานภายใต้   
ห่วงโซอุ่ปทานยังประสบปัญหาด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง โรคตายด่วน การขาดแคลนลูกกุ้งคุณภาพดี อาหารกุ้ง
ราคาสูง และปัญหาด้านการตลาด สหกรณ์ฯ จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
และการเชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ฯ ในรูปแบบคลัสเตอร์    
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ (RAS – 
Aquamimicry) จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพดี จัดหาอาหารกุ้งคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม จัดหาแหล่งสินเชื่อ
ให้กับสมาชิก และหาช่องทางการตลาดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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ดังนั้นเพ่ือให้อุตสาหกรรมกุ้งมีความพร้อมในการแข่งขันจึงต้องมีการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ให้ทราบถึงสถานการณ์และการด าเนินการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า   
ในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ ากัด และข้อจ ากัด
ในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ฯ ให้มีความเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ ภายใต้   
คลัสเตอร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ลี้ยงกุ้ง โรงเพาะฟักและอนุบาล โรงงานผลิตอาหารกุ้ง 
ผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและการส่งออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1 ศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
1.2.2 ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด และข้อจ ากัดในการ

บริหารจัดการ 
1.2.3 ศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณผ์ู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด 

1.3 กรอบแนวคิด 
1.3.1 ห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain)  

ห่วงโซ่อุปทานเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตย้าย
จากจุดของการผลิตไปสู่การบริโภค โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ที่ใช้ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ส าหรับขาย วัตถุประสงค์หลักของ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ การเพ่ิมผลก าไรโดยการลดจ านวนของการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานและปัญหาที่
เป็นคอขวดในการจัดหา การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเวลาในการตลาดให้น้อยที่สุด โดยปกติแล้วห่วงโซ่อุปทาน
เกิดขึ้นจากหลายธุรกิจที่ประสานงานกันนอกเหนือจากการแข่งขัน ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

1.3.1.1 การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการผลิต  
1.3.1.2 การผลิตวัตถุดิบเป็นกึ่งส าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
1.3.1.3 การจัดจ าหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค 

1.3.2 ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) 
1.3.2.1 ความหมายของหว่งโซ่คุณค่า (Value Chain)  

หว่งโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้ถูกน ามาใช้โดย Michael Eugene Porter (กุลภา, 2559) 
เป็นต้นแบบที่มองว่าธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมในกระบวนการธุรกิจตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบจนกระทั่งการผลิตส าเร็จกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปมีส่วน
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยกิจกรรมในตัว
แบบห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) ดังนี้ 

1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์
สินค้าและบริการ การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

(1) การน าวัตถุดิบใช้ในการผลิต (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บ และการแจกจ่ายวัตถุดิบ 

(2) การด าเนินการผลิตสินค้า (Operations) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับการเปลี่ยนหรือ
แปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้าหรือขั้นตอนการผลิต 
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(3) การน าสินค้าออกจ าหน่าย (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า 

(4) การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูง
ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 

(5) การบริการ (Services) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย 

2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจ (Firm Infrastructure) ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการองค์กร 

(2) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต 

(4) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นกิจกรรมจัดหาเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมหลัก 
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการจัดการภายใน

ธุรกิจ (Business Value Chain) การจัดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท างานร่วมกันแบบคลัสเตอร์  
(Industry Value Chain) และการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) นอกจากนี้ตัวแบบห่วงโซ่
คุณค่ายังสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ซึ่งเป็นการ
วัดผลการด าเนินงานขององค์กรเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน
ที่องคก์รใช้เป็นต้นแบบ 

 

 

ภำพที่ 1-1 แผนภาพห่วงโซ่คุณค่า โดย Michael E. Porter  
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1.3.2.2 กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (The Value Chain Approach)  
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ขยายตัวเต็มศักยภาพจะต้องมีการ

ปรับปรุงหลายด้านเพ่ือสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรตั้ งแต่  
ต้นน้ าถึงปลายน้ าโดยพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก 
ความส าเร็จของผู้ประกอบการหรือธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายผลผลิตจากการ
ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพท่ีสูงขึ้น และมีรูปแบบเฉพาะตัวมากกว่าคู่แข่ง จึงจ าเป็นต้อง
มีความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ ไปพร้อมกัน เพ่ือรักษาและสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น รวมถึงการเพ่ิมความ
ได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาด อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจไม่สามารถด าเนินอยู่ได้เพียงผู้เดียว การด าเนินธุรกิจในยุคนี้
จ าเป็นที่จะต้องหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัว โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซ่ึงจะ
ครอบคลุมกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่เริ่มแนวความคิดไปจนถึงการขาย
สินค้าให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้าย ห่วงโซ่คุณค่ารวมอยู่ในการขายสินค้าหรือบริการในตลาด ซึ่งอาจเป็นตลาด
ท้องถิ่น ตลาดระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (USAID, 2006) ให้ความส าคัญกับปัจจัย 4 ประการ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 

1) การท างานร่วมกันและประสานความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ มีความส าคัญในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การร่วมมือกันท าให้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยน าเข้า (Input) ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสารมีการเคลื่อนย้ายระหว่างวิสาหกิจท าให้สามารถตอบสนอง
ต่อคู่แข่งขันในประเทศอ่ืนได้ดีขึ้น อีกท้ังยังก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรระหว่างวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจในห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้เกิดการกระจายความรู้ และ
ผลประโยชน์ภายใน เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและอ านวยให้
เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ท าให้เกิดความสัมพันธ์แบบชนะทั้งคู่ (Win – Win) ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ให้วิสาหกิจแสวงหาความมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีการเคลื่อนย้ ายผลผลิตและข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนากลยุทธ์ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือแข่งขันกับตลาดระดับโลก ตัวอย่ างของการ
ประสานความร่วมมือ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาตราสินค้าร่วมกันในสินค้ากาแฟและผลไม้ 
ในทางตรงข้าม หากเกิดความไม่สมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจจะท าให้ไม่สามารถเข้าถึงรายได้และ
ไม่พัฒนาโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อม ตัวอย่างเช่น ตลาดที่มีเพียงผู้ซื้อหนึ่งหรือสองราย ซึ่งไม่มีรายใดมี
แรงจูงใจในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า 

3) ผลประโยชน์ภายในห่วงโซ่คุณค่าอาจมีความมากน้อย แต่สามารถท าให้มีรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน ลดความเสี่ยงด้านการตลาดและเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน วิสาหกิจในห่วงโซ่คุณค่าที่มีความสามารถมากกว่า
จะได้รับประโยชน์จากธุรกิจ วิสาหกิจที่สามารถปรับใช้การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์หรือการเข้าถึงผู้จัดหา 
หรือข้อมูลตลาด จะอยู่ในต าแหน่งที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์แก่พวกเขามากที่สุด การเข้าใจ
พลวัตในห่วงโซ่คุณค่าจะน าไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่คุณค่า 

4) การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคและการ
เข้าถึงทักษะ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งถ้าหากวิสาหกิจที่มีขนาดย่อมต้องการที่จะมีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
โอกาสทางการตลาด ในบางห่วงโซ่การเรียนรู้เบื้องต้นมาจากผู้ซื้อซึ่งส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคมาสู่ผู้ผลิต ในห่วงโซ่อื่นๆ ผู้จัดหาปัจจัยน าเข้าเป็นแหล่งของนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าขอ้มูลเหล่านี้มาจาก
ที่ใด การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งส าคัญและเป็นหลักในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แนวทางห่วงโซ่คุณค่าจะแยกแยะระหว่างโอกาสกับข้อจ ากัดในการเติบโตในอุตสาหกรรมรวม 
การแยกแยะปัจจัยที่ผลักดันพฤติกรรมของวิสาหกิจในตลาด ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างวิสาหกิจทั้งในแนวขนานและแนวดิ่ง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามแนวดิ่งและความร่วมมือตาม
แนวขนาน รวมถึงความลึกและความกว้างของผลประโยชน์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วง โซ่คุณค่านั้น การท าความ
เข้าใจว่าอุตสาหกรรมซึ่งมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมต้องมองอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องตลาด 
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจที่ประกอบกันขึ้นมา การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจจ าเป็นต้องมีแผนงานที่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ได้ 
เพ่ือที่จะแยกแยะและล าดับความส าคัญ โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมโดยใช้แนวทางห่วงโซ่คุณค่า 

1.3.2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (The Value Chain Methodology) 
แนวทางห่วงโซ่มูลค่าเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการออกแบบความช่วยเหลือ กลยุทธ์ต้องเริ่ม

จากการท าความเข้าใจภัยคุกคาม และโอกาสในตลาด การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของตลาด 
เป้าหมาย โดยการประเมินข้อจ ากัดและโอกาสในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผ่านทางการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 

1) ผู้ซื้อสุดท้าย (End Market) ตลาดสุดท้ายจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะของสินค้าหรือบริการ
ขั้นปลาย (Final Product) ที่ถูกผลิตขึ้น ความต้องการของตลาดสุดท้ายจะก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ เพราะข้อมูลความต้องการจะมาจากผู้ซื้อรายสุดท้าย การวิเคราะห์ตลาดจ าเป็นต้อง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการแข่งขัน แนวทางห่วงโซ่คุณค่าจะประเมินโอกาสในทุกตลาดที่เป็นไปได้ที่สินค้า
หรือบริการจะเข้าสู่ตลาดนั้น 

2) สภาพแวดล้อมด้านนโยบายระดับชาติและระดับโลก (Enabling Environment) ความ
ตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและมาตรฐานต่างๆ ส่งผลต่อข้อจ ากัดและโอกาสในการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ทั้งสองอย่างท าให้เกิดโอกาสในการขยายตลาด และอาจเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นส า หรับธุรกิจ 
โดยเฉพาะมาตรฐานต่างๆ นั้น ท าให้ต้นทุนของหน่วยธุรกิจเพ่ิมขึ้นและขัดขวางประเทศก าลังพัฒนาท าให้ไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ นโยบายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมระดับชาติมีความส าคัญต่อการท างานของ
ตลาดและวิสาหกิจ ซึ่งควรจะเป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับการเติบโตของภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการร่างนโยบาย นอกจากนั้นการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่มี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที่สูงขึ้น ความผ่อนปรนและความเสี่ยงที่สกัดกั้นผู้จัดหาหรือผู้ผลิต
ในการลงทุนและการพัฒนา ในทางตรงข้ามนโยบายท้องถิ่นที่ดีจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว 

3) ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ : การเชื่อมโยงในแนวตั้งและแนวนอน 
(1) ความเชื่อมโยงในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง  ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจผ่านทาง

ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง มีความส าคัญต่อการถ่ายทอดทักษะและลดค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม ความเชื่อมโยงใน
แนวดิ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาปัจจัยน าเข้าและการกระจายไปสู่ตลาดสุดท้าย ความเชื่อมโยงใน
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แนวดิ่งมีความส าคัญในการท าให้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตลาดมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิธีการ
ทางธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจที่อยู่ต้นของสายโซ่ไปจนถึงปลายสายโซ่ หรือถ่ายทอดจากปลายสายมาสู่ต้นสายธุรกรรมที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างวิสาหกิจที่มีความเชื่อมโยงในแนวดิ่งจะสามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมโดยรวม 

(2) ความเชื่อมโยงในแนวนอนหรือแนวขนาน  ความเชื่อมโยงในแนวขนานระหว่าง
ผู้ผลิต จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมส าหรับการส่งออกหรือผู้ซื้อในท้องถิ่นที่ท างานร่วมกับผู้จัดหาราย
เล็กหลายราย ท าให้สามารถซื้อในปริมาณมากได้หรือได้รับค าสั่งซื้อขนาดใหญ่ ความเชื่อมโยงในแนวขนาน
สามารถช่วยให้วิสาหกิจขนาดเล็กได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ซึ่งจะน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมอ านาจต่อรอง ความเชื่อมโยงแนวขนานระหว่างธุรกิจสามารถท าใน
รูปแบบการรวมกลุ่มเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น 
บริษัทตัวแทนหรือผู้ค้า เป็นต้น 

ความสัมพันธ์แบบชนะทั้งสองฝ่าย (Win – Win) จะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้ง
แนวดิ่งและแนวขนาน ซึ่งจ าเป็นส าหรับวิสาหกิจในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม และสร้างแรงจูงใจใน
งานด้านเพิ่มมูลค่า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจให้เข้าถึงตลาดใหม่ ทักษะใหม่ 
และการบริการที่กว้างมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงด้านการตลาดโดยสามารถรักษาตลาดในอนาคตไว้ได้ 

4) การสนับสนุนตลาด 
การสนับสนุนตลาดเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาธุรกิจ เป็นการสนับสนุนตลาดที่

เฉพาะเจาะจง เช่น ตลาดปัจจัยน าเข้า ผู้ขายเครื่องมืออุปกรณ์ ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการ
จัดการ และรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูลและการกระจายข่าวสาร ซึ่งบริการเหล่านี้จ าเป็นใน
ระยะยาว ซึ่งควรมีการจัดหาให้ในแบบเชิงพาณิชย์โดยระบบตลาด ตลาดเหล่านี้สามารถรวมอยู่ในบริการที่
จัดหาโดยผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อยู่แล้ว หรือจากภายนอก บริการที่จัดให้โดยผู้ที่อยู่ในโซ่ เช่น ผู้จัดหาปั จจัยน าเข้า 
มักจะรวมอยู่ด้วยแล้วในต้นทุนค่าบริการ ซึ่งจะถูกบวกเพ่ิมเข้าไปในราคาของผลผลิตที่จ าหน่าย เทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีการบริการมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และแม้กระทั่ง
สามารถเปลี่ยนพลวัตการแข่งขันในบางตลาดได้ 

5) การปรับเพ่ือยกระดับสินค้า (Firm – Level Upgrading) 
วิสาหกิจรายใดรายหนึ่งจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันจากหนึ่งในสอง

แนวทางนี้ คือ แนวทางแรก วิสาหกิจจะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการที่ท า
ให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้น หรือด้วยต้นทุนที่ต่ าลง หรือแนวทางที่สอง คือ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้สามารถแยกแยะได้จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่องท าให้
วิสาหกิจได้รู้ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหานวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนานี้จ าเป็นต้องเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ภายในห่วงโซ่คุณค่า การเรียนรู้และนวัตกรรมถูกผูกติดกับแรงจูงใจ
ในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ในการที่วิสาหกิจในห่วงโซ่จะพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากภายใน
และภายนอกมีความจ าเป็นในการก่อให้เกิดทักษะใหม่ รู้แหล่งของความรู้ในห่วงโซ่และรู้จุดที่จ าเป็นต้องใช้
ความรู้นั้นๆ ห่วงโซ่คุณค่าที่มีการจัดตั้งกลไกการเรียนรู้แบบนี้จะมีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด 

ห่วงโซ่คุณค่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการเติบโตอย่างมากในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล และกุ้ง กลายเป็นสินค้าที่โดดเด่นทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก ในขณะที่
การท าประมงโดยการจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติบางชนิดลดลง เนื่องจากถูกน าขึ้นมาใช้ประโยชน์มากเกินความ
เหมาะสม ส าหรับการเพาะเลี้ยงปลากินเนื้อยังคงต้องอาศัยผลผลิตจากการท าประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาป่น 
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และน้ ามันยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตอาหารปลา ส่วนการแปรรูปสัตว์น้ าในประเทศก าลังพัฒนาได้มีการ
ปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตในช่วงที่ผ่านมา โดยกระตุ้นให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ ากว่า และ
การขนส่งที่มปีระสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งใช้แรงงานที่มีค่าจ้างถูกกว่าในประเทศท่ีก าลังพัฒนา ผู้ประกอบการ
แปรรูปซื้อวัตถุดิบทั้งจากการท าประมงและจากฟาร์มเพาะเลี้ยง ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบบทั้งตัวตัดหัว 
แล่เนื้อ บรรจุกระป๋อง จนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ ในสังคมสมัยใหม่ภาคการค้าปลีกมีบทบาท
ส าคัญมากขึ้น โดยต้องตอบสนองความต้องการ ความสะดวกสบายของผู้บริโภคที่จัดว่าเป็นจุดขายของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (OECD, 2010) 

1.3.3 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) 
สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างห่ วงโซ่คุณค่ากับห่วงโซ่อุปทาน คือ ห่วงโซ่คุณค่าจะให้

ความส าคัญกับคุณค่าในสายตาของลูกค้าเป็นหลัก ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานจะให้ความส าคัญกับการลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต การจัดการในมุมมองของห่วงโซ่คุณค่าจะมองที่ผู้บริโภคก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมายัง
กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ในขณะที่ในมุมมองของห่วงโซ่อุปทานจะเริ่มต้นที่ต้นน้ าของการผลิตแล้วค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการผลิตในขั้นต่อไปจนกลายเป็นสินค้าที่ไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการสร้างห่วงโซ่
อุปทานที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์เพ่ิม เพียงเพ่ิมมูลค่าในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์เดิม 

1.3.4 กำรรวมกลุ่มเครือข่ำยธุรกิจ (Cluster) 
1.3.4.1 แนวคิดการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster Approach) 

คลัส เตอร์  (Cluster) เป็นแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ภาคอุตสาหกรรมของ Michael E. Porter โดยให้นิยาม คลัสเตอร์ หรือ เครือข่ายวิสาหกิจ คือ กลุ่มของธุรกิจ
และสถาบันที่เก่ียวข้องมารวมตัวด าเนินกิจการอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) เพ่ือร่วมมือ 
เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonali & Complimentarily) ทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และความเชื่อมโยงในแนวนอน  (Horizontal Linkages) เป็นความเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน คือ การเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) ของคลัสเตอร์โดยรวม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน 
แต่การรวมตัวกันต้องไม่ใช่เพื่อการผูกขาดหรือกีดกันทางการค้า 

Michael E. Porter เชื่อว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นหน่วยผลิตที่
เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งหากวิสาหกิจเหล่านี้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของตนให้สูงขึ้นได้โดยเฉพาะผลิต
ภาพแรงงานของตน (ไม่ใช่ลดต้นทุนอย่างเดียว) ย่อมอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบคู่แข่งขันได้และหากหลายๆ 
วิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นก็ย่อมส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นๆ มีความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน สามารถจ าแนกผลิตภาพตามปัจจัยการผลิต เช่น ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) คือ 
จ านวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน หรือต่อ 1 ชั่วโมงของการท างาน ผลิตภาพทุน (Capital Productivity) คือ 
จ านวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย ผลิตภาพการผลิตรวม (Capital Total Factor Productivity) คือ การเพ่ิม
ของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุง
การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอดเวลาของกลุ่มธุรกิจ อาจเป็นธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือ
แตกต่างกันซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวมถึงธุรกิจจัดหาปัจจัย (Suppliers) สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบัน
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การเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกัน ตลอดจนหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมารวมตัวกันในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการบริหารน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพการผลิตร่วมกันโดยมีภาครัฐให้การ
สนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน คลัสเตอร์ทางธุรกิจเป็นวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับความส าเร็จในการ
ได้มาถึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดความร่วมมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ดทีี่สุด 

1.3.4.2 องค์ประกอบของกลุ่มธุรกิจหรือคลัสเตอร์ 
การรวมกลุ่มธุรกิจหรือคลัสเตอร์สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งด าเนินธุรกิจอันเป็นแกนหลักของคลัสเตอร์ 

และมีความร่วมมือจากธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2) สถาบันการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานด้านทรัพยากรทุน 
3) สถาบันการศึกษา องค์กรผู้ให้บริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาและ

เสริมสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมของอุตสาหกรรม 
4) ภาครัฐให้การสนับสนุนและร่วมมือผ่านทางนโยบาย/มาตรการ/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.3.4.3 ความส าคัญของคลัสเตอร์ 
รัฐบาลมีนโยบายส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยน านโยบายคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์มีความส าคัญ ดังนี้ 

1) คลัสเตอร์ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้
ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจปัญหาของกลุ่ม และหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งจะท าให้สมาชิกมีความไว้วางใจกันมากข้ึน และ
เปิดกว้างในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด นโยบายการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

2) การรวมกันเป็นคลัสเตอร์จะช่วยลดต้นทุนทั้งด้านวัตถุดิบ การท าการตลาด การวิจัย
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในคลัสเตอร์ 

3) คลัสเตอร์ช่วยให้เกิดการสร้างนวัตตกรรมใหม่ เนื่องจากสมาชิกในคลัสเตอร์มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกันอยู่เสมอ ซึ่งท าให้สมาชิกมีโลกทัศน์ที่ กว้างขวางขึ้น อันจะน าไปสู่
การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4) การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกในคลัสเตอร์
เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเปิดกว้างทางการค้าให้มีการแข่งขันของสมาชิกด้วย ซึ่งการแข่งขันจะช่วยกระตุ้นให้
ธุรกิจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ 

5) คลัสเตอร์ช่วยส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจและการเกิดธุรกิจใหม่ เนื่องจากคลัสเตอร์
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล และองค์ความรู้ รวมถึงการร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นการเปิดกว้างต่อการแข่งขันทางการค้า 

ดังนั้น คลัสเตอร์จึงช่วยเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ และการเกิดขึ้นใหม่ของ
ธุรกิจต่อเนื่อง (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, ม.ป.ป) 
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1.3.4.4 คุณสมบัติของคลัสเตอร์  
รูปแบบของคลัสเตอร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
1) นวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถน าไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี

และการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ความยั่งยืนของระบบนิเวศ (Sustainable Ecosystem) คลัสเตอร์ต้องมีศักยภาพ

ในการส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว 
3) การแบ่งปันมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น (Share of Value) คลัสเตอร์ต้องมีศักยภาพในการเพ่ิม

รายได้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ครอบคลุมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
4) ความรับผิดชอบและการสืบย้อน (Responsibility and Traceability) คลัสเตอร์ต้อง

สามารถสื่อถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งความโปร่งใส และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฏิบัติตามกฎหมาย 

5) ขนาดของคลัสเตอร์ (Scale Ability) คลัสเตอร์ต้องสามารถแสดงแนวทางการพัฒนา
จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคและระดับชาติได้ และต้องสามารถบอกได้ถึงแรงจูงใจที่จะท าให้เกิดคลัสเตอร์
ในแต่ละระดับ 

6) ความยั่งยืนของรูปแบบคลัสเตอร์ (Sustainability of Cluster Model) คลัสเตอร์ต้อง
สามารถอธิบายได้ถึงการใช้ทรัพยากรในระดับสูงสุด การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แรงจูงใจระยะยาว และความสามารถในการเข้าถึงความเป็นคลัสเตอร์อย่างยั่งยืน 

1.3.4.5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ 
หัวใจส าคัญของการพัฒนาคลัสเตอร์ คือ การสร้างความร่วมมือบนพ้ืนฐานของการแข่งขัน 

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์จะต้องมีการวางแผน ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยรวมของคลัสเตอร์ อย่างไรก็ดีการรวมกลุ่มของหน่วยธุรกิจเพียงอย่าง
เดียวไม่อาจประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมเป็นแรงสนับสนุนให้การรวมกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) ประกอบด้วย 

1) การรวมกลุ่มต้องเกิดมาจากความริเริ่มและความต้องการของภาคธุรกิจเอกชนโดยมี
ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและผลักดัน 

2) คลัสเตอร์ต้องมีกลุ่มธุรกิจหลัก (Core Industry) ที่เป็นแกนน าส าคัญในการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

3) คลัสเตอร์ที่รวมตัวกันควรมีศักยภาพที่พร้อมในการพัฒนาและสามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ระยะหนึ่ง 

4) กลุ่มสมาชิกในคลัสเตอร์ต้องมีทัศนคติ ความไว้วางใจ และความเชื่อม่ันระหว่างกัน 
5) ผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้น า ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา 

ต้องมีความเข้มแข็ง 
6) ความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ (Business Development 

Service : BDS) ในการให้บริการและการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
7) คลัสเตอร์ต้องมีการประสานและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยุติธรรมอันก่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ทุกฝ่าย (Win – Win) 
8) นโยบายของคลัสเตอร์ควรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด และ

หรือภูมิภาคนั้นๆ 
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1.4 วิธีกำรศึกษำ 
1.4.1 ขอบเขตและข้ันตอนกำรศึกษำ 

การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–
ปราณบุรี จ ากัด มีขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาด การน าเข้า และส่งออกกุ้งของไทย อันน าไปสู่
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกุ้งไทย และห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–
ปราณบุรี จ ากัด รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อจ ากัดและโอกาส ในการ
พัฒนาสหกรณ์ฯ ในรูปแบบของคลัสเตอร์กุ้ง จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลการด าเนินงานของคลัสเตอร์กุ้ง 
เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ภำพที่ 1-2  ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา 
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1.4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  กฎระเบียบ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งของไทยจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน การตลาด การน าเข้า การส่งออก และการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน
ของคลัสเตอร์กุ้งในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้ 

1.4.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 โดยวิธีการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายของคลัสเตอร์กุ้ง ดังนี้  

1) ผู้น าสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด 
2) สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งแวนนาไมและเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง จ านวน 30 ราย โดยท าการสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
เกษตรกรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในส่วนของข้อมูลการเลี้ยงกุ้งแวนนาไมเป็นข้อมูลของรอบการเลี้ยง
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 

3) ผู้จ าหน่ายอาหารกุ้ง 
4) ผู้รับซื้อผลผลิตกุ้งของคลัสเตอร์กุ้ง 
5) ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี 
6) สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ านวน 3 ราย 

1.4.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น กรมประมง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการศึกษา 
สมาคม องคก์รธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง เป็นต้น 

1.4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวบมาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด เป็นต้น 

2) การวิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
1.4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 



บทที่ 2 

สถานการณ์การผลิต การตลาด และการค้ากุ้งทะเลของไทย 

2.1 สถานการณ์การเลี้ยงและผลผลิตของกุ้งทะเล 
2.1.1 ผลผลิตกุ้งทะเลของไทย 

ประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตกุ้งทะเลในภาพรวมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มมีการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงอย่างชัดเจน 
เนื่องจากกุ้งทะเลเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสูง ประกอบกับ
ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออ้านวยต่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 
นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยังให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง ในขณะที่กุ้งทะเลที่จับจากธรรมชาติมี
แนวโน้มลดลง โดยในปี 2554 ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งทะเลในภาพรวมสูงถึง 653,428 ตัน ซึ่งเป็นกุ้งทะเล
จากฟาร์มเลี้ยง 611,194 ตัน (ร้อยละ 93.54) และเป็นกุ้งที่จับจากแหล่งธรรมชาติ 42,234 ตัน (ร้อยละ 6.46)  
ต่อมาในช่วงปลายปี 2555 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน (Shrimp 
Early Mortality Syndrome : EMS) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการตับและตับอ่อนตายเฉียบพลัน ส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตกุ้งทะเลทั้งหมดในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 มากถึง 287,799 ตัน (ร้อยละ 44.27) และลดลงต่อเนื่องใน
ปี 2557 อีก 45,625 ตัน (ร้อยละ 12.59)  อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากโรคกุ้งตายด่วน 
จนสถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเริ่มดีขึ้น โดยในปี 2558 ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งทะเลในภาพรวมได้ 
322,918 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จ้านวน 6,235 ตัน (ร้อยละ 1.97) ซึ่งเป็นผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
294,740 ตัน (ร้อยละ 91.27) เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.30 และเป็นกุ้งที่จับจากแหล่งธรรมชาติ 28,178 ตัน 
(ร้อยละ 8.73) ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 23.38 (ภาพท่ี 2-1 และ ตารางผนวกท่ี 1) 
 

 
ภาพที่ 2-1  ปริมาณการจับกุ้งทะเล จ้าแนกตามวิธีการประมง ปี 2535 – 2558 
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2.1.2 การเลี้ยงกุ้งทะเลและผลผลิต 
จ้านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศในช่วงแรกมีการขยายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจ้านวน

ฟาร์มสูงสุดในปี 2543 จ้านวน 34,979 ฟาร์ม เนื้อท่ีเลี้ยง 507,002 ไร่ จนกระท่ังในปี 2544 จ้านวนฟาร์มเลี้ยง
ลดลงเหลือ 31,839 ฟาร์ม (ร้อยละ 8.98) และเนื้อที่เลี้ยงลดลงเหลือ 480,881 ไร่ (ร้อยละ 5.15) เนื่องจากมี
การระงับการเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่น้้าจืด ประกอบกับการเลี้ยงกุ้งกุลาด้าประสบปัญหา แต่เกษตรกรกลับมา
เลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ิมขึ้น ในปี 2546 มีจ้านวน 34,977 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง 512,619 ไร่ หลังจากนั้นจ้านวนฟาร์ม
และเนื้อทีเ่ลี้ยงกุ้งทะเลมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2556 จ้านวนฟาร์มและเนื้อทีเ่ลี้ยงกุ้งทะเลลดลงเหลือ 21,668 
ฟาร์ม (ร้อยละ 9.08) และ 311,589 ไร่ (ร้อยละ 15.24) ตามล้าดับ เนื่องจากสถานการณ์โรคกุ้งตายด่วนระบาด
ตั้งแต่ปลายปี 2555 ส้าหรับในปี 2558 มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 21,082 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง 299,844 ไร่ 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.05 และ 1.45 ตามล้าดับ) (ภาพที่ 2-2 และตารางผนวกที่ 2) 
แบ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา จ้านวน 17,484 ฟาร์ม (ร้อยละ 82.93) เนื้อที่เลี้ยง 194,694 ไร่ (ร้อยละ 
64.93) และฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา จ้านวน 3,598 ฟาร์ม (ร้อยละ 17.06) เนื้อที่เลี้ยง 105,150 ไร่ 
(ร้อยละ 35.06)  
 

 
ภาพที่ 2-2  จ้านวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยงกุ้งทะเล (ที่มีผลผลิต) ในประเทศไทย ปี 2539-2558 

แหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และในจังหวัดอ่ืนๆ  ที่มีการ
เลี้ยงกุ้งทะเลในระบบความเค็มต่้า เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เป็นต้น ซึ่งภาคกลางเป็นแหล่งที่มี
เนื้อที่เลี้ยงกุ้งทะเลมากที่สุด 158,532 ไร่ (ร้อยละ 52.87) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาที่มี
เนื้อที่บ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ ภาคตะวันออก 77,470 ไร่ (ร้อยละ 25.84) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 41,213 ไร่ (ร้อยละ 13.74) 
และภาคใต้ฝั่งอันดามัน 22,629 ไร่ (7.55) ส้าหรับจังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงกุ้งมากที่สุดในปี 2558 คือ จังหวัด
จันทบุรี มีจ้านวน 1,853 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง 35,111 ไร่ (ร้อยละ 11.71) รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ 
มีจ้านวน 1,847 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง 34,073 ไร่ (ร้อยละ 11.36) อันดับสาม คือ จังหวัดสมุทรสาคร มีจ้านวน 
1,338 ฟาร์ม เนื้อท่ีเลี้ยง 27,515 ไร่ (ร้อยละ 9.18) (ภาพท่ี 2-3 และตารางผนวกท่ี 3) 
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ภาพที่ 2-3  พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่ส้าคัญของประเทศไทย ปี 2558 

การเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยในอดีตใช้สายพันธุ์กุ้งกุลาด้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกุ้งสายพันธุ์
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ รสชาติดี และสีสวย แต่หลังจากประสบปัญหาด้านการเพาะเลี้ยง ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ 
และราคากุ้งตกต่้า ประกอบกับมีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งแวนนาไมให้มีลักษณะที่เลี้ยงง่ายและให้ผลผลิตสูง 
ส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด้ามาเลี้ยงกุ้งแวนนาไมแทน ตั้งแต่ ปี 2544 โดยเลี้ยงกุ้งแวนนาไม
กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจส้าคัญ ท้าให้ผลผลิตกุ้งกุลาด้ามีสัดส่วนลดลง แม้ว่าในปัจจุบัน
จะมีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาด้าและส่งเสริมการเลี้ยงมากขึ้นก็ตาม  แต่สัดส่วนการผลิตยังเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับกุ้งแวนนาไม 

ผลผลิตกุ้งทะเลจากปี 2539 - 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.46 เมื่อประสบปัญหาโรค
กุ้งตายด่วน ในช่วงปลายปี 2555 ส่งผลให้ผลผลิตในปี 2556 มีปริมาณ 325,395 ตัน ลดลงร้อยละ 46.62 
มูลค่า 58,964 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.22 ส้าหรับในปี 2558 สถานการณ์การผลิตกุ้งทะเลเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยเกษตรกรสามารถผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 294,740 ตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 5.30 
มูลค่ารวม 47,172 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา 5,369 ตัน (ร้อยละ 1.82) มูลค่ารวม 
1,074 ล้านบาท (ร้อยละ 2.28) ผลผลิตเฉลี่ย 51 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงแบบพัฒนา 
289,371 ตัน (ร้อยละ 98.18) มูลค่ารวม 46,098 ล้านบาท (ร้อยละ 97.72) ผลผลิตเฉลี่ย 1,486 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
ซ่ึงแบ่งเป็นกุ้งแวนนาไม 281,918 ตัน (ร้อยละ 95.65) มูลค่า 44,261 ล้านบาท (ร้อยละ 93.83) และกุ้งกุลาด้า 
12,098 ตัน (ร้อยละ 4.10) มูลค่า 2,801 ล้านบาท (ร้อยละ 5.94) นอกนั้นเป็นกุ้งแชบ๊วย กุ้งโอคัก และกุ้งอ่ืนๆ 
มีปริมาณ 237  450 และ 37 ตัน ตามล้าดับ (ร้อยละ 0.25) โดยมีมูลค่า 58  50 และ 2 ล้านบาท ตามล้าดับ 
(ร้อยละ 0.23 ) (ภาพที่ 2-4 และ ภาพที่ 2-5 ) 
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ภาพที่ 2-4  ปริมาณและมูลค่าผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ปี 2539-2558 
 

 
ภาพที่ 2-5  ผลผลิตกุ้งทะเลจ้าแนกตามชนิดกุ้งของประเทศไทย ปี 2558 

เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลในแต่ละภูมิภาคของไทย ปี 2558 พบว่า ภาคตะวันออก มีผลผลิต 
กุ้งทะเลสูงสุด 92,342 ตัน (ร้อยละ 31.33) ภาคกลาง 78,190 ตัน (ร้อยละ 26.53) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 69,738 ตัน 
(ร้อยละ 23.66) และภาคใต้ฝั่งอันดามัน 54,470 ตัน (ร้อยละ 18.48) โดยจังหวัดจันทบุรีสามารถผลิตกุ้งทะเล
ได้มากที่สุด มีผลผลิต 33,731 ตัน (ร้อยละ 11.44) รองลงมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27,375 ตัน (ร้อยละ 9.29) 
และอันดับที่สามเป็นจังหวัดตราด 22,569 ตัน (ร้อยละ 7.66) (ภาพที่ 2-6 และตารางผนวกท่ี 3) 
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ภาพที่ 2-6  ผลผลิตกุ้งทะเลจากแหล่งผลิตที่ส้าคัญของประเทศไทย ปี 2558 

 

 
ภาพที่ 2-7  จ้านวนฟาร์มและพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเล (ที่มีผลผลิต) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2539-2558 
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ภาพที่ 2-8  ปริมาณและมูลค่าผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2539-2558 

ส้าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2558 มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 472 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง 
6,052 ไร่ เป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาทั้งหมด มีผลผลิตกุ้งทะเล 12,249 ตัน (ร้อยละ 4.16 ของทั้งประเทศ) 
ผลผลิตเฉลี่ย 2,024 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่า 1,963.75 ล้านบาท (ตารางผนวกท่ี 4) แบ่งเป็นเป็นกุ้งขาวแวนนาไม 
12,104 ตัน (ร้อยละ 98.82) มูลค่า 1,930.34 ล้านบาท (ร้อยละ 98.30) กุ้งกุลาด้า 145 ตัน (ร้อยละ 1.18) 
มูลค่า 33.41 ล้านบาท (ร้อยละ 1.70) ซึ่งผลผลิตกุ้งทะเลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งปลายปี 
2555 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหาโรค EMS ส่งผลให้ผลผลิตในปี 2556 ลดลงมากถึงร้อยละ 60.73 
และลดลงอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกษตรกรหลายรายขาดทุนและหยุดเลี้ยง (ภาพที่ 2-7 และ ภาพที่ 2-8) 

2.2 การตลาดภายในประเทศ 
2.2.1 ระบบและวิถีการตลาด 

จากการศึกษาระบบและวิถีการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2548 
พบว่า ระบบตลาดกุ้งมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟาร์ม ระดับตลาดกลาง และระดับผู้บริโภค โดยเกษตรกรจ้าหน่ายกุ้ง
ให้กับผู้รวบรวมที่เป็นพ่อค้าตัวแทนนายหน้าท้องถิ่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมา
เป็นการจ้าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 15 ตัวแทนนายหน้าท้องที่ ร้อยละ 5 และพ่อค้าท้องที่ ร้อยละ 3 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 จ้าหน่ายโดยตรงให้ตลาดกลาง และผู้แปรรูปท้องถิ่น จากนั้นผู้รวบรวมส่งกุ้งไปยัง
ตลาดกลาง ร้อยละ 55 เพ่ือประมูลราคาโดยห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูปกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 30 
และผู้แปรรูปท้องถิ่น ร้อยละ 22 ของผลผลิตทั้งหมด ตามล้าดับ ในส่วนของพ่อค้าตัวแทนนายหน้าท้องถิ่น 
นอกจากจะส่งกุ้งไปตลาดกลาง ร้อยละ 33 ของผลผลิตทั้งหมดแล้ว ยังส่งไปจ้าหน่ายโดยตรงที่ผู้แปรรูป
กรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 25 ผู้แปรรูปท้องถิ่น ร้อยละ 15 และส่งออก ร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งหมด  
ซึ่งการส่งออกของพ่อค้าตัวแทนนายหน้าท้องถิ่นพบมากในภาคใต้ เป็นการจ้าหน่ายกุ้งในลักษณะแช่เย็นและ
ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กุ้งจากโรงงานแปรรูปกรุงเทพฯ ร้อยละ 55 และ     
ผู้แปรรูปท้องถิ่น ร้อยละ 38 จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 83 และขายปลีกเพ่ือบริโภค
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ภายในประเทศ ร้อยละ 10 ดังนั้นผลิตภัณฑ์กุ้งที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั้งหมด ร้อยละ 85 และบริโภค
ภายในประเทศ ร้อยละ 15 (ภาพท่ี 2-9) 

ปัจจุบันวิถีการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้าง ในส่วนของพ่อค้าตัวแทน
นายหน้าท้องถิ่น อาจเป็นผู้รวบรวมที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ด้าเนินการรวบรวมผลผลิตกุ้งเพ่ือส่งให้
โรงงานแปรรูป และผู้รวบรวมที่มาจากประเทศผู้น้าเข้าด้าเนินการรวบรวมผลผลิตกุ้งจากฟาร์มเกษตรกรเพื่อ
ส่งออกเอง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างใน
แต่ละป ี

 

 
ภาพที่ 2-9  วิถีการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย ปี 2548 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.2.2 สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทยเฉลี่ย ปี 2560 ขนาด 50 60 70 และ 80 ตัวต่อกิโลกรัม 

ราคา 196.73  184.85  177.23 และ 162.01 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ ราคากุ้งทุกขนาดเพ่ิมขึ้นจากปี 
2559 ร้อยละ 1.73  2.68  3.97 และ 2.56 ตามล้าดับ โดยในช่วงต้นปีหรือไตรมาสแรกเป็นช่วงที่ ผลผลิตยังมี
ไม่มากนักจึงท้าให้กุ้งมีราคาสูงสุดในรอบปี และราคากุ้งเริ่มมีการปรับลดลงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเป็นช่วงที่
ผลผลิตกุ้งฤดูกาลแรกในภูมิภาคออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส้าหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นช่วงที่โรงงานแปรรูป
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มีความต้องการวัตถุดิบกุ้ง เพ่ือผลิตสินค้าให้ทันต่อการส่งมอบในช่วงปลายปีค่อนข้างมาก ส่งผลให้ราคากุ้ง    
ส่วนใหญ่ปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 2 (ภาพที่ 2-10 และตารางผนวกท่ี 5) 
 

 
ภาพที่ 2-10  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2559-2560 

2.3 การค้ากุ้งทะเลของไทย 
2.3.1 สถานการณ์การส งออกสินค้ากุ้งและผลิตภ ณฑ์ 

แนวโน้มการส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2560) สามารถแบ่งเป็น 
3 ช่วงด้วยกัน โดยการส่งออกในช่วง ปี 2551 – 2553 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ร้อยละ 6.36 
และ 7.48 ต่อปี ตามล้าดับ แต่ต่อมาในช่วงปี 2554 – 2557 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปรับลดลง ร้อยละ 
15.21 และ 9.33 ต่อปี ตามล้าดับ อันเนื่องมาจากปัญหาโรค EMS ระบาด และในช่วงปี 2558 - 2560 
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.28 และ 3.63 ต่อปี 
ตามล้าดับ (ภาพที่ 2-11) 

ในปี 2560 การส่งออกกุ้งทะเล (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ของไทยมีปริมาณการ
ส่งออก 212,625.01 ตัน คิดเป็นมูลค่า 69,940.07 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การส่งออกมีปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.37 และ 2.36 ตามล้าดับ ตลาดส่งออกที่ส้าคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
อาเซียน จีน แคนาดา สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 40.04  21.29  8.68  
5.24  4.76  4.28  และ 4.15 ตามล้าดับ (ภาพที่ 2-12) โดยสัดส่วนปริมาณการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นมากเป็นตลาด
จีนและเกาหลีใต้ ส้าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกอยู่ในรูปกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ปริมาณ 127,282.08 ตัน 
มูลค่า 37,767.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 และ 54 ตามล้าดับ  กุ้งปรุงแต่ง ส่งออกปริมาณ 85,342.93 
ตัน มูลค่า 32,172.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.14 และ 46 ตามล้าดับ 
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ภาพที่ 2-11  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2551 - 2560 
 
 

 

ภาพที่ 2-12  สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ ปี 2560 
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ชนิดกุ้งที่ส่งออกในปี 2560 เป็นกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด้า กุ้งน้้าเย็น และกุ้งอ่ืนๆ โดยกุ้งขาว
แวนนาไมมีปริมาณการส่งออก 175,146.12 ตัน มูลค่า 58,933.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.37 และ 84.26 
ตามล้าดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 4.93 และ 3.63 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา 
และสหภาพยุโรป มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 43.75  20.45  4.93  และ 4.27 ตามล้าดับ   

กุ้งกุลาด้ามีปริมาณการส่งออก 8,759.35 ตัน มูลค่า 2,422.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าลดลง ร้อยละ 21.78 และ 22.48 ตามล้าดับ โดยมีตลาดหลักอยู่ในแถบประเทศเอเชีย คือ 
จีน ฮ่องกง และเวียดนาม คิดเป็นมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 44.05  12.13 และ 9.98 ตามล้าดับ  ส่วนใหญ่
ส่งออกในรูปกุ้งมีชีวิตและกุ้งแช่เย็นจนแข็ง 

กุ้งน้้าเย็นมีปริมาณ 2,071.84 ตัน มูลค่า 1,079.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.54 และ 2.61 ตามล้าดับ โดยมีตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า
การส่งออก ร้อยละ 56.77 และ 25.25 ตามล้าดับ ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปกุ้งแช่เย็นจนแข็ง 

กุ้งอ่ืนๆ มีปริมาณและมูลค่า 26,647.7 ตัน และ 7,504.96 ล้านบาท ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.6 และ 2.5 เท่าตัว ตามล้าดับ โดยมีตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และอาเซียน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 40.63  24.70 และ 6.29 ตามล้าดับ 

แนวโน้มการส่งออกปี 2561 คาดว่าการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 
10-15 เนื่องจากความต้องการกุ้งในตลาดโลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการ
ฟ้ืนตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยลบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งกระทบต่อความสามารถ   
ในการแข่งขันด้านราคากุ้งของไทยในตลาดโลก 

2 3 2 ตลาดส งออกที่ส าค   
2.3.2.1 สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักที่น้าเข้าสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2560 มีการน้าเข้า 
664,119 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 10.03 ส่วนใหญ่น้าเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลัก 5 ประเทศ คือ อินเดีย 
(ร้อยละ 32.17) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 17.75) เอกวาดอร์ (ร้อยละ 10.79) ไทย (ร้อยละ 11.28) เวียดนาม (ร้อยละ 8.44) 
และจีน (ร้อยละ 6.93) ทั้งนีจ้ากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์
ตลาดกุ้งในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดีในช่วงต้นปี 2561 โดยเฉพาะในร้านขายปลีก ซึ่งในปี 2560 สหรัฐอเมริกา 
น้าเข้ากุ้งจากอินเดียเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 38.98 ผู้ประกอบการชาวอินเดียสามารถส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ได้ ใน
ราคาสูงและมีเสถียรภาพในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมา (INFOFISH Trade News, 2017-2018) 

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศคู่ค้าสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ส้าคัญทีสุ่ดของไทย แม้ว่า
ในช่วงปี 2553-2560 ปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มลดลงอย่างมากก็ตาม โดยในปี 2560 ไทยส่งออกกุ้งทะเล
และผลิตภัณฑ์ไปสหรัฐอเมริกา 75,257 ตัน มูลค่า 28,003 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ปริมาณและ
มูลค่าลดลง ร้อยละ 7.43 และ 4.62 ตามล้าดับ ชนิดกุ้งที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ 97.69 
โดยส่งออกเป็นกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 47.38 และกุ้งแปรรูป ร้อยละ 52.62 (ภาพที่ 2-13 และตารางผนวกที่ 6) 

2.3.2.2 ญี่ปุ่น 
ส้าหรับปี 2560 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่น 40,710 ตัน มูลค่า 14,888 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.06 และ 1.16 ตามล้าดับ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกุ้งแปรรูป ร้อยละ 
61.09 และกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 38.91 โดยเป็นกุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ 91.40 นอกนั้นเป็นกุ้งน้้าเย็น 
กุ้งกุลาด้า และกุ้งอื่นๆ อีกร้อยละ 3.37  0.32 และ 4.91 ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2559-2560 
การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปญี่ปุ่นเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (ภาพที่ 2-13 และตารางผนวกท่ี 6) 
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ญี่ปุ่นมีการน้าเข้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ในปี 2560 ปริมาณ 170,945 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ร้อยละ 4.9 โดยน้าเข้าจากประเทศผู้ผลิตที่ส้าคัญ 5 อันดับแรก คือ เวียดนาม (ร้อยละ 20.61) อินเดีย 
(ร้อยละ 20.29) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 13.64) ไทย (ร้อยละ 7.33) และ จีน (ร้อยละ 5.19) จากสภาพอากาศที่
หนาวเย็นของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคอาหารร้อนมากขึ้น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเป็น
ที่ต้องการมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นก้าลังเข้าสู่ในช่วงของการบริโภคน้อย ประมาณเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งจะท้าให้ความต้องการสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 
(INFOFISH Trade News, 2018) 

2.3.2.3 สหภาพยุโรป (EU) 
ในช่วงปี 2553-2560 ไทยมีแนวโน้มการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป

ลดลง เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยประสบปัญหาโรค EMS ท้าให้ขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งส้าหรับแปรรูป
เพ่ือส่งออก และปัญหาสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ประกอบกับสหภาพยุโรปมีมาตรการกีดกันทาง
การค้าที่มิใช่ภาษี นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของไทย ส้าหรับกุ้งปรุงแต่ง 
จากอัตรา GSP ร้อยละ 7 เป็นอัตราปกติ ร้อยละ 20 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ส่วนกุ้ง
สดแช่เย็นแช่แข็ง จากอัตรา GSP ร้อยละ 4.2 เป็นอัตราปกติ ร้อยละ 12 มีผลตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้ไทย
สูญเสียความสามารถการแข่งขันด้านราคา 

ส้าหรับปี 2560 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 7,847 ตัน มูลค่า 
2,993 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.53 และ 9.44 ตามล้าดับ 
โดยเป็นกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 44.23 และกุ้งแปรรูป ร้อยละ 55.77 (ภาพที่ 2-13 และตารางผนวกท่ี 6) 

2.3.2.4 อาเซียน 
ไทยมีการส่งออกกุ้งไปอาเซียน ปี 2560 ปริมาณ 33,996 ตัน มูลค่า 6,073 ล้านบาท 

ซ่ึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.91 และ 8.12 ตามล้าดับ ส่วนใหญ่ส่งออกเป็น
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 99.34 และกุ้งแปรรูป ร้อยละ 0.66 โดยส่งออกไปยังเวียดนามมากที่สุด 13,700 
ตัน (ร้อยละ 46.73) มูลค่า 3,392 ล้านบาท (ร้อยละ 61.60) ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2556-2560 การส่งออก
กุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเวียดนามท้าข้อตกลง
การค้าเสรีกับหลายประเทศและมีนโยบายน้าเข้าวัตถุดิบกุ้งคุณภาพดีจากไทย เพ่ือแปรรูปและส่งออก (ภาพที่ 
2-13 และตารางผนวกท่ี 6) 

2.3.2.5 ตะวันออกกลาง 
ตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีสัดส่วนการส่งออก

ไม่มากนัก เนื่องจากวัตถุดิบกุ้งภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเพ่ือส่งออก แต่นับว่าตะวันออกกลาง
เป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยในปี 2560 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปตะวันออกกลาง 349 ตัน 
มูลค่า 94 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 18.31 และ 1.08 ตามล้าดับ 
ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไมปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย  (ภาพที่ 2-13 และตาราง
ผนวกที่ 6) 
 



25 
 

 
ภาพที่ 2-13  ปริมาณการส่งออกกุ้งทะเลของไทยไปยังตลาดหลัก ปี 2551 - 2560 

2.3.3 สถานการณ์การน าเขา้กุ้งทะเลและผลิตภ ณฑ์ 
การน้าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปี (2558 – 2560) ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้ากุ้งของ

ไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 22.92 และ 13.86 ต่อปี โดยในปี 2560 มีการน้าเข้าปริมาณ 31,775.85 ตัน 
มูลค่า 4,203.08 ล้านบาท จากประเทศอาร์เจนตินา อินเดีย กรีนแลนด์ แคนาดา เมียนมาร์ จีน และอ่ืนๆ คิด
เป็นมูลค่าร้อยละ 40.38  14.39  6.67  5.57  4.84  3.78 และ 24.37 ตามล้าดับ ส่วนใหญ่เป็นการน้าเข้ากุ้ง
ขาวแวนนาไม กุ้งน้้าเย็น และกุ้งอ่ืนๆ ในรูปแบบกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เพ่ือน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เพ่ือ
การส่งออก เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการน้าเข้ากุ้งปรุงแต่ง เพ่ือการบริโภค
บ้างแต่ไม่มากนัก 

2.4 ปั  าและอุปสรรค 
2.4.1 ด้านการผลิตและการตลาดภายในประเทศ 

2.4.1.1 เกษตรกรขาดแคลนลูกพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ โตเร็ว และปลอดจากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค 
2.4.1.2 ปัญหาโรคระบาดในกุ้ง แม้ว่าสถานการณ์ โรค EMS เริ่มคลี่คลาย แต่เกษตรกรยังคงพบ

โรคอ่ืนๆ ซึ่งต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
2.4.1.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยที่มีศักยภาพในการผลิตจ้ากัด จึงไม่

สามารถวางแผนการผลิตกุ้งให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปเพ่ือส่งออก 
2.4.1.4 ฟาร์มเลี้ยงและโรงงานแปรรูปขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ต้องอาศัยแรงงานจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากแรงงานไทยไม่สนใจงานด้านนี้ ประกอบกับมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน ท้าให้
ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 

2.4.1.5 ต้นทุนการผลิตกุ้งของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะค่าอาหารกุ้ง 
2.4.1.6 ราคากุ้งผันผวน ไม่แน่นอน และอ้างอิงราคาในตลาดโลก เนื่องจากสินค้ากุ้งของไทย

พ่ึงพิงตลาดต่างประเทศเป็นหลัก 
2.4.1.7 กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมพ้ืนทีก่ารเลี้ยงกุ้งทะเลไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 

0

50,000

100,000

150,000

200,000
ปริ าณ  ต น 

ปริ าณการส งออกกุ้งทะเลของไทยไปย งตลาด ล ก ป  2551-256 

ส ร  อเ ริกา  ี่ปุ น ส ภาพยุ รป  EU) อาเ ียน ตะว นออกกลาง



26 
 

 
ภาพที่ 2-14 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2551 - 2560 
 

2 4 2 ด้านการค้าระ ว างประเทศ 
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้า ดังนี้ 
2.4.2.1 สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สินค้ากุ้งของไทยและกลับมาใช้อัตรา

ปกติ โดยกุ้งปรุงแต่งใช้อัตราร้อยละ 20 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ส่วนกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งใช้อัตราร้อยละ 12 
ตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้ไทยสูญเสียความสามารถการแข่งขันด้านราคา และส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปลดลง
ประมาณร้อยละ 50 

2.4.2.2 ปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) มีผลบังคับ
ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องถูกตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของปลาป่นที่น้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหารกุ้ง รวมถึงประเด็นการค้ามนุษย์ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้ากุ้ง 

2.4.2.3 ปัญหาที่เกิดจากการที่ประเทศคู่ค้าให้ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) และมีการตรวจสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์กุ้งเข้มงวดมากข้ึน 
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บทที่ 3 

ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย 

3.1 โครงสร้างและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตลอด     

ทั้งห่วงโซ่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) ซึ่งภายใต้การด าเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมกุ้ง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต 
จนกระท่ังกลายเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภค จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ทั้งนีจ้ากปัญหาโรค
กุ้งระบาดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการผลิตกุ้งทะเลลดลง และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดส่งออกไป
บางส่วน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านแรงงานในโรงงานแปรรูปเบื้องต้น ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญให้ประเทศ   
คู่ค้าหลักน ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมกุ้งไทยเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ปัจจุบันโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นการเพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือการส่งออก ดังนั้นจึงสามารถจัดโครงสร้างและบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

3.1.1 โครงสร้างและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมหลัก (Primary Activities)  
โครงสร้างและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต 

การเลี้ยงกุ้งทะเล การรวบรวมผลผลิตกุ้ง การแปรรูป การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค สามารถจัด
จ าแนกกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ออกเป็นกลุ่มต้นน้ า กลุ่มกลางน้ า และกลุ่มปลายน้ า ดังนี้ 

3.1.1.1 กลุ่มต้นน้ า เป็นผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต และการเลี้ยงกุ้งทะเล 
1) ผู้น าเข้าและจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 
2) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ผลิตลูกพันธุ์ 

แต่ปริมาณการผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคกุ้งตายด่วน 
ส าหรับโรงเพาะฟักมีหน้าที่เพาะพันธุ์กุ้งทะเลให้มีคุณภาพ ปลอดโรค และเจริญเติบโตตามมาตรฐาน 
ผู้ประกอบการบางรายด าเนินการทั้งเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งเพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกร แต่ผู้ประกอบการ
บางรายซื้อลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักมาอนุบาล เพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกร 

3) โรงงานผลิตและผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารกุ้ง ยา เคมีภัณฑ ์และอุปกรณต์่างๆ 
4) ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ได้แก ่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร และฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทแบบครบวงจร 

3.1.1.2 กลุ่มกลางน้ า เป็นผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตกุ้ง และการแปรรูป 
1) ผู้รวบรวม แพ ตลาดกลาง จัดเป็นพ่อค้าคนกลางที่เชื่อมระหว่างเกษตรกรและโรงงาน

แปรรูป โดยพ่อค้าคนกลางจะรวบรวมผลผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะ
การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Farming) หรือไม่มีสัญญา จากนั้นท าการคัดแยกขนาดและคุณภาพกุ้ง 
หรือแปรรูปเบื้องต้น (เด็ดหัวและปอกเปลือก) ส าหรับกุ้งที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานแปรรูป 
บางส่วนส่งให้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ส่วนกุ้งที่มีต าหนิหรือไม่ได้
ขนาดตามท่ีผู้รับซื้อรายใหญ่ต้องการจะขายส่งให้พ่อค้าปลีกในตลาดท้องถิ่น 

2) โรงงานแปรรูป เป็นผู้ประกอบการที่มีความส าคัญในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
โรงงานแปรรูปหลายรายเป็นทั้งผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสินค้ากุ้ง บางรายเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจจัดจ าหน่ายโดยบริษัทในเครือ ซึ่งในอดีตผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลที่ส่งออก
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ส่วนใหญ่เป็นกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปัจจุบันผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนเป็นกุ้งปรุงแต่งเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งพร้อมรับประทานได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น และกุ้งปรุงแต่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้เป็นอย่างดี 
 

 

ภาพที่ 3-1  โครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย  

3.1.1.3 กลุ่มปลายน้ า เป็นผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค 
1) ตลาดส่งออก โครงสร้างตลาดส่งออกกุ้งทะเลประกอบด้วย ผู้ประกอบการส่งออก และ

โรงงานแปรรูปที่เป็นผู้ส่งออกเอง บางรายอาจมีบริษัทในเครือข่ายเป็นผู้น าเข้าในประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ยังมี
ผู้น าเข้าทีร่วบรวมสินค้าในประเทศไทยและส่งกลับไปยังประเทศผู้น าเข้าด้วย 

2) ตลาดภายในประเทศ โครงสร้างตลาดกุ้งทะเลภายในประเทศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่ร้านค้าในตลาดสดจะซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนร้านอาหารทั่วไปซื้อกับร้านค้าปลีกเจ้าประจ า  
ในตลาดสดมากกว่าการติดต่อซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากปริมาณการซื้อต่อครั้งไม่มากนัก ปัจจุบัน
โครงสร้างตลาดบางส่วนปรับเปลี่ยน โดยผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม 
ร้านอาหาร และภัตตาคาร มีการติดต่อซื้อขายกับพ่อค้าคนกลางโดยตรงและมีการท าสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้า 
ซึ่งมีการก าหนดคุณภาพ และปริมาณที่แน่นอน โดยพ่อค้าคนกลางต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อ
ก าหนด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและผู้บริโภคบางส่วนที่ติดต่อซื้อขายกับพ่อค้าคนกลางหรือเกษตรกรโดยตรง 
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แต่ไม่มากนัก ส าหรับโรงงานแปรรูปที่ผลิตสินค้าและจ าหน่ายในประเทศด้วยบางราย เป็นผู้จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเองหรือมีบริษัทในเครือด าเนินการ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด และ บริษัท
ไทยยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

3.1.2 โครงสร้างและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย รวมถึงกรอบนโยบาย กฎระเบียบที่ให้บริการและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 

3.2 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
3.2.1 การจัดหาปัจจัยการผลิต (Inbound Logistics) 

3.2.1.1 การพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง 
การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งทะเลช่วงก่อนเกิดปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ปี พ.ศ. 2555 ไทยมี

การน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ไม่มากนัก แต่จากสถานการณ์โรค EMS ระบาดในฟาร์มกุ้ง 
ส่งผลให้ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งในประเทศลดลง กรมประมงให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ า คือ ปัญหา
การขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพของเกษตรกรรายย่อย และลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
โรงเพาะฟักสู่บ่อดิน จึงมีนโยบายให้น าเข้าพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน ามา 
ปรับปรุงพันธุ์กุ้งให้มีความแข็งแรง ปลอดโรค และเจริญเติบโตได้ดี 

จากสถิติการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของไทย เพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ในช่วงปี 
พ.ศ. 2557–2559 พบว่า มีการน าเข้าพันธุ์กุ้ง 4,610  7,812 และ 10,731 กิโลกรัม ตามล าดับ (HS Code 0306.27) 
โดยในปี 2557 ไทยน าเข้าพันธุ์กุ้งจากสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.54)  ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ 
ได้แก่ บริษัท Shrimp Improvement Systems จ านวน 1,000 คู่ University of Guam จ านวน 400 คู่ และ
จาก Kana Bay จ านวน 100 คู่ รวมทั้งสิ้น 1,500 คู่ เพ่ือผลิตลูกกุ้งคุณภาพจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร และเลี้ยง
ลูกกุ้งให้เป็นพ่อแม่พันธุ์คุณภาพ จ านวน 100,000 ตัว ส าหรับในปี 2558 ไทยน าเข้าพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจาก
เม็กซิโกเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 96.26) น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 3.44) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 0.3) เพียง
เล็กน้อย ส่วนในปี 2559 น าเข้าพันธุ์กุ้งจากเม็กซิโกเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 86.11) น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
(ร้อยละ 10.44) และปานามา (ร้อยละ 3.45) ไม่มากนัก 

นอกจากนี้กรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสจากพ่อแม่พันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
จ านวน 712.33 ล้านตัว จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและผ่านการตรวจประเมิน
สุขอนามัยโรงเพาะฟัก จ านวน 91 ราย จ านวน 362.27 ล้านตัว ส่วนที่เหลืออีก  จ านวน 350.06 ล้านตัว
มอบหมายให้ 11 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งตราด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี สถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง น าไปใช้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
คุณภาพต่อไป 
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การน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากต่างประเทศเพ่ือผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การพัฒนา
สายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของไทยมีแนวโน้มที่ดี โดยสามารถผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรค เพ่ือน าไปผลิตลูกกุ้งที่
มีคุณภาพเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยง ท าให้ปัญหาจากโรคตายด่วนเริ่มคลี่คลาย และผลผลิตกุ้งทะเลของไทยเพ่ิมข้ึน  

3.2.1.2 ลูกพันธุ์กุ้ง 
ลูกพันธุ์กุ้งที่เกษตรกรน ามาเลี้ยงต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ลูกกุ้งมีสุขภาพดี 

แข็งแรง ปลอดโรค และเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเกษตรกรเลือกซื้อจากโรงเพาะฟักและอนุบาลที่
ได้มาตรฐานและมีการตรวจสอบคุณภาพของลูกกุ้งก่อนจ าหน่าย เพ่ือให้ได้ผลผลิตกุ้งคุณภาพมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรฐานควบคุมวงจรการผลิตเดียวกัน
ทั้งการผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและการส่งออก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 240 ราย (กรมประมง, 2561) ดังนี้  

1) ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 จ านวน 179 ราย 

2) ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค 
(Code of Conduct : CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการ
ผลิตตามมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค (CoC) จ านวน 17 ราย 

3) ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มาตรฐานเลขที่ มกษ. 
7422 – 2553 และ มกษ. 7432 – 2558 จ านวน 44 ราย 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งต้องมีการวางแผนการจับ การปรับ
สภาพลูกกุ้ง และขนส่งลูกกุ้งให้กับเกษตรกรในช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้ลูกกุ้งแข็งแรง และมี
เอกสารก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า (FMD) ให้กับเกษตรกรด้วย 

3.2.1.3 ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได้แก่ อาหารกุ้ง ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ 
โรงงานผลิตและผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิตกุ้ง ได้แก่ อาหารกุ้ง ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุและ

อุปกรณ์ ท าการผลิตโดยผู้ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอาหารกุ้งต้องผลิตให้สอดรับกับความ
ต้องการของตลาด ปราศจากสารเคมีต้องห้ามหรือวัตถุดิบใดๆ ที่น าไปสู่การกีดกันทางการค้า ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐและผู้ซื้อ และท าให้กุ้งมีอัตราแลกเนื้อต่ า ซึ่งปัจจัยการผลิตต่างๆ มีการจ าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย และร้านค้าในพื้นที ่ ส าหรับฟาร์มเลี ้ยงกุ ้งของบริษัทครบวงจรมักผลิตอาหารกุ้ง          
เพ่ือจ าหน่ายและใช้เลี้ยงกุ้งในฟาร์มของบริษัทเองด้วย ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
ส่วนฟาร์มเกษตรกรรายย่อยมักรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้มีอ านาจในการซื้อและต่อรองราคา
อาหารกุ้ง กล่าวคือ หากมีการสั่งซื้อแต่ละครั้งในปริมาณมากจะได้ราคาถูกกว่าการสั่งซื้อปริมาณน้อยๆ อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารกุ้ง รวมทั้งยาและเคมีภัณฑ์ บางส่วนจาก
ต่างประเทศ 
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ภาพที่ 3-2  ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 

3.2.2 การเลี้ยงกุ้งทะเล (Shrimp Farming) 
การเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจกรรมการผลิตกุ้งทะเลให้ได้ขนาดและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 

รวมถึงปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และกระบวนการผลิตที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยง
แบบพัฒนา โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการจัดการฟาร์มและบ่อเลี้ยงที่ด ีมีการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด อัตราการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งค่อนข้างหนาแน่น และใช้เครื่องเติมอากาศเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนด้วย สามารถ
จ าแนกเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร และฟาร์มกุ้งของบริษัทครบวงจร ดังนี้ 

3.2.2.1 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด เกษตรกรแต่ละรายมีเงิน

ลงทุนจ ากัด และมีจ านวนบ่อเลี้ยงกุ้งไม่มากนัก อีกท้ังยังใช้แรงงานในครัวเรือนเลี้ยงกุ้งเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งมี
การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในรูปของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งของสมาชิก และช่วยยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายใหญ่ เป็นกลุ่มเกษตรกรทีเ่ลี้ยงกุ้งแบบนักธุรกิจ มีจ านวนบ่อเลี้ยง
กุ้งค่อนข้างมาก และมีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ โดยมีการจ้างนักวิชาการดูแลควบคุมในฟาร์ม และจ้าง
แรงงานช่วยงานในฟาร์มด้วย 

3) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของบริษัทหรือโรงงานแปรรูป โดยการท า
ข้อตกลง อาจเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของโรงงานแปรรูปทุกกระบวนการ หรือรูปแบบการ
เลี้ยงที่เกษตรกรด าเนินการเองทุกขั้นตอนภายใต้มาตรฐานของโรงงานแปรรูปและมีการท าข้อตกลงจะซื้อจะ
ขายผลผลิต เพ่ือประกันราคา ซึ่งรูปแบบหลังเป็นที่นิยมของโรงงานแปรรูปและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจาก
ข้อตกลงไม่ผูกมัด และโรงงานแปรรูปไม่ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบมากนัก อย่างไรก็ตามเกษตรกร       
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มีโอกาสที่จะขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงกว่า ในกรณีท่ีราคารับซื้อของโรงงานแปรรูปต่ ากว่าราคารับซื้อ
ในตลาดทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติคู่สัญญาจะมีการเจรจาประนีประนอมเรื่องราคาจนเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย
มากกว่าการผิดสัญญา ปัจจุบันจึงมีการก าหนดราคาจะซื้อจะขายในสัญญาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด และปรับเพ่ิม
ให้สูงกว่าราคาอ้างอิง ซ่ึงก าหนดเป็นร้อยละ 

3.2.2.2 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทครบวงจร (โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่) 
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทครบวงจรหรือโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่มักได้รับการรับรอง

มาตรฐานอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่จะมีการรับซื้อผลผลิตกุ้งจากเกษตรกร และมีการท า
ข้อตกลงซื้อขายกุ้งเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับการแปรรูปแล้วก็ตาม แต่
ยังคงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคากุ้งในตลาดที่อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ขายกุ้งให้โรงงาน
และหรือผลผลิตกุ้งไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานแปรรูป ดังนั้นบริษัทหรือโรงงานแปรรูปกุ้ง
ขนาดใหญจ่ึงมักมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งของตนเอง เพ่ือผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อก าลังการผลิตของโรงงาน
และค าสั่งซื้อ บางรายยังด าเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง ผลิตอาหารกุ้ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง
ด าเนินการส่งออกเอง หรืออาจมีบริษัทในเครือด าเนินการ ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 

ทั้งนี้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยทั้งหมดต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
เกษตรกรต้องบริหารจัดการฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย 
ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 9,796 ฟาร์ม (กรมประมง, 2561) ดังนี้ 

1) ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี 
(GAP) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับการผลิต
สัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 จ านวน 9,687 ฟาร์ม 

2) ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค (Code of Conduct : 
CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด
ออฟคอนดัค (CoC) จ านวน 47 ฟาร์ม 

3) ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติ  ทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค มาตรฐานเลขที่  มกษ. 7401 – 2552 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และ มกษ. 9000 – 2552 เล่ม 1 จ านวน 62 ฟาร์ม 

นอกจากนี้ในการจับผลผลิตกุ้งเพ่ือจ าหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องแจ้งกรมประมง เพ่ือออกหนังสือ
ก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document : MD) ด้วย 

3.2.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเล 
การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบระบบเปิดเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบดั้งเดิม เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ

ดินกลางแจ้ง ขนาดบ่อเลี้ยงประมาณ 4-6 ไร่ เป็นขนาดที่สามารถจัดการเลี้ยงได้ง่าย ใช้เครื่องให้อากาศ และ
เน้นการถ่ายน้ าตรงจากแหล่งน้ า เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ า และลดการสะสมของเสียพ้ืนบ่อเลี้ยง ท าให้กุ้งแข็งแรง 
ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้เหมาะกับพ้ืนที่มีสิ่งแวดล้อมดี แหล่งน้ าสะอาด ไม่มีโรคระบาด และน้ ามันเชื้อเพลิงราคาไม่
แพงมากนัก แตค่งมีความเสี่ยงทีเ่ชื้อโรคจะเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งได้ง่าย ใช้พลังงานและน้ าปริมาณมาก 

การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบถ่ายน้ าน้อยหรือระบบปิดเป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือทดแทนหรือแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดจากการเลี้ยงระบบเปิดด้วยการจัดการแบบถ่ายน้ าน้อยในระหว่างการเลี้ยง เน้นการควบคุม
สิ่งแวดล้อมของบ่อเลี้ยง โดยใช้การควบคุมสารอินทรีย์และของเสียจากการขับถ่ายของกุ้งให้อยู่บริเวณกลางบ่อ 
เพ่ือให้สามารถเก็บทิ้งได้ง่าย ท าให้พ้ืนบ่อเลี้ยงสะอาด มีการใช้สารเคมี เกลือแร่ และยาฆ่าเชื้อเพ่ือควบคุม
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คุณภาพน้ า ดิน และระบบนิเวศในบ่อเลี้ยง ซ่ึงภายในบ่อจะได้ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช
ในเวลากลางวัน และมีการเพ่ิมออกซิเจนจากเครื่องให้อากาศในเวลากลางคืน การจัดการเลี้ยงเน้นสมดุล
ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรีย เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหลักที่ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยง 
ดังนั้นเกษตรกรต้องจัดการควบคุมให้เกิดสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตลอดการเลี้ยง ส าหรับจุดเด่นของ
ระบบ คือ การถ่ายน้ าน้อยเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการเติม
น้ าได้ดี ใช้ทรัพยากรน้ าน้อยลง สามารถเพ่ิมอัตรารอด อัตราการปล่อย และผลผลิตได้ แต่มีการใช้พลังงานใน
การควบคุมออกซิเจนมาก และเกษตรกรอาจปรับกระบวนการเลี้ยงเพ่ือควบคุมความสมดุลไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หากเกิดการสะสมของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงมากและมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคแบคทีเรียในกุ้งอย่างรุนแรง เช่น การเกิดโรคกุ้งตายด่วนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม เป็นต้น 

การเลี้ยงระบบน้ าโปร่งเป็นระบบการเลี้ยงแบบใหม่ที่เกษตรกรน ามาใช้เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ซึ่งเน้นการท าให้บ่อเลี้ยงกุ้งมีสารอินทรีย์สะสมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่
การปรับโครงสร้างบ่อเลี้ยงขนาด 2-4 ไร่ มีการปูผ้าพีอี และขุดหลุมกลางบ่อ เพ่ือรองรับสารอินทรีย์และของ
เสีย ท าให้สามารถจัดการตะกอนเลนได้ดีขึ้น มีการใช้เครื่องให้อากาศปริมาณมาก และปล่อยกุ้งหนาแน่น 
200,000-500,000 ตัว/ไร่ ในการน าน้ าทะเลเข้ามาใช้ในบ่อต้องผ่านการตกตะกอนและใช้สารเคมีบ าบัดให้
สะอาดและมีสารอินทรีย์ต่ า เพ่ือส ารองไว้ใช้ถ่ายน้ าในช่วงที่มีการดูดของเสียและกุ้งที่อ่อนแอในระหว่างเลี้ยง
จากหลุมดูดตะกอนกลางบ่อ ท าให้บ่อเลี้ยงกุ้งมีสารอินทรีย์ต่ า กุ้งสามารถเจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จุดเด่น
ของระบบนี้ คือ สามารถจัดการให้มีสารอินทรีย์ต่ า เลี้ยงกุ้งให้ผลผลิตสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศได้ดีกว่าบ่อเลี้ยงกุ้งระบบถ่ายน้ าน้อย ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีการเตรียมน้ าทะเลสะอาดให้มี
ปริมาณเพียงพอ ความหนาแน่นของการเลี้ยงเหมาะสม พลังงานที่ใช้ในการถ่ายน้ าและเลี้ยงกุ้งเพ่ือรักษา
คุณภาพน้ าและการหมุนเวียนสารอาหารเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
เพ่ือให้กุ้งเติบโตดี มีอัตราแลกเนื้อต่ า และมีสารอินทรีย์หรือของเสียเหลืออยู่ในบ่อเลี้ยงน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี
การเตรียมน้ าทะเลสะอาดในปริมาณมากท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการบ าบัดน้ าและ
หมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้น้ าและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการ
เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน (พุทธ, 2559) 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ทันสมัย เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น การศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการเลี้ยงกุ้ง  พลวัตรของคาร์บอนในบ่อ
เลี้ยงกุ้ง และการจัดการระบบการเลี้ยงกุ้ง การพัฒนาโมเดลของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง การพัฒนานวัตกรรม
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงปลากะพงขาว นวัตกรรมการให้อาหารตามการเติบโตของกุ้งหรือ
โปรแกรมประยุกต์การให้อาหารกุ้งขาวแวนนาไม เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบน้ าหมุนเวียน (Recirculation 
Aquaculture System : RAS) การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่าย การเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง 3 สะอาด 
การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งระบบไบโอฟลอค และการเลี้ยงกุ้ง
ความหนาแน่นสูง เป็นต้น  ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่ยังคงเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อดินกลางแจ้ง 
และมีการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบใหม่ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานวิชาการตามความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และความสามารถในการจัดการเลี้ยง  บางส่วนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ทางวิชาการ หลักการ
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการปรับรูปแบบการเลี้ยงให้เกิดความ
เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยให้มีความยั่งยืน 
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3.2.2.4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความช านาญ

ในการเลี้ยงกุ้งทะเลค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีการศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
การศึกษาด้วยตนเอง การสอบถามจากนักวิชาการหรือผู้รู้ และการดูงานฟาร์มที่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัทเอกชนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบางรายที่มีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเลี้ยงจากโรคระบาด จนกลายเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วนให้คลี่คลายได้  อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคง
ต้องศึกษาหาความรู้ทางวิชาการเพ่ิมเติม และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาจากการเลี้ยงได้ทันท่วงที 

3.2.3 การรวบรวมผลผลิตกุ้งทะเล (Outbound Logistics) 
3.2.3.1 ผู้รวบรวม แพ ตลาดกลาง ตัวแทน นายหน้า 

ผู้รวบรวม แพ ตลาดกลาง ตัวแทน นายหน้า ห้องเย็นและโรงงานแปรรูปเบื้องต้น เป็น
พ่อค้าคนกลางทีร่วบรวมผลผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรเพ่ือส่งไปยังผู้ซื้อ ทั้งนีก้ารรวบรวมผลผลิต
กุ้งต้องค านึงถึงมาตรฐานความสด สะอาด และคุณภาพของกุ้งเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้รวบรวมต้องให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมในกระบวนการขนส่งกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรไปยังผู้ซื้อหรือโรงงานแปรรูป ตั้งแต่การคัดเลือก
หรือแปรรูปกุ้งด้วยความช านาญและรวดเร็ว การล าเลียงกุ้งขึ้นลงรถ และการขนส่ง รวมถึงการรักษาความสด
ของกุ้งด้วยความเย็นที่เหมาะสม โดยการขนส่งในแต่ละเที่ยวต้องใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณค่า
กิจกรรมในกระบวนการขนส่งกุ้งขาวแวนนาไมจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูป โดยพิจารณา
จากสัดส่วนของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการท ากิจกรรม (ธนาณัติ และคณะ, 2559) พบว่า การใช้รถบรรทุกของ
ผู้รวบรวมขนส่งกุ้งขาวแวนนาไมไปยังโรงงานแปรรูปมีระดับคุณค่ากิจกรรมสูงกว่า (ร้อยละ 61.11) การใช้
รถบรรทุกของตนเอง (ร้อยละ 30.80) และการใช้รถบรรทุกของผู้รวบรวมกุ้งขาวแวนนาไมท้องถิ่นเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าการใช้รถบรรทุกของผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเอง เนื่องจากการใช้รถบรรทุกของตนเองใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ในขณะที่ผู้รวบรวมกุ้งด าเนินการเป็นอาชีพหลักย่อมมีประสบการณ์และความช านาญ
ค่อนข้างมาก แม้ว่าการขนส่งสัตว์น้ าของไทยจะพัฒนามาใช้รถบรรทุกติดตั้งห้องเย็นแล้วก็ตาม ยังคงต้องใช้
น้ าแข็งในการแช่กุ้ง เพ่ือรักษาความสดของกุ้งด้วยเช่นกัน 

3.2.3.2 การซื้อขายผ่านข้อตกลง (Contract Farming) 
รูปแบบการซื้อขายกุ้งทะเลที่มีการซื้อขายผ่านข้อตกลง (Contract Farming) เป็นการท า

สัญญาซื้อขายกุ้งล่วงหน้า โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร) ท าสัญญาซื้อขายกุ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการห้องเย็นหรือแปรรูป ผู้น าเข้าต่างประเทศ และห้างสรรพสินค้า เช่น 
โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็นต้น ในสัญญาก าหนดรายละเอียดลักษณะของกุ้ง และก าหนดราคาเป็นฐานไว้ ซึ่งเป็น
ราคาที่คาดไว้ล่วงหน้า และคิดค่าความเสี่ยงไว้แล้ว พร้อมก าหนดอัตราเพ่ิมลดที่สามารถปรับราคาตาม
สถานการณ์ก่อนที่จะส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ยังก าหนดเวลาและสถานที่ส่งมอบ และข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา 
ท าให้เกษตรกรที่ท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความมั่นใจในการเลี้ยงกุ้งให้ได้ตามที่ก าหนดในสัญญามากขึ้น 
เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แน่นอน ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีก าไรสูงกว่าการไม่ท าสัญญา รวมทั้งทราบรายได้ที่
แน่นอน ตลอดจนเป็นการลดพ่อค้าคนกลางลง เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและบริหารจัดการต้นทุนการ
ผลิตได้ หากมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีจะท าให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ส าหรับการท าสัญญาในลักษณะที่
สามารถปรับราคาข้ึนลงตามสถานการณห์รือราคาตลาด และตามคุณภาพของกุ้ง ท าให้คู่สัญญามีความพึงพอใจ 
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เพราะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตกุ้งได้ใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด 
จึงช่วยลดความเสี่ยงของทุกฝ่ายได้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

3.2.4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (Processing) 
3.2.4.1 ห้องเย็นและสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น (ล้ง) 

ในอดีตประเทศไทยมีห้องเย็นและสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น (ล้ง) ที่มีการรับซื้อกุ้งและ
แปรรูปเบื้องต้น เพ่ือส่งเข้าโรงงานห้องเย็นและแปรรูปในเครือข่ายจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เมื่อประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วนและผลผลิตกุ้งลดลง ส่งผลให้ห้องเย็นและสถานแปรรูปสัตว์น้ า
เบื้องต้นขาดวัตถุดิบในการแปรรูปและเลิกกิจการไปเป็นจ านวนมาก แม้ไทยจะสามารถแก้ปัญหาโรคตายด่วน
ให้คลี่คลายและผลิตกุ้งขาวแวนนาไมได้มากขึ้น กลับพบปัญหาด้านแรงงานในห้องเย็นและสถานแปรรูปสัตว์น้ า
เบื้องต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบ เนื่องจากเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้ประเทศคู่ค้าที่
เป็นตลาดหลักสินค้ากุ้งน ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ด้ังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงได้ร่วมกันตรวจสอบพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบันสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น
มีการปรับปรุงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การจัดการควบคุมดูแลของโรงงาน
ห้องเย็นและแปรรูปขนาดใหญ่ในเครือข่าย ส าหรับสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นที่ยังคงด าเนินกิจการรับซื้อกุ้ง
และแปรรูปเบื้องต้น เพ่ือส่งให้โรงงาน พ่อค้าปลีกและร้านอาหาร ได้ท าการปรับปรุงและได้รับการรับรองจาก
กรมประมง จ านวน 17 ราย (กรมประมง, 2561) 

3.2.4.2 โรงงานห้องเย็นและแปรรูป 
โรงงานห้องเย็นและแปรรูปขนาดใหญ่เป็นผู้ด าเนินการผลิตกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งปรุง

แต่งหรือแปรรูปแช่แข็ง เพ่ือการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งมีความส าคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งของไทยเป็นอย่าง
มาก ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงแต่งหรือแปรรูปให้มีความ
หลากหลายในสายการผลิตเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมผลิตภัณฑ์กุ้งกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูปแช่แข็งเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็ว อาทิ กุ้งค็อกเทล กุ้งต้ม กุ้งชุบแป้ง กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และกุ้งชุบแป้งทอด เป็นต้น แต่ยังคงรักษาส่วน
แบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งไว้ด้วย อย่างไรก็ดี โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ของไทยทีเ่ป็นทั้งผู้ผลิต
และส่งออกสินค้ามีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างด ี

ส าหรับวัตถุดิบในการผลิตกุ้ งแปรรูปแช่แข็งส่วนใหญ่ เป็นวัตถุดิบและส่วนผสม
ภายในประเทศเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะวัตถุดิบกุ้งสดต้องท าการแปรรูปเบื้องต้นในโรงงานของตนเองหรือสถาน
แปรรูปเบื้องต้นที่เป็นเครือข่ายที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบเท่านั้น ทั้งนี้กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าก าหนดไว้ ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ จึงจัดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมค่อนข้างสูง และส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่แข็งของไทยได้รับความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ายิ่งขึ้น  

3.2.5 การค้าและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Marketing and Sales) 
3.2.5.1 ตลาดส่งออก สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นส าคัญ 

ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน จีน แคนาดา สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้  ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งทะเลรายใหญ่ของโลก ดังนั้นโครงสร้างตลาดส่งออกกุ้งทะเลส่วนใหญ่โรงงานแปรรูป
จะท าการส่งออกเอง ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าจะมีการติดต่อซื้อขายกันโดยตรง ส าหรับบริษัทหรือโรงงานแปรรูป
บางแห่งมีบริษัทย่อยในเครือจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศผู้น าเข้า เช่น บริษัทไทยยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ จ ากัด 
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(มหาชน) เป็นต้น ส่วนในบางกรณีที่มีการซ้ือขายโดยผ่านคนกลางผู้น าเข้าจะรวบรวมสินค้าและน าส่งกลับไปยัง
ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกในประเทศผู้น าเข้า ปัจจุบันผู้ประกอบการน าเข้าของจีนเข้ามาซื้อและรวบรวมผลผลิต
กุ้งทะเลจากเกษตรกรไทยโดยตรง ไม่ผ่านห้องเย็นและโรงงานแปรรูป ท าให้เกษตรกรไทยขายกุ้งได้ในราคาดี  
ลดขั้นตอนการด าเนินการ จึงนับว่าจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่งออกยัง
มองหาตลาดใหม่อย่างประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่มีศักยภาพ และให้ความสนใจในสินค้ากุ้งขาวแวนนาไม
ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เป็นอย่างดี 

3.2.5.2 ตลาดภายในประเทศ เป็นตลาดที่ต้องอิงตลาดและผู้บริโภคต่างประเทศ เนื่องจาก
ปริมาณการจ าหน่ายหรือบริโภคกุ้งภายในประเทศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการส่งออกกุ้งของไทย และ
ราคาซื้อขายในตลาดโลก จากการที่ประเทศผู้ซื้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็น
ผลให้ตลาดภายในประเทศมีสินค้ากุ้งที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ส าหรับโครงสร้างตลาดกุ้งทะเล
ภายในประเทศปัจจุบันมุ่งเน้นการซื้อขายโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมากรายนัก บริษัทผู้ผลิตหรือโรงงาน
แปรรูปบางรายเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศเองหรือมีบริษัทในเครือด าเนินการจัดจ าหน่าย 
ห้างสรรพสินค้าที่ก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค อย่างเช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร มีการซื้อขายสินค้ากุ้ง
กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นและราคาไม่แพงมากนัก 

3.2.6 การบริโภค (Consumption) 
การบริโภคเป็นกิจกรรมการบริโภคกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงจากการประมาณค่าการบริโภคกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (เพาะเลี้ยงและธรรมชาติ) ของไทย 
ในช่วงปี 2556 - 2558 โดยกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง ด้วยวิธีการ Food Balance Sheet (FBS) พบว่า มีการบริโภคกุ้งทะเล
ภายในประเทศ ร้อยละ 20 – 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด การบริโภคกุ้งทะเลภายในประเทศจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต การส่งออก และราคากุ้งในปีนั้นๆ ส่วนผลผลิตกุ้งทะเลอีกร้อยละ 70 – 80 
ส่งออกไปยังตลาดผู้บริโภคต่างประเทศ ส าหรับในปี 2558 ประเทศไทยมผีลผลิตกุ้งทะเลทั้งหมด 322,918 ตัน 
โดยมาจากธรรมชาติ 28,178 ตัน (ร้อยละ 8.73) และจากการเพาะเลี้ยง 294,740 ตัน (ร้อยละ 91.27) 
ประชากรไทยมีการบริโภคกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หากพิจารณาเฉพาะปริมาณ
การผลิตกุ้งทะเลที่มาจากการเลี้ยงแบบพัฒนา 289,371 ตัน และมีใบก ากับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ า 
(Movement Document : MD) ปริมาณ 230,338 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79.37 ของปริมาณการผลิตกุ้งทะเล
จากการเลี้ยงแบบพัฒนา ซึ่งปริมาณกุ้งทะเลเกือบทั้งหมดจากระบบฐานข้อมูล MD เข้าสู่โรงงานแปรรูปและ
ส่งออกไปยังตลาดผู้บริโภคต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่าในปี 2558 กุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยที่มาจากการ
เลี้ยงแบบพัฒนามีการบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 20.63 และบริโภคต่างประเทศ ร้อยละ 79.37 ดังนั้น
อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องพ่ึงพาผู้บริโภคต่างประเทศเป็นหลัก และผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยังคงต้องถูกก าหนดโดย
ผู้ประกอบการส่งออก อย่างไรก็ดี ประเทศคู่ค้าหลักยังมีความเชื่อมั่นกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
ในสินค้ากุ้งทะเลของไทย และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
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3.3 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
3.3.1 โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมกุ้งของไทย (Firm Infrastructure) 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสามารถเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือสนองความต้องการ
บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักในห่วงโซ่
คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.3.1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง สามารถเลี้ยงกุ้งได้ตลอดทั้งปี ท าให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ 

3.3.1.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ การคมนาคม พลังงานไฟฟ้า การสื่อสาร และการ
ชลประทาน ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมกุ้งของไทยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงทั่วถึง อ านวยความสะดวกในการขนส่งกุ้ง
ภายในประเทศ นอกจากนี้ระบบการขนส่งทางอากาศยังอ านวยความสะดวกในการส่งออกกุ้งไปยังตลาด
ต่างประเทศ อย่างเช่น ผู้น าเข้าของจีนมีการรวบรวมผลผลิตกุ้งจากทางภาคใต้ของไทยและส่งออกกุ้งไปยังจีน
ทางอากาศที่สนามบินภูเก็ต เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าการมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งและภูมิประเทศที่ดีของ
ไทยเป็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นอย่างมาก 

3.3.1.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีทักษะและความช านาญในการ
เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างดี มีประสบการณ์สูง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี มีการจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมได้ตลอดปี และอัตราการรอดสูง ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

3.3.1.4 โรงงานแปรรูปของไทยส่วนใหญ่มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง โดยมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต และมีภาพลักษณ์เป็นแหล่งผลิตสินค้ากุ้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง
เนื่องจากไม่มีรายงานการตรวจพบสารเคมีต้องห้ามเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้สินค้ากุ้งแปรรูปของไทย
มีความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกตลาดส่งออกท่ีส าคัญ 

3.3.1.5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งของไทย ดังนี้ 
1) หน่วยงานภาครัฐ 

(1) กรมประมง มีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้บริการและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การก าหนดนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดหา
ปัจจัยการผลิต การพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การรวมกลุ่มเกษตรกร การ
ให้บริการด้านวิชาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ า การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ 
การสุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสุ่มตรวจยาและสารเคมีในฟาร์มและร้านค้าปัจจัยการ
ผลิต การเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาและสารเคมีในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การตรวจโรคกุ้ง การตรวจ
คุณภาพน้ า การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม การออกใบรับรองการจ าหน่ายสัตว์น้ า  การรับรองสินค้าประมง 
การตรวจรับรองโรงงาน การให้บริการตามกระบวนการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นแหล่งก าเนิดของกุ้งทะเล อีกท้ังกรมประมงยังมีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การด าเนินการด้านการเกษตร อาทิ จัดประชุมหารือร่วมกันกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และสมาพันธ์
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งไทย เพ่ือก าหนดแนวทางในการควบคุมการใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามที่ผิดกฎหมาย 
และก าหนดให้โรงงานแปรรูปรับซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ าจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้โรงงานแปรรูปสัตว์น้ าเข้มงวดในการ
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ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ าก่อนส่งออก และย้ าเตือนเกษตรกรให้เพ่ิมความเข้มงวด 
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และการห้ามใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมทั้ง
แจ้งถึงมาตรการลงโทษตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ด้วย 

(2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน่วยงานในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยมีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การจัดหาตลาด การให้องค์ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี และการ
บริหารกลุ่มเกษตรกร 

(3) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
การสร้างตราสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า และสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

(4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐท าหน้าที่ค้ าประกันสินเชื่อ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ขาด
หลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินได ้

(5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นสถาบันการเงิน      
ที่ให้บริการสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจทั้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

(6) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนปัจจัยหรืออ านวยความสะดวก    
ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

(7) สถาบันการศึกษา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านวิชาการเพาะเลี้ยง   
โรคสัตว์น้ า การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาด 

(8) กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานระดับกรมที่ปฏิบัติภารกิจด้านในประเทศ คือ 
กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง
คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านต่างประเทศ คือ กรมการค้าต่างประเทศ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
จัดระเบียบและบริหารการน าเข้าส่งออกสินค้า ข้อตกลงต่างๆ การส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก รวมถึงการ
แก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นต้น 

(9) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ส ารวจ รวบรวม ติดตาม และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร  ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร วิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
บุคลากร สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านการตรวจการวิเคราะห์ การทดสอบ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหาร กิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้ค าปรึกษาและแนะน าทาง
วิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

2) หน่วยงานภาคเอกชน 
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่างมากกับอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 

เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต
สัตว์น้ าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สหกรณ์ และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ เป็นต้น 
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีส่วนส่งเสริมและผลักดันการด าเนินกิจกรรมหลักตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่
การจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จนกระทั่งเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับ
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ผู้บริโภค โดยแต่ละองค์กรมีการควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือรักษามาตรฐานการผลิต ให้
เป็นไปตามท่ีประเทศคู่ค้าต้องการ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกร 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งของไทย และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.3.2 กรอบนโยบาย และกฎระเบียบที่ให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของไทย  
3.3.2.1 แผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กรมประมงได้จัดท าแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทุก 5 ปี และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งตามร่างแผนแม่บทนี้ กรมประมงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยไว้ คือ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก้าวไกล ตลาดน าการผลิต 
ผลผลิตปลอดภัย ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน” โดยกรมประมงมีแนวคิดในการ
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่จะน าไปพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความมั่นคงในอาชีพ อยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทีดี่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อันจะน าไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ภายใต้กรอบร่างแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก าหนดพันธกิจ
ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไว้ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ (Smart Farmers) 

2) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Smart Aquaculture Groups) 

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีศักยภาพ มีผลผลิตเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออก โดยมีมาตรฐานการผลิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Smart 
Aquaculture Sector) 

4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Smart Officers) 

5) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี (THAILAND 4.0) 

เป้าหมายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 
2) ยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการผลิต

ที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) บุคลากรภาครัฐด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5) ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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กรมประมงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจก าหนดไว้ข้างต้น 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แนวทางการพัฒนา คือ  
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการรวมกลุ่ม และ

สร้างเครือข่ายทางการผลิตของสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
2) จัดระบบและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ

มาตรฐานผลผลิตเพ่ือรองรับการผลิตเชิงการค้า  
3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเน้นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
4) จัดท าและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม จัดระบบ และเพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แนวทางการพัฒนา คือ 
1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสัตว์น้ า 
2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
4) สนับสนุนการวิจัยตลาดสินค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง 
5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนา คือ 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็น 

Smart Officer และ Smart Researcher 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระหว่างหน่วยงาน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3) พัฒนา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบังคับใช้กฎหมาย

และมาตรการช่วยเหลือ 

3.3.2.2 ยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 3 ปี 2557 – 2559 
กรมประมงมีการจัดท ายุทธศาสตร์กุ้งไทย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะสั้น และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 4 ปี 2560 – 2564 
ส าหรับในช่วงก่อนที่ยุทธศาสตร์กุ้งไทยฉบับที่ 4 จะแล้วเสร็จ ประเทศไทยยังคงด าเนินการตามยุทธศาสตร์กุ้งไทย 
ฉบับที่ 3 ปี 2557 - 2559 ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเชิงรุกและเป็นเอกภาพ โดยการใช้กลยุทธ์ทางด้าน
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การตลาดควบคู่การผลิต ท าการตลาดบนพ้ืนฐานด้านศักยภาพการผลิตภายในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยในฐานะที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจส าคัญของประเทศและ
สร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในมิติของ
การใช้ปัจจัยทางการผลิต ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมบนแนวทาง
ของความยั่งยืน และบนฐานความเข้มแข็งขององค์กร เพ่ือให้ได้สินค้ากุ้งที่สวย สด สะอาด รสชาติดี มีมาตรฐาน 
ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น 
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 3 คือ “กุ้งไทยก้าวหน้า สู่ประชาคมอาเซียน อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) เพ่ิมศักยภาพพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพกุ้งทั้งพ่อแม่และลูกพันธุ์กุ้ง 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ให้มี
คุณภาพและเหมาะกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่การเลี้ยง การจัดการด้านพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตนอเพลียสคุณภาพ 
การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งและสร้างคลังส ารองสายพันธุ์กุ้งทะเล รวมถึงการจัดการด้านการผลิตลูกกุ้งสายพันธุ์ดี   
มีคุณภาพ 

2) การบริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยั่งยืน โดยมีสิ่งทีต่้องค านึงถึง คือ เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งน้ าสาธารณะและบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด  และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการบริหาร
อุตสาหกรรมกุ้ง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต การควบคุมและก ากับให้มี
การผลิตตามมาตรฐานของกรมประมง หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กรมประมงรับรอง ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในตัว
วัตถดุิบกุ้ง และการยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการตลาดทุกระดับ  ส าหรับในปี 2557 – 2559  
การด าเนินงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาดของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเก็บ
เกี่ยวและขนส่ง การพัฒนาและควบคุมการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด รวมถึงการควบคุมมาตรฐานการจับ การล าเลียง 
และการเสริมสร้างความเข้าใจในด้านสุขอนามัยของโรงงานแปรรูปเบื้องต้น ซึ่งส่งผลถึงมูลค่าของสินค้ากุ้งที่จะ
เพ่ิมข้ึน โดยมีการด าเนินการในตลาดทุกระดับ ทั้งนี้ในตลาดต่างประเทศจะด าเนินการส่งออกในรูปของสัดส่วน
สมดุล โดยพยายามผลักดันให้มีการกระจายสัดส่วนการส่งออกไม่ให้มีการพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหนึ่ง และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์คุณภาพกุ้งไทยในสื่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การด าเนินงานจะ
เป็นแบบเชิงรุก โดยการเข้าหาตลาดเป้าหมาย และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อันได้แก่ ตลาดอาเซียน อเมริกา 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และประเทศแถบอเมริกาใต้ ฯลฯ 

4) ผลักดันการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพ่อแม่พันธุ์ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้ง การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้ากุ้ง การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการวิจัยการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ทั้งนี้อุตสาหกรรมกุ้งไทย
ต้องการงานวิจัยใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างรูปแบบ เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหมใ่นการพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย 

5) สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ได้แก่ การจัดหาพ้ืนที่
เหมาะสมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้ง การลงทุนด้านห้องเย็นในประเทศภูมิภาค การศึกษาและวิเคราะห์
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ผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศที่กระทบจากการเปิดการค้าเสรี การบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าวัตถุดิบ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์      
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ การจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการ
ขยายฐานการตลาด และสร้างเครือข่ายการค้าและการผลิตในภูมิภาคอาเซียนทั้งด้านสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ 
ด้านปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ ตลอดจนด้านแรงงานและการจัดท าองค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่ความ
เป็นผู้น าด้านสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซยีนและในระดับโลก 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 3 จึงเป็นการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดควบคู่การผลิต 
ท าการตลาดบนพ้ืนฐานด้านศักยภาพการผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ผ่านการประสานงานระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออก โดยด าเนินการเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคผู้ผลิต 
และภาคผู้ส่งออก ตลอดจนการรวบรวมผลการด าเนินการ ซึ่งมีกรมประมงเป็นหน่วยงานกลาง นอกจากนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์  เพ่ือผลักดัน
ยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบาย ให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในหมวดสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะ
สภาวะการผลิต การบริโภค การแปรรูป การตลาด การส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์การผลิตสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นใน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานที่เห็นสมควร โดยการด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบของคลัสเตอร์  ส าหรับกลไกการ
ขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัตินั้น กรมประมงได้แต่งตั้ง คณะท างานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ประกอบด้วย
เจ้าหน้าทีจ่ากกรมประมง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ตลอดสายการผลิต ท า
หน้าที่ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านกุ้งแบบครบวงจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี กรมประมงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในร่างยุทธศาสตร์กุ้งไทยฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 
2560 – 2564 ไว้ว่า “กุ้งไทยปลอดภัย แข่งขันได้ในตลาดโลก” และก าหนดพันธกิจสอดรับกับยุทธศาสตร์กุ้งไทย 
ฉบับที่ 3 ดังนี้ 

1) เพิ่มศักยภาพพันธุ์กุ้งทะเลให้มีคุณภาพ 
2) บริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยั่งยืน 
3) เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพ่ิมศักยภาพการตลาดทุกระดับ 
4) สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน 

3.3.2.3 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 73 บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเป็น

แหล่งผลผลิตของสัตว์น้ าอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
ให้เกิดความยั่งยืน โดยค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษาความ
สมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความม่ันใจในการบริโภคสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงทั้งในด้านคุณภาพและ
สุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน 

มาตรา 74 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยในการ
บริโภคสัตว์น้ า ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการสินค้า
เกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศก าหนด 
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มาตรา 75 ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตาม
มาตรา 74 หรือขอให้กรมประมงตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งก าเนิดของสัตว์น้ าใด หรือขอให้
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ า สัตว์น้ า หรือปัจจัยการผลิตเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นค าขอและช าระค่าใช้จ่ายใน
การออกหนังสือรับรองหรือตรวจสอบตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา 76 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิด 
ลักษณะของสัตว์น้ า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ 

มาตรา 77 ภายใต้บังคับมาตรา 79 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมนอกเขตพ้ืนทีท่ี่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

มาตรา 78 ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา 77 ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดให้ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องแจ้งการประกอบกิจการ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก าหนด 

2) ก าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ าที่ห้ามน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3) ก าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 
4) ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
7) ก าหนดเรื่องอ่ืนใดที่จ าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตราย

ต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น 
มาตรา 79 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 90 เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าที่ได้จากการประมง ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดท าหลักฐานเพ่ือประกอบการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ 

มาตรา 90 (5) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือแปรรูปสัตว์น้ า ต้องจัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา 90 (6) ผู้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ต้องมีใบรับรอง
การจับสัตว์น้ า หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นได้มาจากการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

มาตรา 91 เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 
ต้องจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซื้อตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก าหนด เมื่อผู้ซื้ อ
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สัตว์น้ าตามวรรคหนึ่งขายหรือส่งมอบสัตว์น้ านั้นให้บุคคลอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบรายการตามวรรคหนึ่ง
ระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น้ านั้นทุกทอดไป 

มาตรา 93 ผู้ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผู้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการจับสัตว์น้ า
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือการแปรรูปสัตว์น้ า ให้ยื่นค าขอต่อกรมประมง ตามแบบวิธีการ 
และช าระค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

3.3.2.4 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้า
เกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับสินค้าเกษตร และมีส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและน ามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในการผลิต การส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า เพ่ือควบคุมก ากับดูแลสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย  

3.3.2.5 ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบระดับฟาร์มที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
1) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับกรมประมง 
2) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย

การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2561 
3) มาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค (Code of Conduct : CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย

การขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค (CoC) 
4) มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้ง

ขาวแวนนาไมปลอดโรค มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7401 – 2552 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2551 และ มกษ. 9000 – 2552 เล่ม 1 

5) มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว
แวนนาไมปลอดโรค มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7432 – 2558 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

6) มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที ่มกษ. 7401 – 2557 

7) มาตรฐานสินค้าเกษตร กุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขที ่มกษ. 7019 – 2556 

8) มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practice) เป็นมาตรฐานสัตว์น้ าที่ให้การรับรอง
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดย Aquaculture Certification Council, Inc (ACC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของ
สหรัฐอเมริกา มี 3 ประเภท คือ มาตรฐาน BAP โรงเพาะฟักกุ้ง (Shrimp Hatchery)  มาตรฐาน BAP ฟาร์ม
เลี้ยงกุ้ง (Shrimp Farm) และมาตรฐาน BAP โรงงานอาหารทะเลแปรรูป (Seafood Processing Plant) ทั้งนี้
มาตรฐาน BAP เป็นมาตรฐานสมัครใจของเอกชน มิใช่ระเบียบที่ใช้บังคับโดยส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : FDA) แต่ผู้น าเข้าสินค้าอาหาร
รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา อาทิ Melissa’s World Variety และ Rhee Brothers จะน าเข้ากุ้งสด กุ้งแช่เย็น 
กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูปจากต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จากนั้นกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีก
ของบริษัท ได้แก่ Wal-Mart  Safeway  Wegman และ Costco  ซึ ่งร ้านค้าปลีกเหล่านี ้ก าหนดให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้ากุ้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน BAP จากหน่วยงาน ACC ก่อนส่งสินค้าเข้าไป
จ าหน่าย (สถาบันอาหาร, 2561) 
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9) หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า มี 2 แบบ คือ หนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
(FMD) เป็นหนังสือที่แสดงถึงแหล่งก าเนิดของลูกพันธุ์สัตว์น้ า และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า  
(Movement Document : MD) เป็นหนังสือที่แสดงรายละเอียดสัตว์น้ าที่จับจากฟาร์มเกษตรกร เพ่ือจ าหน่าย
ให้กับพ่อค้าคนกลาง แพปลา หรือผู้ซื้อ ซึ่งต้องใช้แนบติดไปกับสัตว์น้ าที่จ าหน่ายจนถึงโรงงานแปรรูป 
หากผู้ประกอบการส่งออกต้องการหนังสือรับรองใดๆ เช่น หนังสือรับรองส่งกุ้งไปสหรัฐอเมริกา หนังสือรับรอง
สุขอนามัยสินค้า (Health Certificate) จะต้องแนบหนังสือก ากับฯ มาพร้อมกับค าขอหนังสือรับรองนั้นๆ ด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือแสดงที่มาของวัตถุดิบ ปัจจุบันกรมประมงอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาหนังสือก ากับการซื้อ
ขายสัตว์น้ า (การเพาะเลี้ยง) หรือ (Aquatic Animal Purchasing Document : APD) เพ่ือให้สอดรับกับ   
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องในธุรกิจกุ้งทะเล 

10) มาตรฐานสินค้าเกษตร สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด  ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที ่มกษ. 9002 – 2559 

3.3.2.6 กฎระเบียบระดับสถานแปรรูปและโรงงาน 
1) การตรวจรับรองสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Good Manufacturing 

Practices : GMP) 
2) การตรวจรับรองการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ประมง (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) 
3) มาตรฐาน ISO ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะช่วยท าให้อาหารมีคุณภาพและ

ปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 9001-2544 (ISO 9001 : 2000) และมาตรฐาน ISO 
22000 : 2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System : FSMS) 

4) มาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐาน ฮาลาล  มาตรฐาน Codex เป็นต้น 
3.3.2.7 กฎระเบียบอื่นๆ 

1) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยกรมประมงก าหนดให้มีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งและสัตว์น้ าอ่ืนๆ ของไทยเพ่ือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า โดยใช้หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับถึงท่ีมาของปัญหาในกรณีท่ีพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

2) กรมประมงได้มีประกาศเพ่ือควบคุมการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล แบ่งเป็นกลุ่มยาและสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และกลุ่มยาและสารเคมีที่อนุญาตให้
ใช้แต่ต้องไม่ตกค้างในเนื้อกุ้ง การใช้ยาและสารเคมตี้องใช้อยู่ในปริมาณและวิธีการที่เหมาะสม โดยกรมประมงมี
การตรวจสอบวิเคราะห์สารตกค้าง หากพบการฝ่าฝืนใช้ยาและสารเคมีต้องห้าม หรือพบสารตกค้างเกินกว่าที่
ก าหนดจะถูกด าเนินการเพิกถอนใบรับรอง และไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
รวมทั้งถูกขึ้นชื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และในกรณีอยู่ในระหว่างการยื่นขอการรับรองจะไม่ได้การรับรองและ    
ไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 

3) การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าส่งออกโดยกรมประมง เป็นกระบวนการตรวจรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยครอบคลุมการตรวจสุขลักษณะ(GMP) การตรวจการจัดระบบวิเคราะห์อันตราย
และควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) การสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าโดยพิจารณา
ตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงหรือประเทศผู้น าเข้า 
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3.3.2.8 นโยบายส าคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี 2559 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต จ าหน่าย และบริหารจัดการร่วมกัน รวมถึงการจัดการด้านการตลาด เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ และผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาด
ต้องการ มีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน เป็นการ
แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด และราคาตกต่ า อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ซึ่งภายใต้โครงการมีทั้ง
แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบ แปลงใหญ่ทั่วไป และแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ส าหรับกลุ่มเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2559 - 2560 มีจ านวน 8 แปลง และในปี 2561 มีจ านวน 6 แปลง เป็น
กลุ่มเกษตรกรจาก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
พัทลุง พังงา สตูล และสมุทรสาคร จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้เกษตรกรมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีตลาดแน่นอน ส่วนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้รับผลเชิงบวกในการจัดหา
วัตถุดิบส าหรับการแปรรูป มีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่แน่นอน ลดต้นทุนการขนส่ง ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ และ
ปริมาณตามต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
หรือซีพีเอฟ (CPF) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ ากัด และ
สหกรณ์ประมงจันทบุรี จ ากัด เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรรายย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง 3 สะอาดให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร
ภายนอก เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในฟาร์ม ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาภาคการผลิตกุ้งของไทยให้มีมาตรฐาน ผลผลิตมี
คุณภาพ ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการศึกษาของเกษตรกรอ่ืนๆ ในอนาคต 
จึงนับได้ว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 

3.3.3 การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของไทย โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรม

ให้ความรู้กับเกษตรกรผ่านทางโครงการส าคัญต่างๆ และมีการน ากลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานจากโครงการหรือ
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การจัดท าบัญชีต้นทุน การยกระดับ
คุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานสากล การวิเคราะห์ดินและน้ า เป็นต้น รวมถึงมีการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือแก้ไข
ปัญหาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรที่มีศักยภาพสูง  ปัจจุบันภาครัฐมีการอบรม
ให้ความรู้กับเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นอกจากนี้ยังมกีารดึง
ศักยภาพของภาคเอกชนที่มีจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด    
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยด้วย 

กรมประมงมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ดังนั้นในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินของกรมประมง ให้สามารถตรวจประเมินระบบการผลิตและผลผลิตสัตว์น้ า
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้าสินค้ากุ้งทะเล เช่น มาตรฐาน Best Aquaculture 
Practices (BAP) และมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการจัดการด้านอาหารปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็น
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จุดเริ่มต้นสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนและมีส านึกรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ท าให้สินค้าจากประเทศ
ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ 

3.3.4 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)  
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพ่ิมคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต  ท าให้

อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน 
3.3.4.1 เทคโนโลยีการผลิตกุ้งแช่แข็ง 

1) การแปรรูปกุ้งเบื้องต้นส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกและผ่าหลังกุ้ง ซึ่งต้องมี
ความช านาญ และใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจประสบอุบัติเหตุจากการถูกมีดบาดมือได้ จึงมีการพัฒนาเครื่องผ่า
หลังกุ้ง เพ่ือให้การผ่าหลังและปอกเปลือกกุ้งท าได้ง่าย ตัดได้ตรง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และที่ส าคัญ คือ 
ลดต้นทุนค่าแรง กุ้งมีคุณภาพดีและไม่ช้ า 

2) เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์จัดเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดยเฉพาะในเรื่องของการพิมพ์กล่องหรือถุง เนื่องจากลูกค้ามักมีความต้องการให้กล่องและถุงที่บรรจุสินค้ากุ้ง
สามารถพิมพ์ได้ด้วย จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์กุ้งให้สนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได ้

3) เทคโนโลยีการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของประเทศไทยมีส่วนช่วยให้เกิด
ความได้เปรียบในการผลิตกุ้งแช่แข็ง (Freeze) ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่ง
ทางค้า อย่างเช่น เวียดนาม 

3.3.4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทย อาทิ 
1) โปรแกรมค านวณการให้อาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Feed Application for Whiteleg 

Shrimp) ของกรมประมง 
2) แอปพลิเคชันกุ้งขาว 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ช้งานง่าย 

สะดวก และได้ข้อมูลรวดเร็ว โดยสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ า ราคากุ้ง และให้ข้อมูลด้านการ
จัดการการเลี้ยง การให้อาหาร คุณภาพน้ า และโรคกุ้ง อีกทั้งยังสามารถประเมินน้ าหนักของกุ้งในบ่อได้จาก
ภาพถ่าย ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

3) ระบบการจ าหน่ายสัตว์น้ า โดยกรมประมงได้พัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการออกหนังสือ
ก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (การเพาะเลี้ยง) หรือ 
Electronic Aquatic Animal Purchasing Document : E-APD เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องในธุรกิจกุ้งทะเลในการกรอกรายละเอียดในหนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า (APD)  

4) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของกรมประมง 
5) ระบบฐานข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร 
6) ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ของกรมประมง คือ ระบบเชื่อมโยงค าขอ

กลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง เป็นระบบที่ให้บริการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง เพ่ือการ
น าเข้าส่งออกสินค้าประมง โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
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3.3.5 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
ปลาป่นจัดเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตอาหารกุ้ง แม้ว่าโรงงานผลิตอาหารกุ้งจะประสบปัญหา

ปริมาณปลาป่นในประเทศลดลง จากการที่ประเทศเพ่ือนบ้านห้ามเรือประมงไทยเข้าไปจับปลาในน่านน้ า และ
ประเทศไทยประสบปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ( IUU) ก็ตาม ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารกุ้งน าเข้าปลาป่นจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม และเมียนมาร์ ซึ่งมี
ราคาถูก และได้สิทธิพิเศษภาษีน าเข้าด้วย 

กิจกรรมหลักข้างต้นจะท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าตลอดห่วงโซ่ได้นั้นต้องอาศัย
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง 5 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมกุ้งของไทย  กรอบนโยบาย
และกฎระเบียบที่ให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของไทย  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การพัฒนา
เทคโนโลยี และกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา นอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว 
กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย 

3.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
จากการศึกษากระบวนการในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

กุ้งไทย สามารถน ามาวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน และเป้าหมาย โดยการประเมินข้อจ ากัดและโอกาส
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

3.4.1 ตลาดสินค้ากุ้งทะเล 
ตลาดสินค้ากุ้งทะเลของไทยเป็นตลาดส่งออก ร้อยละ 70 - 80 และตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 

20 - 30 ดังนั้นตลาดต่างประเทศจึงเป็นผู้ก าหนดราคา คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าที่มีความเข้มงวดขึ้น 
ท าให้เกษตรกรไทยต้องมีการติดตามและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับเกษตรกรไทยประสบ
ปัญหาโรคระบาดและไม่สามารถผลิตกุ้งทะเลได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี กุ้งทะเลของ
ไทยเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและยั งมีความต้องการสูง     
จึงนับเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้หากมี
การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงและลดอ านาจการต่อรองราคาจาก
ผู้ประกอบการแปรรูป และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

3.4.2 นโยบายระดับชาติและระดับโลก 
สินค้ากุ้งทะเลเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ดี จึงเป็นสิ่งจูงใจให้ประเทศต่างๆ ที่มี

ศักยภาพเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ท าให้มีการแข่งขันในตลาดโลกสูง ในขณะที่อุตสาหกรรมกุ้งไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการค้า ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานของ
ประเทศคู่ค้า รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานภาค
บังคับ การบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้าอาหารทะเล การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของประเทศคู่ค้า และการ
ท าประมง IUU รวมทั้งการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหภาพยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ประสบปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่น้ าจืด การปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน และระบบการศึกษาที่ผลิต
บุคลากรไม่สอดรับกับภาคอุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ท าให้
ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง แรงงานไทยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกุ้งไม่มากนัก จึงต้องพ่ึงพาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นหลัก แต่อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีโอกาสในการขยายตลาดจากความตกลงภายใต้เขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  FTA รายประเทศ และ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศ
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อ่ืนๆ รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออกสินค้า และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งไทย เช่น 
การพัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้า และการกระจายสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการขับเคลื่อนนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งไทยไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น การน าเข้าพ่อแม่
พันธุ์กุ้ งปลอดโรค การผลักดันให้มีระบบประกันเพาะเลี้ยงกุ้ ง การพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนกับเกษตรกร เป็นต้น 

3.4.3 ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างธุรกิจ 
ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างธุรกิจในแนวดิ่งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย เริ่มตั้งแต่

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศจนถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ มีข้อจ ากัดในด้านต้นทุนโลจิสติกส์ เนื่องจาก
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่เป็นรายย่อย และอยู่กระจัดกระจาย บางพ้ืนที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูป และการส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้นการพัฒนาระบบ   
โลจิสติกส์ของไทยมีส่วนช่วยให้การขนส่งกุ้งทะเลมีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยรักษาคุณภาพ
ของกุ้ง และเอ้ืออ านวยต่อการขยายตลาดกุ้งทะเลไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการเชื่อมโยงการค้าไปสู่
ประเทศที่สาม เช่น จีน เป็นต้น ส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปที่เป็นผู้ส่งออก มักมีหุ้นส่วนธุรกิจในตลาดหลัก 
เพ่ือน าเข้าและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดสุดท้าย แต่ผู้ส่งออกควรมองหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงด้านการตลาด โดยรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว้ด้วย 

ความเชื่อมโยงในแนวดิ่งของบริษัทขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
เพาะพันธุ์กุ้ง การอนุบาลลูกกุ้ง การผลิตอาหารกุ้ง ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งออก และการจัดจ าหน่าย  
ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดอย่างชัดเจน แต่บางแห่งยังผลิตวัตถุดิบกุ้งส าหรับแปรรูปไม่เพียงพอต้องซื้อจาก
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบพันธสัญญา ส่วนความเชื่อมโยงระหว่างผู้ค้าปัจจัยผลิตกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังพบข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ฟาร์มเลี้ยง คุณภาพของลูกพันธุ์กุ้ง และอาหารกุ้งราคาสูง       
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ ระบบของสหกรณ์มีการ
พัฒนาค่อนข้างล่าช้า และบางแห่งมีปัญหาในระบบการจัดการ ดังนั้นควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
และเชื่อมโยงในแนวนอนระหว่างกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้
สมาชิกร่วมกันด าเนินการ มีการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัด
ต่อขนาด เนื่องจากการสั่งซื้อในปริมาณมากจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต     
อีกทั้งการผลิตในปริมาณมากของกลุ่มจะท าให้มีอ านาจในการต่อรองราคาจ าหน่ายกับผู้ประกอบการแปรรูป
หรือห้องเย็น เพ่ือลดปัญหาราคากุ้งผันผวนไม่แน่นอน 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกับผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ประกอบการแปรรูป    
ส่วนใหญ่เป็นแบบชนะทั้งสองฝ่าย (Win-Win) โดยเกิดความร่วมมือทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน ทั้งสองฝ่ายต่างมี
ความพึงพอใจและได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงของทุกฝ่าย ท าให้ผู้ประกอบการ
แปรรูปได้วัตถุดิบกุ้งท่ีมีคุณภาพตามต้องการ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม 

3.4.4 การสนับสนุนตลาด 
ประเทศไทยมีการสนับสนุนตลาดที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งหลายด้านทั้งในและต่างประเทศ 

เช่น แหล่งจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรค ผู้จ าหน่ายปลาป่นหรือวัตถุดิบอ่ืนส าหรับผลิตอาหารกุ้ง ผู้จ าหน่าย
ยาและเคมีภัณฑ์ ผู้จ าหน่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งและการแปรรูป สถาบันการเงิน
ที่ให้บริการสินเชื่อกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดการ และบริษัทประกันภัย
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ที่สนใจระบบประกันภัยการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล 
การกระจายข่าวสาร และการซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น 

3.4.5 การปรับเพื่อยกระดับสินค้า 
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้และมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคในตลาด

ต่างประเทศท่ีมีความต้องการอาหารปลอดภัย และความต้องการผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงแต่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า เนื่องจากโรงงานแปรรูปของไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส ารวจความต้องการของผู้บริโภค   
มีจุดขายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และมีการสร้างตราสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์สินค้า แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ดังนั้นสถาบันการศึกษาและโรงงานแปรรูปควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

3.5 แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
จากการประเมินข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย สามารถก าหนดแนวทาง 

การปรับปรุงและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
3.5.1 พัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้ปลอดโรค อัตรารอดสูง และเจริญเติบโตได้ดี 
3.5.2 พัฒนาอาหารกุ้งทะเลโดยใช้วัตถุดิบที่มีโปรตีนใกล้เคียงปลาป่นเป็นส่วนประกอบด้วย เพ่ือลด

ปัญหาขาดแคลนปลาป่น และท าให้อาหารกุ้งมีต้นทุนต่ าลง 
3.5.3 พัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานทุกฟาร์ม สะดวกต่อการจัดการ และการป้องกันเชื้อ

ที่ก่อให้เกิดโรค 
3.5.4 ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปต้องติดตามและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานใหม่ๆตามที่ ผู้บริโภค

ของประเทศผู้น าเข้าต้องการ 
3.5.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในรูปของสหกรณ์ฯ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ

การขนส่ง เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองกับแหล่งเงินทุน และเพ่ือให้เกษตรกรได้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างทั่วถึง 

3.5.6 ส่งเสริมการส่งออกสินค้ากุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงไปยังประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
และจีน 

3.5.7 กระตุ้นการบริโภคกุ้งทะเลภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างจุดแข็งและเป็นแรงผลักดันให้
ผู้ประกอบการแปรรูปพัฒนาการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก พร้อมทั้งลดอ านาจการต่อรองราคาวัตถุดิบกุ้งจาก
เกษตรกร 

3.5.8 พัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เข้าสู่โรงงานแปรรูป และให้ความส าคัญกับภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

3.5.9 ผลักดันให้มีระบบการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
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สถานภาพสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ้ากัด และการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 

4.1 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด 
4.1.1 สภาพทั่วไปของสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด เริ่มด้ำเนินกำรปี 2550 มีที่ท้ำกำรเป็น
อำคำรถำวรอยู่ริมถนนเพชรเกษม อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีโครงสร้ำงกำรจัดกำร
องค์กร ประกอบด้วย ผู้จัดกำร คณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ และพนักงำนประจ้ำ โดยมีนำยเดชำ บันลือเดช เป็น
ประธำนสหกรณ์ฯ ในบำงครั้งต้องท้ำหน้ำที่ทั้งผู้จัดกำรและประธำนที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ 
มีสมำชิกเป็นผู้เลี้ยงกุ้งรำยย่อย จ้ำนวน 267 รำย สำมำรถผลิตกุ้งได้ประมำณ 2,000 ตันต่อปี สมำชิกส่วนใหญ่
มีที่ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในพ้ืนที่ และเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ท้ำกิน โดยมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งประมำณ 2,000 ไร่ กระจำยอยู่ตำม
พ้ืนที่ใกล้ชำยฝั่งของอ้ำเภอสำมร้อยยอด กุยบุรี และปรำณบุรี ซึ่งพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งบำงส่วนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
เขำสำมร้อยยอด ไม่มีเอกสำรสิทธิ์กำรถือครองที่ดิน นอกจำกนั้นส่วนใหญ่เป็นโฉนด ทั้งนี้พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งที่อยู่ติด
กับอุทยำนฯ มักมีน้้ำท่วมเป็นประจ้ำทุกปี ในช่วงน้้ำหลำก เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำขัง 

ประธำนสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด (นำยเดชำ บันลือเดช) เป็นผู้น้ำที่มี
ทักษะและควำมสำมำรถสูงในกำรเลี้ยงกุ้งจนเป็นที่ยอมรับในวงกำรอุตสำหกรรมกุ้งของประเทศไทย โดยมีกำร
พัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง และพยำยำมหำแนวทำงแก้ปัญหำอำกำรกุ้งตำยด่วน นอกจำกนี้
ยังมีควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำทิ กำรติดต่อหำผู้ค้ำ
ปัจจัยกำรผลิตมำให้บริกำรแก่สมำชิกในรำคำที่เป็นธรรม หำแหล่งขำยกุ้ ง และแหล่งเงินทุนให้สมำชิกกู้ยืม 
เพ่ือลงทุนเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจำกควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรและอำชีพควำมเป็นอยู่ของสมำชิกสหกรณ์ฯ ด้วย
ควำมเสียสละและซื่อตรง จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของสมำชิกสหกรณ์ฯ 

กำรด้ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ในช่วงก่อนปี 2556 สมำชิกเลี้ยงกุ้งได้ผลดีท้ำให้สหกรณ์มีก้ำไรจำก
กำรให้บริกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตแก่สมำชิก ได้แก่ พันธุ์กุ้ง อำหำรกุ้ง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอำหำรเสริม 
โดยเฉพำะอำหำรกุ้ง ทำงสหกรณ์ฯ ได้จัดหำผู้ค้ำปัจจัยกำรผลิตมำขำยให้สมำชิกในรูปแบบเงินเชื่อในรำคำที่เป็น
ธรรม ซึ่งสมำชิกให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมของสหกรณ์ฯ เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังขำยผลผลิตให้แก่ห้องเย็น
โดยผ่ำนสหกรณ์ฯ ลดช่วงพ่อค้ำคนกลำงลง สมำชิกจึงขำยกุ้งได้รำคำดีขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์มีรำยได้และน้ำมำ
จัดสรรเป็นทุนในกำรด้ำเนินงำน ไม่มีปัญหำเรื่องทุนหมุนเวียน จนกระทั่งในปี 2556 สหกรณ์ฯ ประสบปัญหำ
ขำดทุน เนื่องจำกเกษตรกรพบปัญหำโรคกุ้งตำยด่วนและเลี้ยงกุ้งไม่ได้ผล ท้ำให้สมำชิกขำดรำยได้ และไม่
สำมำรถช้ำระหนี้ที่มีให้กับสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯ ยังพอมีเงินทนุสะสมจำกผลกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

อย่ำงไรก็ตำมสหกรณ์ฯ พยำยำมหำวิธีกำรแก้ปัญหำโรคกุ้งตำยด่วน ซึ่งนับว่ำเป็นปัญหำส้ำคัญ
ที่สุด พร้อมทั้งหำแหล่งเงินทุน ส้ำหรับกำรด้ำเนินงำนของสหกรณ์และกำรลงทุนเลี้ยงกุ้งให้แก่สมำชิก เนื่องจำก
สมำชิกส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงกุ้งรำยเล็กและมีเงินทุนจ้ำกัด ทั้งนี้จำกกำรที่สหกรณ์ฯ ได้ท้ำงำนร่วมกับหน่วยงำน
หลำยภำคส่วนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มีส่วนให้ได้รับควำมเชื่อถือและให้กำรสนับสนุนกำรด้ำเนินงำน  
โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถกลับมำเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดีเช่นเดิม แม้ว่ำสมำชิกและสหกรณ์ฯ ประสบปัญหำจำก
กำรเลี้ยงกุ้ง แต่ยังมีโอกำสทำงกำรตลำดที่ดี มีห้องเย็นเข้ำมำติดต่อขอซื้อกุ้งจำกสหกรณ์ฯ หำกมีผลผลิตกุ้งมำกพอ 
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4.1.2 การเลี้ยงสัตว์น้้าของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในปี 2558 
จำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำโดยกำรจัดองค์กร

ชุมชน (เรืองไร และคณะ, 2559) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์น้้ำของสมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อย
ยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด ในปี 2558 พบว่ำ เกษตรกรที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ ประกอบอำชีพเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน 
พ้ืนที่เลี้ยงในภำพรวมประมำณ 12 ไร่ต่อรำย ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมเป็นหลักเพียงชนิดเดียว (ร้อยละ 83.33) 
พ้ืนที่เลี้ยงเฉลี่ย 13 ไร่ต่อรำย บำงส่วนเลี้ยงกุ้งขำวและปลำนิล (ร้อยละ 16.67) พ้ืนที่เลี้ยงเฉลี่ย 7 ไร่ต่อรำย โดย
พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งที่เกษตรกรถือครองเป็นที่ดินที่มีเอกสำรสิทธิ์เป็นโฉนด (ร้อยละ 60) และ น.ส. 3ก (ร้อยละ 3.33) 
นอกนั้นเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 

ส้ำหรับกำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมชนิดเดียวมีอัตรำกำรปล่อยลูกพันธุ์กุ้ง 51,944 ตัวต่อไร่ อัตรำ
รอดค่อนข้ำงต่้ำ (ร้อยละ 47) ระยะเวลำในกำรเลี้ยง 85 วันต่อรุ่น ต้นทุนทั้งหมด 39,331 บำทต่อไร่ต่อรุ่น 
โดยเป็นต้นทุนคงที่ 5,899 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ต้นทุนผันแปร 33,432 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ซึ่งค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสัดส่วนมำกที่สุด (ร้อยละ 26) รำยได้ 37,940 บำทต่อไร่ต่อรุ่น เกษตรกรประสบปัญหำขำดทุน 
1,391 บำทต่อไร่ต่อรุ่น 

กำรเลี้ยงกุ้งขำวและปลำนิลมีอัตรำกำรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขำวแวนนำไม 52,143 ตัวต่อไร่ และลูกพันธุ์
ปลำนิล 4,080 ตัวต่อไร่ อัตรำรอดของปลำนิลค่อนข้ำงน้อย (ร้อยละ 33.00) ส่วนกุ้งขำวแวนนำไมอัตรำรอด
น้อยมำก (ร้อยละ 8.00) ระยะเวลำในกำรเลี้ยง 95 วันต่อรุ่น ต้นทุนทั้งหมด 33,594 บำทต่อไร่ต่อรุ่น โดยเป็น
ต้นทุนคงท่ี 13,514 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ต้นทุนผันแปร 20,080 บำทต่อไร่ต่อรุ่น ซึ่งค่ำน้้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่ำใช้จ่ำย
ที่มีสัดส่วนมำกที่สุด (ร้อยละ 17.29) รำยได้ 22,005 บำทต่อไร่ต่อรุ่น เกษตรกรประสบปัญหำขำดทุน 11,589 
บำทต่อไร่ต่อรุ่น 

ในกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของเกษตรกรและมีกำรเลือกซื้อมำกกว่ำ 1 แห่ง 
ทั้งจำกเอกชนและสหกรณ์ฯ โดยซื้อพันธุ์กุ้งจำกฟำร์มเอกชนทั่วไป (ร้อยละ 66.67) มำกกว่ำกำรซื้อผ่ำนสหกรณ์ฯ 
(ร้อยละ 43.33) ส่วนอำหำรส้ำเร็จรูปก็เช่นเดียวกัน เกษตรกรซื้อจำกร้ำนค้ำทั่วไป (ร้อยละ 96.88) มำกกว่ำซื้อ
จำกสหกรณ์ฯ (ร้อยละ 50)  

กำรจ้ำหน่ำยหรือกระจำยผลผลิตของเกษตรกรเป็นไปอย่ำงเสรีและบำงส่วนมีกำรจ้ำหน่ำยผลผลิต
ให้กับผู้รับซื้อมำกกว่ำ 1 รำย โดยเกษตรกรขำยผลผลิตให้กับแพปลำหรือแพกุ้งในท้องถิ่น (ร้อยละ 70.00) 
พ่อค้ำส่งในพ้ืนที่ (ร้อยละ 23.33) ผู้รวบรวมในท้องถิ่น (ร้อยละ 16.67) ขำยปลีกตลำดนัด (ร้อยละ 6.67) และ
ผู้รับซื้อจำกตลำดในตัวเมือง (ร้อยละ 3.33) 

4.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 
4.1.3.1 ปัญหำด้ำนกำรผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังพบปัญหำโรคกุ้ง โดยเฉพำะโรคกุ้งตำยด่วน  

คุณภำพลูกพันธุ์กุ้งไม่ดีพอ เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรเลี้ยงกุ้งจ้ำกัด และจะขำดแคลนเงินลงทุนในครั้ง
ต่อไปหำกประสบปัญหำกำรขำดทุนจำกรอบกำรเลี้ยงที่ผ่ำนมำ 

4.1.3.2 ด้ำนกำรตลำด รำคำรับซื้อกุ้งไม่แน่นอนและยังขำดอ้ำนำจกำรต่อรองรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำง 
ประกอบกับตลำดรับซื้อมีจ้ำกัด จึงท้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งถูกกดรำคำ  

4.1.3.3 ด้ำนสภำวะแวดล้อม พ้ืนที่เลี้ยงพบปัญหำน้้ำเสีย น้้ำท่วมหลังจำกฝนตก และสภำพ
ภูมิอำกำศแปรแปรวน ส่งผลให้กำรเลี้ยงกุ้งไม่ประสบควำมส้ำเร็จ 
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4.1.4 การวิเคราะห์สภาพของสหกรณ์ฯ (SWOT Analysis) 
จำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำโดยกำรจัดองค์กร

ชุมชน (เรืองไร และคณะ, 2559) ได้สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) 
ของสหกรณ์ฯ โดยวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) คือ จุดเด่น ข้อจ้ำกัด และวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
(External Factors) คือ โอกำส และอุปสรรค ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดเด่น (Strengths : S) ข้อจ้ากัด (Weaknesses : W) 

 ผู้น้ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมมุ่งม่ันพัฒนำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่สมำชิก และคนในธุรกิจกุ้ง
ยอมรับนับถือ 

 สหกรณ์มีกำรประชุมอย่ำงสม่้ำเสมอ มีกรรมกำร
เป็นตัวแทนสมำชิกในแต่ละพ้ืนที่ 

 สหกรณ์มีแหล่งปัจจัยกำรผลิตและขำยผลผลิต 
 มีกำรเลี้ยงปลำนิลเป็นอำชีพเสริม 
 สมำชิกมีควำมเข้มแข็ง 

 สมำชิกส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงกุ้งรำยเล็ก มีทุนจ้ำกัด 
 สมำชิกมีทำงเลือกจ้ำกัดในกำรขำยผลผลิต    

เข้ำไม่ถึงตลำดที่มีอยู่ ขำดอ้ำนำจต่อรองรำคำกับ 
ผู้รับซื้อผลผลิต 

 สมำชิกไม่สำมำรถช้ำระหนี้ได้ตำมก้ำหนด       
เมื่อเลี้ยงกุ้งไม่ได้ผล 

 สหกรณ์มีข้อจ้ำกัดในกำรระดมทุน 
 สมำชิกไม่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของตัวเองและ

เปรียบเทียบกับรำยอ่ืน 
 งบประมำณของสหกรณ์ฯ มีน้อย 
 เกษตรกรขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงกุ้ง 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

 สมำชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ฟำร์ม 
 มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคท่ีดี 
 มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกตลำดกุ้งทีม่หำชัย 

 ปัญหำกุ้งตำยในระยะต้น และโรคกุ้ง 
 อุณหภูมิและกระแสลมเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ำพื้นท่ี

เลี้ยงกุ้งอ่ืนๆ 
 ในบำงช่วงบำงพ้ืนที่มีน้้ำท่วมทุกปี 
 พ้ืนที่เลี้ยงบำงแห่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ 
 รำคำกุ้งผันผวน 

ทั้งนี้เกษตรกรมีควำมต้องกำรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและช่วยเหลือในด้ำนควำมรู้ใน
กำรเลี้ยงกุ้ง จัดหำแหล่งเงินทุน และจัดหำปัจจัยกำรผลิตที่มีรำคำถูกกว่ำเดิม รวมทั้งกำรตรวจและรับรอง     
ลูกพันธุ์กุ้งให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตลอดจนจัดหำตลำดรับซื้อแน่นอนในรำคำที่พึงพอใจทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อ 

4.2 ห่วงโซ่คุณค่าสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด 
4.2.1 โครงสร้างและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า 

ห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด เป็นกิจกรรมที่สร้ำงคุณค่ำ
อย่ำงต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตลอดห่วงโซ่ ภำยใต้กำรด้ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นหลัก ตั้งแต่กำรจัดหำ
ปัจจัยกำรผลิต กำรเลี้ยงกุ้งทะเล และกำรรวบรวมผลผลิต ซ่ึงช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับกุ้งทะเล โดยมีโครงสร้ำง
และบทบำทของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ ในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 
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4.2.1.1 โครงสร้ำงและบทบำทของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมหลัก 
1) กิจกรรมกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต มีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบกำร

โรงเพำะฟัก อนุบำลกุ้งทะเล ผู้จ้ำหน่ำยลูกพันธุ์ ผู้จ้ำหน่ำยอำหำรกุ้ง ผู้จ้ำหน่ำยยำ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณต์่ำงๆ  
2) กิจกรรมกำรเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ 

และผู้น้ำสหกรณ์ฯ  
3) กิจกรรมกำรรวบรวมผลผลิตกุ้งทะเล เพ่ือส่งเข้ำห้องเย็น โรงงำนแปรรูป หรือจ้ำหน่ำย

ในท้องถิ่น มีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด แพกุ้ง
ในท้องถิ่น พ่อค้ำส่งในพ้ืนที่ และผู้รวบรวมในท้องถิ่น ขำยปลีกตลำดนัด และผู้รับซื้อจำกตลำดในตัวเมือง 

4.2.1.2 โครงสร้ำงและบทบำทของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมสนับสนุน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วย
สนับสนุนให้กำรด้ำเนินกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรเลี้ยงกุ้งและสหกรณ์
ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบนโยบำย กฎระเบียบที่ให้บริกำร
และสนับสนุน ตลอดจนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ 

4.2.2 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
4.2.2.1 กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต (Inbound Logistics) 

1) กำรจัดหำลูกพันธุ์กุ้ง  
เกษตรกรสำมำรถเลือกซื้อลูกกุ้งจำกฟำร์มเอกชนที่สหกรณ์จัดหำมำหรือจำกฟำร์ม

ที่เกษตรกรจัดหำเองตำมควำมสมัครใจ แต่ต้องเป็นฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ลูกกุ้งแข็งแรง สุขภำพดี 
และปลอดโรค ซึ่งเกษตรกรตัดสินใจเลือกซื้อลูกกุ้งจำกฟำร์มที่ตนเองมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของลูกพันธุ์กุ้ง 
และมีกำรเลือกซื้อมำกกว่ำ 1 แห่ง ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยเกษตรกรซ้ือพันธุ์กุ้งจำกฟำร์มเอกชนทั่วไปที่
เกษตรกรคุ้นเคยมำกกว่ำกำรซื้อผ่ำนสหกรณ์ฯ ผู้จ้ำหน่ำยลูกพันธุ์กุ้งทุกรำยมีกำรจัดส่งลูกกุ้งให้ถึงฟำร์ม
เกษตรกร 

2) กำรจัดหำอำหำรกุ้ง  
อำหำรส้ำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงกุ้งต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำน เกษตรกรสำมำรถเลือกซื้อ

อำหำรส้ำเร็จรูปที่สหกรณ์ฯ จัดหำมำจ้ำหน่ำยหรือซื้อจำกร้ำนขำยอำหำรส้ำเร็จรูปทั่วไปในพ้ืนที่ตำมควำมสมัครใจ 
ส่วนใหญ่เกษตรกรมีกำรเลือกซื้อมำกกว่ำ 1 แห่ง โดยซื้อจำกร้ำนขำยอำหำรส้ำเร็จรูปทั่วไปที่ให้เครดิตได้
มำกกว่ำซื้อจำกสหกรณ์ฯ ทั้งนี้กำรซื้ออำหำรส้ำเร็จรูปจำกร้ำนค้ำทั่วไปที่ให้เครดิตอำจท้ำให้เกษตรกรต้องซื้อ
อำหำรกุ้งในรำคำท่ีสูงขึ้น 

3) กำรจัดหำยำ เคมีภัณฑ์ และอ่ืนๆ 
เกษตรกรสำมำรถเลือกซ้ือยำ เคมีภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้จำกร้ำนจ้ำหน่ำย

ทั่วไปในพ้ืนที ่อำจมียำหรือเคมีภัณฑ์บำงอย่ำงที่สำมำรถซื้อได้ที่สหกรณ์ฯ 
ปัจจัยกำรผลิตที่จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรมีกำรจ้ำหน่ำยในพ้ืนที่ ท้ำให้มี

ควำมสะดวกจัดหำและกำรขนส่ง รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนมีบริกำรให้เครดิตล่วงหน้ำ จึงนับเป็นโอกำสที่ดี
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
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ภาพที่ 4-1  ห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด 

4.2.2.2 กำรเลี้ยงกุ้งทะเล (Operations) 
1) ฟำร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร 

ฟำร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ เป็นฟำร์มรำยย่อย มีจ้ำนวน 
267 รำย ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมในบ่อดินเป็นหลัก พ้ืนที่เลี้ยงรวม 2,000 ไร่ เฉลี่ยประมำณ 12 ไร่ต่อรำย 
สำมำรถผลิตกุ้งได้ประมำณ 2,000 ตันต่อปี ซึ่งพ้ืนที่เลี้ยงต่อฟำร์มค่อนข้ำงมำก ท้ำให้สำมำรถปรับปรุง
โครงสร้ำงของบ่อเลี้ยงและบ่อพักน้้ำได้ง่ำย ฟำร์มอยู่ไม่ไกลจำกที่พักอำศัยท้ำให้สะดวกต่อกำรดูแลและจัดกำร 
เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงำนครัวเรือนเป็นหลัก นอกจำกนี้ยังมีกำรคมนำคมที่สะดวก ไม่ไกลจำกถนน
สำยหลัก และสำธำรณูปโภคจ้ำเป็นเข้ำถึง เช่น ไฟฟ้ำ น้้ำประปำ เครือข่ำยโทรคมนำคม เป็นต้น 

2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเลี้ยงกุ้ง 
ประธำนสหกรณ์ฯ ได้ศึกษำพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งทะเล และปรับเปลี่ยนมำใช้ระบบกำร

เลี้ยงแบบอิงธรรมชำติ (RAS – Aquamimicry) ซึ่งเป็นระบบน้้ำหมุนเวียน ไม่ใช้สำรเคมีและยำปฏิชีวนะฆ่ำเชื้อโรค 
สำมำรถแก้ปัญหำโรคกุ้งตำยด่วนจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ซื้อ เนื่องจำกเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
สำเหตุของโรคกุ้งตำยด่วนเติบโตและขยำยพันธุ์ด้วยกำรใช้สำรอินทรีย์จำกของเสียที่สะสมในบ่อเลี้ยงกุ้ง ดังนั้น
กำรยกระดับกำรเลี้ยงกุ้งให้เป็นกำรเลี้ยงระบบปิดแบบน้้ำหมุนเวียน โดยมีกำรจัดกำรบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของบ่อเลี้ยงให้มีหลุมดูดเลนกลำงบ่อและมีบ่อพักน้้ำ เพ่ือดูดสำรอินทรีย์ ขี้กุ้ง เศษอำหำร 
และซำกของเสียออกจำกบ่อเลี้ยงกุ้งไปยังบ่อพักเพ่ือท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำในบ่อพัก ด้วยกำรปล่อยปลำในบ่อพัก ก่อน
หมุนเวียนน้้ำกลับมำใช้ในกำรเลี้ยงใหม่ ซึ่งเป็นกำรบ้ำบัดแบบชีวภำพ พร้อมกับจัดวำงระบบกำรเพ่ิมอำกำศให้มี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม ท้ำให้บ่อเลี้ยงกุ้งมีสุขอนำมัยดีขึ้น เชื้อโรคไม่สำมำรถแพร่ขยำยตัวได้ กุ้งมีควำม
แข็งแรง สุขภำพดี และอัตรำรอดสูงขึ้น (ภำพท่ี 4-2) 

 

จัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยงกุ้งทะเล การรวบรวมผลผลิต

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

การจัดหา
ลูกพัน ุ์กุ้ง

 าร์มเลี้ยงกุ้ง
ของเก ตรกร

ผู้รวบรวม แพ
 ตลาดกลาง

การจัดหา
อาหารกุ้ง

การพั นาเทคโนโลยี
การเลี้ยง

ซ ้อขายผ่านข้อตกลง

การจัดหายา
/เคมีภัณ ์/อ ่น 

การพั นา ักยภาพ
เก ตรกร

โครงสร้างพ ้น านและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพั นาสหกรณ์ฯ

กรอบนโยบาย ก ระเบียบที่ให้บริการและสนบัสนนุสหกรณ์ฯ

การจัดการทรัพยากรบุคคล

Margin
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ภาพที่ 4-2  ตัวอย่ำงรูปแบบบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบน้้ำหมุนเวียน 

3) กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกร 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ ทักษะ 

ควำมรู้ และควำมช้ำนำญในกำรเลี้ยงกุ้งทะเลค่อนข้ำงสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ครั้นเมื่อประสบปัญหำโรค EMS 
ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดจำกลูกพันธุ์กุ้ง และสภำพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงที่ไม่เหมำะสม ประกอบกับสภำพภูมิอำกำศ
แปรปรวน ท้ำให้เกษตรกรต้องมีกำรปรับตัวอย่ำงมำก ต้องมีกำรศึกษำและเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งจำกกำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำด้วยตนเอง สอบถำมจำกนักวิชำกำรของสหกรณ์ฯ และผู้น้ำสหกรณ์ฯ นับว่ำเป็นโอกำสอันดีของ
เกษตรกรที่มีผู้น้ำที่มีศักยภำพสูงสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเองด้วยกำรพัฒนำระบบกำรเลี้ยงกุ้งแบบน้้ำ
หมุนเวียนอิงธรรมชำติ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงจำกโรคระบำด จนกลำยเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรรำยย่อย อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงต้องศึกษำหำควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม  ทั้งในเรื่องกำร
ตรวจสอบคุณภำพลูกพันธุ์กุ้ง เทคนิคและวิธีกำรเลี้ยงทุกขั้นตอน และกำรจัดกำรฟำร์มเลี้ยง รวมถึงกำรติดตำม
ข่ำวสำรเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์โรคกุ้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนต้องมีกำร
สื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกลุ่มผู้เลี้ยงด้วยกัน เพ่ือให้สำมำรถหำทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำจำก
กำรเลี้ยงได้ทันท่วงที 

4.2.2.3 กำรรวบรวมผลผลิตกุ้งทะเล (Outbound Logistics) 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด เป็นผู้ประสำนติดต่อผู้ซื้อและเป็น

ผู้รวบรวมผลผลิตกุ้งทะเลจำกฟำร์มเลี้ยงของเกษตรกรเพ่ือส่งให้กับตัวแทน นำยหน้ำ ห้องเย็นหรือโรงงำนแปรรูป 
แต่ไม่ได้เป็นกำรบังคับสมำชิก กำรจ้ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกรเป็นไปอย่ำงเสรี  โดยเกษตรกรสำมำรถที่จะ
ขำยผลผลิตให้กับสหกรณ์ฯ แพกุ้งในท้องถิ่น พ่อค้ำส่งในพ้ืนที่ ผู้รวบรวมในท้องถิ่น ขำยปลีกตลำดนัด และผู้รับซื้อ
จำกตลำดในตัวเมืองก็ได้ เกษตรกรบำงรำยอำจมีควำมพึงพอใจที่จะขำยส่งให้กับผู้รวบรวมหรือพ่อค้ำปลีกใน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้ำประจ้ำ 
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4.2.3 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
4.2.3.1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Firm Infrastructure) 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด จัดว่ำเป็นองค์กรที่มีศักยภำพในกำร
ผลิตกุ้งทะเล เพ่ือสนองควำมต้องกำรบริโภคทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนต่ำงๆ 
ที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

1) สภำพพ้ืนที่ฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรเป็นพ้ืนที่สำมำรถเลี้ยงกุ้งทะเลได้ และ
สถำนที่ท้ำกำรของสหกรณ์ฯ มีที่ตั้งเหมำะสม ประกอบกับมรีะบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนช่วยส่งเสริมและอ้ำนวย
ควำมสะดวกให้กำรเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะระบบกำรขนส่งทำงบกที่
เชื่อมโยงทั่วถึง อ้ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งผลผลิตกุ้งและปัจจัยกำรผลิตภำยในประเทศ 

2) มีกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ฯ ค่อนข้ำงดี มุ่งเน้นให้สมำชิกมีอำชีพและรำยได้จำกกำร
ประกอบอำชีพเลี้ยงกุ้งอย่ำงยั่งยืน 

3) สมำชิกของสหกรณ์ฯ มีควำมเข้มแข็ง มีควำมสำมัคคี มีทักษะและควำมช้ำนำญในกำร
เลี้ยงกุ้งเป็นอย่ำงดี มีประสบกำรณ์สูง สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี มีกำรจัดกำรฟำร์ม
ตำมมำตรฐำนที่ก้ำหนด ผลผลิตกุ้งขำวแวนนำไมได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

4) ห้องเย็นและโรงงำนแปรรูปของไทยมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำกุ้งแปรรูป และสำมำรถ
รองรับผลผลิตกุ้งทะเลจำกเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูปในปริมำณมำก เนื่องจำกมีค้ำสั่งซื้อจำก
ตลำดต่ำงประเทศและภำคอุตสำหกรรมมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพและมำตรฐำนกุ้งของไทย ในขณะที่ในภำค
ส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่สำมำรถผลิตกุ้งไดเ้พียงพอ 

5) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ  
กำรเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด–ปรำณบุรี 

จ้ำกัด อยู่ภำยใต้อุตสำหกรรมกุ้งของไทย ดังนั้นองค์กรที่เกีย่วข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมกุ้งไทย
ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ จึงมีส่วนช่วย
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ ด้วยเช่นกัน 

4.2.3.2 กรอบนโยบำยและกฎระเบียบที่ให้บริกำรและสนับสนุน 
กำรเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด–ปรำณบุรี 

จ้ำกัด เป็นกำรด้ำเนินงำนภำยใต้อุตสำหกรรมกุ้งของไทย ดังนั้นกรอบนโยบำยและกฎระเบียบที่ให้บริกำรและ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกุ้งของไทยดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น จึงให้บริกำรและสนับสนุนครอบคลุมสหกรณ์ฯ เช่นกัน 
อันประกอบด้วย แผนแม่บทกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ ยุทธศำสตร์กุ้งไทย พระรำชก้ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  
พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 รวมทั้งข้อก้ำหนดหรือกฎระเบียบระดับฟำร์มและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบำยส้ำคัญ
ของภำครัฐ ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่    
ปี 2560 จ้ำนวน 50 รำย 

4.2.3.3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management) 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  

สหกรณ์ฯ มีกำรพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นสมำชิกด้วยกำรจัดฝึกอบรม 
กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ กำรดูงำนจำกฟำร์มต้นแบบ เพ่ือให้เกษตรกรได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
กำรประชุมตัวแทนสมำชิก เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรด้ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้สมำชิกทรำบเป็นระยะๆ 
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2) บุคลำกรของสหกรณ์ 
สหกรณ์ฯ มีเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำเพ่ือด้ำเนินกำรในด้ำนกำรจัดซื้อจัดหำปัจจัยกำรผลิต 

กำรเงินและกำรบัญชี กำรรวบรวมผลผลิต กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอ้ำนวยควำม
สะดวกให้กับสมำชิก นอกจำกนี้ยังมีนักวิชำกำรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลช่วยดูแลกำรเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกรในด้ำนกำรตรวจสุขภำพลูกพันธุ์ที่จะน้ำมำเลี้ยง กำรเตรียมอำหำรและกำรให้อำหำรกุ้ง และกำร
ตรวจสอบคุณภำพน้้ำ เพ่ือให้กุ้งมีอัตรำรอดมำกท่ีสุด 

4.2.4 ข้อจ้ากัดและโอกาสในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ฯ 
จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำตั้งแต่กระบวนกำรในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

ภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด สำมำรถน้ำมำประมวลและ
ประเมินข้อจ้ำกัดและโอกำสในกำรปรับปรุงและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

4.2.4.1 ข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
1) สภำพพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งของเกษตรกรบำงส่วนไม่เหมำะสม เนื่องอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ

เขำสำมร้อยยอด ไม่มีเอกสำรสิทธิ์กำรถือครองที่ดิน มักประสบปัญหำน้้ำท่วมเป็นประจ้ำทุกปี ในช่วงน้้ำหลำก 
เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำขัง และขำดแคลนน้้ำเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงคุณภำพน้้ำที่ไม่เหมำะสม ท้ำให้
ระยะเวลำที่เลี้ยงมีจ้ำกัด และมีควำมเสี่ยงในกำรเลี้ยงกุ้งมำกขึ้น 

2) สภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวนท้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงหรือต่้ำผิดปกติอย่ำงกะทันหัน ปริมำณน้้ำฝนที่มำกหรือน้อยกว่ำปกติ ท้ำให้กุ้ง
ปรับสภำพไม่ทัน 

3) ปัจจัยกำรผลิตยังมีรำคำสูงและไม่ได้คุณภำพตำมที่เกษตรกรต้องกำร โดยเฉพำะลูก
พันธุ์กุ้งที่ซื้อจำกฟำร์มเอกชนยังไม่ปลอดโรคอย่ำงแท้จริง และคุณภำพของลูกกุ้งไม่คงที่ ท้ำให้เกษตรกรมีควำม
เสี่ยงในกำรเลี้ยง โดยอำจเลี้ยงไปได้สักระยะแล้วพบกุ้งเป็นโรค หรือไม่พบโรคแต่กุ้งไม่เจริญเติบโตตำมที่ควรจะ
เป็น 

4) กุ้งทะเลเป็นสินค้ำที่ส่งออกตลำดต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ตลำดที่มีก้ำลังซื้อสูงมีควำม
ต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพดีและก้ำหนดมำตรฐำนของสินค้ำเข้มงวดขึ้น ท้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องปรับตัว
และเรียนรู้แนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่้ำเสมอ 

5) รำคำกุ้งมีควำมผันผวนและถูกก้ำหนดรำคำโดยตลำดผู้รับซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกตลำด
ต่ำงประเทศ 

6) ผู้รวบรวมผลผลิตหรือพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำรับซื้อ เนื่องจำกผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ขำย
ผลผลิตให้กับแพกุ้งในท้องถิ่น พ่อค้ำส่งในพ้ืนที่ หรือผู้รวบรวมในท้องถิ่น บำงครั้งได้รับรำคำไม่เป็นธรรมและไม่
สำมำรถต่อรองรำคำได้ 

7) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ค่อนข้ำงสูงวัย แม้จะมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกุ้งเป็น
อย่ำงดี แต่มีข้อจ้ำกัดในกำรเรียนรู้ ติดตำม และกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรเลี้ยงกุ้งให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

8) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นรำยย่อยที่มีทุนในกำรเลี้ยงกุ้งไม่มำก เมื่อประสบปัญหำขำดทุน
จำกโรค EMS หลำยรอบติดต่อกัน ท้ำให้หมดเงินลงทุน และขำดกำรสนับสนุนจำกแหล่งเงินทุนอย่ำงเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

9) เมื่อสมำชิกสหกรณ์ฯ ไม่สำมำรถผลิตกุ้งส่งโรงงำนแปรรูปได้ตำมค้ำสั่งซื้อ ส่งผลกระทบ
ให้โรงงำนแปรรูปขำดแคลนวัตถุดิบและขำดควำมเชื่อม่ันในสหกรณ์ฯ ท้ำให้สูญเสียโอกำสทำงกำรตลำด 
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4.2.4.2 โอกำสในกำรพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
1) กุ้งทะเลของไทยเป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคในตลำดต่ำงประเทศมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ

มำตรฐำนและยังมีควำมต้องกำรสูง ประกอบกับไทยยังไม่สำมำรถผลิตกุ้งทะเลได้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
ดังนั้นจึงนับเป็นโอกำสอันดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงในกำรที่จะพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

2) มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเลี้ยงกุ้งระบบอิงธรรมชำติสำมำรถแก้ปัญหำโรคกุ้งตำยด่วน
จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ซื้อ 

3) สหกรณ์ฯ มีผู้น้ำที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่สมำชิก และคนในอุตสำหกรรมกุ้งไทยให้กำรยอมรับ 

4) กำรเปิดประชำคมอำเซียนมีส่วนช่วยในกำรขยำยตลำดกุ้งของไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน
ที่มีศักยภำพอย่ำงประเทศเวียดนำม  

5) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของไทยช่วยให้กำรขนส่งกุ้งทะเลมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
และลดต้นทุนกำรขนส่ง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยรักษำคุณภำพของกุ้งด้วย กำรพัฒนำโลจิสติกส์จึงเป็นกำร
เอ้ืออ้ำนวยต่อกำรขยำยตลำดกุ้งทะเล 

6) ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรอำหำรกึ่งส้ำเร็จรูปเพ่ิมขึ้น ทั้งอำหำรพร้อมปรุง และอำหำร
พร้อมรับประทำน โดยเฉพำะควำมต้องกำรกุ้งปรุงแต่งของตลำดต่ำงประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงเป็น
โอกำสที่ดีในกำรขยำยตลำดส้ำหรับสินค้ำกุ้งแปรรูป 

7) ผู้บริโภคมีควำมรู้และมีควำมต้องกำรอำหำรปลอดภัย ซึ่งฟำร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำที่ดี (GAP) เป็นอย่ำงน้อยทุกฟำร์ม 

8) มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำรในห่วงโซ่อุตสำหกรรมกุ้งไทย
พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร และอุตสำหกรรมกุ้งไทย เพ่ือเกิดควำมยั่งยืนใน
อำชีพ และมีควำมมั่นคงทำงอำหำร ทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่ำ             
หำกพิจำรณำกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำสำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด พบว่ำ   
ยังขำดควำมเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลักที่ส้ำคัญ คือ กำรแปรรูป กำรค้ำและกำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และกำร
บริโภค 

4.2.5 การเพิ่มประสิท ิภาพในการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ 
จำกกำรประเมินข้อจ้ำกัดและโอกำสในกำรพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้ำ      

สำมร้อยยอด-ปรำณบุรี จ้ำกัด สำมำรถก้ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

4.2.5.1 พัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรเป็นระบบกำรเลี้ยงแบบอิงธรรมชำติ       
ทุกฟำร์ม เพ่ือเป็นแก้ปัญหำโรคกุ้ง เพ่ิมผลผลิตกุ้ง และสะดวกต่อกำรจัดกำรฟำร์ม รวมถึงกำรรับรองมำตรฐำน
ฟำร์มแบบกลุ่ม 

4.2.5.2 อุตสำหกรรมกุ้งไทยต้องพ่ึงพำตลำดส่งออกเป็นหลัก ควรส่งเสริมกำรบริโภคกุ้งทะเล
ภำยในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ิมข้ึน 

4.2.5.3 เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ กับห่วงโซ่คุณค่ำอุตสำหกรรมกุ้งไทย
ท้ำให้เห็นว่ำกิจกรรมหลักและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มต้นน้้ำ ยังขำดกำร
เชื่อมโยงกับกลุ่มกลำงน้้ำ และปลำยน้้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรแปรรูป กำรค้ำและกำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และกำร
บริโภค ดังนั้นควรน้ำระบบคลัสเตอร์กุ้งเข้ำมำบริหำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ ให้มีควำม
เชื่อมโยงกับองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงครบวงจร 



บทที่ 5 

การพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด 

5.1 การจัดตั้งและขับเคลื่อนคลัสเตอร์กุ้ง 
5.1.1 ความเป็นมาของคลัสเตอร์กุ้ง 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมกุ้งไทย โดยให้ความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน และสอดรับกับอุปสงค์
ผ่านภารกิจในการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและกลุ่มของเกษตรกรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมีระเบียบและกฎเกณฑ์ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากระบบการจัดการของสหกรณ์ประมงยังมีความล้าหลังในการพัฒนาเมื่อเทียบกับ
สหกรณ์ในภาคอ่ืนๆ จึงเลือกที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด 
ซ่ึงเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก แต่มีนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ คือ ระบบการเลี้ยงแบบน้ าหมุนเวียน
อิงธรรมชาติ (RAS – Aquamimicry) โดยรวบรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง
ลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด เข้าสู่กระบวนการผลิต การสนับสนุนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ 
ภายใต้โครงการ “การจัดตั้งและขับเคลื่อนคลัสเตอร์กุ้ง” (Shrim Cluster Establishment and Mobilization) 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 มีการปฏิบัติการร่วมกันขององค์กรต่างๆ ภายใต้ระบบคลัสเตอร์  รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคส าหรับสินค้า
กุ้งต่อไป 

5.1.2 วัตถุประสงค์ของคลัสเตอร์กุ้ง 
5.1.2.1 เพ่ือศึกษาและก าหนดรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้ากุ้งทั้งระบบเพ่ือ

ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้ง 
5.1.2.2 เพ่ือแก้ปัญหาการคุกคามทางการค้าของประเทศคู่ค้าของไทยที่ใช้ระบบการกีดกันทาง

การค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTB) กับสินค้ากุ้งผ่านวิธีการต่างๆ เช่น มาตรฐานการเพาะเลี้ยง 
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ แรงงานทาส แรงงานภาคบังคับ และอ่ืนๆ 

5.1.2.3 เพ่ือจัดการระบบนากุ้งขนาดเล็กให้เป็นนากุ้งแปลงใหญ่ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ติดกัน 
แต่ใช้วิธีบริหารจัดการในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีองค์กรของเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งมี
เป้าประสงค์ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) คือ ขยายก าลังการผลิตและลดต้นทุนต่อหน่วย 

5.1.2.4 เพ่ือให้เกิดการใช้วิธีเลี้ยงกุ้งแบบเดียวกันทุกฟาร์ม ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการรับรอง
ฟาร์มแบบกลุ่มจากผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น 

5.1.2.5 เพ่ือให้เกิดมีรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจน รวมทั้งระบบการคุ้มครองการ
ลงทุนของเกษตรกรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้การประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5.1.2.6 เพ่ือแก้ปัญหาสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ผ่านกระบวนการทางเกษตรพันธสัญญา 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพของราคาและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

5.1.2.7 เพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
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5.1.3 องค์ประกอบของคลัสเตอร์กุ้ง 
คลัสเตอร์กุ้งมีองค์กรที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 องค์กร คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–

ปราณบุรี จ ากัด เป็นองค์กรของเกษตรกรที่ท าหน้าที่ด้านการผลิต และบริษัท อันดามันซีฟู้ด จ ากัด เป็นองค์กร
ของผู้ค้าท าหน้าทีด่้านการตลาด โดยทั้งสององค์กรเชื่อมโยงกันด้วยเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมีองค์ประกอบภายใต้
องค์กรหลัก (ภาพท่ี 5-1) ดังนี้ 

5.1.3.1 องค์กรของเกษตรกรและองค์กรของรัฐ ประกอบด้วย  
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด 
2) ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง 
3) โรงงานผลิตอาหารกุ้ง 
4) สถาบันการเงินของรัฐ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ธกส.) 
5) กรมประมง 
6) สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) 
7) ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
8) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
9) สภาบันการศึกษา 

5.1.3.2 องค์กรของผู้ค้า ประกอบด้วย  
1) ผู้รับซื้อหรือโรงงานแปรรูป 
2) ผู้ประกอบการส่งออก 
3) หน่วยงานเจ้าของมาตรฐานการผลิตของผู้ค้า 

 
ภาพที่ 5-1  องค์ประกอบของคลัสเตอร์กุ้ง 
ที่มา : คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการกลุ่มบริหารจัดการสินค้ากุ้ง, สภาเกษตรกรแห่งชาติ, คณะกรรมการ

ธุรกิจประมง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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5.1.4 บทบาทหน้าที่ขององค์กร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาแต่ละองค์กรในคลัสเตอร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน

ด้วยระบบสารสนเทศ ( Information System : IT) โดยมีองค์กรของเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ส าหรับการ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรของเกษตรกรกับหน่วยงานด้านการผลิต และการตลาดจะใช้เกษตรพันธสัญญาเป็น
ตัวเชื่อม แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงมีอิสระในการตัดสินใจหากมีทางเลือกท่ีดีกว่า 

เทคนิคการผลิตของสมาชิกในองค์กรเกษตรกรจะเป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้สอดรับกับการ
รับรองการผลิตจากหน่วยงานบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ซื้อ โดยการรับรองแบบกลุ่ม และภายใต้วิธีการดังกล่าวจะ
สามารถเปลี่ยนฟาร์มเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กรวมกันเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ติดกัน 
หากแต่สามารถท าให้เป็นแปลงใหญ่ไดด้้วยกระบวนการจัดการและท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy 
of Scale) 

ส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรของเกษตรกรกับสถาบันการเงินจะกระท าผ่านส านักงาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบจากส่วนกลางเพื่อพัฒนาไปสู่การท างานในระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยมี
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการเจรจา แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรจะมี
บทบาท ดังนี้ 

องค์กร บทบาทหน้าที่ 
1. องค์กรของเกษตรกร 
(เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง) 

มีนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบการเลี้ยงแบบน้ าหมุนเวียน  
อิงธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ มีปริมาณอย่างน้อยภายใต้
ข้อตกลง  

2. ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง ผลิตลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์คุณภาพ ปลอดโรค โตตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ซื้อ 

3. โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ผลิตอาหารกุ้งที่สอดรับกับความต้องการของตลาด ปราศจาก  
ยาปฏิชีวนะต้องห้ามหรือวัตถุดิบใดๆ ที่น าไปสู่การกีดกันทาง
การค้า อาหารกุ้งต้องมีคุณภาพดี ท าให้กุ้งท่ีเลี้ยงมีอัตราแลกเนื้อ
ต่ า ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ซื้อ 

4. สถาบันการเงินของรัฐ  
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร : ธกส.) 

- ให้การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการกู้ยืมเงิน เพ่ือปรับปรุง
ฟาร์ม จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ลูกกุ้ง อาหารกุ้ง และปัจจัยอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น เป็นต้น 
- ให้การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการขายลดเช็คของ          
ผู้ส่งออกหรือโรงงานแปรรูป ในรูปแบบของการขายซื้อลดเช็ค 
(Cheque Billing Discount : CBD) หรื อ  Factoring ภาย ใต้
เงื่อนไขผ่อนปรน (Post Finance) 
- ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกหรือโรงงานแปรรูปด้าน
เงินทุนหมุนเวียนในลักษณะผ่อนปรนในฐานะที่เป็นองค์กรน า
ของคลัสเตอร์กุ้ง (Pre Finance) 
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องค์กร บทบาทหน้าที่ 
5. กรมประมง - เร่งรัดการจัดตั้งระบบการสืบย้อนกลับ (Traceability System) 

ขึ้นภายในและนอกคลัสเตอร์เพ่ือควบคุม ติดตามผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกุ้งที่สามารถแก้ไข
ปัญหาโรคตายด่ วนของกุ้ ง  ซึ่ งถื อว่ า เป็นภัยคุกคามต่ อ
อุตสาหกรรมกุ้งของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
- เร่งรัดจัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์กุ้งของหน่วยงานราชการเพ่ือ
ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งออกสู่ตลาดให้มีความหลากหลาย 
- ควบคุม เฝ้าระวัง ตลอดสายการผลิต พร้อมน าเสนอแนว
ทางแก้ไข 

6. สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) - แสวงหามาตรการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ตามแนวทางประชารัฐ (Civil State)  
- สนับสนุน เสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจการตลาด   
เชิ งสั งคม (Social Marketing Economy) เ พ่ือเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจการตลาด (Marketing Economy) ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7. ส านักงานคณะกรรมการการก ากับ
และส่ ง เ ส ริ มกา รประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) 

จัดให้มีมาตรการในการจัดตั้งกระบวนการประกันภัยการ
เพาะเลี้ยงกุ้งขึ้นโดยเร็ว เพ่ือคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร
และสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินของรัฐ 

8. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศก.) 

ติดตามผลการด าเนินงาน รายงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการคลัสเตอร์กุ้งให้ยั่งยืน 

9. สถาบันการศึกษา ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
10. โรงงานแปรรูปและผู้ประกอบการ
ส่งออก 

- ท าหน้าที่ในฐานะองค์กรน า (Lead Organization) ของคลัสเตอร์ 
เพ่ือด าเนินการด้านการตลาด  
- เป็นศูนย์กลางระหว่าง Supply Chain และ Demand Chain 
- รับซื้อวัตถุดิบกุ้งจากเกษตรกร 
- รับผิดชอบกระบวนการแปรรูปและการส่งออก 

 
5.1.5 กระบวนการด้าเนินการของคลัสเตอร์กุ้ง 

กระบวนการด าเนินการภายใตก้ารรวมกลุ่มระบบคลัสเตอร์ มีดังนี้ 
5.1.5.1 การก าหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด คัดเลือกสมาชิกที่เต็มใจเข้าร่วม
ในคลัสเตอร์กุ้ง ชุดที่ 1 จ านวน 30 ราย ในปี 2559 มีพ้ืนที่เลี้ยงรวมประมาณ 120 ไร่ ภายใต้เงื่อนไขของการ
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด 
2) สมาชิกต้องเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 
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3) สมาชิกต้องปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม และใช้ระบบการเลี้ยงกุ้งแบบน้ าหมุนเวียน   
อิงธรรมชาติ (RAS–Aquamimicry) 

4) สมาชิกต้องมีบ่อเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 บ่อ (ฟาร์ม) และขนาดพื้นที่ไม่เกิน 4 
ไร่ต่อบ่อ 

5) สมาชิกยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของคลัสเตอร์เกี่ยวกับการผลิต การตลาด และวิธีการซื้อขาย 
5.1.5.2 การด าเนินการร่วมกับผู้ซื้อกุ้ง 

สหกรณผ์ู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ ากัด ได้มีการหารือร่วมกับบริษัท อันดามัน
ซีฟู้ด จ ากัด ผู้รับซื้อกุ้ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออก โดยมีแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

1) การปรับปรุงและยกระดับฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ ด้วยการ
ปรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นการเลี้ยงกุ้งระบบปิดน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติ     
(RAS–Aquaminicry) 

2) น าเสนอการรับรองฟาร์มแบบกลุ่มให้สอดรับกับเกณฑ์ตรวจรับรองของผู้ซื้อผ่านบุคคล
ที่ 3 (3rd Party Certification) รวมทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าไปปรับใช้ในระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

3) ก าหนดแผนการผลิตกุ้ง ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และผู้ผลิต 
4) การลงนามในบันทึกข้อตกลงเกษตรพันธะสัญญาที่ครอบคลุมด้านการผลิต การจัดหา 

การส่งมอบ และการช าระเงิน 
บริษัทอันดามันซีฟู้ด จ ากัด สามารถรองรับผลผลิตกุ้งจากเกษตรกรได้ 30,000 ตันต่อปี 

เพ่ือแปรรูปและส่งออก ภายใต้เกษตรพันธสัญญาและหรือนอกสัญญาเมื่อมีความต้องการเพ่ิม นอกจากนี้บริษัท
อันดามันซีฟู้ด จ ากัด ยังให้การสนับสนุนด้านการเงินกับเกษตรกรเพ่ือใช้ปรับปรุงและยกระดับฟาร์มเลี้ยงกุ้งให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ซื้อเป็นการน าร่องจ านวน 30 รายๆ ละ 80,000 บาท 

5.1.5.3 การด าเนินการร่วมกับผู้ขายลูกกุ้ง 
สหกรณ์ฯ ร่วมหารือกับบริษัทไทยแปซิฟิก ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะลูกกุ้ง ภายใต้ข้อตกลงเกษตร

พันธะสัญญาซื้อขายลูกกุ้งคุณภาพ โตเร็ว และปราศจากเชื้อโน้มน าท าให้เกิดโรค ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานหรือวิธีการปฏิบัติของกรมประมงและผู้ซื้อปลายทาง โดยก าหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมกัน 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ทั้ง 2 ฝ่าย และไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองจากบุคคลที่ 3 

5.1.5.4 การด าเนินการร่วมกับบริษัทหรือผู้แทนจ าหน่ายอาหารกุ้ง 
สหกรณ์ฯ หารือร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารกุ้ง

ในคลัสเตอร์ เกี่ยวกับการก าหนดคุณภาพอาหารกุ้ง ซึ่งต้องท าให้กุ้งมีอัตราแลกเนื้อต่ า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ปราศจากสารเคมีหรือสารต้องห้ามตามประกาศของกรมประมงและเงื่อนไขของผู้ซื้อ รวมถึงข้อมูลปัจจัยการ
ผลิตอาหารกุ้งที่จ าเป็นส าหรับการบันทึกข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองจากบุคคลที่ 3 
เพ่ือให้เกษตรกรไดซ้ื้ออาหารกุ้งที่มีคุณภาพดี 

5.1.5.5 การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอ่ืนๆ 
สหกรณ์ฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติจะหารือร่วมกันกับสถาบันการเงิน หน่วยงาน

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาด  รวมทั้งการ
ประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กรมประมง สถาบันการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น 
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5.1.6 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกที่เข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้ง 
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง ปี 2559 มีจ านวน 30 ราย และในปี 2560      

มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติมอีก 16 ราย รวมทั้งหมดเป็น 46 ราย ท าการส ารวจข้อมูลของเกษตรกร      
ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 ราย ในช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นข้อมูล
การเลี้ยงกุ้งทะเลในรอบการผลิตปี 2559-2560 ไดผ้ลดังนี้ 

5.1.6.1 เพศ 
เกษตรกรจ านวน 30 ราย จ าแนกเป็นเพศหญิง 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเป็น

เพศชาย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 
5.1.6.2 อายุ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอายุเฉลี่ย 49 ปี อายุมากที่สุด 73 ปี อายุน้อยที่สุด 31 ปี และเมื่อจัด
ตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูงวัยอยู่ในช่วง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ เกษตรกรที่
มีอายุอยูช่่วง 36–45 ปี และมากกว่า 55 ปี มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และช่วงอายุน้อยกว่า 36 ปี 
มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.33  

5.1.6.3 ระดับการศึกษา 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

53.33 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 13.33 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.68 และระดับอนุปริญญา ร้อยละ 3.33 

5.1.6.4 สมาชิกในครัวเรือน 
ครัวเรือนเกษตรกรมีจ านวนสมาชิกเฉลี่ย 5 คน เป็นสมาชิกที่ท างานเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน 

และสมาชิกที่ไม่ท างานเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกที่ไม่ท างานส่วนใหญ่ก าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน 
ครัวเรือนของเกษตรกรมีจ านวนสมาชิกที่มากที่สุด 11 คน/ครัวเรือน และจ านวนสมาชิกน้อยที่สุด 2 คน/
ครัวเรือน เมื่อจัดแบ่งตามกลุ่ม ส่วนใหญ่ครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกอยู่ในช่วง 3–5 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ จ านวนสมาชิกในช่วง 1–3 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจ านวนสมาชิก 6 คน
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 ทั้งนี้เกษตรกรใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักในการเลี้ยงกุ้งทะเลเกือบทั้งหมด  

5.1.6.5 อาชีพรอง 
ครัวเรือนเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นอาชีพหลักทั้งหมด ส่วนอาชีพรองของ

ครัวเรือน คือ เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 39.13 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.44 ประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 17.39 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ อีกร้อยละ 13.04 

5.1.6.6 รายได้ของครัวเรือน 
รายได้ของครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเฉลี่ยมากกว่า 

750,000 บาทต่อปี มากที่สุด ร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ มีรายได้อยู่ในช่วง 500,001-750,000 บาทต่อปี 
ร้อยละ 26.66  ส่วนเกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 250,000 บาทต่อปี และรายได้อยู่ในช่วง 250,001-
500,000 บาทต่อปี มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับรายจ่ายของ
ครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมาเป็นครัวเรือนที่มีรายได้กับรายจ่ายใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 36.67 นอกจากนั้นมีรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.33 (ตารางท่ี 5-1) 
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ตารางท่ี 5-1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง 

รายการข้อมูล จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
1) เพศ   

ชาย 5 16.67 
หญิง 25 83.33 

2) อายุ   
อายุน้อยกว่า 36 ปี 4 13.33 
อายุ 36 – 45 ปี 5 16.67 
อายุ 46 – 55 ปี 16 53.33 
อายุมากกว่า 55 ปี 5 16.67 

3) ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 16 53.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 13.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 23.33 
อนุปริญญา 1 3.33 
ปริญญาตรี 2 6.68 

4) สมาชิกในครัวเรือน   
จ านวนสมาชิก 1-3 คน/ครัวเรือน 10 33.33 
จ านวนสมาชิก 3-5 คน/ครัวเรือน 15 50.00 
จ านวนสมาชิก 6 คนขึ้นไป/ครัวเรือน 5 16.67 

5) อาชีพรอง   
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 9 39.13 
รับจ้างทั่วไป 7 30.44 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจของตนเอง 4 17.39 
อ่ืนๆ 3 13.04 

6) รายได้ของครัวเรือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250,000 บาท 5 16.67 
250,001 – 500,000 บาท 5 16.67 
500,001 – 750,000 บาท 8 26.66 
มากกว่า 750,000 บาท 12 40.00 

7) การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน   
รายได้กับรายจ่ายใกล้เคียงกัน 11 36.67 
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ 12 40.00 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 7 23.33 
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5.1.7 การด้าเนินงานของคลัสเตอร์กุ้ง 
5.1.7.1 การด าเนินงาน ปี 2559  

เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ประสานและหารือร่วมกันกับองค์กรผู้เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์กุ้งตาม
ขั้นตอน เพ่ือให้การสนับสนุนสหกรณ์ฯ จึงเริ่มด าเนินการปรับปรุงฟาร์ม และอบรมเกษตรกรทั้ง 30 ราย เพ่ือให้
เข้าใจถึงระบบการเลี้ยงแบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติ รวมทั้งความต้องการของผู้ซื้อที่ด าเนินการผ่าน
กระบวนการรับรองฟาร์ม (Farm Certification) การรับมอบลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักอนุบาลต้องส่งมอบให้
สอดคล้องกับกระบวนการเตรียมบ่อของสมาชิก โดยผ่านกระบวนการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ และนอกจาก
จัดหาปัจจัยการผลิตแล้วสหกรณ์ฯ ยังจัดหานักวิชาการภาคสนามที่จะต้องออกไปให้ค าแนะน าสมาชิกในการ
เลี้ยงและรวบรวมข้อมูล ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเลี้ยงและ
ประสบความส าเร็จ ในรอบการผลิตของปี 2559 พบว่า การเลี้ยงแบบระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติของ
เกษตรกรกลุ่มนี้มีเนื้อที่บ่อเลี้ยงเฉลี่ย 3.16 ไร่ อัตราลูกกุ้งที่ปล่อย 216,644 ตัว/ไร่ ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 80 
วัน/รุ่น ผลผลิตเฉลี่ย 2,268 กิโลกรัม/ไร่ อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.23 อัตรารอดเฉลี่ยร้อยละ 64 ขนาดกุ้ง 50-80 
ตัว/กิโลกรัม โดยผลผลิตทั้งหมดขายให้กับบริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จ ากัด ตามเงื่อนไขเกษตรพันธสัญญา  

5.1.7.2 การด าเนินงาน ปี 2560 
ส าหรับในปี 2560 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 46 ราย และจากการส ารวจข้อมูล

การเลี้ยงกุ้งทะเลในรอบการเลี้ยงระหว่างปี 2559-2560 และมีผลผลิตในปี 2560 ของสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง 
จ านวน 30 ราย มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การจัดหาปัจจัยการผลิต 
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกพันธุ์กุ้ง และอาหารกุ้งส าเร็จรูป ในส่วนของลูกพันธุ์ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างสามารถสั่งซื้อลูกพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยซื้อลูกพันธุ์กุ ้งจากฟาร์ม         
ไทยแปซิฟิก ร้อยละ 33.33 และฟาร์มไทยยูเนี่ยน ร้อยละ 36.67 นอกนั้นอีกร้อยละ 30 ซื้อจากฟาร์มเอกชนทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้งส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธุ์กุ้งจาก
แหล่งอื่นมากกว่าและยังไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของลูกพันธุ์จากฟาร์มไทยแปซิฟิกเท่าที่ควร  ส าหรับการซื้อ
อาหารกุ้งทะเลส าเร็จรูป เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างซื้อจากสหกรณ์ฯ ร้อยละ 33.33 และร้านค้าในพ้ืนที่ ร้อยละ 
66.67 ทั้งนี้เกษตรกรสามารถซื้ออาหารกุ้งส าเร็จรูปได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและค่อนข้างมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดี เนื่องจากอาหารกุ้งส าเร็จรูปที่สหกรณ์ฯ และร้านค้าในพ้ืนที่น ามาจ าหน่ายนั้นมาจากบริษัท
ไทยยูเนี่ยนเช่นเดียวกัน แต่ร้านค้าในพ้ืนที่มีการให้เครดิตหรือซื้อด้วยเงินเชื่อได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงเลือกซื้อ
อาหารกุ้งส าเร็จรูปจากร้านค้าในพื้นที่มากกว่าสหกรณ์ฯ (ตารางที่ 5-2) 

ตารางท่ี 5-2  การจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง 

รายการข้อมูล จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
1) ลูกพันธุ์กุ้ง   

ฟาร์มไทยแปซิฟิก 10 33.33 
ฟาร์มไทยยูเนี่ยน 11 36.67 
ฟาร์มเอกชนอ่ืนๆ 9 30.00 

2) อาหารกุ้งทะเลส าเร็จรูป   
สหกรณ์ฯ 10 33.33 
ร้านค้าในพ้ืนที่ 20 66.67 
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2) การเลี้ยงกุ้งทะเล 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเฉลี่ย 18 ปี ประสบการณ์มากที่สุด 

31 ปี ประสบการณ์น้อยที่สุด 6 ปี และเมื่อจัดตามช่วงปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่ในช่วง 16 - 20 ปี 
ร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 26.67 ประสบการณ์ 11 - 15 ปี 
ร้อยละ 20 ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ร้อยละ 13.33 และประสบการณ์ 21 - 25 ปี ร้อยละ 10 (ตารางที่ 5-3) 

ตารางท่ี 5-3  ประสบการณ์เลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร 

ประสบการณ์เลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 8 26.67 
11 - 15 ปี 6 20.00 
16 - 20 ปี 9 30.00 
21 - 25 ปี 3 10.00 
มากกว่า 25 ปี 4 13.33 

รวม 30 100.00 
 
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้ ข้อมูล และข่าวสารจากสหกรณ์ฯ การอบรม และ

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.72 รองลงมาเป็นหนังสือวิชาการ/วารสารต่างๆ ร้อยละ 25.71 
และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 8.57 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญ
กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่จากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการสืบค้นข้อมูลจาก
ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และ
ข่าวสารจากการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น (ตารางที่ 5-4) 

ตารางท่ี 5-4  แหล่งที่มาของความรู้ ข้อมูลและข่าวสาร (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 

แหล่งที่มาของความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร จ้านวน (ค้าตอบ) ร้อยละ 
1) จากสหกรณ์ฯ การอบรม และเรียนรู้ด้วยตนเอง 23 65.72 
2) หนังสือวิชาการ/วารสารต่างๆ 9 25.71 
3) สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 3 8.57 

รวม 35 100.00 

การเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรทั้ง 30 ราย เป็นการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบเดี่ยว 28 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 และเลี้ยงรวมกับปลานิล 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 เนื้อที่บ่อเลี้ยงมีขนาดเฉลี่ย 2.54 ไร่ 
อัตราการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งเฉลี่ย 128,791 ตัว/ไร ่ขนาดลูกพันธุ์กุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยง พี10-พี15 ราคาลูกพันธุ์ 0.10 
บาท/ตัว ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 84 วัน/รุ่น ปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 996.45 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น ราคาขาย 155.55 
บาท/กิโลกรัม ขนาดกุ้งที่จับเฉลี่ย 86 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดร้อยละ 66.42 อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.54 คิดเป็น
รายได้จากการขายผลผลิต 154,993.53 บาท/ไร่/รุ่น ต้นทุน 117,177.57 บาท/ไร่/รุ่น ก าไรสุทธิ 37,815.96 
บาท/ไร่/รุ่น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 32.27 เมื่อแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้อัตรารอดเป็น
เกณฑ์ ซึ่งเป้าหมายของการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติต้องมีอัตรารอดมากกว่าร้อยละ 70.00 พบว่า มีเกษตรกร
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จ านวน 16 รายที่เลี้ยงกุ้งทะเลได้ตามเป้าหมาย และมีจ านวน 14 รายเลี้ยงกุ้งไม่ได้ตามเป้าหมาย ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งได้ตามเป้าหมายมีปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 1,382.64 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น ราคาขายเฉลี่ย 160.81 
บาท/กิโลกรัม ขนาดกุ้งที่จับเฉลี่ย 80 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดร้อยละ 75.13 อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.40 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 222,343.33 บาท/ไร่/รุ่น ต้นทุน 141,065.62 บาท/ไร่/รุ่น ก าไรสุทธิ 
81,277.71 บาท/ไร่/รุ่น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 57.61 ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่ได้ตาม
เป้าหมายประสบปัญหาระหว่างการเลี้ยง ท าให้อัตราการรอดต่ ากว่าร้อยละ 70.00 และขาดทุนจากการเลี้ยง 
โดยมีปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 555.08 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น ราคาขาย 140.56 บาท/กิโลกรัม ขนาดกุ้งที่จับเฉลี่ย 98 
ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดร้อยละ 50.57 อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.71 คิดเป็นรายได้จากการขายผลผลิต 78,022.33 
บาท/ไร่/รุ่น ต้นทุน 89,333.40 บาท/ไร่/รุ่น ขาดทุน 11,311.07 บาท/ไร่/รุ่น (ตารางที่ 5-5) 

ตารางท่ี 5-5  ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง 

รายการข้อมูล 
กลุ่มทีเ่ลี้ยง1/ 

ได้ตามเป้าหมาย 
กลุ่มที่เลี้ยง2/ 

ไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 
ทั้งหมด 

1) จ านวนเกษตรกร (ราย) 16 14 30 
2) เนื้อที่บ่อเลี้ยงเฉลี่ย (ไร่) 2.46 2.64 2.54 
3) อัตราการปล่อยลูกพันธุ์เฉลี่ย (ตัว/ไร่) 147,229 107,719 128,791 
4) ขนาดลูกพันธุ์กุ้งที่ปล่อยเลี้ยง (กุ้งพี) P10-P15 P10-P15 P10-P15 
5) ราคาลูกพันธุ์กุ้ง (บาท/ตัว) 0.10 0.09 0.10 
6) ระยะเวลาเลี้ยง (วัน/รุ่น) 90 78 84 
7) ปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ย (กก./ไร่/รุ่น) 1,382.64 555.08 996.45 
8) ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.) 160.81 140.56 155.55 
9) ขนาดกุ้งที่จับ (ตัว/กก.) 80 98 86 
10) อัตรารอด (%) 75.13 50.57 66.42 
11) อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.40 1.71 1.54 
12) รายได ้(บาท/ไร่/รุ่น) 222,343.33 78,022.33 154,993.53 
13) ต้นทุน (บาท/ไร่/รุ่น) 141,065.62 89,333.40 117,177.57 
14) ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่/รุ่น) 81,277.71 -11,311.07 37,815.96 
15) อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (%) 57.61 -12.66 32.27 

หมายเหตุ  1/ กลุ่มทีเ่ลี้ยงได้ตามเป้าหมาย หมายถึง การเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
                     2/ กลุ่มทีเ่ลี้ยงไม่ได้ตามเป้าหมาย หมายถึง การเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดน้อยกว่า ร้อยละ 70 

ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรทั้ง 30 ราย เป็นเงิน 117,177.57 บาท/ไร่/รุ่น 
คิดเป็นต้นทุนคงที่ ร้อยละ 5.97 และต้นทุนผันแปร ร้อยละ 94.03 ซึ่งค่าอาหารกุ้งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุด ร้อยละ 
51.53 รองลงมาเป็นค่าพลังงาน (น้ ามัน/ไฟฟ้า) ร้อยละ 20.16 และค่าลูกพันธุ์กุ้ง ร้อยละ 10.74 เมื่อพิจารณา
ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลได้ตามเป้าหมาย มีต้นทุน 141,065.62 บาท/ไร่/รุ่น คิดเป็นต้นทุน
คงที่ ร้อยละ 4.50 และต้นทุนผันแปร ร้อยละ 95.50 ซึ่งค่าอาหารกุ้งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุด ร้อยละ 56.11 
รองลงมาเป็นค่าพลังงาน (น้ ามัน/ไฟฟ้า) ร้อยละ 18.50 และค่าลูกพันธุ์กุ้ง ร้อยละ 11.13 ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยง
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กุ้งไม่ได้ตามเป้าหมาย มีต้นทุนการเลี้ยงกุ้ง 89,333.40 บาท/ไร่/รุ่น คิดเป็นต้นทุนคงท่ี ร้อยละ 8.72 และต้นทุน
ผันแปร ร้อยละ 91.28 ซึ่งค่าอาหารกุ้งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุด ร้อยละ 43.57 รองลงมาเป็นค่าพลังงาน (น้ ามัน/
ไฟฟ้า) ร้อยละ 23.29 และค่าลูกพันธุ์กุ้ง ร้อยละ 10.12 (ตารางที่ 5-6) 

ตารางท่ี 5-6  ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์กุ้ง 

รายการต้นทุน 
กลุ่มทีเ่ลี้ยง1/ 

ได้ตามเป้าหมาย 
กลุ่มที่เลี้ยง2/ 

ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ทั้งหมด 

1) ต้นทุนคงท่ี (บาท/ไร่/รุ่น) 6,345.14 7,792.26 6,990.96 
(ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อม ค่าเสียโอกาส) (4.50%) (8.72%) (5.97%) 

2) ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่/รุ่น) 134,720.48 81,541.14 110,186.61 
 (95.50%) (91.28%) (94.03%) 

ค่าลูกพันธุ์กุ้ง 15,696.67 9,037.66 12,589.13 
 (11.13%) (10.12%) (10.74 %) 
ค่าอาหารกุ้ง 79,158.49 38,923.85 60,382.32 
 (56.11%) (43.57%) (51.53 %) 
ค่าวัสดุปูน จุลินทรีย์ เคมีภัณฑ์ 4,304.08 2,291.37 3,364.81 
 (3.05%) (2.56%) (2.87 %) 
ค่าพลังงาน (น้ ามัน/ไฟฟ้า) 26,094.24 20,801.81 23,624.44 
 (18.50%) (23.29%) (20.16%) 
ค่าจ้างแรงงาน (เลี้ยง/จับกุ้ง) 3,968.72 4,350.87 4,147.06 
 (2.81%) (4.87%) (3.54%) 
ค่าแรงงานครัวเรือน 3,372.81 4,364.88 3,835.78 
 (2.39%) (4.89%) (3.27%) 
ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 1,455.22 1,365.02 1,694.88 
 (1.03%) (1.53%) (1.45%) 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  670.25 405.68 548.19 
 (0.48%) (0.45%) (0.47%) 

3) รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่/รุ่น) 141,065.62 89,333.40 117,177.57 

หมายเหตุ  1/ กลุ่มทีเ่ลี้ยงได้ตามเป้าหมาย หมายถึง การเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
                     2/ กลุ่มทีเ่ลี้ยงไม่ได้ตามเป้าหมาย หมายถึง การเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดน้อยกว่า ร้อยละ 70 
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การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดของกุ้งได้ดี 
แต่เกษตรกรยังพบโรคระบาดของกุ้ง เช่น EMS ตัวแดงดวงขาว และหัวเหลือง ท าให้การเลี้ยงกุ้งไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเกษตรกรให้ความเห็นว่า สาเหตุหลักเกิดจากลูกกุ้งไม่แข็งแรงพอ คุณภาพไม่แน่นอน 
และอัตรารอดต่ า ร้อยละ 29.31  สภาพภูมอิากาศแปรปรวน ร้อยละ 27.59  สภาพบ่อเลี้ยงเสื่อมโทรมจากการ
เลี้ยงกุ้งตลอดทั้งปี โดยไม่มีการพักบ่อ ร้อยละ 18.96  แหล่งน้ าธรรมชาติที่น ามาใช้ในการเลี้ยงกุ้งมีคุณภาพ
ลดลง ร้อยละ 15.52 และเกิดจากพาหะน าโรค ร้อยละ 8.62 (ตารางที่ 5-7) 

ตารางท่ี 5-7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคกุ้ง (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 

ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดโรค จ้านวน (ค้าตอบ) ร้อยละ 
1) ลูกกุ้งไม่แข็งแรง คุณภาพไม่แน่นอน และอัตรารอดต่ า 17 29.31 
2) สภาพบ่อเลี้ยงเสื่อมโทรมจากการเลี้ยงกุ้งตลอดทั้งปี ไม่มีการพักบ่อ 11 18.96 
3) แหล่งน้ าธรรมชาติที่น ามาใช้ในการเลี้ยงกุ้งคุณภาพลดลง 9 15.52 
4) สภาพภูมอิากาศแปรปรวน 16 27.59 
5) เกิดจากพาหะน าโรค 5 8.62 

รวม 58 100.00 

3) การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร 
การจ าหน่ายผลผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ปากบ่อ ร้อยละ 93.33 

และส่งให้ผู้ซื้อเองเพียง ร้อยละ 6.67 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตกุ้งให้ผู้รวบรวมในจังหวัด ซึ่งหมาย
รวมถึงสหกรณ์ฯ ด้วย คิดเป็นร้อยละ 80.64 รองลงมาเป็นพ่อค้าปลีกในจังหวัด ร้อยละ 12.90 ขายใหผู้้รวบรวม
ต่างจังหวัดและห้องเย็นต่างจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 3.23 ลักษณะการขายเป็นแบบคละขนาด
หรือเหมาบ่อทั้งหมด ส าหรับเกษตรกรที่ขอสินเชื่ออาหาร ยา สารเคมี อาหารเสริมจากสหกรณ์ จะขายผลผลิต
ให้กับสหกรณ์ฯ เมื่อเกษตรกรมีผลผลิตได้ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนดทั้งด้านปริมาณการผลิตขั้นต่ าและ
ขนาดของกุ้ง ซึ่งได้ราคาดีกว่าผู้รับซื้อรายอ่ืนๆ และจ่ายเงินสดหลังการช าระหนี้ หากได้ผลผลิตไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนด เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้โดยเสรี และน าเงินมาคืนให้กับสหกรณ์ฯ  จากผล
การส ารวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตโดยเสรี ร้อยละ 53.33 แสดงว่า ผลผลิตของเกษตรกรไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนด คือ ผลผลิตกุ้งมีปริมาณน้อยและขนาดของกุ้งยังไม่ได้ตามที่สหกรณ์ฯ
ต้องการ จึงขายให้กับผู้รับซื้อรายอ่ืน ส่วนการก าหนดราคาซื้อขายกุ้ง ผู้ซื้อและเกษตรกรตกลงราคาร่วมกัน ร้อยละ 
70.00 ผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา ร้อยละ 26.67 และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคา ร้อยละ 3.33 การจ่ายเงิน
ซื้อขายกุ้งจ่ายเป็นเงินสดและให้เครดิตสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระยะเวลาในการให้เครดิต
ประมาณ 1-3 วัน และจ่ายเงินสดหลังหักหนี้ ร้อยละ 13.34 (ตารางที่ 5-8) 
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ตารางท่ี 5-8  ลักษณะการจ าหน่ายผลผลิตกุ้งของเกษตรกร 

การจ้าหน่ายผลผลิต จ้านวน ร้อยละ 
1) สถานที่ขาย   

ปากบ่อ 28 93.33 
ส่งให้ผู้ซื้อ 2 6.67 

2) ขายกุ้งให้ใคร (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ)   
ผู้รวบรวมในจังหวัด 25 80.64 
ผู้รวบรวมต่างจังหวัด 1 3.23 
พ่อค้าปลีกในจังหวัด 4 12.90 
ห้องเย็นต่างจังหวัด 1 3.23 

3) ลักษณะการขาย   
ขายแบบคละขนาดหรือเหมาบ่อ 30 100.00 
ขายแบบคัดแยกขนาดกุ้ง 0 - 

4) ขายอย่างไร   
ขายโดยเสรี 16 53.33 
ขายให้กับเจ้าประจ าโดยมีข้อผูกพัน (Contract 
Farming) 

14 46.67 

5) ผลที่ได้รับจากข้อผูกพัน   
สามารถกู้ยืมเงินได้ 2 18.18 
สินเชื่อเพ่ือซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 2 18.18 
สินเชื่อเพ่ือซื้ออาหารกุ้งส าเร็จรูป 7 63.64 

6) การก าหนดราคา   
ผู้ซื้อก าหนดราคา 8 26.67 
เกษตรกรก าหนดราคา 1 3.33 
ตกลงราคาระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกร 21 70.00 

7) ลักษณะการจ่ายเงินซื้อขายกุ้ง   
จ่ายเงินสด 13 43.33 
จ่ายเงินสดหลังหักหนี้ 4 13.34 
เครดิต 13 43.33 

4) การแปรรูป การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค 
บริษัทอันดามันซีฟู้ด จ ากัด เป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์

แช่แข็งเพ่ือส่งออกทั้งหมด และมีหุ้นส่วนธุรกิจน าเข้าสินค้ากุ้งในสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า พร้อมกับรักษามาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ มีการ
ส ารวจตลาดและผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศคู่แข่งขัน
ที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต อาทิ 

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
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มาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACPP) ระบบการจัดการ
คุณภาพด้านความปลอดภัย 

มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) เป็นมาตรฐานอาหารของสมาคมผู้
ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร 

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ( International Food Standard : IFS) คือ 
มาตรฐานส าหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้า
ปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและผู้ค้าปลีกค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นมาตรฐานสมัครใจ ไม่มีผล
ทางกฎหมาย แต่เป็นข้อก าหนดที่ห้างค้าปลีกในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศ
ก าหนดใหผู้้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องท าก่อนส่งสินค้าเข้าไปจ าหน่าย 

มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practice) เป็นมาตรฐานสัตว์น้ าที่ให้การ
รับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดย Aquaculture Certification Council, Inc (ACC) 

มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food)  อาหารที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ 

มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลที่
องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส าคัญ เพ่ือความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานภายในองค์กร โดยค านึงถึงความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน  
ISO 9001 : 2000 เป็นเงื่อนไขหรือข้อก าหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ และเป็นใบเบิกทาง
ไปสู่การค้าในระดับสากล 

มาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) เป็นมาตรฐานการรับรอง
อาหารทะเลในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลได้ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค 

บริษัทอันดามันซีฟู้ด จ ากัด มีความต้องการวัตถุดิบกุ้งภายในประเทศที่มีคุณภาพ
ส าหรับการแปรรูป และมีความมั่นใจในระบบการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี 
จ ากัด โดยมีการท าสัญญาซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไมกับสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต การจัดหา 
รวบรวมผลผลิตกุ้ง และส่งมอบกุ้งให้กับบริษัทฯ ณ ที่โรงงานแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ  ตามข้อตกลง คือ 
ปริมาณ 1,000 ตันต่อปี ขนาดกุ้ง 30-120 ตัว/กิโลกรัม และกุ้งต้องได้มาตรฐานทางกายภาพ คือ ตัวนิ่มไม่เกิน
ร้อยละ 5 กุ้งเป็นแผลไม่เกินร้อยละ 10 ท้องด าไม่เกินร้อยละ 10 กุ้งผอมไม่เกินร้อยละ 5 หางไหม้หรือกร่อนไม่
เกินร้อยละ 5 กุ้งตัวคดงด ไม่เกินร้อยละ 5 ส าหรับราคาซื้อขายกุ้งแต่ละขนาดอิงราคาตลาดและมีการบวกเพ่ิม
ราคาให้กับเกษตรกรหากกุ้งมีคุณภาพดี สวยงาม ไม่มีแผลมาก ซ่ึงคู่สัญญาต้องตกลงราคากันก่อนจับกุ้งล่วงหน้า 
1-3 วัน โดยใช้การแจ้งยืนยันราคาผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่นกับผู้รับซื้อ  

ส าหรับในปี 2560 สหกรณ์ฯ สามารถจัดส่งผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมให้กับบริษัท 
อันดามันซีฟู้ด จ ากัด ประมาณ 600 ตัน เป็นกุ้งขาวแวนนาไมขนาด 40 – 80 ตัวต่อกิโลกรัม โดยบริษัทฯ 
จ่ายเงินให้กับเกษตรกรภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบกุ้ง ในมุมมองของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพกุ้ง
ของสหกรณ์ฯ และเป็นจุดขายของบริษัทฯ ผู้บริโภคมีผลตอบรับที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคชื่นชอบและสนับสนุน
การรวมกลุ่ม การเกิดนวัตกรรม และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้การรวมกลุ่มยังท าให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และท าให้การสื่อสารข้อมูลเข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้น โดยสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 50 สหภาพยุโรป ร้อยละ 40 ส่วนอีกร้อยละ 10 ส่งออกไปญี่ปุ่น ฮ่องกง และ
เกาหลี ในส่วนของวัตถุดิบกุ้งจากสหกรณ์ฯ ที่น ามาแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 20-25 ของการส่งออกทั้งหมด 
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5.1.8 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง 
5.1.8.1 เหตุผลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์กุ้ง 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการว่า ต้องการรับการถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือให้มีความรู้และเทคนิคการเลี้ยงที่ทันสมัยอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 23.02 รองลงมา คือ ต้องการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ ร้อยละ 19.84 ต้องการต่อรองการซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 15.87 ต้องการให้กลุ่ม
รวบรวมและประสานการตลาด ร้อยละ 14.29 ต้องการประสานเครือข่ายราชการและเอกชน ร้อยละ 13.49 
ต้องการต่อรองการขายผลผลิตกุ้ง ร้อยละ 11.91 ต้องการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดีและต้องการเงินทุนในการ
ปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้งในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 0.79 (ตารางที่ 5-9) 

ตารางท่ี 5-9  เหตุผลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์กุ้ง (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 

เหตุผลที่เข้าเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์กุ้ง จ้านวน (ค้าตอบ) ร้อยละ 
1) ต้องการรับการถ่ายทอดความรู้ 29 23.02 
2) ต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ 25 19.84 
3) ต้องการต่อรองการซื้อปัจจัยการผลิต 20 15.87 
4) ต้องการให้กลุ่มรวบรวมและประสานการตลาด 18 14.29 
5) ต้องการประสานเครือข่ายราชการและเอกชน 17 13.49 
6) ต้องการต่อรองการขายผลผลิตกุ้ง 15 11.91 
7) ต้องการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดี 1 0.79 
8) ต้องการเงินทุนในการปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้ง 1 0.79 

รวม 126 100.00 
 

5.1.8.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง 
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้งของเกษตรกร 4 

ด้าน คือ ด้านผู้น า ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านความสะดวกที่ได้รับ โดยใช้การวัดระดับความคิดเห็นตาม
เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลในรูปคะแนนเฉลี่ย (Mean) แบบจ าแนกช่วงย่อยแต่ละช่วงเท่ากัน ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 มีค่าอยู่ในช่วง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ช่วงที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 1.81 – 2.60 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
ช่วงที่ 3 มีค่าอยู่ในช่วง 2.61 – 3.40 หมายถึง ไมแ่น่ใจ 
ช่วงที่ 4 มีค่าอยู่ในช่วง 3.41 – 4.20 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 
ช่วงที่ 5 มีค่าอยู่ในช่วง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้งของเกษตรกรทุก

ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่ 5 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบหาระดับของความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยใช้
สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับค่าคงที่ตามช่วงที่ก าหนด โดยตั้งสมมติฐานหลัก (H0)  คือ 
ความคิดเห็นเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.20 และสมมติฐานรอง (H1) คือ ความคิดเห็นเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 
4.20 หรือเห็นด้วยมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 () ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือยอมรับว่าค่าความ
คิดเห็นเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 4.20 เมื่อค่า  𝑆𝑖𝑔.(2−𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)

2
<∝  และ ค่า t > 0 ได้ผลการศึกษา (ตารางที่ 5-10) 

ดังนี้ 
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ด้านผู้น ากลุ่ม พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากว่า 1) ผู้น ากลุ่มมีความเสียสละ 2) ผู้น า
กลุ่มมีความซื่อสัตย์ 3) ผู้น ากลุ่มมีความเป็นธรรม 4) ผู้น ากลุ่มมีการให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง
เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง และ 5) ผู้น ากลุ่มมีการให้ความรู้ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้กับเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้วยคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย เท่ากับ 4.83  4.80  4.77  4.87 และ 4.47 ตามล าดับ 

ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง
เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้ง กล่าวคือ 1) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย 2) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เป็นฟาร์มกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน 3) ช่วยให้เลี้ยงกุ้งมีคุณภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน 4) ช่วยให้เกษตรกรซื้อปัจจัย
การผลิตในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้ และ 5) ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดโรค อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ด้วยคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย เท่ากับ 4.80  4.87  4.67  4.63  และ 4.77 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5-10  ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง 

ความคิดเห็นของเกษตรกร x  S.D. t P-value 
1) ด้านผู้น า     

(1) มีความเสียสละ 4.83 0.38 9.152 0.000 
(2) มีความซื่อสัตย์ 4.80 0.48 6.787 0.000 
(3) มีความเป็นธรรม 4.77 0.50 6.158 0.000 
(4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง 4.87 0.43 8.410 0.000 
(5) ให้ความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ 4.47 0.63 2.323 0.027 

2) ด้านการผลิต     
(1) ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย 4.80 0.48 6.787 0.000 
(2) จะส่งเสริม/สนับสนุนให้เป็นฟาร์มกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน 4.87 0.43 8.410 0.000 
(3) จะช่วยให้เลี้ยงกุ้งมีคุณภาพดีขึ้นได้มาตรฐาน 4.67 0.61 4.215 0.000 
(4) ช่วยให้ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรม        

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้ 
4.63 0.67 3.550 0.001 

(5) ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดโรค 4.77 0.50 6.158 0.000 
3) ด้านการตลาด     

(1) มีผู้รับซื้อแน่นอน 4.80 0.48 6.787 0.000 
(2) มีช่องทางในการขายกุ้งในราคาที่เหมาะสม 4.73 0.52 5.609 0.000 
(3) มีผู้รวบรวมผลผลิตกุ้ง 4.67 0.61 4.215 0.000 
(4) มีความม่ันใจในระบบการซื้อ/ขาย 4.67 0.61 4.215 0.000 
(5) ขายกุ้งได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 4.60 0.62 3.525 0.001 

4) ด้านความสะดวกที่ได้รับ     
(1) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ         

ในการถ่ายทอดความรู้ 
4.83 0.38 9.152 0.000 

(2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ         
ในการศึกษาดูงาน 

4.80 0.41 8.078 0.000 

(3) การติดต่อประสานงานกับ ธกส. เรื่องสินเชื่อ 4.80 0.41 8.078 0.000 
(4) การติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อ 4.80 0.41 8.078 0.000 
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ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง
จะท าให้ 1) มีผู้รับซื้อผลผลิตแน่นอน 2) มีช่องทางในการขายกุ้งในราคาที่เหมาะสม 3) มีผู้รวบรวมผลผลิตกุ้ง 
4) มีความม่ันใจในระบบการซื้อขาย และ 5) สามารถขายกุ้งได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ด้วยคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย เท่ากับ 4.80  4.73  4.67  4.67 และ 4.60 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวกที่ได้รับ พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากว่า การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกคลัสเตอร์กุ้งจะท าให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 1) การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง  2) การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในการศึกษาดูงาน 3) การติดต่อประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) เรื่องสินเชื่อ และ 4) การติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ด้วยคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย เท่ากับ 4.83  4.80  4.80  และ 4.80 ตามล าดับ 

5.1.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคลัสเตอร์กุ้ง 
5.1.9.1 การจัดหาปัจจัยการผลิต  

เกษตรกรสามารถสั่งซื้อลูกพันธุ์กุ้งได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ แต่ได้รับลูกพันธุ์กุ้งที่มี
คุณภาพไม่แน่นอน ยังคงพบโรคกุ้งในบางรอบของการเลี้ยง ซึ่งคาดว่าเกิดจากลูกพันธุ์กุ้งไม่แข็งแรง และอัตรา
การรอดต่ า แม้ว่าในบางรอบของการเลี้ยงจะไม่พบโรค แต่อัตราการเติบโตของกุ้งกลับไม่เป็นไปตามที่ควรจะ
เป็น ท าให้มีต้นทุนค่าอาหารสูง เกษตรกรจึงขาดความเชื่อมั่นในองค์กรที่เป็นผู้จัดหาลูกกุ้งในคลัสเตอร์ รวมถึง
ฟาร์มเอกชนทั่วไป และเกษตรกรยังลองผิดลองถูกซื้อลูกพันธุ์กุ้งจากฟาร์มหลายแห่งตามกระแส 

ส าหรับการจัดหาอาหารกุ้งทะเลส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานดี และราคาขายส่ง
เหมาะสมให้กับคลัสเตอร์ โดยบริษัทไทยยูเนียนได้ด าเนินการผลิตและจัดส่งอาหารกุ้งทะเลส าเร็จรูปให้กับ
สหกรณ์ฯ และร้านค้าในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถซื้อได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และค่อนข้างมี
คุณภาพ มาตรฐานทีดี่ แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินลงทุน ประกอบกับสหกรณ์ฯ ไม่สามารถให้
สินเชื่อค่าอาหารกุ้งแก่สมาชิกได้ทั้งหมด ดังนั้นเกษตรกรจึงซื้ออาหารจากร้านค้าในพ้ืนที่ที่ มีการให้เครดิต
มากกว่าซื้อจากสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการจัดหาอาหารกุ้งในลักษณะดังกล่าวท าให้คลัสเตอร์กุ้ง
สามารถด าเนินงานได้ ทั้งนี้การขับเคลื่อนคลัสเตอร์กุ้งในมุมมองของผู้จัดหาอาหารกุ้งทะเลส าเร็จรูปอยู่ที่การ
เลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จเป็นส าคัญ  

5.1.9.2 การเลี้ยงกุ้งทะเล 
การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรด้วยระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควร เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาเรียนรู้ค่อนข้างมาก เกษตรกรบางส่วนยัง
มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไม่มากพอ อาจยังยึดติดกับความรู้แบบเดิมๆ  ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเกษตรกรขาดการเอาใส่ใจใน
รายละเอียดของการเลี้ยงทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมบ่อเลี้ยง การจัดการบ่อเลี้ยง การวัด
อุณหภูมิ การวัดคุณภาพน้ า การดูดเลน การให้อาหารกุ้ง การสังเกตพฤติกรรมของกุ้ง และการลอกคราบ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกัน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจากการ
เลี้ยงได้ทันท่วงที จึงประสบปัญหาขาดทุนจากการเลี้ยงในบางรอบ ส่งผลให้สมาชิกในคลัสเตอร์ไม่สามารถผลิต
กุ้งได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดและไม่เพียงพอส าหรับการแปรรูป 

5.1.9.3 การรวบรวมผลผลิต 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด ได้ท าสัญญาซื้อขายกุ้งล่วงหน้า 

(Contract Farming) กับบริษัท อันดามันซีฟู้ด จ ากัด ซึ่งการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในลักษณะของ
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การก าหนดราคาอ้างอิงตลาด และมีการบวกเพ่ิมให้ โดยกุ้งต้องมีขนาดและคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดด้วย 
โดยสหกรณ์ฯ ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือน าส่งบริษัท อันดามัน
ซีฟู้ด จ ากัด ทั้งนี้การท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีการผูกมัดเท่าใดนัก ท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเกษตรกรมีความต้องการขายกุ้งให้กับผู้ประกอบการอยู่แล้ว เนื่องจาก
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและได้ราคาดีหากเลี้ยงกุ้งได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญา แต่เนื่องจากการเลี้ยงกุ้ง
ของเกษตรกรในบางรอบอาจไม่ประสบผลส าเร็จ ผลผลิตกุ้งไม่ได้ตามขนาดและคุณภาพที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า แต่ตลาดภายในประเทศยังมีความต้องการ จึงขายส่งให้กับผู้รวบรวมหรือพ่อค้าปลีกในท้องถิ่น 
หรือเกษตรกรบางรายอาจมีความพึงพอใจที่จะขายส่งให้กับผู้รวบรวมหรือพ่อค้าปลีกในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าประจ า 

5.1.9.4 การแปรรูป การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค 
บริษัท อันดามันซีฟู้ด จ ากัด จัดเป็นผู้ประกอบการที่มีความส าคัญ เป็นองค์กรน าในห่วงโซ่

อุปทานของคลัสเตอร์กุ้ง เนื่องจากเป็นทั้งผู้แปรรูป และผู้ส่งออกสินค้ากุ้ง ส าหรับผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลที่แปรรูป
และส่งออกอยู่ในรูปกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และกุ้งปรุงแต่ง ประเภทกุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งชุบแป้งทอด และ
อาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงแต่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การที่บริษัท      
อันดามันซีฟู้ด จ ากัด เข้ามาร่วมเป็นองค์กรน าด้านการตลาดในคลัสเตอร์กุ้ง ช่วยท าให้เกษตรกรมีความม่ันใจใน
ราคาขายกุ้ง และมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ลดปัญหาถูกกดราคา ด้วยการท าพันธสัญญาซื้อขายแบบไม่
ผูกมัด ซึ่งเป็นการให้โอกาสหรือทางเลือกกับเกษตรกร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนทุนบางส่วนให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่คิดดอกเบี้ยด้วย 

5.2 แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลัสเตอร์กุ้ง 
คลัสเตอร์กุ้งมีนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งที่เพ่ิมคุณค่าในตัวสินค้ากุ้ง และยังเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า เนื่องจากระบบการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติท าให้ได้ผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดจากสารเคมีและ
ยาปฏิชีวนะตกค้าง ผลผลิตกุ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า และไม่ท าลายระบบนิเวศ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อย่างไรก็ดี คลัสเตอร์กุ้งยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 

5.2.1 การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้ง 
การที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งแล้วไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดไว้และท าให้ผลผลิตรวมของคลัสเตอร์ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญานั้น สาเหตุส าคัญมาจากลูกกุ้งมีคุณภาพไม่แน่นอน แม้ว่าลูกกุ้งนั้นจะมาจากฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานก็ตาม ยังคงพบโรคกุ้งในบางรุ่น หรืออาจไม่พบโรคแต่กุ้งไม่โตตามที่ควรจะเป็น 
ดังนั้นกรมประมงควรร่วมมือกับฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกกุ้งของภาคเอกชนที่เป็นผู้จัดหาลูกกุ้งให้กับคลัสเตอร์กุ้งเร่ง
พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ลูกกุ้ง ให้มีคุณภาพ ปลอดโรค เจริญเติบโตได้ดี และมีอัตราการรอดสูง เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับเกษตรกร และท าให้ผลผลิตกุ้งเพ่ิมข้ึน 

5.2.2 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
แม้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะมีทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเลสูงก็ตาม 

การปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงด้วยระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาตินั้น เกษตรกรต้องเปิดใจยอมรับและ พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง ความมีวินัย การปฏิบัติตามขั้นตอนการเลี้ยงอย่างเคร่งครัด 
การฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกุ้งและสภาพแวดล้อม การดูดเลน การให้อาหารกุ้ง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ า การวัดอุณหภูมิ การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยกันตลอดเวลา เพ่ือให้
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สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเลี้ยงได้ทันท่วงที ทั้งนี้เกษตรกรควรฝึกทักษะ ความรู้ ความช านาญใน
การเลี้ยงกุ้งให้ได้เทียบเท่าผู้น าสหกรณ์ฯ เพ่ือให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้ผลดีทุกรุ่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตในภาพรวมเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป 
อันน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับซื้อ ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต และสถาบันการเงิน รวมถึงการรับท า
ประกันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย 

5.2.3 การพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
การพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งตาม

ระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติของธนาคารควรให้ในวงเงินที่เหมาะสมกับการลงทุนเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากวงเงิน
สินเชื่อที่เกษตรกรได้รับ สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างบ่อเลี้ยงเท่านั้น ไม่ครอบคลุมค่าปัจจัยการ
ผลิต โดยเฉพาะค่าอาหารกุ้ง เกษตรกรต้องซื้ออาหารด้วยเงินเชื่อจากร้านค้าทั่วไป จึงเป็นหนี้หลายทาง และท า
ให้ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งสูงขึ้น  หากสามารถพัฒนาปรับปรุงคลัสเตอร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรรายอ่ืนๆ ทั้งจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งโรงงานแปรรูปและผู้ประกอบการ
ส่งออกยังเกิดความมั่นใจในปริมาณของวัตถุดิบกุ้งที่จะมีป้อนเข้าโรงงานอย่างเพียงพอ อันจะน าไปสู่การเพ่ิม
หรือการขยายขนาดของคลัสเตอร์จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และท าให้เกิดความยั่งยืนของคลัสเตอร ์

5.2.4 การพัฒนาระบบประกันภัยเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย 
แนวคิดการน าระบบการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 

โดยกรมประมงร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการท าประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Options for 
a Potential Insurance Scheme for Aquaculture in Thailand เพ่ือเป็นการช่วยลดการขาดทุนของ
เกษตรกรจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติ โรคระบาด และหรือเหตุใดๆ ที่ท าให้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ความสนใจกับระบบประกันภัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอย่างมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการประกันภัยใน
ลักษณะนี้ 

การประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นที่นิยมในหลายๆ ประเทศ และในปี 2553 มีบริษัท
นายหน้าประกันภัย (Insurance Broker) จากต่างประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาระบบการประกันภัยใน
ภาคการประมงร่วมกับกรมประมง จึงมีการจัดสัมมนาแนวทางการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความสนใจและตระหนักถึง
ความส าคัญ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์จากการประกันภัยที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายให้แก่เกษตรกร หาก
เกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง พายุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าดับ หรือความ
เสียหายใดๆ ที่ระบุในกรมธรรม์ ในขณะที่ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การ
ประกันภัยสามารถใช้เป็นหลักประกันด้านสินเชื่อแก่เกษตรกร หากเกษตรกรต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรมีโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานสากล และการขยายไปสู่ตลาดโลก 
ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย ซึ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส่วนใหญ่ต่างผลักดันให้ภาครัฐมีส่วน
สนับสนุนการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนด้วย โดยกรมประมงได้เห็นถึงความส าคัญและผลักดันเรื่องดังกล่าว
สู่ระดับนโยบาย เพ่ือให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวทางการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทยเป็นที่สนใจของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurances) จากต่างประเทศ และเห็นชอบในหลักการประกันภัยส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกับสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันภัยของไทยส่วนหนึ่ง
สนใจท าหน้าที่รับประกัน (Front) โดยเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยเชื่อมต่อระหว่างบริษัทประกันภัยของไทย
และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ ต่อมาในช่วงปลายปี 2553 จึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
นายหน้าประกันภัย พร้อมทั้งจัดท ากรมธรรม์ส าหรับฟาร์มกุ้ง และขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยได้เสนอร่างกรมธรรม์ต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจประกันภัย (คปภ .) 
พิจารณาอนุมัติ แต่การพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค 

ปัจจุบันมีโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท AON 
(Thailand) ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกันจัดท า
แนวทางยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการประกันภัยการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้แนวทางยุทธศาสตร์และแผนงานการจัดท าระบบประกันภัยกุ้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นหลักๆ 
คือ ข้อเสนอรูปแบบกรมธรรม์ หลักการและแนวคิดการออกแบบโครงการน าร่อง รวมถึงแนวทางและแผนการ
ด าเนินโครงการน าร่อง การติดตาม และประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย มาตรการ 
การจัดการ และกลไกสนับสนุนที่จ าเป็น เพ่ือให้กรมประมงน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดเตรียมความ
พร้อมและริเริ่มโครงการน าร่องต่อไป ดังนั้นองค์กรทุกภาคส่วนควรร่วมกันผลักดันให้มีระบบประกันภัยการ
เพาะเลี้ยงกุ้งขึ้นโดยเร็ว เพ่ือคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกรและสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินของรัฐ 

5.3 การขยายผลการด้าเนินงานและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์กุ้ง 
การเลี้ยงกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด ที่รวมตัวกันในรูปแบบ  

คลัสเตอร์ แม้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก แต่มีเกษตรกรจากพ้ืนที่อ่ืนๆ น ารูปแบบการเลี้ยงไปใช้และ  
คาดว่าในอนาคตอาจเกิดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงเพ่ือให้เป็นการเลี้ยงในระบบคลัสเตอร์ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเพ่ือให้เกิดระบบคลัสเตอร์กุ้งขึ้นได้น าเกษตรกร   
ผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดจันทบุรี จ านวน 30 ราย ศึกษาดูงานการเลี้ยงกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสาม
ร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด หลังจากการศึกษาดูงานดังกล่าว มีเกษตรกรจ านวน 3 ราย ได้น าแนวทางและ
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างบ่อเลี้ยง
ด้วยเงินลงทุนของตนเอง แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงบ้าง แต่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ จนประสบความส าเร็จในการเลี้ยงรอบแรกเป็นอย่างดี เกษตรกรเริ่มมีความมั่นใจในระบบ
การเลี้ยงและคาดหวังว่าจะสามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดีอีกครั้ง จึงเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร จ านวน 
5 ราย เพ่ือเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างบ่อส าหรับเกษตรกรรายใหม่ 2 ราย 
และขยายผลจากฟาร์มเดิม โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้การสนับสนุนเงินกู้รายละ 
200,000 บาท ภายใต้แนวคิดการเลี้ยงระบบเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด 
เนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่เห็นชอบในหลักการแล้ว มีระยะเวลา
ส่งคืน 5 ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยง และปรับปรุงโครงสร้างบ่อส าหรับเลี้ยงด้วยระบบน้ า
หมุนเวียนอิงธรรมชาติ เกษตรกรสามารถแบ่งจ่ายเงินกู้คืนเป็นงวดๆ หลังจากมีการจับกุ้งขาย ในเบื้องต้น
เกษตรกร 3 ราย ทีเ่ลี้ยงกุ้งด้วยระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติประสบความส าเร็จและมีการลงเลี้ยงกุ้งต่อเนื่อง 
ส่วนเกษตรกรอีก 2 ราย อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมของบ่อเลี้ยงให้เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรค่อนมั่นใจใน
ระบบการเลี้ยงดังกล่าว 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นผู้น าในการน าแนวทางการเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติมาใช้เป็น
ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี จ ากัด ซึ่งขณะนี้การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องหยุดชะงักชั่วคราว
เนื่องจากประสบปัญหาบางประการแต่ยังคาดหวังว่าสหกรณ์ฯ จะสามารถเริ่มด าเนินการใหม่ได้หากสมาชิกมี
ต้นแบบของการเลี้ยงกุ้งที่ดี จึงมีแนวคิดในการด าเนินการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติเป็น
ตัวอย่างน าร่อง โดยมีการจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงอย่างละเอียด เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุน และผลตอบแทนจาก
การเลี้ยง ทั้งนี้จะได้เป็นข้อมูลเผยแพร่ให้แก่ผู้เลี้ยงรายอ่ืนๆ ต่อไป โดยมีความเห็นว่าระบบคลัสเตอร์จะเป็น
แนวทางที่ผู้เลี้ยงจะได้พบกับผู้ซื้อโดยตรงท าให้มีความมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้น ลดข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของลูกกุ้ง และจะช่วยให้สถานภาพของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี จ ากัด ดีขึ้น  

จากประสบการณ์การเลี้ยงของเกษตรกรทั้ง 3 ราย พบว่า การเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติ 
ท าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกันเกษตรกรจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเลี้ยงตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที แม้ว่าการเลี้ยงกุ้ง
จะมีภาวะความเสี่ยงในการเลี้ยงแต่ละฤดู ผู้เลี้ยงต้องมีองค์ความรู้ มีข้อมูล และสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้ทัน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีความเชื่อมั่นว่าการเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียนอิงธรรมชาติสามารถแก้ปัญหาได้ 
และท าให้ลูกกุ้งแข็งแรง ปราศจากโรค ผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรทั้ง 3 ราย จะเป็นตัวอย่างเพ่ือให้เกษตรกร
รายอื่นๆ หันมาเลี้ยงกุ้งด้วยระบบนี้ และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญที่
เกษตรกรยังขาดแคลนคือเงินทุน ซึ่งหากเกษตรกรรายอ่ืนมีความมั่นใจในวิธีการเลี้ยงและสามารถรวมกลุ่ม
ด าเนินการเลี้ยงในรูปแบบคลัสเตอร์ได้ก็จะสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงได้มากยิ่งข้ึน 



 

 

บทที่ 6 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
6.1.1 สภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 

กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งทะเลที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจส้าคัญของ
ไทยและมีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งในช่วงปลายปี 2555 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงประสบ
ปัญหาการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ส่งผลให้แนวโน้มการผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงของไทยในช่วงปี 2556 
– 2557 ลดลงค่อนข้างมาก เกษตรกรหลายรายประสบภาวะขาดทุนและหยุดเลี้ยง  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    
จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนสถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2558 เกษตรกร
สามารถผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 294,740 ตัน ส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 95.65 
นอกนั้นเป็นกุ้งกุลาด้าร้อยละ 4.10 และกุ้งอ่ืนๆ ร้อยละ 0.25 ภาคตะวันออกของไทยเป็นภูมิภาคท่ีมีผลผลิตกุ้ง
ทะเลสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน แหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบความเค็มต่้า จ้านวนฟาร์ม
เลี้ยงทั่วประเทศ 21,082 ฟาร์ม เนื้อท่ีเลี้ยง 299,844 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,024 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตลาดกุ้งขาวแวนนาไมมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟาร์ม ตลาดกลาง และตลาดผู้บริโภคส่งออกและ
บริโภคภายในประเทศ วิถีการตลาดกุ้งส่วนใหญ่ผ่านตัวแทนหรือนายหน้าในระดับฟาร์มก่อนเข้าสู่ตลาดกลาง 
กุ้งจากการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ และบริโภคภายในประเทศไม่มากนัก ปัจจุบันวิถีการตลาด
กุ้งขาวแวนนาไมอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้าง ในส่วนของพ่อค้าตัวแทนนายหน้าท้องถิ่น อาจเป็นผู้รวบรวม
ที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ด้าเนินการรวบรวมผลผลิตกุ้งเพ่ือส่งให้โรงงานแปรรูป และผู้รวบรวมที่มาจาก
ประเทศผู้น้าเข้าด้าเนินการรวบรวมผลผลิตกุ้งจากฟาร์มเกษตรกรเพ่ือส่งออกเอง  อย่างเช่น จีน เป็นต้น       
การบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2560 ราคากุ้งทุก
ขนาดเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 โดยในช่วงต้นปีผลผลิตยังมีไม่มากนักจึงท้าให้กุ้งมีราคาสูงสุดในรอบปี และเริ่มมีการ
ปรับลดลงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเป็นผลผลิตกุ้งฤดูกาลแรกในภูมิภาคออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส้าหรับไตรมาสที่ 3 
และ 4 เป็นช่วงที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการวัตถุดิบกุ้ง เพ่ือผลิตสินค้าให้ทันต่อการส่งมอบในช่วงปลายปี
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ราคากุ้งส่วนใหญ่ปรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ดังจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา
กุ้งขาวแวนนาไมขึ้นอยู่กับตลาดส่งออก 

การส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วงปี 2558 - 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.63    
โดยในปี 2560 มีปริมาณการส่งออก 212,625.01 ตัน มูลค่า 69,940.07 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่ส้าคัญของไทย 
คือ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 40.04 ญี่ปุ่น ร้อยละ 21.29 ที่เหลืออีกร้อยละ 38.67 ของทั้งหมด ส่งออกไป จีน 
แคนาดา สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ เป็นต้น สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 
ร้อยละ 54.00 และกุ้งปรุงแต่ง ร้อยละ 46.00 ส่วนการน้าเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วงดังกล่าวมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.86  โดยในปี 2560 มีการน้าเข้าปริมาณ 31,775.85 ตัน มูลค่า 4,203.08 ล้านบาท       
ส่วนใหญ่เป็นการน้าเข้ากุ้งขาวแวนนาไม กุ้งน้้าเย็น และกุ้งอ่ืนๆ ในรูปแบบกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เพ่ือน้ามาใช้เป็น
วัตถุดิบแปรรูปเพ่ือการส่งออก เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการน้าเข้ากุ้งปรุงแต่ง 
เพ่ือการบริโภคบ้างแต่ไม่มากนัก 

การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับ
สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตลอดทั้งห่วงโซ่ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมสนับสนุน โดยในส่วนของกิจกรรมหลักสามารถแบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 
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ส้าหรับในกลุ่มต้นน้้าเป็นกิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต และการเลี้ยงกุ้งทะเล มีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม ได้แก่ 
ผู้น้าเข้าและจ้าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ โรงเพาะฟักและอนุบาล โรงงานผลิตและผู้จ้าหน่ายปัจจัยการผลิต และฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งทะเล จากปัญหาโรคตายด่วน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกพันธุ์กุ้ง ทุกภาคส่วนได้ให้ความส้าคัญกับ
กิจกรรมการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้ง การเพาะฟักและอนุบาล เพ่ือให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่มีคุณภาพ ปลอด
โรค และเจริญเติบโตตามมาตรฐาน รวมถึงกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีการพัฒนาเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งให้ประสบ
ผลส้าเร็จ เช่น การเลี้ยงระบบน้้าหมุนเวียน การเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่าย การเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง 3 สะอาด 
การเลี้ยงกุ้งระบบอินทรีย์ การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งระบบไบโอฟลอค และการ เลี้ยงกุ้งความ
หนาแน่นสูง เป็นต้น กลุ่มกลางน้้าเป็นกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตกุ้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผู้เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรม ได้แก่ ผู้รวบรวม แพ ตลาดกลาง และโรงงานแปรรูป ซึ่งนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญมากในห่วงโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมกุ้งของไทย เนื่องจากผลผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรไทยเป็นวัตถุดิบส้าหรับแปรรูปเพ่ือ
ส่งออกเป็นหลัก โรงงานแปรรูปรายใหญ่มักเป็นทั้งผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสินค้ากุ้ง จึงมีบทบาทในการก้าหนดความ
ต้องการวัตถุดิบและราคากุ้งภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีบทบาทส้าคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้ง  เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย ส่วนกลุ่มปลายน้้าเป็นกิจกรรมการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และการบริโภค มีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออก และโรงงานแปรรูปที่เป็นผู้ส่งออกด้วย 

กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การด้าเนินกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย       
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีหลายปัจจัย เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้
อุตสาหกรรมกุ้งของไทยตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งในสายการผลิตยังมีจุดแข็ง
ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและกลุ่มเกษตรกรของไทยที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะและความช้านาญในการ
เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างดี มีประสบการณ์สูง และโรงงานแปรรูปของไทยส่วนใหญ่มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง
ในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมกุ้งไทย รวมถึงกรอบนโยบาย กฎระเบียบที่ให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ตลอดจน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยาและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบ
ส้าหรับผลิตอาหารกุ้ง เช่น ปลาป่น เป็นต้น 

ข้อจ้ากัดและโอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานกุ้งไทยมี 5 ประการ ได้แก่ 1) ตลาดสินค้ากุ้งทะเลของ
ไทยเป็นตลาดส่งออก ราคาถูกก้าหนดโดยตลาดต่างประเทศ ต้องมีการติดตามและปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบกับประสบปัญหาโรคระบาดและไม่สามารถผลิตกุ้งทะเลได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด อย่างไรก็ตาม ต่างประเทศยังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและมีความต้องการสูงเป็นโอกาสที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น พร้อมกับการกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคามากขึ้น 2) ด้านนโยบายระดับชาติและระหว่างประเทศ 
ซึ่งมีนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและกลยุทธ์กุ้งไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย แต่ปัญหาจากการ
เลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่น้้าจืด การปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน และการผลิตบุคลากรไม่สอดรับกับภาคอุตสาหกรรม
กุ้งไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ท้าให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง 
แรงงานไทยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกุ้งไม่มากนัก จึงต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นหลักในขณะที่
ปัญหาเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การก้าหนดมาตรฐานของประเทศคู่ค้า รวมถึงมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานภาคบังคับ การบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้า
อาหารทะเล การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของประเทศคู่ค้า และการท้าประมง  IUU รวมทั้งการถูกตัดสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหภาพยุโรป เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีโอกาสในการขยายตลาดจาก
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ความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  FTA รายประเทศ และ FTA 
ระหว่างอาเชียนกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการน้าเข้าส่งออกสินค้า และ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งไทย เช่น การพัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้า และการกระจายสินค้า เป็นต้น   
3) ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างธุรกิจ มีข้อจ้ากัดในด้านต้นทุนโลจิสติกส์ เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งส่วน
ใหญ่เป็นรายย่อย และอยู่กระจัดกระจาย บางพ้ืนที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูป และการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของไทยมีส่วนช่วยให้การขนส่งกุ้งทะเลมีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยรักษาคุณภาพของกุ้ง 
และเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตลาดกุ้งทะเลไปยังประเทศเพ่ือนบ้านต่อเนื่องไปสู่ประเทศที่สาม เช่น จีน เป็นต้น  
โอกาสการเชื่อมโยงในแนวนอนในกรณีผู้เลี้ยงกุ้งท้าได้โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันด้าเนินการ มีการช่วยเหลือ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด เนื่องจากการสั่งซื้อในปริมาณมาก
จะเพ่ิมอ้านาจการต่อรองราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต อีกท้ังการผลิตในปริมาณมากของกลุ่มจะท้าให้มี
อ้านาจในการต่อรองราคาจ้าหน่ายกับผู้ประกอบการแปรรูปหรือห้องเย็น เพ่ือลดปัญหาราคากุ้งผันผวนไม่
แน่นอน  ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกับผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ประกอบการแปรรูป  มีโอกาส
สร้างความร่วมมือที่ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Win-Win) เป็นการช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงของทุกฝ่าย 
ท้าให้ผู้ประกอบการแปรรูปได้วัตถุดิบกุ้งที่มีคุณภาพตามต้องการ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรม 4) การสนับสนุนตลาดที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งหลายด้านทั้งในและต่างประเทศ เช่น แหล่ง
จ้าหน่ายพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรค ผู้จ้าหน่ายปลาป่นหรือวัตถุดิบอ่ืนส้าหรับผลิตอาหารกุ้ง ผู้จ้าหน่ายยาและ
เคมีภัณฑ์ ผู้จ้าหน่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งและการแปรรูป สถาบันการเงินที่ให้บริการ
สินเชื่อกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดการ และบริษัทประกันภัยที่สนใจ
ระบบประกันภัยการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล  
การกระจายข่าวสาร และการซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น และ 5) การปรับเพ่ือยกระดับ
สินค้าทั้งคุณภาพสินค้าตามความต้องการของตลาดและยกระดับระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับระบบงาน 

6.1.2 ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด และข้อจ้ากัดในการ
บริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ้ากัด 
ประกอบด้วย การจัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยงกุ้งทะเล และการรวบรวมผลผลิตกุ้ง มีผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ผู้จ้าหน่ายลูกพันธุ์ ผู้จ้าหน่ายอาหารกุ้ง ผู้จ้าหน่ายยา เคมีภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่างๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ผู้น้าสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ แพกุ้งในท้องถิ่น 
พ่อค้าส่งในพื้นที่ และผู้รวบรวมในท้องถิ่น พ่อค้าขายปลีกตลาดนัด และผู้รับซื้อจากตลาดในตัวเมือง             
ซึ่งกิจกรรมหลักส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มต้นน้้า และสิ้นสุดที่กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตกุ้งโดยสหกรณ์ฯ หรือ
เกษตรกรขายกุ้งให้กับผู้รับซื้อเท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงกับกลุ่มกลางน้้า และปลายน้้าทีเ่ป็นกิจกรรมการแปรรูป 
การค้าและการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค อีกทั้งยังมีข้อจ้ากัดในเรื่องพ้ืนที่เลี้ยงไม่เหมาะสม อยู่ห่างไกล
น้้าเค็มจึงประสบปัญหาคุณภาพน้้าและขาดแคลนน้้าในบางฤดู สภาพอากาศแปรปรวน ขาดลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานของผู้รับซื้อเข้มงวด ราคากุ้งผันผวน ผู้รวบรวมกดราคา ปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 
เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับซื้อ แต่ยังมีโอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่
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คุณค่าของสหกรณฯ์ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกุ้งทะเลของไทยเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคตลาดต่างประเทศ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและยังมีความต้องการสูง ประกอบกับสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยี   
การเลี้ยงกุ้งระบบอิงธรรมชาติสามารถแก้ปัญหาโรคตายด่วนจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้รับซื้อ 

6.1.3 การพัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด 
การจัดตั้งคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 

2559 มีองค์กรที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 องค์กร คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด 
เป็นองค์กรของเกษตรกรที่ท้าหน้าที่ด้านการผลิต และบริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จ้ากัด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่ท้า
หน้าที่ด้านการตลาด โดยทั้งสององค์กรจะเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเกษตรพันธสัญญา นอกจากนี้ยังมี
องค์ประกอบภายใต้องค์กรของเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้า
สามร้อยยอด–ปราณบุรี จ้ากัด ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ส้านักงานคณะกรรมการการก้ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และสภาบันการศึกษา 
ส่วนองค์ประกอบภายใต้องค์กรของผู้ค้า ได้แก่ ผู้รับซื้อหรือโรงงานแปรรูป ผู้ประกอบการส่งออก และ
หน่วยงานเจ้าของมาตรฐานการผลิต 

การด้าเนินงานของคลัสเตอร์กุ้ง เริ่มจากการคัดเลือกสมาชิกที่เต็มใจเข้าร่วมในคลัสเตอร์กุ้ง รวม
ทั้งหมด 46 ราย โดยสมาชิกต้องมีบ่อเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 4 ไร่ต่อบ่อ 
ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และวิธีการซื้อขาย เกษตรกรต้องปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม 
เพ่ือใช้ระบบการเลี้ยงกุ้งแบบน้้าหมุนเวียนอิงธรรมชาติ  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ
ค่อนข้างสูงวัย และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเลเฉลี่ย 18 ปี ครัวเรือน
ของเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นอาชีพหลัก จึงมีรายได้หลักมาจากการเลี้ยงกุ้งทะเล และใช้
แรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงกุ้งทะเลเกือบทั้งหมด โดยเกษตรกรได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลี้ยงกุ้งทะเลจากสหกรณ์ฯ เป็นส่วนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และข่าวสารจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น ในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรมักซื้อลูกพันธุ์กุ้งจากแหล่งอ่ืนมากกว่าฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของลูกพันธุ์เท่าที่ควร รูปแบบการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเป็นการเลี้ยง
แบบเดี่ยว ร้อยละ 93.33 และเลี้ยงรวมกับปลานิลเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 6.67 เนื้อที่บ่อเลี้ยงเฉลี่ย 2.54 ไร่ 
ผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 996.45 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น อัตรารอดร้อยละ 66.42 อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.54 เกษตรกรมรีายได้
จากการขายกุ้ง 154,993.53 บาท/ไร่/ ก้าไรสุทธิ 37,815.96 บาท/ไร่/รุ่น  มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
ร้อยละ 32.27 เมื่อแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้อัตรารอดของกุ้งเป็นเกณฑ์ เป้าหมายของการเลี้ยงกุ้งแบบอิง
ธรรมชาติต้องมีอัตรารอดมากกว่าร้อยละ 70.00 พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 53.33 เลี้ยงกุ้งได้ตามเป้าหมาย มี
ปริมาณผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 1,382.64 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น อัตรารอดร้อยละ 75.13 อัตราแลกเนื้อ 1.40 เกษตรกรมี
รายได้จากการขายผลผลิต 222,343.33 บาท/ไร่/รุ่น ก้าไรสุทธิ 81,277.71 บาท/ไร่/รุ่น มีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ร้อยละ 57.61 ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 46.67 ประสบปัญหาระหว่าง
การเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 555.08 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น อัตรารอดร้อยละ 50.57 อัตราแลกเนื้อ 1.71 คิดเป็นรายได้
จากการขายผลผลิต 78,022.33 บาท/ไร่/รุ่น ขาดทุน 11,311.07 บาท/ไร่/รุ่น 

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ผู้น้า ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านความสะดวกที่ได้รับ พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากในทุกด้าน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อผู้น้าที่มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์       
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มีความเป็นธรรม มีการให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง และมีการให้ความรู้
ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้กับเกษตรกรด้วย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้ง
ของเกษตรกรในด้านการผลิต ท้าให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็นฟาร์มกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน ช่วยให้เลี้ยงกุ้งมีคุณภาพดีขึ้นและได้มาตรฐาน ช่วยให้เกษตรกรซื้อ
ปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้ และสมาชิกจะร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดโรค
ระบาดในกุ้ง ส้าหรับในด้านการตลาดจะท้าให้มีผู้รับซื้อผลผลิตแน่นอน มีช่องทางในการขายกุ้งในราคาที่
เหมาะสม มีผู้รวบรวมผลผลิตกุ้ง เกษตรกรมีความมั่นใจในระบบการซื้อขาย และสามารถขายกุ้งได้ราคาสูงกว่า
ราคาตลาด การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์กุ้งจะท้าให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในการศึกษาดูงาน  การติดต่อประสานงานกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) เรื่องสินเชื่อ และการติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคลัสเตอร์กุ้ง พบว่า การจัดหาปัจจัยการผลิตในส่วนของลูกพันธุ์กุ้ง
มีคุณภาพไม่แน่นอน ยังคงพบโรคกุ้งในบางรอบของการเลี้ยง อัตราการรอดต่้า หรืออัตราการเติบโตของกุ้งไม่
เป็นไปตามที่ควรจะเป็น เกษตรกรจึงขาดความเชื่อมั่นในองค์กรที่เป็นผู้จัดหาลูกกุ้ง รวมถึงฟาร์มเอกชนทั่วไป 
และเกษตรกรยังลองผิดลองถูกซื้อลูกพันธุ์กุ้งจากฟาร์มหลายแห่งตามกระแส  ประกอบกับการเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกรด้วยระบบน้้าหมุนเวียนอิงธรรมชาติยังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยัง
มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติไม่มากพอ ขาดการดูแลเอาใส่ใจอย่างใกล้ชิดและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกัน ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจากการเลี้ยงได้
ทันท่วงที ดังนั้นสมาชิกในคลัสเตอร์จึงไม่สามารถผลิตกุ้งได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดในสัญญาซื้อขายกุ้งล่วงหน้า
กับบริษัท อันดามันซีฟู้ด จ้ากัด ส่งผลให้กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด-
ปราณบุรี จ้ากัด ภายใต้คลัสเตอร์กุ้งเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ ในกรณีที่การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรบางรอบ
ไม่ประสบผลส้าเร็จ ผลผลิตกุ้งไม่ได้ตามขนาดและคุณภาพที่ก้าหนดไว้ เกษตรกรมักขายส่งให้กับผู้รวบรวมหรือ
พ่อค้าปลีกในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าประจ้า ส้าหรับกิจกรรมการแปรรูป การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริโภค 
ที่ด้าเนินการโดยบริษัท อันดามันซีฟู้ด จ้ากัด จัดเป็นผู้ประกอบการที่มีความส้าคัญในห่วงโซ่คุณค่าของคลัสเตอร์
กุ้ง นอกจากเป็นผู้รับซื้อกุ้งโดยตรงแล้วยังเป็นผู้แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ากุ้ง และเป็นผู้ส่งออก ซึ่ง
ช่วยท้าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในราคาและตลาดรองรับผลผลิต เป็นการให้โอกาสหรือเพ่ิมทางเลือกกับ
เกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง 

การน้าระบบคลัสเตอร์กุ้งเข้ามาบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ ท้าให้ห่วงโซ่คุณค่าของ
สหกรณ์ฯ มีความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอย่างครบวงจร อย่างไรก็ดี  คลัสเตอร์กุ้งยังมี
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไมของหน่วยงานภาคเอกชน 2) การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในด้านเทคนิควิธีการ
เลี้ยง ความมีวินัย การปฏิบัติตามขั้นตอนการเลี้ยงอย่างเคร่งครัด 3) การพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งที่เข้าร่วมโครงการฯ ของธนาคารควรพิจารณาในวงเงินที่เหมาะสมกับการลงทุนเลี้ยงกุ้ง และ 4) ขาดระบบ
ประกันภัยเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยเป็นการช่วยลดภาระการขาดทุนของเกษตรกรในกรณีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเกิด
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และหรือความเสียหายอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร
และสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินของรัฐ 

การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งว่าสามารถแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด ท้าให้ลูกกุ้งแข็งแรง และปราศจากโรค และท้าให้การเลี้ยงกุ้งประสบผลส้าเร็จ แม้ว่าสมาชิกคลัสเตอร์กุ้ง
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ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ้ากัด ยังไม่ประสบความส้าเร็จมากนัก อันเนื่องมาจาก
ข้อจ้ากัดในเรื่องพ้ืนที่เลี้ยงไม่เหมาะสม เกษตรกรประสบปัญหาคุณภาพน้้าและขาดแคลนน้้าในบางฤดู  สภาพ
อากาศแปรปรวน และขาดลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อมั่นในระบบจึงมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าจันทบุรี จ้ากัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 รัฐควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือองค์กรในคลัสเตอร์กุ้งที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือเร่งพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้มีคุณภาพแน่นอนทุกรุ่น 
ปลอดโรค อัตรารอดสูง และอัตราการเจริญเติบโตตามมาตรฐาน 

6.2.2 สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเกษตรกรด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิควิธีการ
เลี้ยง สร้างความเข้มแข็ง และมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงได้อย่าง
ทันท่วงท ีเพ่ือให้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประสบความส้าเร็จ และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 

6.2.3 ควรมีการสร้างระบบติดตามผลการด้าเนินงานในคลัสเตอร์กุ้งทั้งภายในองค์กรเองและการ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพ่ือควบคุมการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนด และป้องกันความเสี่ยงอัน
เกิดจากปัจจัยภายใน 

6.2.4 สนับสนุนและผลักดันในการพัฒนาระบบประกันภัยเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยเป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการจัดการอ่ืนๆที่จ้าเป็น  เพ่ือคุ้มครองการลงทุนของ
เกษตรกรและเป็นหลักประกันสร้างความม่ันใจให้กับสถาบันการเงิน 

6.2.5 สนับสนุนให้คลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด - ปราณบุรี จ้ากัด เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ และมีการเชื่อมโยง
น้าไปสู่การเพ่ิมหรือขยายขนาดของคลัสเตอร์ในอนาคต 

6.2.6 ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ ลดอ้านาจการต่อรองทั้ง
ด้านผลผลิตและราคารับซื้อกุ้งทะเลของผู้ประกอบการแปรรูป หากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศมีความ
เข้มแข็งจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการแปรรูปมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 

6.2.7 สนับสนุนในการเสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคการผลิตในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือร่วมกันก้าหนดกลยุทธ์
ในด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูง ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพสูง 
จึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก 
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ตารางผนวกที่ 1  ปริมาณการจับกุ้งทะเล จ าแนกตามวิธีการประมง ปี 2535 – 2558 

ปี  
ปริมาณ 
กุ้งรวม 
(ตัน) 

ร้อยละ 
เปลี่ยน 
แปลง 

กุ้งทะเลที่จับจากธรรมชาต ิ กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2539 348,660 -4.60 109,160 31.31 3.06 239,500 68.69 -7.72 

2540 333,277 -4.41 105,717 31.72 -3.15 227,560 68.28 -4.99 

2541 330,008 -0.98 77,277 23.42 -26.9 252,731 76.58 11.06 

2542 351,938 6.65 76,394 21.71 -1.14 275,544 78.29 9.03 

2543 390,730 11.02 80,868 20.70 5.86 309,862 79.30 12.45 

2544 361,125 -7.58 81,118 22.46 0.31 280,007 77.54 -9.63 

2545 341,307 -5.49 76,383 22.38 -5.84 264,924 77.62 -5.39 

2546 404,874 18.62 74,149 18.31 -2.92 330,725 81.69 24.84 

2547 426,444 5.33 66,155 15.51 -10.78 360,289 84.49 8.94 

2548 468,551 9.87 67,301 14.36 1.73 401,250 85.64 11.37 

2549 559,311 19.37 64,910 11.61 -3.55 494,401 88.39 23.22 

2550 577,030 3.17 53,804 9.32 -17.11 523,226 90.68 5.83 

2551 551,465 -4.43 44,863 8.14 -16.62 506,602 91.86 -3.18 

2552 619,180 12.28 44,082 7.12 -1.74 575,098 92.88 13.52 

2553 604,952 -2.30 45,308 7.49 2.78 559,644 92.51 -2.69 

2554 653,428 8.01 42,234 6.46 -6.78 611,194 93.54 9.21 

2555 650,107 -0.51 40,555 6.24 -3.98 609,552 93.76 -0.27 

2556 362,308 -44.27 36,913 10.19 -8.98 325,395 89.81 -46.62 

2557 316,683 -12.59 36,776 11.61 -0.37 279,907 88.39 -13.98 

2558 322,918 1.97 28,178 8.73 -23.38 294,740 91.27 5.30 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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ตารางผนวกที่ 2  ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย ปี 2539 - 2558 

ปี 
จ านวน 
ฟาร์ม 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(ตัน/ไร่/ปี) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

2539 23,413 454,148 239,500 0.53 40,312 168.32 

2540 23,723 457,000 227,560 0.50 49,105 215.79 

2541 25,977 475,117 252,731 0.53 58,960 233.29 

2542 28,012 484,650 275,544 0.57 67,127 243.62 

2543 34,979 507,002 309,862 0.61 89,983 290.40 

2544 31,839 480,881 280,007 0.58 65,145 232.65 

2545 31,179 464,881 264,924 0.57 52,941 199.83 

2546 34,977 512,619 330,725 0.65 43,583 131.78 

2547 33,411 445,002 360,289 0.81 44,753 124.21 

2548 33,444 448,908 401,250 0.89 45,979 114.59 

2549 30,732 423,572 494,401 1.17 50,675 102.50 

2550 30,311 427,511 523,226 1.22 48,504 92.70 

2551 25,041 342,235 506,602 1.48 50,757 100.19 

2552 25,131 330,068 575,098 1.74 61,259 106.52 

2553 23,333 318,192 559,644 1.76 59,910 107.05 

2554 23,675 362,645 611,194 1.69 76,351 124.92 

2555 23,832 367,624 609,552 1.66 76,793 125.98 

2556 21,668 311,589 325,395 1.04 58,964 181.21 

2557 21,071 295,568 279,907 0.95 52,318 186.91 

2558 21,082 299,844 294,740 0.98 47,172 160.05 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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ตารางผนวกที่ 3  ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย รายจังหวัด ปี 2558 

จังหวัด 
จ านวน เนื้อที่เลี้ยง ปริมาณ มูลค่า 

ฟาร์ม (ไร่) (ตัน) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

ตราด 551 9,005 22,569 7.66 3,700 7.84 

จันทบุร ี 1,853 35,111 33,731 11.44 5,427 11.51 

ระยอง 363 6,642 10,782 3.66 1,727 3.66 

ชลบุร ี 317 2,081 1,259 0.43 194 0.41 

ฉะเชิงเทรา 3,189 18,475 19,376 6.57 3,007 6.38 

ปราจีนบุร ี 568 6,156 4,625 1.57 697 1.48 

สมุทรปราการ 1,847 34,073 4,798 1.63 804 1.70 

กรุงเทพฯ 938 15,894 661 0.22 171 0.36 

สมุทรสาคร 1,338 27,515 11,157 3.79 1,727 3.66 

สมุทรสงคราม 412 17,376 1,451 0.49 247 0.52 

เพชรบุร ี 750 15,041 8,277 2.81 1,325 2.81 

ประจวบครีีขันธ ์ 472 6,052 12,249 4.16 1,964 4.16 

ชุมพร 310 5,110 11,141 3.78 1,850 3.92 

สุราษฎร์ธาน ี 603 14,078 27,375 9.29 4,537 9.62 

นครศรีธรรมราช 1,395 12,433 14,727 5.00 2,341 4.96 

สงขลา 1,222 7,560 12,451 4.22 2,026 4.29 

พัทลุง 47 560 1,096 0.37 174 0.37 

ปัตตาน ี 88 1,314 2,749 0.93 442 0.94 

นราธิวาส 8 158 199 0.07 31 0.07 

ระนอง 113 3,608 11,133 3.78 1,820 3.86 

พังงา 238 4,110 8,908 3.02 1,475 3.13 

ภูเก็ต 61 797 1,853 0.63 336 0.71 

กระบี ่ 281 3,727 9,380 3.18 1,604 3.40 

ตรัง 481 4,787 12,800 4.34 2,158 4.58 

สตูล 356 5,600 10,396 3.53 1,704 3.61 

จังหวัดอื่นๆ 3,281 42,581 39,597 13.43 5,684 12.05 

รวม 21,082 299,844 294,740 100.00 47,172 100.00 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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ตารางผนวกท่ี 4  ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2539 - 2558 

ปี 
จ านวน 
ฟาร์ม 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(ตัน/ไร่/ปี) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

2539 294 5,858 3,473 0.59 590.33 170.00 

2540 379 7,657 4,801 0.63 1,176.25 245.00 

2541 526 6,023 6,521 1.08 1,671.41 256.32 

2542 339 5,941 4,460 0.75 1,070.40 240.00 

2543 1,016 11,184 11,863 1.06 3,440.27 290.00 

2544 1,442 14,957 14,218 0.95 3,355.45 236.00 

2545 1,132 11,323 9,440 0.83 1,699.20 180.00 

2546 850 10,133 8,570 0.85 934.61 109.06 

2547 726 9,455 12,375 1.31 1,268.75 102.52 

2548 1,073 9,455 22,555 2.39 2,064.45 91.53 

2549 1,179 12,000 21,522 1.79 1,699.02 78.94 

2550 799 22,108 24,705 1.12 1,885.54 76.32 

2551 786 24,935 30,086 1.21 2,595.30 86.26 

2552 786 24,935 32,239 1.29 3,134.97 97.24 

2553 825 14,301 36,326 2.54 4,257.56 117.20 

2554 795 15,041 39,204 2.61 5,091.92 129.88 

2555 850 15,813 40,744 2.58 5,001.00 122.74 

2556 613 7,907 16,002 2.02 2,752.94 172.04 

2557 537 6,743 13,247 1.97 2,386.18 180.13 

2558 472 6,052 12,249 2.02 1,963.75 160.32 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการประมง กรมประมง     
ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา และข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ 
นายเดชา บันลือเดช  ประธานสหกรณ์ผู ้เลี ้ยงกุ ้งลุ ่มน้ าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ ากัด  ที ่กรุณาให้
ค าแนะน า ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ  ขอขอบพระคุณ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี  
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ ากัด และเกษตรกร     
ผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าจันทบุรี รวมทั้งผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต และผู้รับซื้อผลผลิต
ของคลัสเตอร์กุ้ง ที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิด
จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 
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